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І. Загальні причини селянського руху.

Революційний рух селянства України року 1905 виріс та

набув закінчених форм на ґрунті тих глибоких суперечностей,

що були в підмурівку соціяльно-економічного ладу старої

Росії. За основний вузол цих суперечностей був земельний лад.

Поміщицьке землеволодіння, що в основній своїй масі збе

регло характерні риси середньовіччя та напівкріпосницькі

взаємини селянина й поміщика — з одного боку: ріст та не

настанний розвиток молодого сільсько-господарського капі

талізму, що прагнув відсторонити старі форми земельного

побуту, бо заважали його рухові наперед — з другого, — ось

той багатий на приховані сили та революційні можливості

ґрунт, що на нім так буйно розгорнувся селянський рух

року 1905— 1906. Поміщицьке землеволодіння та зумовлені

ним взаємини між поміщиком та селянином створили ті складні

та несталі, дарма що мали за собою не трохи віків, суспільні

обставини, що призвели до могутнього селянського руху.

Року 1905 селяни України, як і багатьох инших районів

старої Росії, кинулися в шалений наступ на поміщицьке зем

леволодіння, поміщицьке господарство, на напівкріпосницький

земельний лад та дворянсько-поліцайську державну систему,

що той лад охороняла.

„За вісь боротьби, — писав В. Ленін про революцію

р. 1905 — правили в ній кріпосницькі латифундії, це най

яскравіше втілення та найтвердіше опертя для пережитків

кріпосництва" •

Проти цих латифундій, проти пережитків кріпосництва

в житті нашого села року 1905 боролося й українське се

лянство.

„Селянство хоче землі й волі. Про це не може бути двох

думок. Всі свідомі робітники підтримують з усієї сили

*) „Сочинения Ленийа" т. IX, стор. 459.
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революційне селянство. Всі свідомі робітники того хочуть

і за те дбають, щоби селянство дістало всю землю й всю

волю.

„Всю землю" — це значить не задовольнятися жадними

обмеженими поступками та дачками. Це значить розрахувати

не на погодження між селянами та поміщиками, а на зни

щення поміщицької земельної власности"

Розвиток аграрного руху року 1905 на Україні яскраво

ілюструє глибину та виразність цієї аналізи, що її дав Ленін^

Дійсно, українське селянство року 1905 твердо взяло собі

завдання начисто зліквідувати поміщицьку земельну влас

ність. Воно твердо добивалося „всієї землі" й не йшло на

компроміси, на „обмежені поступки" від поміщиків. В основі

аграрного руху року 1905 лежала суперечність між напів

кріпосницьким земельним ладом та вимогами господарського

розвитку країни. Селянство, особливо його вища господарська

група, кинулося на ту путь розвитку, що її Ленін називав

американською. Сільське господарство України на час

першої революції було вже підготовлене до того, щоб іти

„маючи на чолі дрібні селянські господарства, що в револю

ційний спосіб видирають з суспільного . організму „нарость"

кріпосницьких латифундій і вільно розвиваються потім без

них, ідучи шляхом капіталістичного фармерства" 2). Кріпо

сницькі латифундії давалися українському селянинові взнаки

передусім і більше за все тим, що вони спричинювали мало

земелля та безземелля. Через це, навіть, так-би мовити, про

грама мінімум аграрного руху мала була гостро ставити

справу з ліквідацією латифундій і взагалі поміщицької зе

мельної власности. Малоземелля — ось та перша й, мабуть,

основна на той час перепона на шляхах до розвитку селян

ського господарства, перепона, що проти неї мав був висту

пити й справді виступив року 1905 український селянин. А що

саме малоземелля правило за одно з основних гальм у. роз

виткові селянського господарства ,України в період першої

нашої революції, то це навряд чи потребує особливих доказів.

Характерно, що представники вищої влади на місцях, при

міром, губернатори або спеціяльні уповноважені від царя

(його генерал-ад'ютанти) не помилялися в своїх поглядах-

на земельну забезпеченість селян.

') „Сочинения В. Ленина" т. VII част. І стор. 18.

2) .Сочинения В. Ленина" т. IX, стор. 459.
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Так, приміром, подільський губернатор в одному із своїх

донесінь центрові') пише: (початок літа року 1905). „Сучасне

помітне притишення селянських розрухів дозволяє сподіватися/

що бажаний лад швидко відновиться, але одноманітність

численних разів його порушення та великі розміри району,

що зазнав розрухів, вже й тепер дають цілковиту під

ставу думати, що причина явища лежить десь глибше від

поодиноких фактів можливої експлоатації селян, особливо

орендарями-євреями, та злонаміреної агітації; це все можна

вважати лише за найближчу добру притоку до вияву неза

доволення; за справжню ж причину настрою править селян

ське малоземелля в тім розумінні, що за сучасних умов

виробництва земля не покриває селянського бюджету, і за

доволення цієї реальної потреби має правити за конечну

передумову до всіх заходів проти можливого повторення

подібних явищ у майбутньому". ..

Так каже губернатор малоземельної Подільської губерні.

..А ось що пише в листовній доповіді цареві його спеціяльний

уповноважений генерал-ад'ютант граф Ігнат'єв за багато

земельну Херсонську губерню 2).

„Треба мати на увазі, що в Херсонській губерні, як тут

жадних сторонніх промислів або инших якихсь заробітків

немає, виключно хліборобство дає населенню з чого жити,

а тому, потреба в землі є особливо гостра; а нерівномірність

врожаю в звязку з кліматичними умовами та умовами ґрунту,

особливо за низької культури селянських земель, спричинює

потребу в значно більшій площині землі, як порівняти до

инших губерень, потрібній на те, щоби прогодувати одиницю

сільського населення".

Яскравіше пишуть автори доповідей Херсонської губер-

ської земської управи, коли вони зупиняються на селянськім

малоземеллі губерні3). В цій доповіді читаємо.

„Нарід бідний. Хліб дешевий. Прогодуватися з самого

поля дуже тяжко... Під 200 тисяч маємо зайшлого населення,

') Донесіння подільського губернатора від 18-го червня року 1905

за №4314. Цей і низка инших цитованих документів зберігаються в істпарті

ЦККП(б)У у вигляді копій із різних архівних фондів, що переслані місцевими

істпартвідділами для складання „Хроники 1905 р. на Україні". Скорочено

називатимемо у дальшому цю групу матеріялів „архів Істпарту України".

2) Н. Карпов. „Крестьянское движение в революции 1905 г." стор. 220.

3) Доповідь управи надзвичайним земським зборам на весні року 1905.
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„орендарів", що зовсім не мають наділів, а до того не трохи

€ й так званих четвертних наділів. Немає сторонніх промислів,

фабрично-промислове виробництво лише в зародку. Бідність

породжує думку про малоземелля, спричинює часто стихійну

жадобу до землі. Розлогі поміщицькі володіння селяни

вважають за якусь несправедливість, чим і треба пояснити

те недоброзичливе ставлення до поміщиків, що производить-

до аграрних розрухів*.

Ці досить виразні свідоцтва класових ворогів селянства

про міру земельної скрути в основної маси українських

хліборобів цілковито підтверджує аналіза земельного ладу

того часу та земельних взаємин початку 900-х років.

Земельний лад зберіг пережитки середньовіччя; мавши їх

собі за основу, і далі існували напівкріпосницькі взаємини

між поміщиком та селянином. Зокрема земельна оренда

в значній своїй частині начисто зберігла напівкріпосницькі

форми (відробітки, робота з половини). Все це гостро ставило

справу з дальшими шляхами розвитку сільського господар

ства і неминуче призводило до широко розгорнутої форми

аграрного руху; вимога — „всю землю селянству" стала за

одно з основних гасел цього руху. Малоземелля основної

частини українського села (біднота й середняки) та земельна

скрута другої (молода селянська буржуазія) створили ґрунт

для об'єднання в аграрнім русі найширших верств селянства.

Ліквідація поміщицького землеволодіння відповідала інте

ресам майже цілого селянства, що й забезпечувало той

розмах аграрного руху, що ми його мали в роках 1905-6.

Зайва робоча сила, призбирана в українськім селі ік часу

першої революції, не знаходила та й не могла знайти собі

цілковитого вжитку в поміщицькім господарстві за тої його

системи, що була типова для більшосте економій. Знову ж

вживання машин, особливо по екстенсивних районах, ще

в більшій мірі ускладняло проблему використання в сільськім

господарстві зайвої селянської праці. Ось через що завдання

зліквідувати поміщицьке землеволодіння ставало за чергове

й для робітничого резерву України.

Низька заробітна плата по економіях та тяжкі умови

роботи й собі сприяли тому, що сільсько-господарські робіт

ники приставали до аграрного руху, а в поодиноких разах

були навіть за ініціяторів тих або инших виступів аграрного

характеру.
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Але, крім основних господарсько-економічних причин аг

рарного руху першої нашої революції, зумовлених земельними

взаєминами, були ще й инші, так би мовити, придаткові при

чини, що сприяли швидкому наростанню та широкому

розвиткові селянського руху першої революції. З тих причин-

маємо відзначити дві: вплив російськс*японської війни та

недорід року 1905, що був тоді в кількох районах України.

Російсько-японська війна, розпочата через незрозумілі широ

ким масам причини, точившися для нас дуже невдало (хоч

попервах гура-патріотичні газети й заявляли безапеляційно,

що „ми япошку шапками закидаємо"), викликала багато

всіляких думок у селянства. А як повторні мобілізації спадали

тяжким лихом на кожне село, то настрій проти війни швидко

наростав. Що японці сильніше били нас на морі й на суходолі,

то селянство гірше ставилося до влади та ліпше починало

розуміти причини наших поразок. В якій мірі війна та наші

поразки просвітили селянство, це знати з цілого ряду приго-

ворів, що їх ухвалювано по селах, де й відзначувано причини

наших невдач. Ось, приміром, один документ, де здебільшого

говориться за війну та причини наших невдач. Ще 30 січня

року 1905 селяни села Єланець Херсонської губерні подали

до голови херсонської земської управи Варун-Секрета заяву,

і в тій заяві вони пишуть от що *):

„Людей в нашім селі багато, а землі в нас немає, а тому,

в тім тяжкім стані, що ми 'в нім перебуваємо, нам що-року

все тяжче стає жити на світі.

Війна, що її розпочали наші вороги, забрала від нас

багато наших земляків. Кілька чоловіка з них, ях їх поранено,

повернули до нас, і від них ми довідалися, що вороги наші

японці в усіх боях, на горе наше, були від нас вище— і на-

суходолі й на морі, скрізь перевага їхня. І ось ми думали

через що це так виходить. Через що це люди, що ми їх

називали азіятами, неосвіченими та дикунами, несподівано

скрізь і в усьому беруть над нами гору. А на ділі виходить

от що: коли й є неосвічені, так це ми. І вже ми стали більше

скидатися на азіятів, ніж японці. У нас салдат, то непись

менний і темний нарід, а їхній салдат кожний є освічений,

письменний і розуміє більш од офіцера. Це все через те, що

уряд їхній має піклування про людей. Там скрізь є школи

і вчать їх не так, як у нас. А в нас тільки те й є, що школа

*) Архів Істпарту України.
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земська та школа церковна, але вони ні до чого: коли читати

навчать, то й того швидко забуваємо. Через це ми гадаємо:

салдатів у нас беруть, кров ми проливаємо за віру та край

рідний, держава з нас податки вимагає та инше що бере,

так і нам треба дати що-будь, замість того".

Далі селяни просять „его вьісокоблагородие" подумати

над тим, щоби було даремне обов'язкове навчання, щоби по

школах „навчали ремеслу нашому, хто до чого охоту має

й бажання, і щоби зі школи виходили люди розумніші, як

то є у японців, а не темні' й малописьменні, як тепер у нас...".

Цю заяву селян „его вьісокоблагородие", голова земської

Управи дворянин Варун-Секрет поклав „під сукно" і не

зачитав на земських зборах. Як бачимо, вплив війни на

революціонізування селян був значний. Повернувши з фронту,

„земляки" нове й свіже вкраплювали в одноманітне доти

життя села. Вони були тим, „освіченим" війною елементом,

ЩО сприяв призбируванню революційних настроїв селянства,

а в моменти загострення — активно виступав в аграрнім русі.

Кореспонденції Вільно-Економічного Товариства, жандармські

та поліцайські донесення за рік 1905, нарешті, сила актів

обвинувачення від того часу — все це говорить за те, що ті

салдати-селянй, які побували на Далекім Сході, були най

активнішими проводниками революційних настроїв. Салдати,

що повернули з фронту^ так само майже в усіх разах були

активними учасниками всіх аграрних виступів. Отже, війна,

невдачі нашої боротьби з японцями робили значний вплив

на підготовку та розгортання аграрної революції року 1905.

Що до недороду року 1905, то він, звичайно, мав певний

вплив на розвиток першої революції. Недорід був значний,

особливо по степових районах, де деякі волості зазнали

тяжкого лиха від посухи. Особливо великий недорід був на

Херсонщині. Вже на початках зими по багатьох селах Хер

сонщини, Таврії, Катеринославщини та Полтавщини населення

стало зазнавати тяжкої скрути в харчах та паші. В Херсон

ськім, Дніпровськім та инших повітах деякі села почали

голодувати ще з осени.

Отже, під кінець року 1906, тоб-то ік моменту макси

мального піднесення революційної хвилі, вплив недороду

вже виявив себе по багатьох місцях. І не випадкова то річ,

що як-раз по цих районах захват поміщицького хліба Та

худоби дійшов особливо широких розмірів. По селах та
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повітах, що зазнали недороду, погром економій мав не лише

загально-революційний характер, як то було скрізь, а й чисто

практичне значіння способу, що давав людям змогу не вмерти

з голоду. Коли селяни якого села, громлячи економії, увозили

з собою скільки там збіжжя^ то часто робили вони це

з великої скрути: голод казав так робити. Звичайно, цей

момент за основний не був. Але як, один з додатників він

безперечно мав свій вплив на розвиток особливо гострих

форм революційної боротьби. А взагалі недорід не міг не мати

впливу на розгортання тих або инших форм селянського

руху. Акти обвинувачення з цілого ряду селянських (аграрних)

процесів відзначають цей момент цілком виразно. Численні

;,аграрні" процеси часті розгортали тяжкі картини голоду,

що спонукав селян неорганізовано захоплювати збіжжя та

пашу. Недорід безперечно сприяв тому, що настрої швидше

ставали напруженіші та гостріші, звичайно, по тих селах та

районах, що його зазнали. Не мавши переважної ваги в роз

витку селянського руху року 1905, недорід разом із тим

сприяв прискореному розвиткові найгостріших форм руху.

Селянський рух року 1-905 виник та розвинувся в певній

залежності від загального стану країни. Революція року 1905

одночасно йшла двома шляхами—робітнича класа випробо

вувала свої сили в боротьбі проти царату та капіталістичного

ладу, селянство виступало проти поміщицько-поліцайської

влади. Через це на розвиток селянського руху великий вплив

мало загальне піднесенння революції, особливо ж поодинокі

досягнення робітничої класи (залізничні страйки, організація

рад робітничих депутатів по промислових центрах то-іщ)).

Правда, розвиток селянського руху року 1905 мав свою

власну логіку, він був зумовлений об'єктивними умовами та

характером сільського господарства (приміром максимальний

розвиток селянських страйків по весні та влітку року 1905,

тоб-то як-раз гарячої пори і т. д.) Але самий темп цього роз

витку та розмах руху безперечно був зумовлений загальним

станом революційного руху в країні. За величезну залежність

селянського руху від загального піднесення революційної

боротьби року 1905 говорять численні найрізноманітніші факти.

Про це саме свідчать і селяни в своїх приговорах та висту

пах на нарадах і з'їздах, а так само й офіційні та неофіційні

спостерігачі та учасники в подіях року 1905. Ще на

провесні року 1905, коли в колишнім Петербурзі, тепер
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Ленінграді, відбулася відома трагедія 9 січня, селянство

України стало пожадливо прислухатися та придивлятися

до революційного руху, що народжувався по містах. Вже

тоді „пошесть" революції перекинулася на села. В донесінні

міністрові внутрішніх справ Полтавський губернатор 11 квітня

року 1905 писав так: *).

„Переходячи тепер до настроїв населення взагалі, настроїв

оскільки вони з'ясовані з донесінь земських начальників,

я маю на жаль констатувати, що цим настроям далеко до

звичайного їхнього характеру, що вони позначені нервозністю

та піднесеністю. Населення наче на щось чекає...". Губерна

тор правильно відзначив основне в настроях українського

села (не самої Полтавщини, а й ' цілої України)—селяни

„на щось чекали". І це „щось", то були виступи робітництва,

його боротьба проти царату та капіталістичного гніту. Селяни

прислухалися до вістей з міста, пожадливо ловили їх і через

те їхній настрій позначений був „нервозністю та піднесеністю".

Вони дійсно чекали, але не на „щось", як пише, зле розби

раючися в складних обставинах, губернатор, а на цілком

зрозумілі селянам і на'че неминучі події. Селяни чекали

на виступ цілої робітничої класи, виступ організований

і одночасно могутній своєю стихійністю. Село ждало від

міста ініціятиви перших виступів на фронті революційної

боротьби. Селяни або розуміли, або класовим чуттям відчу

вали, що прапор революції має підняти робітнича класа.

Цим і треба з'ясовувати ту нашорошеність села, що творила

у нього „нервозність та піднесеність".

Характерно, що навіть у той момент, коли умови сільсько

господарського виробництва (весна й літо) давали селянству

найбільші шанси на перемогу в боротьбі проти поміщиків

(страйкова форма селянського руху) і коли селянський рух

наростав з силою стихії,—він увесь чаЧ: оглядався на події

в місті. Так, приміром, мирні форми страйкарського руху

по весні і влітку 1905 року були зумовлені переважно

тихомир'ям на фронті боротьби робітничої класи. Перехід

цієї форми селянського руху в такі, як погром поміщицьких

економій, "коли селяни забирали панське майно, по весні

і влітку року 1905 був не сказати, щоб частим виїмком,

в той час, коли в-осени, в розпал революційного руху по

') Архів Істпарту України.
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містах, цей перехід відбувався дуже часто. Отже, селянство

наче „погоджувало" свої виступи та' розмах своєї боротьби

зі станом справи в місті. Звичайно це „погодження" було

і спричинене тим класовим чуттям, що й пізніше, року 1917,

змусило селян прийняти керовництво робітничої класи в спіль

ній революційній боротьбі проти старого суспільно-економіч

ного ладу. А в тім, як би там не було, але наявности

певної залежности в розгортанні селянського руху від подій

в місті відкидати не доводиться. Місто правило за сигналі

затора революційного руху. На місто селянська революція

ввесь час вважала, хоч, звичайно, всі фази її розвитку зовсім

не збігалися достотно з етапами революційної боротьби

робітничої класи. Натурально, що такого збігання й не

могло бути. Але була зате цілком виразна й наочна залеж

ність розвитку тих або инших форм селянського руху

й загального темпу подій від революційних виступів робітничої

класи. Отже, селянський рух року 1905 спричинений та

зумовлений соціяльно-економічним побутом країни, мавши

в собі основні передумови свого бурхливого розвитку,

в конкретнім своїм вияві та в фазах розгортання в значній

мірі був зумовлений ходом подій у місті, революцій

ною боротьбою робітничої класи.

Щоби мати конкретніше уявлення про господарсько-

економічний стан українського села перед 1905 роком, треба,

бодай коротко, дізнатися за земельний лад України того

часу, зокрема за поміщицьке землеволодіння та селянське

землекористування.

II. Зеиельний лад напередодні 1905 року.

Велике (латифундії) та середнє поміщицьке землеволо

діння було на Україні напередодні першої революції

одним з основних факторів господарського життя країни.

Хоч за останнє перед 1905 роком десятиліття поміщики

втратили значну частину своїх земель, продавши їх пере

важно селянству, що напирало на них звідусіль, проте площа

поміщицького землеволодіння напередодні революції лиша

лася колосальною по всіх губернях України.

Досить виразне уявлення про розміри поміщицького

землеволодіння та про його питому вагу в сільськім госпо

дарстві України дає нижчеподана таблиця. Напередодні
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революції великі та середні землеволодіння в процентах до

цілої земельної площі виносили:

Розмір володінь (%%)

Г у б е о н і Від 200 до Від 500 до Понад

У 500 дес. 1000 дес. 1000 д.

1. Волинська ...... 4,8 6,5 31,4

2. Київська ........ 4,8 8,5 26,1

3. Подільська ........ 5,9 10,1 23,3

4. Катеринославська ... 8,4 8,7 26,1

5. Таврійська 5,6 6,4 34,1

6. Херсонська 7,9 '9,4 28,5

7. Харківська . 5,6 5,6 17,0

8. Полтавська 7,0 /-5,9 13,7

9. Чернігівська 6,3 5,4 12,6

Для губерень лісостепу України, а особливо для районів

інтенсивного господарства, володіння понад 500 дес. треба

залучити до категорії великих. А ті з них, що наближаються

до 1000 дес. маємо вважати за дуже великі володіння. Отже,

приміром, у Київській та Подільській губернях (найтиповіші

для селянського малоземелля) на поміщицькі володінння

великого маштабу (понад 500 дес.) припадало від 33 до 35%,

цілої земельної площі. Навіть по тих губернях, де з помі

щицьким землеволодінням було не густо, приміром, у Пол

тавській та Чернігівській, володіння понад 500 дес. давали

18—19°/0 всєї землі.

Вагу великого поміщицького землеволодіння підкреслює

ще більше наявність на Україні того часу великого числа

колосальних латифундій — маєтків, що мали понад 5000 де

сятин. Ці земельні гіганти були по всіх колишніх губернях

України, хоч і не скрізь вони мали однакову вагу, як це

знати з такої таблиці:

Володіння Володіння

Г V б е п н і понад 5000 Г V б е п н і понад 5000
і у о е р н і дес в %% і у о е р н і дес в % %

до всієї землі до всієї землі

1. Волинська . . . 17,4 6. Херсонська ... 7,9

2. Київська .... 9,0 7. Харківська ... 7,4

3. Подільська ... 2,9 8. Полтавська ... 3,7

4. Катеринославська 8,1 9. Чернігівська . . 3,4

5. Таврійська ... 13,0

') Таблицю складено за даними „Статистики землевладения в 1905 году",

видання року 1906 та „Статистических сведений по земельному вопросу

в России", видання року 1906.
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Обидві подані таблиці досить виразно говорять про пи

тому вагу поміщицького землеволодіння. Особливо яскраві

цифри маємо в другій таблиці. З неї знати, що навіть на

такі велетні - маєтності, як володіння з площею понад 5000 дес,

на Волині припадало 17% усієї землі, в Таврії 13% земельної

площі, а по инших губернях на плошу землі під ними при

падало 7 —9%. І лише в Подільській, Полтавській та Черні

гівській губернях на латифундії таких величезних розмірів

припадав, як порівняти, невисокий процент земельної площі

(не більше від 3,7%). '

Напередодні революції року 1905 Україна була типово-

поміщицька країна. На поміщицьке землеволодіння припа

дала майже третя частина всієї землі. При чім в поодиноких

районах поміщицькі землі давали навіть більше як половину

цілої земельної площі. Селянське господарство було увібгане

в промежки між земельними площинами поміщицьких володінь

Ці поміщицькі володіння здебільшого були не що, як вели

чезні земельні масиви на 1, 2, 3 і більше тисяч десятин

землі. Навіть володіння з площиною в вісім—десять тисяч дес.

не були на Україні напередодні першої революції виїмковим,

явищем.

Поміщицьке землеволодіння правило за найсерйозніший

фактор сільського господарства України. Одночасно воно

було за основну базу для тих соціяльних взаємин, що склалися

на Україні на час першої революції. Зокрема земства всіх

без виїмку губерень України того часу, це були установи

суто поміщицькі. Діяльність земств цілком означувала інте

реси великого та середнього поміщицького землеволодіння.

Чим же було це землеволодіння з погляду господарського?

Чи були українські поміщики періоду першої нашої революції

не лише властителями великих та величезних земельних

площ, але одночасно й господарями, організаторами сільсько

господарського виробництва, чи володіння землею не завсіди

й не скрізь було звязане с веденням господарства, з сіль

сько-господарським виробництвом?

Відповідь на ці запити маємо дістати від даних про

поміщицькі володіння та господарства напередодні першої

революції. Передусім маємо сказати за використовування

земельних площин. Ступінь та характер використовування

земельних площин дає змогу скласти більш-менш добре

уявлення про господарство, особливо коли є такі додаткові
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Число 3 них Що дає

маєтків

здають
в %%землю

221 75 33,4

172 48 27,3

155 38 24,4

показники, як відомості про інвентарність господарства,

використовування найманої праці, вживання машин то-що.

Немає сумніву в тім, що широкий розвиток здавання помі

щиками земель в оренду говорить за те, що виробниче

використовування поміщиками їхніх земельних володінь не

дійшло належного розвитку. Проте, дані за поміщицькі воло

діння напередодні першої революції якраз і говорять за

значний розвиток здавання поміщиками в оренду частини

їхніх земель.

Досить виразно говорить за це саме така таблиця:

Райони

1. Степ Правобережний . .

2. Правобережжя

3. Лівобережжя

Цю таблицю складено на основі відомостей про найліпші

маєтки, що визначаються в господарськім відношенні, поданих

А. Кавфманом у збірці „Аграрний вопрос". Отже, навіть

найліпші одиниці практикували здавання землі в оренду.

Що ж до звичайних поміщицьких маєтків, нічим не видатних,

то вони надзвичайно широко практикували здавання землі

в оренду. Здавання від 75 до 80% земельної площі маєтків

за виїмок не, було, особливо на степу.

Один з поміщиків степової України, граф Стенбок-Фермор,

в кінці 90-х років, тоб-то напередодні першої революції, так

характеризує поміщицьке господарство степової смуги України.

„Лише дуже мала частина дрібних власників та трохи

володінь більш-менш великих господарюють виключно влас

ними силами, не практикуючи здавання в оренду всієї землі,

частини, подесятинно, за гроші, від копи то-що. А здебіль

шого господарі неспроможні обробити землю власними силами

і здають її почасти в оренду довгострокову, почасти на рік,

а здебільшого від копи на різних умовах" ').

Це в достатній мірі компетентне свідоцтво поміщика

підтверджує цілий ряд дослідів над поміщицьким господар

ством початку 900-х років. І не лише український степ

з його широкими земельними просторами, але й поодинокі

райони Правобережжя позначено досить значним розвитком

') „Трудьі В. 3. О-ва', № 5 за рік 1897.
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здавання поміщиками в оренду своїх земель. Правда, на

Київщині та Поділлі це здавання мало своєрідний характер:

великі поміщики (а инколи й середні) вважали за ліпше

здавати свої землі або цукроварням, або великим орендарям,

уникаючи дрібної селянської оренди. А в тім, навіть на

Правобережжі ми маємо оренду селянами поміщицької

землі.

Загалом значна частина поміщицької землі по всіх районах

України творила орендний фонд.

Через що поміщики здавали частину своєї землі селянам-

орендарям, а в деяких разах суборендарям—підприємцям,

замість дбати за власне велике, капіталістичне виробництво?

Треба відзначити, що за останнє перед революцією десяти

ліття поміщицьке господарство України дійшло значних

досягнень. По-перше, машинізація поміщицьких економій,

зокрема вживання складних сільсько-господарських машин,

набула досить значного поширення. По-друге, значно поступив

наперед процес інтенсифікації господарства. Так, у середині

90-х років на погіршення умов збуту зерна поміщицькі госпо

дарства відповіли більшим охопленням інтенсивних культур.

Правда, це явище спостерігалося майже виключно в лісо

степу України. Але тут воно набуло досить виразного вияву.

Так „Обзор сельского хозяйства Полтавской губернии за

1895 год" відзначає „зменшення розміру площі засіву озимого

та ярового хліба й збільшення натомість площі, засіяної

торговельними олійними рослинами (переважно льон, сонячник,

мак і рапс).

Сказане в „Обзоре" стосується переважно великих госпо

дарств, але й середні економії йшли тою самою стежкою.

При цім маємо сказати, що відзначене на Полтавщині явище

в тій самій мірі було властиве й Харківщині, й Київщині,

й Поділлю. На початку 900-х років поміщицькі господарства

лісостепу України широко використали ту перспективу, що

розгорнулася перед бурякосіянням та переробкою буряка.

В роках 1904—05 площа, засіяна цукровим буряком, давала

на Правобережжі досить значну величину, доходячи 5—6°/°

цілої засіяної площі. Сіяно цукровий буряк на 85°/о по

поміщицьких економіях і лише 15°/о засіву під буряк, напе

редодні революції, припадало на селянське господарство.

Приблизно те саме треба сказати за картоплю для ґу

ралень.
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По-третє, господарські досягнення поміщицьких маєтків

виявили себе в тім, що економії почали мати при собі про

мислові підприємства (млини, олійниці то-що).

Все це каже за те, що значне число поміщицьких госпо

дарств щораз більше зміцнювалося, наближаючися типом

до господарств розвиненого капіталістичного типу.

А в тім, все це й на дрібку не зменшує того величезного

факту—цей факт мав колосальне значіння в розвитку рево

люції року 1905, що перед революційними роками величезні

земельні простори — приватна власність поміщиків, дворян

переважно, - здавано в оренду селянам і що на ґрунті цієї

оренди буйно розквітла огидно-кабальна залежність селянина

від пана.

Кріпосницькі середньовічні взаємини поміж поміщиком

та селянином мали собі добру поживу , з невичерпного дже

рела земельної залежности орендаря землі від її властителя.

Здавання землі поміщиками зумовлювалося не досить широким

розмахом великого капіталістичного землеволодіння. Величезні

земельні володіння, це було не що, як спадщина від середньо

вічних минулих часів. А велике капіталістичне сільське

господарство,—це була лише зародкова форма майбутнього.

Між ними була прирва, нічим не виповнена порожнеча.

Землевласники не могли стати капіталістичними господарями

й використати всі 100°/° своїх володінь. Лише незначний

процент поміщиків підносився до такого рівня, а здебільшого

землеволодіння не збігалися з господарством. Звідци ми

й маємо широкий розвиток здавання землі в оренду за умов

земельної тісноти селянства, що набувала напівкріпосницьких

форм.

А в тім, в українськім селі тих часів вже виросли госпо

дарські сили, здібні продукційно використати всі земельні

„лишки" поміщиків. Широкий розвиток оренд, своєрідний

орендний голод, що його доводилося спостерігати по багатьох

місцях, все це казало за те, що українське село економічно вже

ладне до того, щоби, зліквідувавши латифундії, тим самим

поширити дрібне селянське сільсько-господарське вироб

ництво. Латифундії гальмували господарський розвиток

українського села. Вони мулили око всім чисто групам

селянства. Біднота й середняки тяжко згиналися під тягарем

орендних цін, що надмірно росли з року в рік. Заможна

частина села, зміцнюючи свої позиції, й собі зазнавала
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скрути через те, що були великі власники, яким доводилося

платити земельну ренту й які заважали „новим поміщикам"

добре взятися до свого господарства—підприємства.

Значна частина поміщицьких земельних володінь на час

першої революції правила за гальмо, що затримувало розви

ток сільського господарства України. Ліквідація цих володінь

стала на той час за основне завдання господарського роз

витку країни.

Хто мав розвязати це завдання? Хто міг його розвязати?

Події першої російської революції дають вичерпну відпо

відь на обидва ці запити.

Як показав селянський рух 1905 — 7 років, розвязати це

завдання взялося селянство, його основні групи. Цей факт

говорить за те, що Україна періоду першої революції еконо

мічно вже була готова до того, щоби остаточно знищити

старі напівкріпосницькі земельні взаємини. Цей факт гово

рить ще й за те, що напівкріпосницькі земельні взаємини

були некорисні й бідноті, і середнякам, і селянській бур

жуазії, що на той час вже вбилася в колодочки.

Поміщицьке землеволодіння, не використане під помі

щицьке господарство і використовуване лише, як орендний

фонд, у роки першої революції було тою греблею, що на

неї ринули могутні хвилі селянського руху.

Гребля витримала. Революційні Хвилі відійшли, щоб

новим злетом року 1917 остаточно стерти з лиця землі пере

житки середньовіччя, тріски кріпосництва— земельні воло

діння поміщиків.

Селянське землекористування напередодні революції року

1905 це є щось цілком протилежне поміщицькому землево

лодінню. В той час, як поміщики не використовували під

сільське господарство майже половину своїх земельних воло

дінь, селяни всіх чисто районів України відчували тяжку

земельну тісноту. Селянське землеволодіння (надільне та

приватновласницьке) позначалося виразним малоземеллям.

Надільна та купована земля не могла задовольнити гострої

земельної нужди селянської й через те найширший розвиток

оренди поміщицьких земель виник, як неминучий наслідок

земельного ладу передреволюційної України.

Крайній ступінь земельної тісноти перед першою рево

люцією добре ілюструють дані про розмір наділу на двір

в роках 1904 — 1905.

17



В ці роки на 1 селянський двір припадало надільної землі: ')

Губерні Губерні

1. Подільська. . . . 3,8 дес. 6. Херсонська . . - 7,8 дес.

2. Полтавська . . 4,9 „ 7. Волинська . . - 7,9

3. Київська .... 5,8 „ 8. Катеринослав. . . 9,3 „

4. Чернігівська . . 6,3 „ 9. Таврійська . . 1 4,7 „

5. Харківська ... 7,3 „

Ці цифри досить проречисто говорять за ступінь земельної

тісноти. Дійсно, 3,8 дес. на двір на Поділлі 'або хоч би

й 5,8 дес. на Київщині держали селянське господарство

в лазурях споживчого і до того вельми убогого господар

ства. Правда, ці губерні належать до числа найінтенсивніших,

а в тім, не можна забувати й тою, що напередодні революції

року 1905 інтенсивне господарство на Правобережжі було

більш-менш характерне лише для частини поміщицьких еко

номій. Зокрема, як за це вже згадувано, цукровий буряк,

в ті часи що-йно прокладав собі дорогу в селянське госпо

дарство. А взагалі селянське господарство навіть таких

губерень, як Подільська, Київська та Полтавська, було пере

важно зернове і стояло на досить низькім ступені розвитку.

Наділ у 4 — 5 десятин на двір (за типового для більшої

частини України того часу трипілля) це не що, як поріг

убозства.

Так само й наділ у 8 — 10 десятин на двір, характерний

для південного степу (Катеринославщина, Херсонщина й Тав-

рія) призводив селянське господарство до дуже тяжкого

стану. Якщо взяти до уваги умови господарства на пів

денних степах на початку 900-х років, то не можна не

визнати, що 8 — 10 і навіть 15 десятин на двір — це є напів

голодна земельна норма, за якої господарство могло так-сяк

животіти, але не розвиватися. Правда, селянське землеволо

діння того часу не складалося виключно з надільної землі.

Крім надільної землі певні категорії селян мали ще й власну

землю (куповану).

А в тім, цей фонд селянської земельної власности творив

лише незначні корективи до тяжкого стану, і гостроти земель

ної скрути ні в якім разі не притишував. Отже, натурально,

що боротьба за землю, за поширення селянського землево

лодіння (купівля землі) та селянського землекористування

') Таблицю складено за даними збірки „Сельское хозяйство Украйньі",

вид. НКЗ УССР 1921 р.
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(оренда землі в поміщиків) була в передреволюційні роки

за основну вісь, що навколо неї групувалися усі инші моменти

господарського та суспільного життя селянина. Так само

натуральна річ і те, що боротьба ця ненастанно мала вельми

гострий, напружений характер. До року 1905 ця боротьба

мала форму купівлі землі та оренди, при чім селянин на цю

-боротьбу витрачав усі свої господарські ресурси. Року 1905

ця боротьба набула форм революційного вибуху: селяни

захоплювали поміщицькі землі, „страйкували", громили помі

щицькі маєтки то-що. Але і в тім і в другім разі основні

корені цієї боротьби були все ті самі. Звичайно, напередодні

року 1905 селянство України не було однорідною господар

сько-економічною масою. Господарська диференціяція селян

ства того часу була дуже значна, особливо на південних степах.

П. Маслов дає таку таблицю розподілу малоземельних,

середньоземельних та багатоземельних: ')

Процент господарств.

Г у б е р н і . 1 Малозем. Середньозем. Багатозем.

1. Катеринославська та

Херсонська .... 35,4 36,6 28

2. Київська й Поділь- , - (і*;

ська 57,6 33 ' , , 9,4

3. Полтавська, Харків

ська, Чернігівська . 44,8 43 12,1

Як бачимо, на малоземельне селянство, .що зазнавало

в землі тяжкої скрути, припадало від 35 до 57°/° цілої селян

ської маси.

Малоземельне селянство жадібно поривалося до землі,

намагалося закріпитися на своєму господарстві. Правда,

щастило йому з тим лише коли-не-коли. Здебільшого мало

земельні правили за той резервуар, що з нього поповнювано

кадри й сільсько-господарського й промислового пролета-

ріяту. Чи щастило, чи не щастило, а в тім, малоземельне

селянство рвалося до землі й ціною надзвичайного напру

ження намагалося брати участь у використовуванні орендного

фонду поміщицьких володінь. Відробіточну форму оренди,

цю найбільш кріпосницьку форму використовування земельних

володінь поміщика, особливо широко використовувала як-раз

малоземельна біднота.

') „Крестьянское движение в России". Том II, видання 1924 р.
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Знову ж, наявність на Україні на початку 900-х років

від 10 до 28% багатоземельних селянських дворів говорить

за те, що тогочасне село що-раз інтенсивніше вилучало

з себе заможні селянські господарства, які твердо стали

на стежку капіталістичного розвитку і в тім своїм розвитку

зазнавали перешкод від обмежености земельного володіння

або користування.

28°/0 багатоземельних господарств на південних степах

України, це є показник значного дрібно-капіталістичного-

проверстку, що виріс на тих степах і одночасно показник

того, що ріст дрібно-капіталістичного селянського госпо

дарства впирався в наявність середньовічних форм земель

ного володіння.

Боротьба за землю, за поширення землеволодіння (купівля

землі) або землекористування (оренда) ставила селян перед,

двома надзвичайно тяжкими для них моментами. Перший

момент, то ненастанне зростання цін на землю, другий — так

само ненастанне зростання розміру орендної плати. За того

колосального натиску, що його поміщицька земля зазнавала

від селянства, обидва ці явища мали набути загостреного

вияву і, дійсно, набули його. ,

Отже, маємо ближче дізнатися за зростання цін на землю

та збільшення орендної плати по різних районах України

перед революційними роками.

Візьмім перше Полтавську губерню, це огнище (разом

із Харківською) селянського руху 1902—1903 років, цього

наче вісника першої нашої революції.

Тут справа з цінами на землю виглядала так. За сім років

1898 — 1904 р. р.— ціни на землю на Полтавщині зросли так: ').

Ціна одної Зр0Схання

Роки десят. землі в ь %%

карбованцях

1898 159 100

1900 214 135

1902 251 158

1904 . 293 184

Отже, лише за сім років ціна гіа землю тут побільшала

майже вдвоє. Особливо значно ціни підскочили за час від

року 1902 (рік селянських розрухів) по рік 1904. За цей

') „Материальї по статистике движения землевладения в России". (беру

від А. Гайстера, див. збірку „1905 год", том І).
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короткий час ціна десятини землі підскочила на 42 карб.

Натурально, що за таких цін і незаможникам і більшій

частині середняків годі було думати про те, щоб купувати

землю. Цими роками землю купували майже виключно

заможні селяни Полтавщини, та й вони такі високі ціни на

землю витримували зі значним напруженням.

Не легше було й з орендою землі. Дійсно, за переписом

1900 року на Полтавщині селянська оренда земель вигля

дає так '):

, - Процент тих, На 1 госпо-

Групи господарств що орендують дарство

землю оренди

Беззасівні — —

Що сіють до 2-х десятин .... 27,2 0,9

„ „ від 2 до 6 десятин . . 61,1 2,7

„ 6 „ 15 „ . . 64,3 4,5

. 15 „ 50 „ . . 42,8 12,8

„ „ понад 50 „ . . 30,5 94,4

Як бачимо, група селян, що засіває від 2 до 15 десятин,

тоб-то група, що має в собі і незаможників і середняків

(а почасти навіть і заможніших) особливо широко практи

кувала оренду землі, при чім розмір оренди в цій групі

доходив 4,5 десятини.

В групі тих, що засівали понад 50 десятин, лише 30 гос

подарств на 100 наймало землю в оренду. Але абсолютною

величиною оренда цієї групи значно перевищувала величину

оренди всіх инших груп разом.

Все це говорить за те, що зазнаючи дуже тяжкої земельної

скрути, незаможне й середняцьке селянство ціною крайнього

напруження (особливо незаможники) добивалося змоги дістати

в оренду 1 — 2 десятини поміщицької землі.

А що напруження доводилося робити дуже велике, часто

просто каторжне, за це говорять умови оренди. Як загальне

правило оренда була рокова. Далі, орендна ціна росла дуже

швидко. Так, коли року 1900 за оренду десятини землі на

Полтавщині пересічно (за озиму десятину) платили 13 карб.,

то року 1905 платили вже 16,5 карб, і це пересічно. Що ж

до поодиноких разів, і то не дуже рідких, то орендна плата

підіймалася понад 20 карбованців. При цьому треба відзна

чити, що за даними „Обзора сельского хозяйства Полтавской

*) Зі збірки „1905 год", том І, стаття А. Гайстера.
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губернии за 1901 год" оренда землі року 1922 на способи:

оплати розпадалася так:

з половини 23,1°/°

' за гроші 61,6°/,,

за відробітки 15,3°/0

Отже, здебільшого селянство наймало землю в оренду

за гроші і в такий спосіб збільшення орендної ціни тяжко

відбивалося на орендарях. Але й в тих разах, коли поміщик

давав землю з половини, орендареві було не легше,.

„Обзор сельского хозяйства Полтавской губернии за

1905 год" відзначає, що в губерні в р. р. 1901 — 1903 93%

селян-орендарів платило за оренду половину врожаю і лише

6% платило '/з (1%, що лишається, платив менше половини

й більше '/з). Половина врожаю поміщикові, це, звичайно,

, не що, як особливо виразна форма кріпосницьких взаємин,

що, правда, мали собі за основу „вільне" погодження між

землевласником та орендарем.

Так складалися орендні взаємини на Полтавщині перед

революційними роками. Зазнаючи тяжкого малоземелля,

селянин мусив був наймати землю в поміщика й платити

йому таку орендну ціну, що забирала навіть значну частину

заробітної плати самого селянина.

По степових районах боротьба за землю набувала не менш

напружених форм. На початку 900-х років в оренді у селян

південного степу України було трохи більше за 30% цілої

поміщицької землі. Не вважаючи на характерні для південного

степу „земельні простори", по цих районах, на Херсонщині,

Катеринославщині (особливо в ї південній та південно-схід

ній частині) і в Таврії на „вільних" землях точилася жор

стока боротьба за користування землею. Купувати землю по

тих районах в кінці 90-х та на початку 900-х років міг лише

сильний селянин, бо ціни на неї що-року більшали, дійшовши

до року 1905 дуже високого рівня.

Вже під кінець 90-х років по степових районах України

різко накреслилося збільшення і продажних і орендних цін

на землю.

Це стверджують у достатній мірі перевірені відомості

та цілком компетентні свідоцтва. Між иншим, згаданий вже

великий поміщик південного степу, граф Стенбок-Фермор ')

*) „Трудм В. 3. О.", № 5 за 1897 рік. „Прогресе сельского хозяйств»

и развитие новой форми землепользования на Юге России".
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так характеризує еволюцію оренди земель на південних

степах України під кінець 90-х років.

„Як конкуренція все більшає, а місцеве населення жадібно

рветься до землі, то й орендні й продажні ціни на землю

стали швидко зростати. Оренда з частини врожаю сперше

перейшла з четвертої копи на третю, потім на половину (що

її віддавали землевласникові), .а далі швидко стала уступати

місце спрощеній формі грошевої оренди". Це зростання

продажних цін і оренди тим є характерніше, що воно відбу

валося в умовах абсолютного зростання засівної площі.

Так, коли порівняти п'ятиліття 1894 — 1898 р.р. з п'яти

літтям 1899—1903 р.р., то засіяна площа південних степів

України побільшала так: х)

V , , Побільшало 3більшеНня

Г у б е р н 1 десятин за- к %%

сіву

Катеринославська . . . 340.000 14,6

Таврійська 339.000 15,5

Херсонська ' 277.000 7,9

Отже, за одно це п'ятиліття в господарський оборот

південного степу України втягнуто коло 1 мільйону десятин

нових земель. Землі цієї не вистачало через те, що, як каже

Стенбок-Фермор, „населення жадібно рветься до землі". Попит

на землю на південних степах був * надзвичайно великий

Відповідно до того зростала й продажна ціна на землю й оренда.

Херсонська губерська земська управа 2) в доповіді надзви

чайній сесії року 1905 говорить, що за період 1892 — 1900 р.р.

пересічна продажна ціна десятини землі на Херсонщині ви

носила 123,6 крб., а до року 1905 вона піднеслася до 250 крб.

Управа відзначає, що ці ціни „не відповідають продуктивності

землі". Те саме було й з орендними цінами. Як зазначено в

тій самій доповіді земської управи „рокові плати за оренду

зростають швидко, мало вважаючи на врожай та зниження

цін на зерно. Так, року 1886 пересічна плата була 5 крб.

65 коп., в роках 1898 — 1900— 8 крб. 57 коп., а за останні

4 роки ціна дає такі зміни:

1901 рік . Крб. 9,55 коп.

1902 „ „ 11,02 „

1903 „ 12,36 „

1904 „ „ 12,42 „

*) Трахтенберг—„Посевная площадь Юга России".

2) Трефільєв „Аграрное движение на Херсонщине в 1905 году"
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А по весні року 1905 — 12 крб. 50 коп., дарма що в

східній частині губерні врожай не сказати, щоб був добрий,

а західня частина, то й просто зазнала неврожаю".

Хто ж по цих районах так навально боровся за землю

й платив за неї що-раз вищі ціни, які „не відповідали продук

тивності землі", хто так цупко хватався за оренду, „мало

вважаючи на врожай та зниження цін на зерно"?

Приватна власність на землю на просторах південно-

степової частини України ік року 1905 значно відмінила

своє „станове" обличчя. За це досить проречисто говорить

така таблиця: *)

З загальної кількости земельної власности припадало

(в процентах) на:

Р 0 к и дуївницт'во КУпц1в Міщан Селян Инших

1877 74,0 12,0 3,1 9,9 —

1905 48,9 14,0 5,4 28,1 3,1

Дворяни продавали землю, а купували її переважно

хазяйновиті селяни, почасти міщани, купці та „инші". На

початок року 1905 28% цілої земельної власности перейшло

до рук сильного селянства.

І безперечно Стенбок - Фермор мав підставу кинути таку

патетичну фразу (мабуть не без доброї домішки дворянської

гіркости) 2).

„Власник букера й жниварки, господар - власник або

орендар 30, 50—100 десятин землі,—ось хто герой дня, пере

можець над всіма иншими відмінами господарства і над

самою сільсько-господарською кризою".

Дійсно „власник букера й жниварки", власник (або

орендар, що траплялося значно рідше) кількох сотен десятин

землі, ось той „нечупарний лендлорд", що за його капіталі

стичну навалу на середньовічне володіння поміщиків говорив

Ленін. Ця навала що-раз більшала й за свою конечну мету

мала цілковиту ліквідацію латифундій, що жили лише з того,

що здавали землю в оренду.

Що до орендування землі, то орендували її й незаможник

і середняк. Дійсно, земельний наділ у 8—9 десятин на двір

*) Цифри взято зі збірки „Борьба за землю". Вид. 1908 р.

2) „Прогресе сельского хозяйства и развитие новой формьі землеполь-

зования на Юге России". „Трудьі В. 3. О." № 5 за 1897 рік.
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для Херсонщини, Катеринославщини та инших районів пів

денного степу України—це є те, що дозволяє лише так-сяк

господарювати. А в тім, на таких наділах до року 1905 на

південних степах .сиділо під 36% цілого селянства (цифра

П. Маслова). Більше, як третина селянських дворів сиділа

на голодній земельній пайці, і це на безкраїх земельних про

сторах південних степів України. Приблизно те саме число

селянських дворів зазнавало хоч і не такої гострої, а в тім,

все тяжкої скрути земельної.

Обидві ці групи як раз і були тими орендарями, що пла

тили надмірно набиті орендні ціни, „мало вважаючи—

за словами доповіли Херсонського земства — на врожай та

зниження цін на зерно".

Обидві ці групи, це—більше, як половина селянства (коли

з першої виключити беззасівних). їхня навала на землю була

надзвичайно велика. При чім їм доводилося витримувати

конкуренцію багатого селянина, „нечупарного лендлорда", що

вперто протоптував стежки капіталістичного хліборобства

по степових районах України. Ця навала часто призводила

до економічного зміцнення середніх господарств і навіть до

переходу їхнього до вищих груп. 4

Б» Кніпович ') каже, що з року 1886 по рік 1901 в Ма-

ріюпільськім повіті на Катеринославщині група тих, що засі

вають більше за 20 десятин, побільшала на 50%, а група тих,

що засівають понад 50 десятин, — на 20%. Очевидно частина

(менша) приросту засіву відбувалася в спосіб купівлі землі,

а друга частина (більша) — в спосіб оренди.

Як бачимо, на південних степах України перед роком

1905 склалися такі земельні взаємини, що надзвичайно сприяли

розвиткові аграрної революції. Мало того, що більше, як по

ловина селянства цього району України пропадала від мало

земелля, з величезним напруженням зносила тягар орендних цін

на землю, мусила була „не вважати на зниження цін на зерно",

(бо мала в основі своїй господарство, споживче). Крім цього

всього поміщицькі латифундії мулили око тим „героям дня",

що за них говорив Стенбок-Фермор. Ця молода селянська

буржуазія так само мала „інтерес" в аграрній революції, бо

була певна в своїй силі, в своїй здібності прибрати до рук

відібрані від дворянства земельні простори.

') „К вопросу о дифференциации русского крестьянства". Вид. 1912 р.
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В селянськім русі 1905 — 6 років біднота й близькі до неї

середняцькі господарства відогравали основну ролю. Еконо

мічний стан цих верств селянства був надзвичайно тяжкий,

а що до числа, то ці групи селянства творили більше, як

половину цілого селянства України.

Дійсно напередодні року 1905 малоземельні селянські

господарства більшости губерень давали половину всіх гос

подарств, а по инших губернях близько до тої половини

підходили.

Безсумнівно, що господарства, які мають до 5 десятин

по таких губернях, як Полтавська, Харківська, Київська, По

дільська, треба залучити до групи малоземельних або забезпе

чених землею дуже недостатньо. Те саме треба сказати за

господарства, що мають до 7 десятин, коли мова йде за такі

губерні, як Катеринославська, Херсонська та Таврійська. По

цих губернях навіть той селянин, що мав у своїм користу

ванні 8 — 10 десятин, жив напівжебрачим життям.

Що ж ця біднота та напівсередняки являли собою кіль

кісно?

Дані про землекористування напередодні року 1905 го

ворять ось що:

Мали землі до 5 десятин на двір в губернях:

Полтавській 49,3% господарств

Київській ...... 52 „

Подільській 77 „

В багатоземельних південностепових районах картина трохи

инша. Так, господарств, що мали землі до 7 десятин, було

в губернях:

Катеринославській 35,1%

Херсонській 45,5%

. Коли ж до групи малоземельних або зле забезпечених

землею залучити господарства, що мали до 10 десятин землі»

то виходить, що таких господарств було:

в Катеринославській губ 65,3%

Херсонській 77,6°/°

Такий був стан напередодні революції. Перевалена біль

шість селянства належала до категорії бідноти або напів-

середняків.

При цьому процес диференціяції точився ввесь час і мав

цілком виразну тенденцію: зростала група бідноти та напів-

середняків, і одночасно більшала числом група заможного
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селянства. Цей процес особливо виразно позначився в пів

денно-степових районах. Так, в Маріюпільськім повіті Катерино

славської губерні за даними Б. Кніповича за час від року

1886 по рік 1901 число безпосівних дворів побільшало на

50°/° і настільки ж побільшало число дворів,що сіють більше

від 20 десятин.

Господарства з землекористуванням до 5 десятин по губер-

нях лісостепу (Харківська, Київська то-що) і до 7 десятин

по губернях південного степу безперечно належать до групи

виразно бідняцьких або тих, що трохи підійшли до серед

няцького стану. Дійсно, погляньмо, які були врожаї на се

лянських полях на початку 900-х років. Уявлення про них

дає така таблиця.1)

На селянських полях зняли врожаю (пересічно).

Пудів з десятини

Г V б Є О Н 'н 1881 — 1890 1891 — 1900

Чернігівська ...... 26 33

Полтавська V 39 46

Київська 45 54

Херсонська 23 .31

Як бачимо, врожайність селянських полів по всіх губер

нях була дуже низька. Через те користування 5 — 7 десяти

нами тримало господарство на межі злиднів.

Цікавий маємо один офіціяльний документ, що малює

стан малоземельних господарств. Говоримо за „Записку об

аграрних беспорядках, происходивших в має и июне месяцах

1905 г. в Харьковской губернии" — твір спеціяльно відряд

женого в цю губерню генерал-ад'ютанта Струкова.

Цей уповноважений від царя, зупиняючися на „причинах,

визвавших аграрньїе беспорядки", подає такий господарський

підрахунок. 2)

„Отже, пересічно на кожен двір по тих волостях, де були

розрухи, припадає приблизно по 4 десятини надільної землі*

залучаючи сюди й садибу. Вилучивши з цих 4 десятин бодай

чверть десятини під хату та город, матимемо розмір селян

ського поля, що припадає на двір — отже, припадає 3,75 де

сятини. Далі, за трьохпільного господарства третина з цієї

•) Див. у Бехтеєва „Хозяйственньїе итоги", том II.

2) Архів Істпарту України. ^Записка об аграрньіх беспорядках* генерал-

ад'ютанта ^Струкова. 1
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землі лишається не оброблена (толока) і править за пасо

висько; отже, під озимий та яровий хліб селянський двір

пускає лише 2,5 дес, тоб-то по 1,25 десятини під озимий та

стільки ж під яровий хліб.

Взявши за основу пересічну врожайність в Лебединськімс

повіті на селянських полях жита — 61 пуд і вівса в 59 пуд.,

а ціну за 1 пуд жита у 56 і вівса у 50 коп., матимемо, що

двір дістає прибутку з надільної землі лише 79 крб. 52 коп.

на рік (76,2 пуда жита — 42 крб. 63 коп. і 73,7 пудів вівса —

36 крб. 85 коп.).

За ці гроші родина з 6 чоловіка має протягом цілого року

прохарчитися, одягтися, мати паливо, набути мертвий та

живий реманент, прогодувати худобу, набувати зерно на

засів, обробити наділ і, нарешті, сплатити всі податки та

повинності: державні, земельні та громадські. Зі сказаного

добре знати, що надільної землі селянинові з Лебединського

повіту ніяк не вистачає для того, щоб задовольнити його

навіть найпримітивніші потреби".

Ці міркування та підрахунки генерал-ад'ютанта загалом

досить правильні.

Природна річ, що не мавши змоги прогодуватися та спла

тити державні,, земські й громадські податки й повинності,

селяни мали були шукати заробітку.

Але на час революції року 1905 справа з заробітком

стояла надзвичайно гостро. Сільсько-господарські заробітки

де-далі меншали, знайти роботу по економіях ставало що-день

важче, конкуренція викликала зменшення заробітку. Так,

на час революції заробітна плата дорослого робітника чо

ловіка зазнала змін у такий спосіб. ')

Робітникові за час з 1 квітня по 1 жовтня платили (в кар

бованцях):

Селянству давалося в знаки не лише те, що поменшала

заробітна плата, а й те, що знайти будь-який заробіток до

рослому робітникові було дуже тяжко. Як машини (особливо

по степових районах) де-далі все ширше вживано, то попит

Райони 1892-1896 1897—1901

Правобережжя . . . .

Його степова частина .

Лівобережжя

54 51

65 64

104 81

') А. Гайстер. Дв. Збірник „1905 год" т. І видан. 1905 р.
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на напівробітника значно піднявся. Конкуренція робочих рук

жіночих та напівдорослих робітників що-раз сильніше від

сторонювала від роботи дорослих робітників. Крім того,

заробітна плата сільсько-господарських робітників, напере

додні першої революції, меншаючи загалом, дійшла вже

крайньої межі.

Вже згадана листовна доповідь цареві, писана генерал-

ад'ютантом Струковим, наводить такий приклад заробітків

робітників одної з економій Лебединського повіту Харків

ської губерні.

„В економії генерала Глазенапа, пише Струков, є понад

400 чоловіка робітників; з них 300 чоловіка виключно місцеві

селяни; стали вони на роботу, договорившися в минулім

році (тоб*то в році 1904) за ціну, що була тоді, тоб-то від

2 до 10 карбованців на місяць за час від' 1 квітня по 1

жовтня...

Поденні в той час діставали 30 копійок на день".

Для цілої Харківської губерні, так само як і для Полтав

ської, ця заробітна плата (тоб-то 40—60 крб.) для строко

вого робітника була вища за пересічну. Що до поденної

оплати жіночої праці, то на бурякових плантаціях Харківської

губерні вона не підіймалася вище за 20—23 коп., в пооди

ноких разах доходячи 12 копійок на день.

По інтенсивних районах Правобережжя, особливо на По

діллі, рівень заробітної плати був ще нижчий. В роботі

„1905 год в Подольской губернии" А. Зецкер подає такі

дані, стверджені в свій час подільським губернатором у його

офіціяльнім листуванні з одним з сільсько-господарських

товариств губерні: „у Мудриголовах, Кам'янецького повіту,

заробітна плата найбільша була 20' коп. в день, а здебіль

шого робітники діставали 15—10 і 5 копійок на день, при

чім 5 коп. діставали підлітки (чоловіки) до 18 років".

Така низька заробітна плата не була, правда, загальним

явищем, але в той же час вона не творила й одиноких виїмків.

На Київщині справа стояла приблизно так само.

Так, пересічно за 5 років (1896—1900) поденна заробітна

плата робітника без коня була така'):

роботи підчас засіву 35 коп.

у жнива 58 „

') .Сводка статистических сведений по сельскому хозяйству к концу

XIX века", вьіпуск II. '. ,
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Робітниця в той самий час діставала пересічно: <>

роботи підчас засіву 27 коп.

у жнива ........... 39 „

Особливо гостро справа з заробітною платою стояла на

бурякових плантаціях Правобережжя, а почасти й Лівобе

режжя. Тут жорстока експлоатація праці робітників, особ

ливо дівчат та підлітків, доходила крайніх меж і набула

значного поширення. .

А в тім, робітників по цих плантаціях було дуже багато.

П. Маслов обчислюючи скільки робітників робило на

цукроварнях в р.р. 1905—1906, подає цифру в 91.457 чол.

Про те, в якім стані перебували робітники цукроварні,

маємо вельми цікаві дані в матеріялах Подільського жан

дармського управління.

Жандармське повідомлення говорить за Клембовську

цукроварню. х)

Кореспондент(жандармський унтер-офіцер)доносить своєму

начальству: „Робітники Клембовської цукроварні міркують

так: доки ми робитимемо на поміщиків, старе й мале, з ночи

й до ночи за таку малу плату: в заводі 15 і не більше 35 коп.,

а в тім є й 40 копійок. Але цю ціну дістає лише дехто, що

має ласку начальства, так звані десятники, инші дістають

здебільшого низьку та середню плату. Майже біля кожних

десятьох робітників є два прикажчики, і вони що-разу спо

нукають, щоби не пасти в роботі задніх ані на хвилю". І далі:

Підрядник дістає від заводу за кожного робітника 40 коп.;

коли цукроварня робить, і на ній працює під 300 чоловіка,

то на користь підрядника лишається не мала сума після

того, як він заплатить робітникам вищезгадану плату.

Але це ще не все, бо кожен робітник має принести під

рядникові ще й гостинця — курку або яєць і лише тоді той

прийме його на роботу. А на фільварках дістають поденно:

жінки 7і 1 2 коп., а чоловіки 10 — 15. Одно слово, нами роблять

як худобою".

Стан робітників клембовського заводу не був виїмковим

явищем. З невеличкими змінами його можна брати як за

гальну картину.

В районах цукроварень основний контингент робітників

творили місцеві селяни. Прив'язані до своїх парцельних

*) Архів Істпарту України, фонд Подільського жандармського управління.
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шматків землі, вони не могли кидати господарства та йти

кудись шукати роботи і тому робили переважно по еконо

міях цукроварень.

Не ліпше було з заробітною платою й по инших районах

України. В „Трудах Вольного Зкономического Общества" ')

маємо цілий ряд відомостей про заробітну плату напере

додні аграрного руху року 1905. Так, у Херсонській губерні

дорослому строковому робітникові платили 50 ---80 карб.,

жінці 30 —45 карб. Поденно чоловікам в гарячу пору пла

тили 80 коп. — 1 карб. 50 коп. жінкам — від 50 коп. до 1 карб.

В Катеринославській губ. за 6 літніх місяців чоловікам

платили 60— 70 карб., жінкам — від 40 до 50 карб.

Взимку: чоловікам платили 10 карбованців на місяць на

своїх харчах.

Отака була заробітна плата, навіть по цих „багатих"

краях, напередодні революції року 1905.

Отже, природно, що в селянськім русі справа з заро

бітною платою та її збільшенням стояла дуже гостро по

всіх губернях України.

Піднявшися селянство перед усім відмовилося „робити

задурно" і стало домагатися, щоби збільшено заробітну

плату.

В розвитку селянського руху років 1905 — 1907 справа

з заробітною платою мала надзвичайно велику вагу.

Отже, стан українського селянства в його бідняцько-

середняцькій частині напередодні першої революції був над

звичайно тяжкий.

В однаковій мірі жорстоко його гнітило й поміщицьке

землеволодіння й поміщицьке господарство.

Перше гнітило високою ціною на землю та що-року

більшою орендною ціною. Всіляка форма оренди — грошева,

відробіточна, з половини неминуче призводила до майже

нічим не обмеженої експлоатації, що легко переходила до

середньовічних кріпосницьких форм. Змушений через мало

земелля орендувати поміщицьку землю, селянин бідняк або

середняк платив високу оренду навіть коштом свого осо

бистого (і своєї родини) заробітка на заорендованім шматі.

Поміщицьке (і взагалі всіляке инше, що вживало найманої

праці) господарство гнітило селянина низькою заробітною

і) Див. №4—5 за рік 1908. '
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платою. Ця форма експлоатації, дарма що зовні мала капі

талістичний вигляд, так само корені свої мала в кріпосниць

ких земельних взаєминах. Гостре малоземелля та безземелля

породжувало надзвичайно перебільшене подання сільсько

господарської праці. А це призводило до того, що зарплата

доходила найнижчого рівня.

Стан бідноти та значної частини середняцтва гіршав ще

й через високі податки.

Класовий характер податкової системи царської влади

знати з таких данихх).

Всі збори на 1 десятину землі на початку 900-х років

виносили:

Райони Для поміщиків Для селян

Лівобережжя .... 47 коп. 180 коп.

Правобережжя. ... 18 я 206 „

На Лівобережжі селянин платив зборів з десятини землі

майже в чотири рази більше від поміщика, а на Правобе

режжі — вії разів більше.

Зазнаючи тяжких злиднів, селянин мав був збільшувати

свої „господарські можливості" в єдино можливий для нього

спосіб, а саме .вигравав" тим, що недоїдав. За недоїданням

ішло фізичне вироджування. Прогрес цього вироджування

виразно знати з даних про прийом на військову службу

молодих.

Для Лівобережної України маємо такі відомості2):

% % забракованих (неприйнятих на військову службу)

за час з року 1889 — 1893 пересічно . . . . 18,2

„ „ „ 1899 — 1907 „ .... 26,6

(для всіх 50 губерень старої Росії за перший період забра-

ковано пересічно 17,9%, за другий— 22,1%. Отже, вироджу

вання на Україні відбувалося швидше, ніж у цілій Росії).

Як бачимо, біднота, зазнаючи гніту від поміщиків та кур

кулів, бідувала, голодувала та вироджувалася.

Року 1905 вона довела, що в неї, дарма що була голодна,

був призбираний деякий запас класової енергії. Цієї енергії

не вистачило на те, щоби ще року 1905 зробити те, що

зробили року 1917. Але це вже через цілий ряд инших умов,

від бідноти незалежних.

') Див. Збірник „1905 год" т. І, стаття А. Гайстера, вид. 1925 р. Москва.

3) Див. Збірник „1905 год" том II. стор. 63.
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А в тім, поруч із ростом бідноти та погіршенням її стану,

українське село напередодні першої революції надзвичайно

виразно виявило й инший момент, а саме ріст дрібно-капіта

лістичного селянського господарства. Коли на степу багато

земельне селянство давало 28 — 30%, а на Правобережжі

цей процент доходив 10— 11%, то це каже за зріст капіта

лістичного підприємця — селянина, бо багатоземелля звичайно

було звязане з високою забезпеченістю худобою, інвентарем

та вживанням найманої праці.

Вбиваючися в колодочки, капіталістичний проверсток

селянського господарства так само мав собі перешкоду

в середньовічних формах землеволодіння, так само шукав

способів їх зліквідувати. В цьому розумі селянська буржазія

так само „ підготовляла" події років 1905 — 1907.

НІ. Основні форми руху.

Селянський рух року 1905 на Україні набув кілька основ

них форм; цілком природно, що кожна з цих форм зазнавала

тих або инших змін, варіяцій, набувала тих або инших від

тінків та відхилень у залежності й від районів, і від часу.

Цих основних форм селянського руху маємо під 10.

Так, за одну з найпростіших форм було групове, або .

масове (цілою сільською громадою) ставлення селянами своїх

домагань. Звичайно, ця форма руху правила наче за прелюдію

до дальших виступів селянства. А в тім, її треба розглядати

окремо, бо в деяких, і до того досить частих разах, селянський

рух села або навіть цілого району на тім і закінчувався, що

селяни заявляли свої домагання. Такий кінець розрухів маємо

тоді, коли поміщики або орендарі задовольняли чи то цілком,

чи то в частині селянські домагання, або коли в справу

встрявала влада (поліція, військо) і репресіями „доходила ладу".

Ставляли селяни домагання і чисто економічного харак

теру, а поруч з ними й характеру політичного. До політичних

домагань маємо залучити приговори сільських громад на

загально-політичні теми. В тих разах, коли та або инша

сільська громада ухвалювала приговора, де говорено за скли

кання Установчих зборів, амнестію, за те, щоб передати

селянам землю то-що і при тім жадних, так би мовити, орга

нізаційних висновків із своїх ухвал не робила (тоб-то не

страйкувала, не скидала з урядів „власть", не громила
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поміщицькі економії); ставлені селянами домагання майже

завсіди були більш-менш випадковим епізодом у житті села,

що ухвалило такого приговора і через це такі приговори дово

диться розглядати, як найпростішу форму селянського руху.

Це ще в більшій мірі треба сказати за ті різноманітні суп

ліки, прохання, петиції та заяви, що їх селяни подавали —

по тім, як опубліковано відомого „рескрипта 18 лютого

1905 року"— до найрізноманітніших інстанцій (до царя, міні

стрів, губернаторів, земств, сільсько-господарських товариств,

поодиноких поміщиків). Царський наказ 18 лютого року 1905

дав селянам змогу заявити про свої потреби в формі всілякого

роду прохань. З цього наказу селяни скористалися досить

широко. По Україні за час березень — вересень року 1905

маємо кілька сотен такого роду суплік та прохань. Але

основна маса цих прохань та суплік припадає на весну

й початок літа. В дальшім розвитку селянського руху ця форма

поволі зникає й її заступають инші, радикальніші.

Отже ставлення домагань це була своєрідна форма селян

ського руху й вона набула значного поширення. Цю форму

руху знали навіть ті поодинокі села та райони, де инших

відмін революційного руху ми не подибуємо. До цієї найпро

стішої форми селянського руху треба, залучити й звичайну

участь на зборах, що обговорюють різні загально-політичні

справи і на мітингах, що в українськім селі в-осени та взимку

року 1905 набули значного поширення.

До 17 жовтня року 1905, тоб-то до легалізації зборів та

мітингів участь у них була виявом, якщо не революційної,

то у всілякім разі опозиційної активности селян. Проте,

і збори (прилюдні й потайні) і мітинги до 17 жовтня не були

на Україні випадковим явищем. Та навіть і після 17 жовтня

в період репресій, що дали себе знати в кінці року, участь

в мітингах та зборах так само була своєрідною формою

революційного руху, до того формою, звязаною з не аби-якою

небезпекою (вживання проти учасників мітингів зброї, роз

стріли, арешти).

А в тім за найпоширенішу форму селянського руху року

1905 правив страйк.

Рух 1905 року виробив два типи селянського страйку. По-

перше, селяни страйкували з тим, щоби полегшити умови праці

по поміщицьких економіях та підвищити заробіток, а по-друге,

оголошували страйки орендного характеру, коли за основне
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домагання селян-страйкарів правило домагання зменшити

оренду на землю та збільшити кількість землі, що її поміщик

здає селянам в оренду (орендний фонд).

Перший тип страйку можна назвати робітничим типом,

бо за основні вимоги страйкарів у цім разі були домагання,

засновані на захисті інтересів праці.

У страйках робітничого типу брали участь, звичайно, не

лише строкові або тимчасові робітники поміщицьких економій.

За головного участника в цих страйках були як-раз селяни-

хазяї. Наймити (строкові) дуже рідко виступали, як ініціятори

страйків. Ось через- що підчас страйків робітничого типу

дуже часто селяни знимали з роботи строкових робітників

но економіях. У багатьох разах підчас таких страйків селяни

не лише знімали з робіт сторонніх робітників, а гнали їх

геть із економії.

Селянський страйк робітничого типу, це була масова форма

.селянського руху, це була своєрідна атака поміщицького

господарства та землеволодіння. Формально страйк мав одну

мету— захистити інтереси праці. Чи про те йшло, щоби під

вищити поденну або строкову оплату праці, чи селяни

вимагали, щоб змінено умови роботи з -половини, справа

звичайно сходила все на одне, на більшу оплату праці. Тут

.селянин виступав, як продавець робочих рук, як робітник,

і в своїх домаганнях протиставляв себе поміщикам — робо

тодавцям. Сама по собі ця форма селянського руху зовнішніми

рисами ще не була безпосередньою революційною дією, непри

хованим наступом на поміщицьке землеволодіння, боротьбою

з пережитками середньовіччя. А глибше глянувши, треба

сказати, що майже кожен страйк робітничого типу мав

в основі своїй боротьбу за землю, за знищення поміщицького

землеволодіння. То не випадкова річ, що за ініціяторів та

головних учасників страйків цього типу були як-раз селяни,

з околишніх для тої чи иншої економії сіл.

Для цих селян за основну мету страйку правило бажання

створити такі умови, щоб поміщик, або його орендар не мали

змоги вести господарство та мали б здавати землю селя

нам в оренду. Ось ця, так би мовити, потенціяльна мета

страйків дає підставу залучити їх до революційних форм

боротьби за землю.

Друга відміна страйкового руху селянства року 1905, це

страйки орендні. За основу страйків цього типу правило
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домагання зменшити орендну плату за землю та збільшити:

орендний фонд. Селяни „страйкували" і зверталися до помі

щика або орендаря з домаганням, щоби зменшено орендну

плату та збільшено кількість десятин землі, здаваних в оренду..

В цій формі селянського руху основний момент — боротьба

за землю— набув виразнішого свого вияву.

Орендний страйк у багатьох разах набував форми

боротьби з орендарями поміщицької землі. На Україні того

часу поміщики часто й широко здавали свої землі в оренду

великим орендарям, що в багатьох разах передавали землю

селянам дрібними ділянками і в такий спосіб виступали

в небажаних для селян ролях посередників. Ось проти таких

посередників-орендарів селяни й виступали.

Звичайно, в чистім його вигляді, кожний з тих типів се

лянського страйку ми ніде не подибуємо; в певних районах

України один з тих типів був переважною формою рево

люційного руху, в инших— другий, але лишаючи місце й для

першого. Приміром, страйки робітничого типу були харак

терні для Правобережної України, страйки орендні — для

степу, а почасти й для Лівобережжя.

А здебільшого страйки мали мішаний характер, тоб-то-

об'єднували й домагання з метою захистити інтереси праці

й домагання орендні.

Боротьба з уживанням машин була наче за додаток:

до страйкового руху. Не вважаючи на те, що ця боротьба

властиво, зовсім не була моментом революційним, за обста

вин того часу, в умовах розгортання селянського руху, вона

правила за одну з форм селянського наступу на поміщицьке-

господарство за землеволодіння.

Селяни боролися з машиною, як з конкурентом робо

чих рук, як з фактором, що давав поміщикам або оренда

рям змогу господарювати, не бувши в залежності віц робо

чих рук.

Вживаючи машин, поміщик забезпечує собі певну неза

лежність од селянської маси, від її робочйх рук. Цю ролю

машини селяни, звичайно, добре розуміли і через це знищення

машин дуже часто селяни практикували, знімаючи робітників

та оголошуючи страйк. Нищучи машини, селяни ввесь час

мали дві мети: забезпечити попит на робочі руки та створити

передумови до ліквідації поміщицького господарства, а зна

чить і великого землеволодіння.
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До підсобних при страйках форм селянського руху треба

залучити і практикований по деяких селах бойкот поміщиків.

Ця форма руху сходила на те, що селяни на сході

ухвалювали не допускати будь-кого робити у поміщика та й са

мим не робити в нього ніякої роботи. Ця, на перший погляд,

наче б то мйрна й спокійна форма була виявом все тієї самої

-основної мети: створити для поміщика або орендаря такі

умови, що за них він це міг би всидіти в своїм „гнізді".

Бойкот правив за один з найліпших способів „викурити"

поміщика з економії. Як бачимо, і тут, як і в багатьох

инших разах, селяни мали все ту саму мету: зігнати поміщика

або арендаря з землі й тоді використати земельний фонд.

Такі способи, як ставлення селянами домагань, страйк

:з усіма додатковими відмінами селянської революційної

активности (бойкот поміщиків, зняття робітників то-що) та

боротьба з орендарями, не вважаючи на їхній зовнішній

„мирний" характер, були найсерйознішими факторами рево

люційного руху селянства. Не треба забувати, що все це

діялося року 1905, коли царське самодержавство ще мало

досить сил на боротьбу, коли поліцайський апарат діяв досить

-справно, а ціла державна та суспільна система являла собою

досить міцне плетиво політичного безправ'я, економічного

утиску та безконтрольного панування поміщиків і урядовців.

Не треба забувати, що спроби страйків, демонстрацій або

мітингів, що були по весні та влітку року 1905 по мктах,

здебільшого, закінчувалися розгонами та розстрілами. На селі,

звичайно, було те саме. Лише період жовтень -початок грудня

влада до певної міри збентежилася й попустила до того туго на

тягнуті віжки. А загалом року 1905 селянський рух точився

за найжорстокіших репресій від поліції, жандармів та війська.

Через це, навіть такі, наче мало революційні форми руху,

як економічний страйк, бойкот, громадські ухвали то-що,

проречисто говорять про те величезне піднесення в селянстві,

що під кінець року дійшло виразно революційних форм.

А в тім рік 1905 дав не лише ці, зовнішніми рисами більш-

менш „мирні" форми селянського руху. Крім згаданих форм

року 1905 набули широкого розвитку ще й инші форми руху:

селяни вирубали ліси поміщицькі, спасали худобою луки,

підпалювали будівлі та стоги сіна й соломи, громили помі

щицькі економії, захоплювали землю (а в поодиноких разах

І цілі економії), забирали з поля збіжжя, буряк то-що.
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Такі способи, як вирубати ліс, спасти луки, підпалити

сіно й солому набули широкого развитку майже по всіх

районах України. Цю форму боротьби з поміщиками селян

ство стало практикувати від зими року 1904 і практикувало

цілий рік 1905. Иноді поруб лісів набував масового харак

теру, а инколи призводив до збройних сутичок "з властями.

А здебільшого ці форми боротьби були наче додатком до

инших і в основі своїй виявляли ту класову зненависть

до поміщика, що віками наростала в селянстві. Вирубати

ліс, забрати дерево до себе, це в очах більшости селянства

був лише акт соціяльної справедливости. Те саме треба ска

зати за спаш луків, підпал соломи, сіна та будівель. Бажання

знищити панське добро широко охопило року 1905 найширші

верстви селянства.

Коли селяни забирали з поля збіжжя, буряк, картоплю,

а в-осени року 1905 це практикувалося досить широко,,

то й ці акти були виявом класової зненависти селянства

до поміщиків та зародковою формою того гасла („грабуй

награбоване"), що дійшло своєї повної форми в Жовтневу

революцію року 1917.

Сплюндрування поміщицьких економій, це є одна з най

яскравіших форм революційної боротьби селянства за,

землю.

Справа, звичайно, зовсім не в тім, що селяни, громивши

економії та захоплювавши землю, відбирали від поміщиків

добро. Основне тут, це бажання дійти того, щоби від помі

щицьких гнізд і пам'яти не лишилося, викурити з тих гнізд

поміщиків, створити такі умови, що за них поміщик мав би

кинути свою землю на призволяще.

Громити поміщицькі економії селяни почали ще повесні

року 1905. Але масового характеру цей спосіб набув лише

в-осени та взимку. Ми допустилися б помилки, коли б уяв

ляли собі погроми економій, як показник селянської неорга

нізованосте, сліпої стихійносте селянської революції. Правда,

громивши селяни здебільшого не мали жадного плану, жадного

організованого керовництва. Але ці погроми, це не звичайні

бунти, коли юрби руйнують, підпалюють, розкрадають добро.

Громивши поміщицькі маєтки та захоплювавши землю, селяни

творили справжню селянську революцію, що в силу своєї

природної в умовах року 1905 неорганізованосте набувала

инколи своєрідної форми.
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Згадаймо, як В. Ленін підходив до справи з „фактичним

знищенням поміщицького землеволодіння".

Року 1906, спираючися на досвід року 1905, Ленін твердо

радив виганяти поміщиків та захоплювати поміщицькі землі.

„Селянського повстання, писав він без поквітування

з поміщиками, без захоплення землі ніхто не став би певно

і уявляти собі. Що свідоміше та організованіше буде це

повстання, то менше буде випадків знищування будівель, майна,

худоби то-що; це річ зрозуміла. З військового погляду для

того, щоб дійти певної воєнної мети знищення — приміром,

підпал будівель, а иноді й майна—це є спосіб цілком законний,

а в певних разах і обов'язковий. Лише педанти (або зрадники)

можуть плакатися на те, що селяни завсіди вживають таких

способів".

І далі Ленін пояснює свою думку: „Ми маємо, звичайно,

агітуючи, всіма способами з'ясовувати селянам, по-перше,

цілковиту законність та конечність безпощадної боротьби

з ворогом.^не боючися знищувати майно, а, по-друге, показу

вати, що коли селяни будуть організованіші, то це дасть

змогу дійти значно розумнішого та кориснішого кінця...2).

Коли мова йде за погроми поміщицьких економій та за

захоплення земель, то треба виходити саме з такої оцінки.

Не вважаючи на те, що погроми часто набували форм, дуже

далеких „від розумного та корисного кінця", їх треба вважати,

не можна не вважати за одну з основних і дійсно револю

ційних форм селянського руху року 1905.

В-осени року 1905 селянський рух дійшов щільного звязку

з революційним рухом міста. Робітничі страйки, маніфест

17 жовтня, організація по багатьох промислових центрах рад

робітничих депутатів — все це сильно нагріло суспільну

атмосферу в країні і створило масовий революційний рух.

Все це, натурально, не могло не перекинутися на село, бо

на селі до цього часу атмосфера так само нагрілася до

краю. Через це, в-осени року 1905 селянський рух набуває

ще й нових, чисто політичних форм: селяни скидають

сільську та волосну вдасть (старост, старшин, писарів), аре

штовують урядників та стражників (а иноді й „вище" на

чальство — станових, приставів, справників то-що), цілими

*) „Полное собрание сочинений В. Ленина" т. VII. ч. 2 стор. 16.

2) Звідти ж, частина II, стор. 17.

39



селами (ухваливши належні приговори сільськими громадами)

відмовляються платити податки та справляти повинності

й, нарешті, закривають монопольки. Остання форма ак

тивносте селянських мас виникла через агітацію Всеросій

ського Селянського Союзу, що ухваливх): „на знак того,

що з'їзд делегатів Селянського Союзу вважає розпочату

справу за святу справу цілого селянства, він ухвалює: залишити

вживати горілку. Хай селянство, що бореться за землю

й владу, завсіди буде тверезе".

Ця форма на Україні, правда, широкого розвитку не

дійшла. Більше всього вона виявилася в Харківській, Пол

тавській та почасти Чернігівській губерні.

Що до скидання властей та несплати податків, несправ-

ляння повинностей, то ця форма селянського руху набула

дуже широкого розвитку по цілій Україні.

Селянство багатьох районів України відмовилося платити

податки та справляти повинності. За це говорять різні

офіційні донесіння і нижчих, і вищих агентів влади.

Ось, приміром, зразок такого роду офіційного донесіння.

Автор донесіння — земський начальник; адресує він своє по

відомлення до Чернігівського губернатора 2).

„ У 5 участку, мені довіренім, настрої селян неспокійні.

Трохи чи не всі громади відмовилися сплачувати обкладні

збори другої половини поточного року, покликаючися на

неврожай, — а гроші платити припасли всі. А на ділі врожай

цього року добрий, і ціни на сільсько - господарські продукти

вельми добрі. Все, що роблять сільські власті — старости та

старшини, тоб - то члени тих самих громад, на те, щоб

стягти податки, нічого не дає. Як селяни відмовляються

сплачувати податки, то уклінно прошу розпорядження

„вашего превосходительства" дати волосним старшинам, щоб

зібрати недоїмки в обкладних зборах, допомогу від поліції".

Після 17 жовтня скидання властей (старост, старшин,

писарів) набуло особливо значного поширення на Лівобе

режній Україні. Але й по инших районах скидання старих

властей, сільських та волосних, та настановлення нових не

було виїмком.

*) Звіт про засідання делегатського з'їзду Всеросійського союзу 6 — 10

листопаду року 1905.

2) Архів Істпарту України, Чернігівського губернатора, справа секретного

столу, року 1905, № 8.

І
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В багатьох випадках скидаючи вдасть, селяни надавали

цьому форми громадського приговору. Як ілюстрацію, подам

один із таких приговорів та окремо вироблену громадою «ін

струкцію громадському старості".

Приговора цього ухвалили 1 січня .року 1906 селяни

села Сита-Буда Чернігівської губерні.

На громаді селяни стали на тім, щоби надалі іменуватися

не селянами, а громадянами.

Сільський приговір мав такий текст'):

„Приговір від 1 січня року 1906. Ми, нижчеписані гро

мадяни села Ситої Буди, Лакомобудської волости, Новозиб-

ківського повіту, бувши цього числа на сільській громаді,

скликані колишніми старостами, Соломенником та Тарабанню,

на тій громаді визнали за потрібне скинути тих старост, що

були до року 1906. Виходячи з маніфесту від 17 жовтня

року 1905, що ним людей не поділено на стани, і через те

має бути лише один стан громадян, ми, громадяни Ситої

Буди, замість двох станових обираємо одного громадського

старосту й кладемо йому на цей рік, 1906, 60 карбованців,

і в цім уряді старости стверджуємо громадянина села Ситої

Буди Семена Павловича Лугового, і цьому Луговому, щоб

знав з чого виходити, урядуючи, даємо свою сільську інструк

цію. Про це й ухвалили цього нашого приговора та підпи

сали його громадяни села Ситої Буди".

Крім цього приговора селяни на громаді прийняли ще

й таку „інструкцію громадському старості громади громадян

села Ситої Буди, щоб знав як робити". ,

„1) Староста, як він служить громаді, цілком підлягає

громаді в усьому, що до служби його тичеться.

2) Доти, доки земських начальників од народу фактично

не забрано, то ми визнаємо за потрібне слухатися земського

начальника, коли він каже що корисне, пораду яку добру

для села дає, але ніяк не по формі старих законів і не

приймаючи того, що йде проти інтересів селян.

3) Як у нас не має десятників, що почасти були на службі

старості за помічників, ми призначаємо чергову варту

по селі, щоб скликати громаду, старості на поміч.

4) Якщо в селі виникне яка справа й староста не зможе

дати їй раду сам, то для цього ми обираємо в громаді

Див. Дроздова „Аграрньїе волнения в Черниговской губ. в годьі

первой революции" стор. 71, 72.
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кілька чоловіка, що творитимуть комісію й обмірковувати

муть такі справи.

5) До тих справ можуть належати такі: як ми стали на тім, щоб

не ходити судитися до земського начальника, то все судове ми

розбираємо громадою або на те обраною в селі комісією.

6) Як хто порушить громадську тишу та спокій, то староста

має власть карати винного арештом на дві доби та штрафом від

50 копійок до 2 карбованців на користь громадської каси.

7) Поліції староста не підлягає, від справника починаючи

і поліцайським стражником кінчаючи.

8) Доти, доки в країні революція, громада громадян села

Ситої Буди не підлягає ніякій адміністративній владі, поки

не буде скликано Установчих Зборів, що й заведуть справед

ливий лад у країні".

А в тім, політичні форми селянського руху завсіди щільно

були сплетені з аграрними і взагалі господарсько - економіч

ними. Лише в дуже небагатьох разах такі форми руху, як

мітинги, скидання властей то - що, були наче занесені зокола

і не мали звязку з виступами проти поміщиків.

Селянський рух року 1905 мав яскраво виявлений аграр

ний характер. Боротьба за землю, за знищення поміщицького

землеволодіння — ось основа цього руху. На цій основі, на

цім сталім ґрунті розгорталися всі досить різноманітні

- форми селянського руху.

А в тім, ми не знаємо ні одного моменту в розвитку

селянського руху року 1905, коли б він відірвався від

загально - революційного руху країни. Цей повсякчасний

звязок села з містом в бурхливім потоці революційного

руху особливо яскравого вияву набув у момент збройного

повстання робітництва, взимку року 1905.

Селянство значного числа районів України (околиці ве

ликих міст, промислові центри, райони вузлових залізниць)

брало участь у збройних повстаннях робітничої класи. Ряд

фактів говорить за те, що по тих районах України, де робіт

ники взимку року 1905 підняли збройне повстання проти

царату, селяни не лише давали всіляку підтримку повстанцям,

а крім того, часто й сами ставали до бойових лав повсталого

пролетаріяту.

Участь селянства у збройній боротьбі робітничої класи

особливо виразно підкреслює звязок селянського руху року

1905 з революційними виступами пролетаріяту.

42



В русі року 1905 ми не подибуємо фактів безпосереднього,

не звязаного з відповідними виступами робітників, або зброй

ного повстання селян. Але такий висновок буде правильний

лише в тім разі, коли в поняття „збройного повстання" вкладати

той зміст, що воно його має, коли мова йде за відповідні

виступи робітників (повстання в Донбасі, в Харкові на

ст. Люботин, в Олександрівському то - що). Коли ж мати

на увазі факти збройних сутичок з військом та поліцією,

роззброєння та арешти агентів влади, збройних „походів" на

повітові міста, щоб визволити арештованих (Лубні, Кроле-

вець то -що), то таким формам збройної боротьби селян

із владою та військом належить визначне місце в історії

революційного руху на Україні року 1905.

Селянський рух року 1905 мав певні етапи в своїм

розвитку. Розмах руху, його маштаб, так само протягом

року 1905 зазнавали певних змін і мали і свій кульмінаційний

пункт, і моменти спаду.

Передусім маємо відзначити одну досить виразно вияв

лену рису в русі — це його залежність од розвитку революції

в країні, від успіхів боротьби робітничої класи. Цю залеж

ність знати, по-перше, з цілковитоготзбігання кульмінаційного

моменту селянського руху року 1905 з 'найвищим піднесен

ням революційної боротьби робітничої класи (жовтень—

грудень року 1905), по-друге, із самого розвитку форм та

з темпу селянського руху. Так, по-весні року 1905 селянський

рух набув значного розвитку переважно на Правобережжі,

де він набув страйкової форми, що до певної міри нагадує

звичайний робічний страйк. При цьому маємо відзначити, що

страйки весни року 1905 набували бурхливіших форм од

страйків кінця весни. А коли згадати, що як-раз на провесні

на Правобережжі, особливо у Балтськім повіті Подільської

губерні селяни громили економії, то треба зробити той

висновок, що події 9 січня року 1905 зворушили частину

українського села, були за рухову силу для розвитку селян

ських заколотів. Погром Михайлівської цукроварні так само,

безперечно, треба вважати за наслідок тих настроїв у селян

стві, що стали ширитися по селах в звязку з подіями

в столиці.

Так би мовити мирні, більш-менш легальні форми селян

ського руху влітку року 1905, особливо на Правобережжі,

так само здебільшого треба звязати певним звязком із загальним
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станом зовнішньої тиші, що її доводиться спостерігати в кінці

весни в робітничім русі країни.

Взагалі весна року 1905 не дала розмаху селянського

руху. За основну його форму (коли виключити погроми

економій, як одинокі й не характерні для цієї доби) правили

економічні страйки робітничого типу, а за район поширення

вони собі мали Правобережжя.

Що до инших районів України, то там весна року 1905

пройшла досить спокійно.

Вищі представники влади на місцях — губернатори — мали,

звичайно, апарат досить пристосований до того, щоби сте

жити за станом селянського- руху та за настроями села.

Поліція, жандарми, духівництво, поміщики, куркулі — все це

творило досить гнучкий апарат інформації. Через це, взявши

за основу офіційні донесіння губернаторів, можна скласти

більш-менш добре уявлення про селянський рух по весні

року 1905. видима річ, що беручи цей матеріял за основу,

треба не спускати з ока, так би мовити, чиновницької та

класової неспроможности деякі речі бачити й розуміти.

З цих донесінь знати, ' що за виїмком Правобережжя

й почасти Чернігівської губерні на Україні весна року 1905

пройшла досить спокійно. Харківський губернатор, приміром,

писав до міністра внутрішніх справ так '):

„На основі донесінь земських начальників та инших

донесінь, що в мене є, маю за честь сповістити, що селянське

населення Харківської губерні загалом має цілком спокійний

настрій, мирно робить свою звичайну роботу, в масі є цілком

добромисне і, як і перше, так і тепер є далеке від ворожого

ставлення до сучасного державного ладу".

Формально губернатор не помилявся— зокола все було

тихо (якщо не брати того, що місцями селяни рубали ліси,

приміром, в маєтках Флота під Харковом). Селянство „мирно

робило свою звичайну роботу", відкритих форм селянського

руху не було.

Більше проникливости виявив губернатор полтавський,

коли він приблизно в той самий час (квітень року 1905)

писав до міністра про те, що настрій селян є позначений

нервозністю та піднесенням.

') Архів Істпарту України. Донесіння Харківського губернатора від 20 квітня

року 1905.
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Катеринославський та Херсонський губернатори так само

пишуть про те, що по їхніх губернях настрій досить спокійний.

В Чернігівській губерні по кількох погромах маєтків

(кінець лютого) настала так само тиша.

Правда, поодинокі рази таких форм руху, як поруб лісів,

подання всілякого роду властям (в тім числі й цареві) прохань,

подибуємо майже по всіх губернях у цей період часу.

А загалом в цю добу селянська революція робила "лише

перші свої кроки, набуваючи страйкових форм, що широко

охопили Правобережжя.

Кінець весни та літо року 1905 позначено новим етапом

в розвитку селянського руху на Україні. Ік літу страйковий

рух вкрив вже своїми хвилями цілу Україну. Набувши на

Правобережжі розмаху масового руху, в поодиноких разах

ускладняючися иншими формами боротьби, не обминаючи

й такі, як сутички з поліцією, 'підпал та навіть спроби гро

мити економії, страйковий рух перекинувся на Лівобережжя

та на степи.

В Харківській губерні, що за неї губернатор у квітні

місяці писав до міністра, що селяни заховують себе в цілковитім

спокої й мирно роблять, рух відразу набув гострих форм.

В Лебедінськім повіті рясно від страйків, а крім того тут

було й кілька погромів поміщицьких економій. В сусідніх,

Сумському, Охтирському та Богодухівському повіті, заходило

на заколоти: селяни де страйкували, де вирубували ліси, де

спасали худобою поміщицькі луки. Те саме маємо в Вовчан-

ському, Харківському, Зміївському та Валківському повітах.

Одно слово, заколоти поширилися майже на цілу губерню.

Цар мусив був післати свого генерал-ад'ютанта Струкова, щоб

„з'ясувати причини селянських розрухів" в Харківській губерні.

Те саме треба сказати й за Полтавську та Чернігівську

губерні, з тим лише обмеженням, що по цих губернях під

кінець весни та в літку року 1905 гострі форми руху (по

громи, підпали, сутички з поліцією та військом) подибуємо

дуже рідко.

На степу так само зайшло на селянські розрухи. Розміри

та форми селянського руху тут були в такій мірі значні, що

в Херсонську губерню цар так само послав свого спеціяль-

ного уповноваженого генерал-ад'ютанта графа Ігнатьєва.

Цей царський уповноважений поїхав у Херсонську губерню

в червні року 1905 і от що він там знайшов.
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В своєму „всеподданнейшем отчете" Ігнатьєв пише '):

„Діставшися до міста Єлісавету червня 22, я найшов

Херсонську губерню в такім стані. Польові роботи в більшій

частині власницьких маєтків в північній частині Єлісавет-

градського повіту 2) місцеві селяни силоміць зупинили; вони

познімали сторонніх робітників і вимагали значної (по 1 карб,

в день, тоді як за нормальних умов поденна плата не пере

ходить за 30—40 коп.) надбавки в поденній платі, збільшення

ціни за знімання врожаю та зниження орендних цін.

Ставивши такі домагання, селяни загрожували, через що

нещодавно наймані робітники кидали роботу, а поміщики

тікали з повіту, не маючи змоги розпорядитися господар

ством та своїми людьми, що здебільшого під загрозою мали

були піти з. маєтків геть.

Так було не лише в однім Єлісаветградськім повіті, але

й по инших місцях Херсонської губерні, хоч Єлісаветград-

ський повіт і вів перед що до інтенсивности руху.

В Катеринославській губерні, так само, як і в Таврії, влітку

року 1905 було спокійніше, ніж по инших районах України, хоч

і тут страйки, поруби та спаш не були одинокими явищами.

Отже, як бачимо, кінець весни та літо року 1905 дають велике

піднесення селянського руху. В поодиноких разах рух набуває

буйного характеру, розгортає гострі форми аграрної революції.

А остаточно ці форми набувають переваги в селянськім

русі лише в-осени та взимку року 1905, коли всю без виїмку

Україну вкрили могутні хвилі революційного руху й на селі,

і по промислових центрах.

Дійсно, найгостріші форми селянського руху, коли селяни

громили економії, захоплювали землю, чинили збройний опір,

брали участь у збройних повстаннях, значного поширення

набули лише в кінці осени та взимку року 1905. В цю добу

селянський рух розгорнувся в могутню навалу аграрно-

політичної революції. Рух став широко масовий, захопив усі

без виїмку райони і в поодиноких разах призводив не лише

до того, що громлено економії, а й до того, що їх захоплю

вано, власті скидувано, настановлювано нові, отже, фактично

творено революційну владу.

*) Архів Істпарту України „Всеподданнейший отчет генерал-ад'ютанта графа

Игнатьева 2-го по командировке в Херсонскую губернию".

2) Цей повіт, як відомо, північною своєю частиною межував з Київською

губернею, вкритою широкою хвилею страйків. В. К.
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Мотиви аграрно-економічні в цю добу сплелися з громад

сько-політичними. Звязок селянського руху з робітничим

набув цілком реальних форм.

Революція розгорнулася широким фронтом. Вряд чи

був тоді на Україні більш-менш значний район (приміром,

в межах одної— двох волостей), деб селяни „мали цілком

спокійний настрій і мирно робили свою звичайну роботу".

Таких районів, безперечно, на Україні не було.

„Цієї доби, мовляв В. Ленін'), селянська масса дійшла змен

шення поміщицької сваволі, зниження орендних цін на землю".

IV. Селянські страйки Правобережжя.

На Правобережжі страйковий рух селян та сільсько

господарських робітників року 1905 мав уже певну традицію.

Тут цю форму селянського руху подибуємо в роках 1903—4.

Подам такі приклади:

В донесінні начальника Подільського, жандармського уп

равління від 3 травня року 1903 2) згадано „страйк" селян

одного з сел Ольгопільського повіту Подільської губерні.

Селяни цього села не вийшли на польові роботи в економії

й постановили орендареві певні домагання, а коли орендар

привів робітників з сусіднього села, то селяни цих робітників

прогнали й не дали їм робити.

Маємо характерне, подане в донесінні місцевої поліції,

пояснення мотивів, що з них виходили селяни.

Очевидно досить поінформовані за настрої та наміри

селян-страйкарів, агенти поліції так означують мотиви се

лянського страйку:

„Так робивши, селяни бажають дійти того, щоби, коли

вОни не вийдуть на роботу і не дадуть роботи стороннім,

дворянин Багинський відмовився від оренди, а як сам власник

маєтку, князь Орлов, господарства не провадить, то ціла

земля лишиться тоді в користуванні селянам задурно".

, Навряд, щоб селяни сподівалися року 1903 „задурно"

користуватися землею князя Орлова. В цім пункті поліцай-

ські інформатори передали куті меду. Але, що селяни споді

валися через страйк позбутися орендаря та собі взяти в оренду

') „Полное собрание сочинений Ленина" том VIII, стор. 489.

8) Див. Збірник „1905 год" т. І статті С. Дубровського та В. Граве

стор. 286.
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князівську землю, й до того за дешевшу ціну, це річ без

сумнівна, як безсумнівно й те, що в страйку селяни знайшли

один із способів боротьби за землю. Спосіб цей особливо

цінний тим був, що він припускав і розгорнуту, революційну

форму боротьби, і згорнуту, більш менш „мирну".

Події років 1905— 6 дали досить проречисті зразки обох

цих форм селянського страйку.

За численні рази селянських страйків Київської губерні

в роках 1903 та 1904 писано в кореспонденціях „Искрн".

В одній з цих кореспонденцій ') так описано страйк селян

села Кривого, Сквирського повіту Київської губерні.

„Селяни звернулися до хазяїв з домаганням підняти плату

до одного карбованця на день. Страйк у селі Кривому став

загальним.

Поміщики закликали селян з сусіднього села Солов'ївки,

але селяни з села Кривого, мавши кілки та ломаки, силоміць

не допустили сусідам робити, загрожуючи зараз же вбити

першого, хто стане до роботи. Ніхто з Солов'ївців не хотів

важити своїм життям і всі пішли геть. Місцева поліція нічого

не могла вдіяти проти страйкарів, і молотарки у хазяїв

і досі стоять без роботи".

Як бачимо, рік 1905 страйкову форму селянського руху

дістав у спадок од років попередніх. Правда, він дістав її

в зародковім стані, але селяни Київської, Подільської, а по

части й Волинської губерні досвід минулих років викори

стали в достатній мірі.

Очевидно, основна маса селянства Правобережжя ще

в передреволюційні роки ладна була в боротьбі проти помі

щиків вжити страйкового способу. Ось через що ще на про

весні року 1905, скоро подув сподіваної революції пройшов

над українським селом, страйковий рух широкою хвилею

вкрив села Подільської, Київської, а почасти й Волинської

губерні.

Селянський рух року 1905 на Україні за початок собі

мав страйковий рух Правобережжя. Певна „традиція" з одного

боку, а головне — приклади боротьби робітництва по великих

містах та промислових центрах з другого, все це селяни

використали й витворили форму страйку, що своїм типом

сильно наближався до суто робітничого страйку.

') „Мокра" № 51, жовтень року 1903 (див. Збірник „1905 год") статті

Дубровського та Граве.
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Зайшло на страйковий рух ще на провесні в Подільській

губерні, звідки рух перекинувся в Київську губерню, а по

части, хоч і трохи пізніше, і на Волинь.

В Подільській губерні страйковий рух відразу ж набув

значних розмірів. Матеріяли Істпарту України ') дозволяють

зробити хоч, безперечно, і невичерпний, а проте досить

повний підрахунок весняних страйків як у Подільській гу

берні, як і в Київській та Волинській.

Підрахунок цей дає такий результат: за період лютий—

квітень у Подільській губерні було від 18 до 20 більш-менш

серйозних страйків. Крім того, десь разах у десяти селяни

ставили домагання, але страйку ті домагання не спричинили.

В Київській губерні за той самий час було щось із 10 страй

ків і трохи менше разів, коли селяни ставили свої домагання.

На Волині весна, особливо лютий — березень, пройшла спо

кійно, коли не брати того, що селяни рубали ліси. Страйків

тут на провесні не було.

Розпал страйкового руху на Правобережжі припадає на

кінець весни та літо року 1905.

Про величезний розмах страйкового руху в цей час дають

уявлення такі відомості.

Візьмімо Подільську губерню. За розмір руху в ній ска- .

зано в офіційнім повідомленні губернатора на ім'я міністра

внутрішніх справ.

В цім повідомленні, датованім 18 червня року 1905, гу

бернатор докладно перераховує усі пункти губерні, охоплені

аграрно-страйковим рухом.

Ці відомості такі. За травень та половину червня, сповіщає

губернатор, аграрні розрухи були в таких пунктах дев'яти

повітів губерні.

1. Балтський 13

2. Брацлавський . .... 23

3. Вінницький ... -20

4. Гайсинський 26

5. Липшинський 29

6. Могилівський 48

7. Ольгопільський 13

8. Ушицький 17

9. Ямпільський 17

Разом 206

') Архів Істпарту України та виданий Істпартом ЦК КП(б)У Збірник

„1905 год на Украине". Вид. року 1926. Харків.
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Отже, в 206 пунктах губерні, в період травень — половина

червня, аграрно-страйковий рух вибухнув могутньою стихією.

Звичайно, не по всіх цих 206 пунктах аграрний рух обме

жився формою страйку. Аграрна стихія не обійшлася без

того, що селяни нападали на економії, громили де-які з них,

палили, забирали збіжжя, вирубували ліси то-що, а проте

за основну форму правив страйк.

Губернатор в своїм денесінні так характеризує аграрний

РУХ ').

„Загальний характер розрухів (крім тих, що були в Кру-

шах та Мокрій Балтського повіту, що за них сповіщено

спеціяльно) є визначений бажанням дійти того, щоби підви

щити заробітну плату, вчинявши страйки та вживаючи сили

проти тих місцевих або сторонніх робітників, що не коряться

загальній ухвалі не робити за стару плату.

За ці межі насильства та самовправства переходили лише

в деяких виїмкових разах".

Так характеризував рух губернатор. Ця характеристика

правильно підкреслює виключно серйозну вагу в аграрному

русі губерні страйків.

Дійсно, ця форма аграрного руху в першій половині року

1905 правила для Правобережжя за основну.

В Київській губерні цю форму виявлено не менш інтен

сивно.

Передусім за число виступів. У Київській губерні число

страйків у період травень — вересень дійшло 217, при чім

здебільшого ці виступи припадають на травень — червень.

Це піднесення страйкового руху маємо пояснити тим, що

саме на цей час припадає гаряча пора робвти по економіях,

особливо ж на бурякових плантаціях, та наближенням жнив.

Про розмах руху маємо багато офіційних відомостей. Так,

приміром, прокурор Київського Округового суду доносить

прокуророві Київської Судової Палати 2).

„Селянські розрухи, виникши на початку травня цього року

в кількох повітах Київської губерні, не лише не затихли,

а навпаки все більшають і охопили Київський, Васильків

ський, Сквирський, Черкаський, Канівський та Бердичевський

') Архів Істпарту України та виданий Істпартом ЦК КП(б)У збірник

„1905 год на Украине" вид. року 1926. Харків. •

2) Архів Істпарту України. „Представление прокурора Киевского Окружного

Суда от 26 мая 1905 года № 4787".
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повіти, при чім у деяких з них треба рахувати на десятки

число місць, де відбуваються подібні розрухи. В усіх разах

їх спричинили страйки селян, що відмовляються робити по

економіях поміщицьких за стару плату; в багатьох місцях

домагання селян не виходять за межі благорозумности, й еко

номії можуть їх задовольнити, звичайно пішовши на зниження

своїх прибутків. Але часто, і особливо останніми днями, се

ляни, поволі збільшуючи свої домагання, хочуть вже, щоб їм

платили 1 крб. чоловікам і 75 коп. жінкам, певне розуміючи,

що робота, особливо на бурякових плантаціях, в ці дні край

потрібна, бо коли не перекопати, то загине , увесь чисто

буряк".

На Волині страйковий рух у цей період, як проте і пізніше,

значного розвитку не набув, хоч і тут страйків було десь

із 15 — 20.

Отже, разом, за весну й літо року 1905, Правобережжя

дало понад 500 селянських страйків. Коли взяти до уваги,

що в багатьох разах справа до страйків не доходила, і селяни

-обмежувалися лише тим, що заявляли свої домагання, то вели

чезний розмах селянського руху по весні й влітку року 1905

на Правобережжі стане для нас явищем безсумнівним.

Цей період, особливо травень - червень, дав найвище під

несення страйкової хвилі на Правобережжі за цілий 1905 рік.

Навіть в-осени, коли копали та возили буряки, і взимку,

підчас „свобод", ця хвиля на Правобережжі вже не підно

силася на таку височінь.

Отже, початок страйкового руху на Правобережжі при

падає на весну року 1905. Ще по весні року 1905, коли

загальні перспективи революції себе ще не виявили, коли

робітничий рух робив лише перші кроки, в цей ранній період

першої революції селянство Правобережжя взяло собі страйк

за основну форму боротьби проти поміщиків та проти того,

що підтримувало поміщицький лад, тоб-то проти самодер

жавства.

Який же господарсько-економічний зміст мали ці перші

кроки в селянській революції на Правобережжі? За це досить

виразно говорять домагання, що їх селяни ставили в перего

ворах з поміщиками (або орендарями).

Здебільшого ці домагання ставили не поодинокі групи

селян, а цілі сільські громади і надавали їм форми громад

ського приговору.
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Так, селяни села Старої Соколівки, Проскурівського по

віту, зійшовшися на громаду березня 18, ухвалили такого-

приговора ').

„Громада зібрала всіх людей тому, що поміщик платить

за роботу малу ціну. Громада хоче, щоби з березня по чер

вень місяць ціна чорноробам була 50 коп., а липень і сер

пень— 1 крб. І копа— 1 карбованець. Робота за сніп—з 5-го

снопа. Возивши за 1 підводу діставати 3 карбованці. Помі

щик не має орати толоки та пустоши. Сторонні люди не

мають робити за меншу ціну в поміщика, а мають робити

за ту ціну, що ми її ухвалили.

У поміщика наймит має діставати 50 карбованців грошима,

20 мір хліба, 12 фур палива, 1 десятину землі й 2 штуки

худоби годувати рік. А хто хоче помісячно, то хай платить

15 крб. на місяць. Громада обирає 16 чоловіка уповноважених".

Страйкували селяни Старої Соколівки, додержуючися „всіх

правил". Домагання подали на письмі, дали на „обміркування"

4 дні і застрайкували лише тоді, як ці дні пройшли.

Вимоги селян Старої Соколівки є досить типові для тої

категорії домагань, що охоплює боротьбу за підвищення

заробітної плати.

До цієї категорії маємо залучити й домагання селян іа

села Підлісних Олексинців, подані Олексинецькій економії

товариства цукроварень „Городок" (Проскурівський повіт).

Ось ці вимоги 2).

1. Роковий робітник має діставати 120 крб., 20 мір хліба,

1 морг городу, 2 штуки худоби взимку й літом, помешкання,

паливо та освітлення.

2. Поденно робітник, дорослий чоловік, має діставати

в-осени, взимку та повесні — 50 копійок на день; жінки за

цей час — 40 коп. на день; підліток— 30 коп. У жнива чоло

віки мають діставати 1 карбованця, жінки 75 коп., підлітки

45 коп.

3. Жавши від копи— 1 карбованець, в'язавши 30 коп.,

косарям 1 крб. 50 коп., возивши снопи від копи діставати

20 копійок, знімавши кукурудзу — половину ціни, за копання

картоплі — третю міру, вбиравши сіно — половину за копу,

буряки — 2'/г коп. від пуду. Вбиравши пшеницю — шостий

сніп, жито за п'ятий, яровий хліб за четвертий.

*) Архів Істпарту_ України. Подільського Жандармського Управління.

5) Архів ІсТпарту України. Фонд Подільського жандармського управління.
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4. Толоку не мають орати ні поміщики, ні селяни.

5. Селяни з инших сел можуть робити лише за цю ціну.

Копати буряки — 2'/г копійки від пуду.

Економії дано 4 дні на відповідь. Роботи в економії зупи

нено, при чім, щоб ходити біля худоби лишено 10 чоловіка

за плату 50 коп. в день на чоловіка. З Підлісного Олексинця

страйк перекинувся на Білянщинецьку, Жижчинецьку та

Чорновідську економії. За три дні страйк охопив значний

район, при чім по деяких економіях точився більше, як

місяць.

Всі такого роду приговори говорять за те, що за основне

домагання у селян було домагання піднести заробітну плату.

Але немає жадного сумніву в тім, що бажання селян ішли

далі від цих безпосередніх домагань і цей, так-би мовити

«корінь" селянських домагань, поміщики досить легко нама

цували. Правда, в своїх приговорах початку року 1905 селяни

Подільської та Київської губерні вельми глухо говорять за

те, щоби відібрати у поміщиків їхню землю. Але саме таке

тлумачення домагань мало серед селянства велику популяр

ність. Через те, коли поміщики звертали увагу влади на те,

що селяни „хочуть розділити землю", то вони не лише вияв

ляли свій класовий переляк, не лише використовували ста-

новище для того, щоби дістати військову охорону своїм

маєткам — вони досить правильно уявляли собі основну тен

денцію селянських страйкарів і загалом цілого аграрного

селянського руху на Правобережжі. Якщо вони й допуска

лися помилки, то лише переоцінюючи темп подій. А що

землевласники або їхні орендарі „збивали тривогу" ще по

весні року 1905, то за це говорить цілий ряд документів.

Приміром, правління того самого товариства „Городок",

що в його економії виник один із перших страйків у березні

року 1905, звернулося до „Его вьісокопревосходительства

Киевского, Подольского и Вольшского генерал-губернатора"

з такою листовною доповіддю, датованою 7 квітня року 1905.

„Правління товариства цукроварень „Городок" вважає за

свій обов'язок сповістити „Ваше вьісокопревосходительство"

про розрухи, що виникли в місті Городок, Поріччя, Олексин-

цях, Жишинцях, Бедриківцях, Новосельці, Чорноводах, Кре

мінній серед селянського населення, що повиганяло з економії

*) Архів Істпарту України. „Архив генерал-губернатора Юго-Западного

края дело № 113. ч. 1 1905 год".
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робітників та не дало їм робити на полі. Крім того, по де

яких економіях селяни Повиганяли й управителів, настановле

них від цукроварень. Частину межі одного з маєтків юрба

в кількасот чоловіка засипала, при чім управителеві маєтком

загрожувано й кидано в нього камінням. Селяни не хочуть

братися до будь-яких переговорів, щоби врегулювати заро

бітну плату в межах можливого, а заявляють навмисне

перебільшені домагання, бажаючи тим не допустити, щоби

цукроварня, та поміщики провадили від себе господарство,,

при чім багато є селян, що твердо говорять про розділ

земель. Розрухи швидко наростають.

Вважаючи на сказане, маємо за честь уклінно прохати

подбати за все належне, щоби уникнути можливих погромів,

підпалів та инших насильств.

За це повідомляючи, правління товариства цукроварень

„Городок" вважає за свій обов'язок сповістити „Ваше пре-

восходительство", що в разі, коли місцеві селяни й далі не

ставатимуть на роботу, то адміністрація цукроварні має гадку

виписати з Австрії коло тисячи чоловіка робітників".

Правління т-ва „Городок" мало всі підстави 7 квітня

писати про те, що „розрухи швидко наростають", бо, дійсно

на цей час селянський страйковий рух Подільської губерні

набув досить гострих форм.

Досить докладне повідомлення про хід подій маємо в до

несенні мирового посередника Кам'янецького повіту, післанім

квітня 5 року 1905. Цей чиновник пише до губернатора так:').

„В наслідок телеграми, що я її сьогодні одержав, спо

віщаю „Ваше превосходительство", що разом з кам'янецьким

повітовим справником та приставом другого стану я відвідав

цілий ряд пунктів Куявської, Купинської та Городоцької во

лостей, охоплених рухом; вважаючи на його властивості, цей

рух більше всього є підстав назвати рухом робітничим.

Що до настроїв серед селянства, то особливо треба відзна

чити містечко Городок, де селяни допустилися самовправства

в найгостріших формах. В той час, як скрізь селянське сва

вільство виявилося, крім того, що вони застрайкували, ще

в тім, що застрайкувавши поставили різні домагання, як от,

щоб збільшили їм плату, і, доки того не зроблять, зупи

нили вже початі роботи на полі, селяни городоцькі, потім

') Архів Істпарту України.
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як я при справникові зробив їм на громаді 2 квітня належні

пояснення, квітня 4-го рушили разом з жінками, юрбою

понад 300 чоловіка, на економічні землі, і в кількох пунктах,

саме в тих, які вони цілком безпідставно вважають за спірні,

порозкидали канави, що відділяють поміщицькі землі від

селянських. Далі пішли до домка, що недалеко цукроварні на

косогорі,— на нього селяни претендують всупереч, що знають

ухвалу суду, скинули з домка дах, зруйнували частину

кам'яних стін і вигнали економічного службовця, що там

жив. Опісля вони рушили до млина, де так само поста

вили домагання за помольне. Управитель маєтком власти

теля Виноградського, пан Пашкевич, бажаючи покласти край

всім селянським бешкетам, виїхав у поле, де його зупинив-

один із селян, що схопив чи хтів був схопити його коня за»

узду, у відповідь на що Пашкевич пригрозив револьвером.

Це надзвичайно схвилювало юрбу, одна частина гналася за

Пашкевичем до його помешкання, а друга стала руйнувати

домок, що за нього вже сказано; кілька чоловіка селян,

кажу це з тих відомостей, що встиг дістати, вдерлися до

Пашкевича в дім, але не знайшовши його, пішли звідти

погрожуючи. Дізнавшися в дорозі за те, що діється в Го

родку, справник сам викликав із Купина сотню козаків, що

нині й дісталися в Городок. Поки що поява салдатів впливає

на селян добре. Тоді, як вчора на громаді селяни говорили

зі мною дуже задирливо, сьогодні, зібравшися до волости

юрба в кількасот чоловіка, переважно зухвалої молоди, потім,

як їй прочитано об'яв'у „Вашего превосходительства" та

потім, як я до неї звернувся з належним словом, розійшлася

не перечучи, не випустивши й пари з уст. Сьогодні справник

взявся до адміністративного перепитування в Городку і ви

правляє з цією метою завтра 6 квітня станового пристава

в село Сирватинці, куди виїздить так само й частина сотні ко

заків. Це доводиться робити тому, що в Сирватинцях юрба

допустилася тяжкого насильства над економічними наймитами

та виявляє впертість, не вважаючи на зроблені селянам на

громаді 4 квітня пояснення та попередження". Далі мировий

посередник пише: „Завтра, 6 квітня, я маю їхати один в Лісо

води, Скотиняни та Людвипіль Городоцької волости, де вже

зайшло на розрухи, що виявилися поки-що особливо різко

в однім лише Людвиполі. Там селяни силоміць зупинили

роботи на полі, лишивши в економії тільки 8 чоловіка



робітників за встановлену на громаді плату (80 коп. на добу),

попередивши економію, що, коли вона не прийме всі дома

гання селян, то через три дні -всі чисто роботи буде при

пинено. Далі селяни прийшли на млин, накинувши там

свої умови, ухвалили завтра відвести собі новий прогін за

мість того, що є, бо цей, на їхню думку, не цілком зручний".

З цього безперечно компетентного і, звичайно, явно тен

денційного, опису характеру селянських виступів знати, що

селянські страйки по весні року 1905 починалися з того, що

селяни домагалися збільшити заробітну плату, а далі зде

більшого ускладнялися цілим рядом инших форм аграрного

руху. При чім, за одну з найхарактерніших рис страйкового

руху по весні року 1905 в Подільській губерні було безком

промісне ставлення селян до своїх домагань. Це знати, по-

перше, з того, що селяни майже в усіх разах страйкуючи

знимали строкових робітників в економії, не допускаючи

в цій справі жадних виїмків. По-друге, погоджень між страй

карями та економіями на тім або иншім компромісі майже

не подибуємо.

Тепер маємо розглянути кілька прикладів селянського

страйку по різних повітах Київської губерні ').

„В Київськім повіті травня 18 застрайкували селяни села

Гороховатки в числі кількасот чоловіка, що робили в Горо-

ховатській економії генерала Черткова; застрайкувавши та

прийшовши на поле, селяни просили управителя економією

Харченка збільшити зарплату до 1 карбованця в день та

не приймати на роботу людей з сусідніх сіл; селяни ска

зали, що коли ці їхні домагання економія не прийме, то вони

всіх сторонніх робітників проженуть. Потім того селяни

прийшли в економію, де прогнали робітників, а тоді спі

ваючи пішли Додому, піднявши за неперевіреними відо

мостями червоного прапора.

9 числа зранку ніхто з селян на поле не приходив. О 9

годині в економію прийшло чоловіка 50 селян, що й вима

гали, щоб економія післала геть сторонніх робітників. Дома

гання це економія прийняла і замість відправлених взяла

на роботу в економії гороховатських селян, поклавши пла

тити їм 50 копійок на день. За півгодини селяни, що пішли

*) Відомості уложено на підставі жандармсько-поліцайських донесінь.

Див. Збірник матеріялів „1905 год на Україні", видання Істпарту України

року 1926, Харків.
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були, знов повернули до економії і заявили, що коли взятим

на роботу не плататимуть по карбованцю на день, то вони

. їх зараз же заберуть із роботи. Як це домагання не принято, то

всіх зняли з роботи. Не маючи робітників ходити біля худоби,

управитель прийняв скільки треба було до худоби робіт

ників, поклавши їм по карбованцю на день.

20 числа о 9 годині ранку в економію прийшло 50 —'60

чоловіка селян із села Гороховатки; вони сказали, що коли

економія не плататиме по карбованцю всім тим, хто вийде

на роботу, то вони знимуть із роботи й тих, що мають хо

дити біля худоби. Не дійшовши свого, юрба зняла робітників.

21 травня в економію прийшло 5 селян і сказали, що

вони дадуть до худоби робітників по 1 карбованцю в день,

якщо ті робітники що-дня будуть мінятися. Цю умову еко

номія прийняла.

22 й 23 селяни зібралися на економічній межі, але в еко

номію не приходили".

В Тернівській економії того самого повіту робітники,

селяни сел Тернівки та Лещинців, дізнавшися 18 травня, що

на плантацію прийшли сторонні робітники з сел Михайлівки,

Саварки та Юхни (цих робітників управління маєтку викли

кало напередодні), кинули роботи й разом з иншими селянами

розігнали всіх сторонніх робітників. Далі ці самі селяни

прогнали сторонніх робітників з Тернівської економії та

з плантації Польової економії. До управителя Тимченка вони

звернулися з домаганням платити по карбованцю за день

за роботу на буряках та по 5 карбованців в день женцям,

при чім казали, що вони доведуть властителя маєтку Черт-

кова до того, „що він кине свою землю".

19 числа в економію прийшло кілька селян і, дізнавшися,

що економії треба 8 чоловіка ходити біля худоби, вони тих

робітників дали з-поміж себе, з тим, щоби плачено їм по

карбованцю на день. Економія на це пристала, при чім ро

бітники біля худоби що-дня були нові.

В повіті Канівськім, в селі Гуртах 14 травня юрба міс

цевих селян, чоловіків, жінок та дітей, чоловіка під 200,

прийшла в економію й розігнала і поденних, і строкових

робітників. До орендаря Вольського селяни звернулися з та

кими домаганнями:

1. Збільшити заробітну плату.

2. Скоротити робочий день до 11 годин.
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3. Землю обробляти селянськими, а не економічними кіньми.

4. Знімавши хліб, не вживати сільсько - господарських

машин.

Того самого дня на ту саму фарму прийшла вдруге юрба

селян. Прийшовши, вона поставила ті самі вимоги, а один

з юрби висловив побажання, щоб орендар відмовився від

орендованої ним землі й передав її селянам.

Далі, дарма що в економії був поліцайський врядник та

волосний старшина, селяни почали шукати робітників у саду

та по стайнях, а, знайшовши, знімати їх з роботи.

В Чигиринськім повіті між 20 травня і 1 червня були

розрухи в економії Туринівській, що належала Терещенкові,

Капітанівській, Журавській та на Капітанівській цукроварні

графів Бобринських. Майже скрізь селяни найближчого до

поміщицького маєтку села приходили на економічній двір

юрбою в кількасот чоловіка і зверталися з^цілим рядом до

магань; в основі своїй ті домагання сходили ось на що:

1. Збільшити плату до одного карбованця чоловікам

і 75 коп. жінкам.

2. Щоби в економію наймали робітників лише з певного села.

Такі самі домагання селяни ставили і підчас всіх инших

страйків.

Товариш прокурора „в представлений" прокуророві Київ

ського Округового Суду пише '):

„В перших числах травня в селі Войтівцях, Бровківської

волости, Сквирського повіту в маєтку землевласника Тере-

щенка виник страйк робітників; робітники домагаються, щоб

їм за роботу на буряках плачено замість 20— 25 копійок

30— 35 коп. денно. Застрайкувавши, селяни не допустили до

роботи тих селян, що їх покликано з сусідніх сел. 10 травня,

десь опівдні, місцевий волосний старшина Рудюк з двома

врядниками та чотирма поліцайськими стражниками прийшов

на поле, де юрба селян, чоловіка на 80, проганяла.робітників,

що прийшли з села Городина. Не вважаючи на вжите, робіт

ників юрба з поля прогнала, при чім з юрби чути було

вигуки: „Бий по конях поліцію", через що чини поліції мали

були видобути шаблі, але юрба нападу не допустилася...

В той самий час частина селян прийшла в економію і дрючками

') Архів Істпарту України „Представление товарища прокурора 10 участка

прокурору Киевского Окружного Суда от 16 мая 1905 года № 142".
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проганяла строкових робітників, але потім строковим дозво

лено закінчити робочий день з тим, щоб на другий день

вони вже не виходили на роботу".

В червні місяці серед домагань селян-страйкарів що-далі

частіше подибуємо ще одно: протест проти вживання машин.

Так, в тім самім Чигиринськім повіті в селі Радивонівці

8 червня року 1905 „селяни в числі 500 чоловіка прийшли

в економію, що недалеко села, землевласників Сахнівських

і звернулися до економа Шевченка, домагаючися, щоб їм

збільшено заробітну плату, віддано в оренду найліпшу еко

номічну землю, щоб на роботу наймали лише людей села

Радивонівки, і не вживали в економії сільсько-господарських

машин. Потім того селяни зняли з роботи робітників, що

робили в економії, й розійшлися. Червня 9 о 6 годині ранку

ті самі селяни, і в тім самім числі, прийшли знову в економію,

й знову домагалися того самого. Діставши на свої домагання

відмову, селяни почали знімати робітників та службовців,

і частину з них зняли силоміць".

Те саме домагання вживати лише ручної праці маємо

й у селян села Голиво, тогож повіту, іцо цьому домаганню

надали форми громадського приговору.

Загалом майже всі рази страйків на Київщині за травень-

вересень є одноманітні. Крім того, і перебіг страйків відбу

вався скрізь в однаковий спосіб. Лише в поодиноких разах

справа, ускладнялася більш-менш гострими ексцесами, при

чім встрявання війська часто надавало аграрному рухові

цього часу нових рис.

Щоби проілюструвати хід аграрно-страйкового руху, подам

ще кілька свідоцтв офіційного характеру.

В донесінні одного з товаришів прокурора до прокурора

Київського Округового Суду*) маємо такий опис аграрного

руху в Канівськім повіті.

„Аграрний рух почався в повіті в перших числах травня

і точився до кінця місяця. Здебільшого розрухи селянські

сходили на те, що на бурякові плантації, де відбувалися

весняні роботи, приходили місцеві селяни юрбами чоловіка

в 50 — 200, здебільшого не озброєні, а иноді з дрючками

та сапами, і домагалися, щоб роботи було зупинено, доки

не збільшено буде заробітну плату від 60-ти коп. до 1 крб.

') Архів Істпарту України. Донесіння прокурора 8-го участку № 888.
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чоловікам, і від 50 до 75 коп. жінкам. Коли на плантаціях

робили селяни з инших сел, то страйкарі домагалися, щоби

сторонніх робітників післано геть. В деяких разах страйкарі

розганяли і строкових робітників та хатню прислугу.

Розрухи звичайно точилися 1 — 3 дні і закінчувалися

иноді через добровільну згоду збільшити поденну плату,

а частіше через встрявання поліції та війська. Прокурорський

догляд зареєстрував 49 разів такого встрявання. Завдання

поліції полегшувалося через те, що в повіті було військо.

Щоб швидше покласти розрухам край, губернатор наказував

поліції арештовувати всіх привідців та агітаторів. Протягом

цілого травня місяця справник та його помічник арештову

вали осіб, що їх виказували службовці з економій, поліція,

а иноді й сільські власті.

Разом по Канівському повіту за час розрухів заарешто

вано 100 чоловіка. В тюрмі не було вільного місця. Причиною

до розрухів в Канівськім повіті була пропаганда, при чім

пропагандисти ширили відповідні прокламації. Успіху про

паганди дуже сприяли з одного боку малоземелля та вельми

низька заробітна плата сільсько-господарських робітників,

а з другого, вісті про страйки по всіх усюдах Росії, що й тво

рили у селян належні настрої. Після страйку поденна плата

дійшла 35 — 50 копійок, в той час, як до того робітники

діставали 15— 20 копійок на день.

В районі найбільших маєтків, де населення зазнавало

особливо тяжкої скрути, не маючи де заорендувати землю,

бо великі землевласники не віддавали землі в оренду селянам,

в аграрнім русі брали горячу участь і найзаможніші селяни,

що сподівалися вижити великих орендарів та поміщиків

з тим, щоби самим дістатися на їхнє місце".

Надзвичайно характерні відомості за насильства маємо

в тім самім донесінні прокурорськім. Так, прокурор пише'):

„Насильства над господарями та їхнім майном досі в межах

Канівського повіту не було, якщо не вважати за насильство

ті рази, коли селяни без заклику від поміщика великими

юрбами, в кількасот чоловіка, ідуть до нього на поле і по

чинають робити, а ввечорі приходять до нього діставати

плату, в розмірі ними встановленім, проти чого поміщик,

') Архів Іспарту України. „Донесение товариша прокурора 7-го участка

от 23 мая 1905 года за № 888". *
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боючися насильства, не наважується перечити. Так, на фармі

Ольховій одного разу, коли роботи було лише на 300 чоло

віка, на поле вийшло, не маючи заклику від орендарів,

719 чоловіка, що самовільно робили й дістали сказану ними

плату. Те само було й по инших містах".

За знімання робітників з роботи підчас страйку докладно

сказано в однім з „представлений" прокурора київського

округового суду до прокурора палати. В цім документі

читаємо '). • . '

„Селян, що стали на роботу, найчастіше знімає ціла юрба

страйкарів, доходячи кількох сот чоловіка, але бували рази,

коли досить було появитися двом -трьом страйкарям, щоб

кілька десятків робітників кидало роботу та йшло з поля

і плантацій, хоч, звичайно, жадного насильства вони зазнати

не могли... Придивляючися до деяких епізодів, можна сказати,

що робітники наче піджидають привідців, щоби, взявши їхню

появу собі за притоку, піти з поля та плантацій. Особливо

часто цей спосіб практикують строкові економічні робітники,

що шукають лише доброї притоки, щоби не відповідати

перед своїми хазяїнами, кажучи потім їм, що вони не могли

далі робити, боячися насильств від страйкарів.

В однім з офіційних документів маємо згадку за те, як

застрайкувавши, селяни фактично захопили економії.

Не можна не відзначити,— повідомляє прокурора київської

палати прокурор київського округового суду 2),— що загалом

розрухи що - далі ростуть, що в Сквирськім повіті вже в двох

разах підпалено економічні побудовання, про що я вже спо

вістив, і що у Васильківській та Київськім повіті деякі

економії фактично перебували протягом кількох день у руках

страйкарів - селян. Як тільки ці селяни приходили в економію,

економічні службовці зараз же розбігалися, хоч селяни жад

ного насильства проти них не допускалися, як не допуска

лися й погрому поміщицьких будівель або грабування з них

економічного майна. Селяни просто приходили в економію

й казали, що за певну плату, ними встановлену, і до того

непомірно високу, вони робитимуть і, справді, бралися до

роботи в тім числі, яке вони вважали за потрібне, ставили

своїх людей ходити біля худоби, а потім казали платити їм

'} „Донесение прокурора" от 26 мая 1905 года № 4787.

2) Архів Істпарту України „Представление прокурора окружного суда от

26 мая 1905 года за № 4787".
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ними встановлену плату; стероризовані всім, ЩО їм довелося

бачити на власні очі, поміщики мали ту плату платити".

Всі ці офіційні повідомлення досить докладно передають

перебіг страйків і загалом правильно підкреслюють основні

мотиви селянського руху. Але ці повідомлення не зупиняються

на тім, як страйки в багатьох разах розгорталися в инші

форми руху, зокрема в погроми маєтків, між тим такі ви

падки не були одинокі.

Подані приклади страйків загалом вичерпують всі їхні

відтінки та дають більш - менш добре уявлення про страй

ковий рух по-весні та влітку року 1905 в Київській губерні.

Що до Волинської губерні, то тут, як за це вже згадано,

страйковий рух по весні і влітку року 1905 не набув того

розмаху, що його спостерігаємо в Подільській та Київській

губернях. А взимку року 1905 страйковий рух тут вибухнув

куди сильніше, ніж, приміром, у Подільській губерні. Почасти

це. маємо пояснити тим, що на Поділлі урядові репресії,

викликані максимальним піднесенням страйкового руху по

весні та влітку року 1905, вбили той виїмковий розмах

революційної енергії, що виявився в страйках по весні та

влітку. Між тим Волинь таких репресій не зазнала. Селянство

тут не було знесилене і через те могло виявити себе в страй

ковім русі в період загального розпалу революції (зима

року 1905).

Казавши за конкретні випадки страйків на Волині, дово

диться повторювати сказане за страйки в Київській та Поділь

ській губернях. Ті самі домагання, та сама форма цих домагань,

ті самі способи боротьби. Лише в поодиноких разах страйки

на Волині відходили від характерного для Правобережжя

типу (робітничий страйк), і набували мішаного характеру,

коли до домагань поліпшити умови праці долучалося дома

гання знизити орендну плату. А в тім таких випадків на Во

лині було небагато.

V. Страйки Лівобережжя та Степу.

В той час, коли на Правобережжі страйковий рух селян

і сільсько - господарських робітників мав за мету собі пере

важно оборону інтересів праці і лише в своєму, сказати б,

„корені" мав спільний для цілого аграрного руху років

1905—1907 характер боротьби за землю, на Лівобережжі
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та на степах справа стояла трохи инакше. І тут страйки за

мету мали оборону інтересів праці. Такі домагання, як збіль

шити заробітну плату, зменшити робочий день то - що, ха

рактерні і навіть основні для Правобережжя, ставили, як

ц.е побачимо далі, страйкуючи, селяни та наймити і таких

губерень, як Полтавська, Харківська, Катеринославська,

Херсонська та инш. Але ці домагання для страйкового руху

Лівобережжя та степових губерень не були за основні.

Першорядної ваги в страйковім русі по цих районах України

набуває инша форма. Це є страйки з метою знизити

орендну плату На землю та поширити той орендний фонд,

що є в користуванні селян. В той час, як на Правобережжі

глибші причини та основну мету страйкового руху селян та

наймитів треба було розшифровувати, „викривати" (що, як

ми знаємо, старанно робили самі землевласники), на Ліво

бережжі та по степових районах справа була досить ясна.

Тут, по районах найширшого розвитку орендування селянами

поміщицької землі, страйковий рух цілком відбив основне

прагнення селян орендну ціну знизити, орендний фонд помі

щицьких володінь збільшити, і в цей спосіб щільно підійти

до основного завдання цілого аграрного руху— до ліквідації

середньовічних кріпосницьких земельних взаємин. Ось через

що для страйкового руху Лівобережжя та південних степів

України за найхарактерніші та найтиповіші домагання є дома

гання в справі оренди землі. Звичайно, це зовсім не значить,

що страйки Правобережного типу не мали місця на Ліво

бережжі. Але, безперечно, що за основний тип страйку тут

правила його друга форма.

Отже, маємо зупинитися на конкретних формах страйкового

руху на Лівобережжі та по степових губернях. Починаючи

з останніх чисел травня через цілий червень та липень страйки

по економіях Полтавської губерні почали виникати досить

часто. Не всі випадки страйків, звичайно, зареєстровано, навіть

у жандармсько - поліцайських донесіннях, бо дуже часто

страйк в умовах Полтавщини відбувався поруч з иншими,

гострішими формами руху, і через це увагу зверталося на

особливо значні страйки. Так, приміром, деякі страйки

Полтавської губерні вельми часто розгорталися в погром

маєтків. За перші 7—8 місяців року 1905 в губерні було

18—20 страйків, що дійшли цілком закінчених форм. За час

жовтень — грудень року 1905 число страйків у Полтавській
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губерні перейшло за 30. Частина з них відбувалася в тих

самих формах що й на Правобережжі. Скоротити робочий

день, збільшити заробітну' плату — ось основа домагань»

страйкарів - селян та сільсько - господарських робітників.

В деяких разах ці домагання підсилювано ще одним, вже

відзначеним на Правобережжі — протестом проти вживання

машин. Приміром, за жандармськими відомостями в селі

Регушовому Золотоноського повіту, в середині червня місцеві

селяни звернулися до властителя економії Петраша, дома

гаючися, щоб їх взято на роботу на таких умовах: робітникам-

чоловікам платити 30 карбованців, а жінкам—20 карбованців

на місяць, або зняти хліб за третину врожаю. Крім того,

селяни вимагали, щоби сторонніх робітників на роботі не

було, а на безробіття вважаючи, заборонили робити маши

нами та иншим сільсько-господарським знаряддям. Робітники

загрожували, що в разі, коли згоди не буде, вони поб'ють

машини, пограбують економію та порозганяють робітників.

На підставі заяви Петраша кількох селян арештовано. За той

самий Золотоноський повіт кореспондент Вільно - Економіч

ного Т-ва пише: „Селяни передусім вмовлялися знимати

робітників по економіях та вимагати непомірно високої

плати за роботу. Коли ж економії наймали инших робітників,

тоб - то з инших сел, то селяни приходили в економії й вига

няли сторонніх, а в разі, коли мали в цім невдачу чи які

перешкоди, то псували будівлі та реманент". Це повідом

лення так само припадає на червень. В однім разі до зви

чайних домагань, що їх ставили, страйкуючи, селяни, вони

додали ще й таке: економія має повернути селянам всі

штрафи, стягнені з них за 10 років.

В Харківській губерні по весні та влітку року 1905

страйковий рух набув так само значного розвитку. За час

квітень—вересень в губерні було під 20 більш-менш знач

них страйків ').

Здебільшого ці страйки мали характер боротьби за

зниження орендних цін та збільшення орендного фонду.

') Підрахунок зроблено на основі жандармсько-поліцайських донесінь

та даних прокуратури. Точність цього підрахунку звичайно є відносна,

а в тім багатших відомостей не маємо. Між иншим у „Трудах В. 9. О."

маємо лише два рази за цей період (1 страйку, 2-й зняття робітників),

що треба пояснити випадковим характером кореспонденцій „В. 3. О."
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Лише 3—4 страйки цього часу можна залучити до право

бережного типу, а в тім, не вважаючи на значний розвиток

страйкового руху в губерні по весні та влітку року 1905

маємо відзначити, що тут він не дійшов того великого

розмаху, що на Правобережжі. Осінь і зиму року 1905 позна

чено страйковим рухом, але й у цей час страйкова форма

аграрного руху не стала для Харківської губерні за основу.

В-осени й узимку страйків по губерні було трохи менше,,

ніж у квітні—вересні. За жовтень—грудень підрахунок

страйків дає 15 разів. Отже, за цілий рік 1905 страйків

у Харківській губерні було під 35 Число це звичайно

треба брати умовно, бо навіть жандармсько-поліцайські

дані не дають вичерпного обліку всіх випадків страйків, хоча

вже з тої причини, що часто страйки розгорталися в погроми

маєтків і за них офіціяльні донесіння не згадували, інформу

ючи лише за погроми. »

По весні та влітку року 1905 страйковий рух в Харків

ській губерні відбувався, як і по инших місцях, у формі

приглушеного розруху. Власті в цей час ще не втратили

рівноваги, як то частенько було після 17 жовтня, і через те

страйки або не виходили за межі економічної боротьби

або переходили в такі форми руху, як погроми. А в-осени

й узимку стан зазнав значних змін. Страйки дістали густого

офарблення політичними мотивами і вельми часто загально-

громадські домагання підчас страйку набували особливої

виразносте. Загалом страйковий рух в-осени та взимку

року 1905 втрачає свій спеціяльний характер і часто щільно

з'єднується з загальним потоком аграрно-політичного руху

року 1905. Відповідно до таких змін самої форми страйко

вого руху зазнає змін і склад його учасників, властиво, не

змін зазнає, а ширшає. Коли по весні й улітку страйки

частенько відбуваються, так би мовити, у груповий спосіб,

то в-осени й узимку селянська громада обговорює справу

зі страйком і формулує домагання, ухвалюючи громадського

гіриговора. Отже, маємо розглянути кілька випадків страйків

по губернях різного періоду року 1905.

Жандармський унтер-офіцер доносить начальникові Хар

ківського жандармського управління (1 червня 1905). 2).

Дані „В. 3. О." говорять за 6 разів зняття з роботи та 12 страйків.

2) Архів Істпарту України. Харківська губерня, жандармська справа № 22;
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„Доношу „Вашому вьісокоблагородию", що 13цього червня

селяни слободи Єфремівки, Вовчанського повіту, в числі

42 чоловіка, робивши у землевласника дворянина Віктора

Коринського поденну по 40 копійок на день, зажадали

збільшити поденну плату до 50 копійок на день. Коринський

на те не пристав і розрахувався з робітниками. Маючи на

Коринського зненависть, селяни кинулися до инших робітни

ків, що були з різних сел і робили в Коринського, вимагаючи,

щоби вони кинули робити, а в противнім разі загрожували

позбавити їх життя. Робітники мали були кинути роботу

та піти додому".

За знімання робітників та страйк говорить і таке доне-

сіння жандарськсго офіцера

Червня 10 в Лідійській економії, Тернянської волости,

Лебединського повіту селяни стали робити лише за збіль

шену плату і сказали, що коли прийдуть на роботу сторонні

робітники, то вони їх поб'ють, а економію спалять. 1 1 червня

селяни села Біликівки, Ганнина та Супрунівки, в 1500 чол.

прийшли в економію, звідки всі службовці втікли. Увійшовши

в двір економії, вимагаючи роботи й бачивши, що там нікого

немає, юрба пішла в пекарню для робітників, де дістала

з казана м'ясо, а натомість кинула туди постола. Далі юрба

побила в касарні вікна й пішла на поле, де розігнала

з плантації 660 чоловіка сторонніх робітників поденних та

170 чоловіка строкових. 13 червня на заклик економії робіт

ники вийшли за плату 40 копійок на день 14 червня із

села Тучного прийшло 205 чоловіка косарів, вимагаючи

роботи по 1 карб, в день, з оселедцями на сніданок. Хоч

роботи було" лише чоловіка на 40, їх прийняли, а далі ухва

лили зупинити роботу, доки прийде військо. Того самого

13 червня в Олександрівській економії згоріла воловня

й сарай, загалом у Лебединськім повіті селяни дуже тяжким

духом дихають на землевласників та заводчиків, особливо

на товариство Чупахівської цукроварні".

Це є приклади, сказати б найпростішої форми страйку.

З донесінь не знати, чи було серед домагань і домагання

здати землю в оренду, а загалом таке домагання є характерне

для переважної більшости страйків Лівобережжя. Страйк

в економії генерала Глазенапа (Лебединський повіт), що до

*) Архів Істпарту України, Жандармська справа № 235.
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цього є особливо типовий. Ось як описує його спеціяльно

виряджений від царя в Харківську губерню генерал-ад'ютант

Струков. ').

„В Лебединськім повіті за початок розрухів треба визнати

страйк строкових робітників економії генерала Глазенапа

при селі Василівні тої самої волости, що виник 28 травня.

В цім маєтку є під 4000 десятин землі та понад 400 робітни

ків. З них 300 чоловіка, то виключно місцеві селяни; взяли

їх на роботу на умові, складеній минулого року за ціну, що

тоді була (тоб-то від 2 до 10 крб. в місяць), на час

з 1 квітня по 1 жовтня. До травня 28 між адміністрацією

економії та робітниками жадних непорозумінь не було, але

28 травня строкові робітники, в числі 100 чоловіка, зажадали

розплати й сказали, що робитимуть поденно? Поденні

в той час діставали по 30 коп. на день. Застрайкувавши,

робітники поставили економії такі вимоги: забрати геть

сторонніх робітників, збільшити заробітну плату, поліпшити

харч, скасувати штрафи, робити 12 годин на день і загро

жували, що вони силою не допускатимуть робити сторонніх

яемісцевих робітників. До цих домагань селяни з села

Василівки на сільській громаді додали домагання ще й про

те, щоби землю й луки віддавали виключно місцевим селянам

за відробітку. Потім того, як економія зробила деякі по

ступки, страйк робітники припинили".

Трохи инший характер мав страйк у Комарицькій економії

того самого Лебединського повіту. Жандармське управління

описує той страйк. Серед робітників Комарицької економії

княгині Щербатової та місцевих селян ще з початку липня

зайшло на розрухи; ці розрухи виявилися сперше лише

в домаганнях від строкових робітників поліпшити харч та

зменшити робочі години. Ці домагання економія прийняла,

але розрухи серед селянства точилися далі. 9, липня, рано

вранці, управитель економії Духно ( приїхав у Товсте, щоб

найняти робітників. Зібравшися на майдані, юрба чоловіка

200 робітників та під 400. жінок, зажадала, щоби поденну

плату збільшено з 40 коп. до 50. Бачивши настрій юрби

Духно сказав, щоб робили по 45 копійок в день. Жінки

були пристали на те й пішли в економію, але деякі селяни

не дозволили їм ставати до роботи. Тоді Духно сказав, щоб

') Див. „Хроника 1905 г."
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робили по 50 копійок, але ніхто з товстян Ш роботу не

пішов, при чім Духнові сказано, щоби з всіма сторонніми

робітниками економія поквитувалася на другий же день.

Прикладів такого характеру страйків є дуже багато.

За характерну рису цих страйкарів маємо визнати об'єд

нання вимог поліпшити умови праці з вимогами чисто

орендними. Здебільшого в страйках брала участь уся основна

маса селянства, через що в домаганнях мали вияв і інтереси

продавців робочої сили, й інтереси селян-господарів, що

хотіли дістати поміщицьку землю в оренду за зменшену

плату.

Маємо відзначити ще одну характерну рису селянських

страйків. Здебільшого заявлювані селянами підчас страйків

домагання були дуже пильно деталізовані: в 15-ох, а то й в 25-х

пунктах селяни докладно списують свої вимоги, не пропу

скаючи жадної дрібниці, жадного деталю. В цім безперечно

виявилася цілковита певність селян в тому, що заявлені ними

домагання поміщики можуть прийняти без тяжкого для

економій напруження. З другого боку ця деталізація та

виразний практицизм домагань говорять за, так-би мовити,

унутрішню обмеженість страйку, як революційного способу

боротьби селянства—обмеженість що була в самій природі цієГ

форми селянського руху. Деталізація та сутий практицизм

селянства в заявлюваних домаганнях офарблювали страйк в

колір, місцевої реформи". Правда, як ця „місцева реформа"

набула великого поширення, то тим самим вона втрачала

деякі свої вадливі для розвитку революційного руху риси,

а в тім, більша частина тих рис залишалася, і вплив на

розвиток боротьби селянства проти поміщиків, безперечно,

мала. Виходила, між иншим, певна обмеженість, локалізація

страйкового руху. Особливо яскравого вияву ця обмеженість

набула в таких характерних для майже всіх селянських

страйків домаганнях, як домагання, щоби поміщик (або орен

дар) не брав на роботу в економію „чужих робітників", не

здавав землю „сусідам" то-що. В деяких домаганнях, заяв

люваних селянами підчас страйків, з вичерпною деталізацією

списано чому саме не можна здавати „сусідам" якісь там

2—3 десятини ріллі, або 1—І'/г десятини луків.

Навіть у домаганнях знизити плату за оренду та збіль

шити орендний фонд завсіди виявляла себе ця місцева

обмеженість страйкового руху. Правда, те, що в багатьох
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випадках селяни, ставлячи домагання, змовлялися перед тим

кількома селами й кількома ж селами і страйкували, наче

говорить за инше, але, чи справді говорить?

Майже в усіх разах погодження підчас страйків 2—3—5

або й більше сел об'єднувалися все-таки за ознакою боротьби

зі „своєю" економією, тоб-то боротьби зі своїм поміщиком,

що в однаковій мірі експлоатував селян з тих сел. Об'єдну

вало селян у страйку переважно те, що вони виступали проти

одної економії (або проти кількох економій одного власти

теля). При чім більш-менш міцні об'єднання подибуємо лише

в страйках робітничого, а не орендного типу. Що до цих,

то инколи, через конкуренцію між селами, через те, що

поодинокі села хтіли поперед инших собі дістати землю,

-страйки кінчалися для селян зле.

Як приклад вичерпної деталізації домагань, що їх селяни

ставили, страйкувавши, та щоб підкреслити виразний місце

вий характер тих домагань, нижче подаю цілий договір,

.списаний між економією та селянами.

В кінці листопада року 1905 у Веселівській економії

Харківського повіту був страйк. Страйк цей закінчився тим,

що економія погодилася на такі домагання селян та

робітників х):

1) Кажемо Вам, ласкавий пане, щоби уникнути аграрних

розрухів, зараз же забрати з економії арештантів та дати

роботу веселівцям і петрівцям.

2) Починати роботу не раніше 6 годин ранку, а кінчати

о 5 годині вечора. В разі, коли на роботі доведеться затри

матися, то за кожну годину понад положене платити робіт

никові 10 коп., а напівробітникові — 5. '

3) Плата робітникам по 1 березня — 40, а напівробіт-

никам — 30 коп., з 1 березня по 1 травня робітникам — 60 к.

а напівробітникам — 40 коп., з 1 травня по 1 липня робіт

никам — 80 коп., а напівробітникам — 40 коп., з 1 липня по

15 вересня робітникам — 90 коп., а напівробітникам — 50 к.

4) Робота жіноцтва—години роботи треба погодити з чоло

віками; взимку й по весні платити по 35 коп. на день, за

висмикування — 60 коп., полоття— 50 коп. на день.

5) Харч для робітників та доглядачів однаковий: сніданок

взимку і влітку о 8 годині, клавши' на нього півгодини.

*) Архів Істпарту України. Фонд Харківськ. губ. за рік 1905, справа № 102.
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На обід взимку— 1 година, а влітку 2 годин/. Полудень

з 1 квітня по 15 вересня має бути з хліба й поперемінно-,

один день '/і ф. сала, а другий — риба. На обід борщ,

ЇІ2 фунта м'яса на кожного та каша з салом, а пісними

днями з олією. На сніданок юшка, але в ній має бути всього

досить, і ні в якім разі не підставляти людям гарячі помиї.

Кашу давати раз пшоняну, раз гречану.

6) Щоб зараз же не було в економії об'їзника Семена

Кожурина, Контромного, сторожа Мірошниченка, доглядачів

Наумова, Новікова, Вороб'йова, Давиденка, Москаленка," Уса -

това, Архина та Бодрова Василя.

7) Усім строковим робітникам за листопад, грудень, січень

та липень платити по 10 крб., а за инші місяці по 15 крб.,

напівробітникам за перші 4 місяці — по 8 крб., а за иншї

по 10 крб., штрафів щоб не було.

8) Гній возити мають лише веселівці та петрівці. При

важниці має бути веселівський контроль, коштом економії.

Ціна за пуд економічного гною 1 коп. на все віддалення.

Скидати з підвод нічого не можна. Сторонні возити гній

не мають.

9) Відробітки за оренду землі мають бути такі. За деся

тину під озимий та яровий хліб одкосити одну десятину, за.

землі під озимим хлібом одробляти озимим, а під яровим

одробляти яровим.

10) Попас безплатно. Коли худобу займуть на полях

економії в шкоді, то за кожну штуку брати по таксі, а вище

від такси не брати.

11) Землю наділяти скільки кому треба. Ціна на озимий

8 крб., а на яровий 6 крб. за десятину. Землю переміняти

що-року, під озимий завсіди давати толоку.

12) Буряки копати за десятину 28 крб. Міра мав бути

правильна. На рік 1906 — 100 десятин.

13) Буряки возити не дешевше від 5 копійок.

Крім цих, сказати б селянських домагань було додано

ще й такі домагання за майстрів.

Зимовим часом робити від 7 годин ранку до 5 годин

вечора. Весна, літо й осінь від 8 годин ранку до 6 годин

вечора. Під свята шабашити на годину раніш. За святкові

дні писати два дні. Плати прибавити на кожен карбованець

25 коп. Харч, хату, опалення, освітлення давати всім. Харчу

давати більше, сніданок холодний всім при роботі. Хто
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спізниться на роботу на півгодини, тому прогул чверть дня.

Штрафів щоб не було. Хто захворіє, того не квитувати.

В перший місяць має діставати цілу плату та харч, а далі

хорівши плату в половині, а харч, як і робивши, доки не

видужає. Плату діставати два рази на місяць 1 й 15 числа.-

В майстерні крім управителя та завідателя роботами ніхто не

має встрявати та давати від себе накази. Обід взимку

1'/г години, а сніданок г/2 години. Влітку обід 2 години,

сніданок г/2 години. Полуднувати не треба. Домагання ці

просимо виконати достотно. Документа цього датовано

листопада 25 року 1905.

Потім того, як селяни поставили ці домагання, між ними

та управителем відбувся „торг". Це знати з того, що на

документі дописано: „Пункт 6-й — відкласти на місяць, пункт

11 — на місяць, пункт 13 — на місяць". Як на документі є

підпис управителя, то очевидно, що з зазначеними заува

женнями селяни дійшли з економією згоди.

В цім документі виразно виявила себе відзначена особ

ливість селянських домагань, заявлюваних підчас страйків.

Всі дрібниці, всі деталі передбачено, взято до уваги в суто

практичний спосіб, до кінця вичерпуючи справу. Поруч

із цим цілком категорично сказано про те, щоби сторонні

гною не возили, при чім мова йшла звичайно не лише

про те, щоби „сторонні" (тоб-то сусідні селяни) не мали

возити гною. Таку „заборону" клали й на те, щоб здавати

в оренду землю „чужим", наймати цих „чужих" в еко

номію то-що.

Відзначені особливості селянського страйкового руху є

характерні для всіх чисто районів України. Страйкова хвиля

прогуркотіла Лівобережжям з меншим розмахом, ніж на

Правобережжі. На Лівобережжі найменший розмах вона мала

в Чернігівській губерні, де страйкова форма руху була

поширена в значно меншій мірі, ніж у Харківській губерні

та, Полтавській. Правда, за цілий рік 1905 страйків по

губерні було не менше від 15, але було багато з них

і таких, що ускладнилися погромами і стали наче за пре

людію до розгортання гострішої форми боротьби селян за

землю. А деякі страйки Чернігівської губерні мали незакін-

чену форму й їх скорше треба розглядати лише, як ставлення

вимог. Загалом же селянські страйки Чернігівської губерні мали

той самий характер, що й Харківської губерні та Полтавської.
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В Козелецькім повіті в маєтку княгині Лівен в кінці

липня селяни поставили домагання і загрожували, що

застрайкують та візьмуть землю, якщо економія ці домагання

не прийме. Серед домагань було й домагання знизити орендну

плату та збільшити орендний фонд. Управитель маєтку пішов

на компроміс і сказав селянам, щоби брали 48 десятин землі.

Жандармське листування так описує події, що розгорнулися

потім, як селяни поставили свої домаганнях).

„Потім того, як управитель маєтку княгині Лівен при

селі Петрівці, Козелецького повіту, казав селянам, що може

виділити їм 47 десятин, щоб поділили між найбіднішими

(ці 47 десятин на це призначила сама властителька), в еконо

мію прийшло десь чоловіка 60 селян; вони сказали, що

цілком відмовляються від тої землі, бо її на всіх ніяк не

вистачить, а виділити найбідніших вони не хочуть, по-перше,

через те, що гадають» що вони всі такі, а, по-друге, щоб не

було між ними незгоди та сварок. Те сказавши, селяни

зажадали, щоб їм віддано в оренду з Петрівської дачі по

Чі десятини на кожного, що дає під 300 десятин. Коли

управитель сказав, щоб селяни в додаток до 47 десятин

взяли ще 120 десятин в дачі села Козацького, то селяни

твердо відмовилися, сказавши, що час її обробляти вже про

пущено. Як до згоди не доходили, то стали на тім, щоб

післати властительці маєтку телеграму, списавши в ній чого

селяни вимагають; після цього селяни пішли геть, загрожуючи

своєю волею взяти собі землі, коли їхні домагання економія

не прийме. На такий настрій селян вважавши та й через те

що з Петрівки пішла рота піхоти, відкликана з наказу на

чальника Чернігівської губерні, зроблено розпорядження

командирувати в село Петрівку півсотні козаків". Півсотня

козаків, очевидно, зробила, що треба було, й селян стеро

ризувала, бо далі вийшло ось що. В донесінні Козелецького

повітового справника від 16 серпня року 1905 до начальника

Чернігівського Жандармського Управління читаємо 2): т

В селі Петрівці до 11 серпня нічого нового не сталося.

Місцеві селяни не лише не беруться орати землю, 47 деся

тин, що віддано їм з Петрівської дачі, але й у Козацькій

') Архів Істпарту України. Донесіння начальника Чернігівського Губерсь-

кого Жандармського Управління до командира спеціяльного корпусу жандарів

від 29 липня року 1905 за № 5337.

') Звідти ж. Фонд Чернігів. Жандармськ. Упр. донесіння № 186, рік 1905.
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дачі заорендовану землю досі не обробили, а економія Лівен

вже взялася орати й сіяти в Петрівській дачі, кинувши лише

ті 47 десятин, що їх ухвалили віддати селянам. Уночі проти

12 серпня в цій економії, певно через підпал, згорів сарай,

де були робочі коні та різний економічний інвентар. Разом

з тим підпалено й новий господарський сарай у парку; еко

номічним службовцям його пощастило врятувати.

Отже, страйк відразу ж ускладнився иншими формами

боротьби в поміщицею. Цей момент є спільний майже для

всіх страйків Чернігівської губерні. Дійсно, тут перехід

страйку до таких способів боротьби, як підпал, спаш то-що

маємо в багатьох разах. Всіма иншими рисами страйки Чер

нігівської губерні нічим не різняться від страйків по инших

губернях. 4

Страйковий рух селян Степової смуги, тоб-то Херсонської

губерні, Катеринославської, та тої частини Таврії, що нині

є в складі України, так само відійшов від типу виробленого

на Правобережжі. На степу ще в більшій мірі, ніж то маємо

в Полтавській та Харківській губерні, в страйковім русі знати

безпосередню боротьбу за орендний земельний фонд. Страйки

правобережного типу, тоб-то ті, що в своїй основі мають

захист праці, поліпшення умов її та збільшення оплати, на

південних степах України в чистім вигляді ми майже не

подибуємо. Приміром, у Херсонській губерні з 37 — 40 страй

ків, що їх нараховано за період з травня по грудень 1905.

лише 7 — 8 можна залучити до Правобережного типу, тоб-то

до категорії страйків, незвязаних з безпосередньою, вияв

леною, в домаганнях, боротьбою за зниження оренди та

збільшення орендного фонду. До цього типу маємо залучити

страйк, що відомості за нього дає донесіння станового при

става Одеського повіту. 30 травня становий пристав доно

сить по начальству ось що '):

„Травня 27 до мене в стан в м. Курисове-Петрівське при

був землевласник Краснопільської волости при с. Іванівці

Т. Ф. Шаповаленко й оповів, що сьогодні селяни села Пет

рівки, згаданої волости, в числі чоловіка під 50 їздять по

околишніх економіях і вимагають, щоби з економій забра

лися всі робітники, а щоби їх, селян села Петрівки, взяли

на роботу, плативши нині по 1 карбованцю на місяць. З цим

') Архів Істпарту України. Фонд Одеського Жандармського Управління

за рік 1905 № 109.
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домаганням приходили й до нього, ШапЬвалєяка. Приїхавши

того самого 27 числа в економію землевласника при с. Пет

рівці Я. Ф. Сафронова, я вчув те саме й від нього та від

сусідніх землевласників, Гука, Біллера, Габріеля, Лабун-

ського. Як я приїхав в економію Сафронова, то туди прий

шли селяни с. Петрівки, чоловіка 25, і як я їх запитав, то

вони відповіли мені, що вчора 27 числа вони склали між

собою на письмі договір, де й визначили: вимагати від зем

левласників, щоб по економіях не було сторонніх робітників,

а щоб їх взяли на роботу, плативши не менш від карбованця

в день чоловікам, а жінкам і підліткам по 50 копійок, а инак

вони силою виженуть усіх робітників з економії. Дійсно,

травня 28 ці селяни прийшли в усі згадані економії й нака- .

зали всім робітникам кинути роботу, а хто не корився, того

силою забирали з роботи, як-от випрягали воли, що ними

возили воду худобі то-що, через що всі робітники по еко

номіях кинули робити, боячися, щоби селяни не помстилися,

а тому землевласники не мають ким робити... Як селяни

приходили, то один з них— М. Вітрюк навіть нахвалявся

у дворі землевласника Сафронова, не вважаючи на поліцай

ських стражників, що хто лишиться робити з робітників,

того вб'ють".

Здебільшого в страйках Херсонської губерні домагання

поліпшити умови роботи та підвищити заробітну плату щільно

з'єднувалися з домаганням знизити орендну ціну на землю.

Щоб схарактеризувати цей основний для південного степу

тип страйків, подам такі приклади:

В Одеськім повіті Андріївська сільська громада ухвалила

такого приговора

„Року 1905, дня 20, місяця червня. Ми, нижчеписані,

селяни Херсонської губерні, Одеського повіту, Нечаянської

волости, села Андріївки, 85 домохазяїнів радили раду, як

поліпшити заробітки та збільшити заробітну плату. Пора

дившися всі, як один, ухвалили покласти за роботу таку плату.

Плата на рік
Який робітник Крб коп Примітка

Робітник ЧОЛОВІК . . . 365 — Поденна плата в жнива та підчас

Напівробітник-чолов. . 182 50 молотьби чи за недороду, чи за

¥„..„„„ П1 рП врожаю має піднятися чоловікам
ллопчик. У1 ЇХ поденно 3 крб. 50 коп. Жінкам -

Робітниця Жінка ... 182 50 1 крб. 75 коп. Місячну плату за

Напівробітниця-жінка. 91 50 цей час треба погодити з поденною.

Архів Істпарту України. Фонд Одес. Жандарм, управління. Справа № 109.
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Робити робітники мають від сходу сонця до заходу

з 1 травня по 1 жовтня; на обідній відпочинок давати дві

години. Плату виплачувати і поденним, і роковим, і місячним

що-суботи. Робітників хазяїни мають наймати лише зі свого

села, а сторонніх брати в тім разі лише, коли в своїм селі

не вистачить. Землю в оренду землевласники мають давати

селянам та иншим, що серед селян живуть, без ніякої від

мови і не мають стороннім віддавати ,доти, доки не буде задо

волено селян, а землю їм роздавати треба в-осени з 1 вересня

по 1 жовтня. Землю землевласник має віддавати за гроші

й від копи; за гроші по 5 карбованців за десятину, а від

копи — 3-ю, 4-у копу. Землевласник має за свою частину

дати зерна на засів. Отже селянин має дістати дві третини,

а землевласник одну третину й дати на свою частину зерна.

За */* землевласник має дістати */4, а зерно селянське. Сіно

кіс — землевласникові г/з і V* частина, вважаючи на врожай.

Худобу землевласник має приймати по три карбованці за

штуку, а. толока має йти по одній десятині на штуку, а пастися

на толоці худоба має доки хліб не зберуть, а як хліб збе

руть, то пастися худоба має скрізь по степу, доки сніг не спаде" .

В Херсонській губерні страйковий рух набув широкого

розвитку. І майже всі страйки мали домагання, що цілком

збігаються зі списаними в цім селянськім приговорі. Страй

куючи, селяни скрізь ставили домагання двох типів, що мали

й інтереси праці оборонити, і сприяти боротьбі за поши

рення орендного фонду та зниження орендної плати за землю.

Ці два домагання раз-у-раз подибуємо при всіх страйках,

при чім орендні домагання мають чільне місце, правлять за

основу. Отже, страйки на степу набували яскравих рис

страйків орендних, безпосередньо виявляли боротьбу селян

за землю.

В Одеськім повіті Херсонської губерні на початку літа

року 1905 страйковий рух набув широкого розмаху й захо

пив кілька волостей. Домагання були скрізь все ті самі.

Ось, приміром, як описує жандармська рука страйк у селі

Максимівці

„В Максимівці рух почався в травні місяці під впливом

руху в сусідніх селах, Олександрівці та Курисовому. 4 червня

селяни села Максимівки прийшли в економію й заявили такі

домагання:

') Фонд Одеського Жандармського Управління. Дивись „Хронику 1905 г.,
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1) За попас робочої худоби плата має бути 2 крб. 50 коп.

і 2 карбованці^за неробочу худобу.

2) Наймавши "сіно знимати, косити по 2 крб. 50 коп.

за десятину.

3) Землю селянам давати по 4 — 5 крб. за десятину,

скільки кому треба.

4) На роботу брати тільки місцевих селян, плативши

I крб. в день дорослому чоловікові, підліткові — 75 коп.,

а жінці — 50 коп.

Як властитель економії ці домагання не прийняв, то селяни

II числа вигнали всю свою худобу спасати, призначивши

на те від себе людей, і до 22 числа тих людей своєю волею

настановляли та заступали. 11 ж числа вони скинули еко

номічного ключника та віддалили частину службовців.

Страйками селян села Максимівки керували місцеві селяни

Коваленко, Савченко та Поляков. Вони попереду скликали

громаду, де й списали заявлені домагання. Потім того, селяни

з Максимівки зайшли в спілку з сусідніми селами".

В Северинівці справа стояла так:

„В Северинівську економію прийшли селяни з сел Руська

Слобідка та Олександрівка, 300 чоловіка, і відсунули еконо

мічних службовців. Службовців відсунувши та забравши

20 економічних коней, селяни поїхали відстороняти людей від

худоби, що паслася, та викликати селян з инших сел у містечко

Северинівку. Попасли свою худобу на економічних полях

ще й селяни з таких сел: Анопіль, Головердівка, Павленки,

Лизинки, Руська Слобідка, Олександрівка, Нові Вандаленки

та Білин. Всі вони заявили такі домагання:

1) Землю в оренду віддавати по 3 карбованці за десятину.

2) Щоб не було сторонніх робітників.

3) Платити місцевим робітникам 1 крб. 50 коп. за робо

чий день.

Як прийшло військо, то рух по цих селах затих, але хліб

та сіно поміщицьке селяни й далі потай косили. Селяни стали

на тім, щоб знищити приватних властителів та палити їхнє

добро".

Такого самого характеру страйки були й по инших повітах

Херсонської губерні. Приміром, за Лисаветградський повіт

маємо такі відомості. В кореспонденції з повіту читаємо

') „Труди В. 3. О." Р. 1908, ч. 2, стор. 471.
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Аграрний рух у Лисаветградськім повіті Херсонської

губерні прокинувся влітку року 1905 і виявився тим, що селяни

усували ' з економій сторонніх робітників. Селяни заявляли

домагання піднести заробітну плату та усунути сторонніх

робітників. У двох разах домагання заявлювано землевлас

никам з селян, а в двох— землевласникам-євреям. Від цих же

землевласників селяни вимагали давати їм більше землі

в оренду й за меншу ціну. Відновився рух з листопада,

а місцями з грудня року 1905. Виник самостійно. Виявив себе

тим, що селяни грабували зерно з імбарів, забирали худобу

з господарств, допустилися насильства та знущання над

одним землевласником та одною землевласницею, підпалювали

та громили. Погромлено в повіті 5 — 6 власників. Дуже

значний погром був лише один (спалено економію). В иншихже

випадках позабирали зерно та дещо з худоби. Рух був загаль

ний, а спричинила його поголоска, що до 1-го січня „слобода"

і „все можна робити". Кореспонденцію цю надіслано певно

від особи, що вороже ставилася до аграрного руху. А в тім,

це не заважає кореспондентові досить правильно підмітити,

що страйки в Лисаветградськім повіті (як і по цілому степо

вому району) швидко набували форми безпосереднього

революційного насильства над „освяченою власністію" по

міщиків.

В тім самім Лисаветградськім повіті на початку червня

в селі Камінці, як сповіщала поліція х) „селяни юрбою прий

шли в економію й зняли всіх робітників та службовців.

Що адміністрація не казала, не пособляло, а в той час селяни

иншого села Ново - Миргородської волости розігнали сторон

ніх робітників, вимагаючи роботи собі".

А в селі Капітанівці 3 червня за тими самими відомостями,

„селяни прийшли в економію хутора Миколаївки, заявивши

такі вимоги. *

1) Здати в оренду 600 десятин по 5— 6 карбованців

за десятину.

2) Платити за попас худоби по 2 крб. 50 коп. за робочу

худобу і по 50 коп. за дрібну.

3) На роботу брати лише місцевих селян, плативши

1 карбованець дорослому робітникові, підлітку — 75 копійок

і жінці — 50 копійок.

і) Архів Іспарту України. Фонд одеського жандармського управління.
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Не діставши згоди на заявлені домагання, селяни, усу

нули сторонніх робітників, загнали худобу зі стелу в обори.

Через два дні управитель замість економічних пастухів взяв

селян з села Капітанівки, плативши їм 1 карбованця в день.

Роботи не роблено, а селяни прислали в економію своїх

людей стежити за тим, щоб, доки не дійдуть згоди, ніхто

не робив. Отже, домагання піднести заробітну плату в цих

страйках завсіди об'єднувалося з домаганням здавати землю

в оренду за меншу ціну. Такі домагання маємо визнати

за характерну ознаку страйків усіх чисто районів південного

степу за цілий 1905 рік. ,

Такий висновок маємо зробити не лише на підставі відо

мостей за страйки в Херсонській губерні, а й вважавши на аг

рарно - страйковий рух у Катеринославській губерні та Таврії.

Щоб ліпше уявити собі всі відміни страйкового руху на сте

пах України, варто ознайомитися з такою кореспонденцією

Вільно - Економічного Товариства

В Святотроїцькій волості Ананьївського повіту, Херсонської

губерні під впливом сусідніх волостей та сел рух почався

20 червня року 1905. Селяни об'їздили поміщиків та орендарів

і брали від них підписку, що знизять ціну за оренду землі

до 6 карбованців нарік замісць 12 — 18 карбованців, як було

до того, або V3 врожаю для властителя без доплати 2 кар

бованців за десятину. За попас — 3 карбованці за штуку, за

наймання економічних хат — 3 карбованці в рік, а робітникам

плататимуть по 2 карб, літом у жнива. „Рух" висилав зви

чайно своїх вершників вперед, що давали вістку про нього,

і селяни охоче кидали польові роботи та приставали до нього.

В який би спосіб господарство де не ведено, а „рух" при

ходив і туди і вимагав підписки, що плату на землю буде

знижено. Насильств над людьми, погрому побудовань та майна

не було, змови так само не було". Об'їзди селянами помі

щиків, коли селяни брали від них підписку, що пристають

на селянські умови, є характерні для цілої Херсонської губерні.

В Лисаветградськім, Одеськім, Херсонськім та цнших пові

тах це явище було дуже поширене. На осінь року 1905 такі

об'їзди маємо і в сусідніх повітах Катеринославської губерні

та Таврії. В Катеринославській губерні страйки подибуємо

ще в лютому— березні. В цих страйках за основне домагання

') „Труди В. 3. 0.% рік 1908 ч. 11, стор. 472.
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було домагання зменшити орендні ціни на землі. В жандарм

ських донесіннях маємо такі відомості про страйковий рух

року 1905. Жандармський офіцер сповіщає по начальству: х)

„Виявлено розрухи серед селян Олександрівського повіту.

Ці розрухи виявилися в тім, що селяни деяких сел прихо

дили юрбами до землевласників, що в них орендували землю,

і настирливо вимагали зменшити орендну плату з 15 — 12 крб.

до 8. Жадних загроз при тім не було. В однім разі, щоби

налякати поміщика та присилувати його пристати на дома

гання, селяни підпалили його сусіда. Паліїв, шістьох селян,

заарештовано й віддано судовій власті. В деяких разах

селяни дійшли того, що орендну плату знижено. Щоби

з'ясувати настрій селян, неодмінний член Губерського При-

сутствія виїхав на села і, побувавши в значній частині

повіту, прийшов до думки, що селяни уважно прислухаються

до фабричних страйків і хоч не ховаючися й не кажуть,

що то річ добра, але надзвичайно легко сприймають всілякі

поголоски. Такий самий настрій селян відзначено і в сусіднім

Олександрівськім та Катеринославськім повітах, де селяни

вже в кількох разах удавалися до землевласників з настир

ливим домаганням зменшити орендну плату".

А в тім, по весні та влітку року 1905 страйковий рух

в Катеринославській губерні не набув широкого розвитку.

Лише в-осени та взимку, в звязку з загальним піднесенням

селянського руху, страйки в Катеринославській губерні набули

досить широкого розмаху. За період жовтень — грудень

у різних повітах губерні було не менш від 25 економічних

страйків. Тип страйку— звичайний для Лівобережжя та сте

пової смуги України, де за основу правило домагання здавати

землю в оренду за знижену ціну. Ось як, приміром, описує

один з таких страйків олександрівський повітовий справник

в рапорті до катеринославського губернатора 2).

„Селяни з села Михайлівки (Левшиної) 1-го стану дору

ченого мені повіту в числі кількох чоловіка на чолі з селянином

Ларивоном Журавлевим, прийшовши в село Андріївку тої

самої волости, підняли місцевих селян 20 й 21 жовтня, щоби

заявити різні домагання економічного характеру до місцевого

землевласника, дворянина М. А. Іваненка, та вчинити „еконо

мічний страйк", доки ті домагання Іваненко не прийме.

4) Архів Істпарту України. (Див. ще „1905 год на Украине", Хроника).

2) Звідти ж.
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Жовтня 21 юрба селян понад 150 чоловіка прийшла в маєток

до Іваненка і, як того не було, звернулася до його дружмям.

з рядом домагань на письмі писаних:

1) Дати орної землі в оренду скільки громада підняти

може на 4 роки.

2) Замість старої плати за орну землю брати 4 карбованці

за десятину.

3) Землі під толокою має бути стільки, щоб хватало,

і по 2 карб, за десятину. Худобу випускати по весні, як

тільки буде змога, а забирати пізно в-осени. Під ялову худобу,

вівці та молоді коні треба вилучити окреме поле. Розмір

поля визначавши, вважати на те, скільки є худоби.

4) Щоби ловити риби в Дніпрі було вільно так само,

як і полювати на звіра.

5) Плати за ярки, балки, дороги та єрики щоб не було.

6) Умови й векселі, що їх має Іваненко, понищити та

зробити нові. Віддані готові гроші повернути.

7) Гроші за риллю та толоку вносити 1 листопада, і щоб

брав їх поміщик.

8) Гроші вносять хазяїни, а за инших не відповідати.

9) Сіно косити з третьої: поміщикові одну копу, а коса

реві дві.

10) Коли хліб сіють від копи, то так само від третьої:

поміщикові одну, а косареві дві. Поруч з цим заявлено

ще й домагання збільшити плату економічним службовцям

та робітникам. Як на ці домагання пристати не можна було,

то згоди між дружиною властителя та селянами не дійшло.

Тоді селяни зняли цих робітників та службовців, замкнули

стайні та воловні й не давали службовцям біля худоби

ходити, а щоб ніхто не робив, настановили від себе сторожів.

22 жовтня я відкомандирував в маєток Іваненка пристава

1 стану і коли він туди прибув з чинами поліцайської сто

рожі, то було, як порівняти, спокійно і сторожа від селян

швидко пішла геть. Користаючись з цього, родину Іваненка,

крім дружини його, вивезено в маєток вербове. Числа 23

годині об 11 дня в маєток Іваненка прийшли селяни, понад

200 чоловіка; пристав став з ними до розмови, казав, що

чинять не по закону, і вмовляв все те кинути, але селяни

твердо стояли на своєму й на жадні поступки в своїх дома

ганнях перед дружиною властителя не пішли; до того знову

зажадали, щоб робітники та службовці нічого з економічних
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робіт не робили, загрожуючи при тім, і коли треба було

дружині Іваненка виїхати з маєтку до м. Олександрівського,

то конюхи відмовилися дати коней, і тільки на вимогу при

става коні подано, і він, пристав, разом з Іваненковою

у вечорі виїхав з маєтку. Коли пристав від'їздив, то людей

від худоби не було знято. Настрій селян, а з ними

приставу довелося дуже багато говорити, сильно піднесений

та загрозливий".

В Катеринославській губерні, як і по инших районах

України, сільсько-господарські робітники та селяни страй

кували не лише проти панів, а й проти багатих мужиків.

За один з таких страйків доносить тимчасовому генерал-

губернаторові катеринославський повітовий справник:')

„Пристав 2 стану рапортом від грудня 21 за № 2394

доніс мені, що 13 грудня, робітники, які роблять у поселян

колонії Долинівки, Миколайпільської волости, залишили своїх

хазяїнів, прийшли до місцевого сільського старости й сказали

йому, щоб він зараз ж скликав сільську громаду з тим, щоб

їй, громаді, об'явити їхні домагання:

1) Щоб кожний господар дав робітникам кімнату, щоб її опа

лювано та освітлювано, бо досі робітники живуть по стайнях.

2) Щоб кожний робітник мав ліжко, з матрацом та укри

валом і чистою білизною.

Староста обіцяв незабаром скликати громаду й переказати

їй всі ті домагання, а поки-що прохав робітників піти робити

свою роботу, на що вони не пристали, попередивши всіх

господарів, щоб вони инших робітників до себе не наймали

не приставши на їхні означені домагання.

За це маю за честь сповістити „Ваше превосходительство"

і довести, що одночасно з тим я сповістив і пана Катери

нославського губернатора". '

Отже і в Катеринославській губерні, як і по инших

районах Південного степу, за основний момент в страйков/м

русі правило домагання збільшити орендний фонд та знизити

орендну плату. Наступ на землю, трохи заличкована форма

боротьби „за всю землю", ось природа, справжній зміст

селянських страйків південно-степових районів України.

В страйковім русі орендного типу маємо відзначити ще

такий момент, як боротьбу з орендарями. По всіх районах

') Архів Істпарту України.
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України, чи за Правобережжя мова, чи за Пї&денний Степ,

скрізь боротьба за збільшення орендного фонду в аграршм

русі 1905 року не зрідка набувала форми боротьби з орен

дарями капіталістичного та напівкапіталістичного типу. Коли

селяни року 1905 гостро ставили справу з земельною тіснотою

та домагалися, щоб поміщики здавали в оренду більше

землі, то на суборенду вони дихали ще тяжчим духом, ніж

на володіння землею. На орендаря, чи то був капіталістич

ний підприємець, що на заорендованій землі влаштував

більш-менш організоване сільсько-господарське підприємство,

чи то був свій брат-мужик, але мужик заможний, що пнувся

в поміщики,—на кожного орендаря поміщицької землі селяни

дивились, як на свого конкурента, що заважає їм цілковито

використати орендний фонд поміщицьких володінь. Знена

висть до орендаря у селян наростала не в меншій мірі, ніж

до землевласника. Ось через що року 1905 виразно вияви

лося прагнення селян усіх районів України відсторонити

орендаря, як небажаного посередника, як перешкоду, що

заважає селянам використати для себе увесь орендний фонд

землі. Аграрний рух року 1905 дає багато прикладів дуже

лютої боротьби селян з орендарями.

На деяких з цих прикладів маємо зупинитися. Уповно

важений від царя на Харківську губерню генерал-ад'ютант

Струков у своїй записці про аграрний рух подає декілька

подібних прикладів. Так, він відзначає, що „за одну з причин

розрухів у Дмйтрівській економії графа Толстого була

обставина, що економія здала одному міщанинові 200 деся

тин землі, край як потрібних місцевим селянам". Далі,

зазначивши, що селяни Лебединського повіту Харківської

губерні не мають змоги заорендувати поміщицької землі,

скілько їм треба, він каже: „На цім ґрунті переважно й ви

никають непорозуміння між властителями та селянами, при

чім останнім, з їхнього погляду, байдуже, хто саме заважає

їм дістати в оренду скільки треба землі: чи поміщик, чи

заможний селянин, чи міщанин, чи навіть селянське това

риство". „Що це так, можна вбачити з того, що селяни

силою відібрали у міщанина Пузіна орендний договір. Факт

цей спричинили такі обставини: селяни Верхосульської волости

вже кілька років орендували 700 десятин землі у пані Ро-

манової, що живе безвиїздно в Ніцці, і до того за дешеву

ціну, лише по 8 карбованців за десятину. Цього року,
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вийшов строк оренди, і селяни, зібравшися на громаду,

ухвалили відновити оренду ще на, 9 років, піславши до

Ніцци уповноваженого, щоб скласти контракта. Але цей

уповноважений в Москві здибав Пузіна, що встиг вже

побувати в Ніцці, і сам взяв в оренду 700 десятин, запро

понувавши пані . Романовій орендну плату на 50 коп.

з десятини більшу, ніж до того. Дізнавшися за це, юрба

селян силоміць змусила Пузіна віддати їм орендний договір.

Обидва ці факти сталися ще в червні місяці року 1905.

В матеріялах губернських канцелярій та жандармських

управлінь е багато вказівок на подібні факти, зафіксовані

чисто по всіх районах України. Скрізь, чи йде мова за ма

лоземельне Правобережжя, чи за поодинокі райони Лівобе

режжя, чи, нарешті, за багатий на землю Степ, селяни тяжко

вороже ставилися до орендарів і в тім разі, коли ці орендарі

вживали суборенди, і в тім, коли робили своїм господарством.

В орендарях, особливо при суборенді, селяни вбачали

небажаного посередника між землевласником та селянином -

орендарем. Через це вдарів аграрного руху зазнавали й ті

орендарі, що вживали суборенди, й орендарі капіталістичні,

раз тільки їхня оренда не давала селянам використати

орендний фонд.

Орендно - робітничі страйки, особливо ті з них, де орендні

моменти набули вельми загостреного вияву, вже досить

виразно показують основну тенденцію цілого селянського

руху— боротьбу за „всю землю". Але ці саме страйки досить

виразно кажуть за те, що року 1905 селяни не відразу

дійшли розгорнутої форми боротьби за землю.' Орендні

страйки, наче .мацали" ґрунт, підготовляли селянство до

радикальних способів у земельній справі. Відбувалося це

звичайно не з „загодя обдуманого наміру", а через за

гальні причини. За основу з цих причин правив стан

робітничого руху в країні. Селяни „страйкували" (за при

кладом робітництва) навіть і в тих разах, коли ця форма

боротьби не зовсім посувала до взятої ними мети. Справді,

коли селяни вдавалися до поміщика з домаганням збільшити

орендний фонд та зменшити орендну плату, то така форма

боротьби, як страйк, не скрізь могла дати добрий кінець,

вже хоча б через те, що самі „страйкарі" аніяк не могли

обійтися без того, щоб не заорендувати землю. . До того ж

між страйкарями була дуже гаряча конкуренція в оренді.
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Через що ж все - таки селяни так легко засвоїли й так

широко використали страйк, в тім числі й страйк орендний"*

Передусім через' те, що ця форма руху була досить ела

стична. Справді, конкретні приклади селянських страйків

орендно - робітничого типу кажуть, що „страйкувати" можна

було по-різному. Можна було страйкувати, не ламаючи меж

„легальносте", але можна було дійти й гострішої форми та

фактично захопити економію. На ділі так воно й було.

Зручність цієї форми руху для селян була ще й та, що ця

форма об'єднувала, дозволяла об'єднувати й чисто робітничі

й орендні домагання, що для величезної більшости селян

мало особливу вагу.

Страйк, ця запозичена селянами в робітництва форма

революційної боротьби з поміщицьким землеволодінням та

пережитками середньовіччя в житті країни, дозволяв селянам

підганяти темп свого наступу до успіхів боротьби робітничої

класи й одночасно створював потрібні передумови, щоб-

розгорнути селянський рух в його найвищих революційних

формах.

VI. Погром економій та захоплення поміщицької

власности.

Погром поміщицьких економій, садиб, цукроварень то-що

та взагалі всілякого роду маєтностей, це є одна з сильно

поширених на Україні року 1905 форм селянського руху.

Дати докладний підрахунок усіх погромів, звичайно, не

можна. Загальне ж уявлення про розмір цього роду актив-

ности селянства на основі тих матеріялів, що маємо, скласти

є змога1).

На Лівобережжі (Чернігівська, Харківська та Полтавська

губерні) за рік 1905 нараховується від 75 до 80 більш-менш

значних погромів поміщицьких маєтків. Особливою силою

відзначався погромний рух в Чернігівській та Харківській

губернях в-осени року 1905. Для Чернігівської губерні взагалі

є характерна саме ця стихійно-погромна форма аграрного руху.

Загальновідомий, один з перших в році 1905 погромів, по

гром Михайлівської цукроварні, що стався в ніч проти 22

') Архів Гстпарту України, „Трудьі В.9.О." та ювілейні збірки (видання

року 1905). ,
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лютого року 1905, наче почав цілу серію погромів і в цій

-справі поставив Чернігівську губерню на перше місце серед

губерень України. •

За погром Михайлівської цукроварні маємо вельми до

кладні відомості, почасти опубліковані ще в роках 1905—6.

Коротко „історія" цього знаменитого погрому є така:

В ніч проти лютого 22 спалено й погромлено цукро

варню Терещенкову при Михайлівських хуторах. В погромі

-брало участь під 3.000 селян з навколишніх сел. Спалено

до пня не лише цукроварню, а й майже всі побудовання

на території заводу. Залишилися лише лікарня, пошта та кільки

помешкань найбідніших службовців. Страти від погрому

вираховано в кілька мільойнів карбованців. Громили цукро

варню ніч і цілий день 22 лютого. Селяни підводами везли

додому цукор та різне добро з цукроварні, але, як каже на

чальник жандармського управління, „селяни не займали добра

дрібних ремесників та робітників".

Терещенко мав силу землі — під 250.000 десятин. Свідки ')

на суді повідали, як тяжко жилося селянам в Терещенків-

.ськім князівстві: „ Лук та вигону иема, лісу нема... навколо

земля заводська... обкопали ми наше село канавою, а то хоч

на мотузі держи порося та курчата... лише з одного боку

вихід на свою землю, а з трьох все Терещенківська".

„На заводі платять 6 карбованців на місяць на хазяйських

харчах, поденно 15 — 20 копійок на своїх харчах... Цілий

день роби, а вдома сем'я голодна... Хіба можна на 20 копійок

родину прогодувати"?

Як казали свідки (навіть поліцайські), люди в Глухівськім

повіті були „тихі, плохі, смирні" і жили, майже як жебраки.

В акті обвинувачення сказано, що селяни Глухівського

повіту „мають невеликі наділи, пересічно біля 23/4 десятин

на ревизьку душу, а приміром у селі Ломленці на 38 дворів

€ 32 десятини, а багато є таких селян, що й зовсім наділу

не мають"... І скінчилося тим, що селяни, озброївшися чим

попадя, з жінками та дітьми, рушили, нарешті, на панську

цукроварню, що так мулила їм око, і зруйнували її- в пень.

Заплатили вони за це дуже дорогою ціною. Мало того, що

„усмирявши, кілька сел тяжко попороли та мучили, ще 168

чоловіка посадовили на лаву підсудних. Як скласти все

*) Є. Чіріков „В сахарном королевстве" („Правда" — 1905 рік. IX).

»
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купи, то обвинувачені дістали разом 239 років* каторжної

роботи та арештанських рот".

• Коли після присуду один молодий парубок заплакав,

то якийсь дід з підсудних сказав йому:

— Чого плачеш?... Пани нас судили. Колись і ми їх- су

дитимемо, вони плакатимуть').

Погром Михайлівської цукроварні спричинив піднесення

настроїв селянства околишніх сел. По деяких з тих сел

(Чернецьке, Гаврилова Слобода та инш.) селяни підводами

з мішками виїздили ближче до економій, сподіваючися, що

ці економії швидко буде попалено та погромлено.

Жорстокі репресії від влади та непевний стан револю

ційного руху в країні, по весні року 1905 не дали погром

ному рухові на Чернігівщині широко розгорнутися.

Але цих своїх активних настроїв селянство Чернігівської

губерні не позбулося і виявило їх трохи пізніше. ,

Починаючи з другої половини жовтня, по губерні проко

тилась хвиля погромів. В цей період погромлено 12 — 13-

хуторів та маєтків. Далі ця хвиля спадає, бо надсилуване

в таких разах військо жорстоко приборкувало селян.

Нова, ширша та могутніша в своїй руїнницькій роботі

хвиля погромів прокотилася по губерні в період листопад—

грудень року 1905. В Городнянськім повіті було 16 великих

погромів та кілька дрібних. Приміром, у селі Велике Листвене

погромлено два маєтки. В ніч проти жовтня 27 погромлено

і спалено економію Калинівського та хутір Озерщину. В селі

Вихвостові погромлено ґуральню поміщика Карвольського-

Гриневського та його пишну садибу. Маєток був зразковий,

господарство в нім проваджено як-найраціональніше. Ще

в червні місяці настрій місцевого селянства був небезпечний,

через що сюди прислано військову силу, щоби стерегти

ґуральню. Але Карвольський-Гриневський вважав, що війську

нема чого в нього стояти, бо „людність має найліпший

настрій" 2).

В Стародубськім повіті великих погромів було 5 та

кілька дрібних. З визначних погромів маємо згадати напад

на хутір Десятуху та маєтки поміщиків Борозни й Янжула

в селі Ведмедівці.

') Звідти ж стор. 390.

2) І. Дроздов. „Аграрньїе волнения в Черниговской губерній", стор. 79.
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За ці погроми офіційне донесіння говорить так 1):

„В ніч проти 28 цього листопада в Стародубськім повіті

юрба селян з найближчих до хутора Десятухи властител»

купця Гусєва сел, як от село Степок та инші, великим числом

напала на цей хутір, вигнала всіх службовців та худобу,

погромила його, пограбувала збіжжя й спалила всі побудо-

вання. Збіжжя загинуло щоь із 10.000 пудів.

Того самого числа в селі Ведмедівці, Стародубського

повіту, селяни так само напали на маєтки властителів Борозни

та Янжула, повиганяли службовців, врядника й худобу, спа

лили всі побудовання в економії. Втрат ще не знати.

До того є відомості, що по деяких місцях в повіті селяни

загрожують службовцям по економіях,, кажучи, щоб вони

кинули робити, а по деяких місцях своєю волею рубають ліс".

В повітах Сурозькім, Новозибківськім та Сосницькім по

громів було по кільканадцять. Деякі з тих погромів були

дуже значні, як от погром маєтків поміщиків Міхневича та

Жемчужнікова в Погорільцях і Тополівці.

За погром маєтків Міхневича та Жемчужнікова маємо

такі офіційні відомості 2).

Грудня 22 в м. Погорільцях та в селі Тополівці, Сосниць-

кого повіту, погромлейо економії Буди-Жемчужнікова та

Міхневича.

Сосницький справник, писавши до губернатора, докладно

описує погром. ,

Напередодні і в день погрому поліція трусила селян

з зазначених сел, відбираючи в них дрова, позабирані з по

міщицьких лісів. Чотовий Колтунов повідомив пристава,

що був в економії в Погорільцях, що „селяни м. Погорілець

та села Лосівки мали вельми злий настрій, ходили якісь

стурбовані й до чогось готувалися". І він чув розмови про те,

що селяни збираються громити економії. Пристав дав теле

граму в м. Холми, щоби вислали драгунів. Але незабаром,

пише справник, „вдарили на ґвалт на дзвінницях у м. Пого

рільцях та в селі Лосівці. Вже долітають крики юрби, що

наближається до економії. Салдатам пристав сказав сідлати

') Архів Істпарту України. Фонд Чернігівського жандармського управління,

справа року 1905 № 20.

2) Архів Істпарту України. Фонд Чернігівського губернатора. Справа сек

ретного стола, року 1905. Картки 35, 39.
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коней і бути ладними дати одсіч юрбі та не допустити її

громити економію, але коли салдати осідлали коней, то в той

«іас велика юрба під 3.000 чоловіка оточила з трьох боків

економію, так що лишався тільки один вихід у' ліс. Пристав

дуже довго з урядником Тищенком та шістьма драгунами

пробував був вдертися в юрбу й відсторонити її від економії,

але як він наблизився до юрби, то звідти його обстріляно.

Вдершися в економію, юрба вмить розбіглася по парку та по

всіх економічних побудованнях... Бачивши, що всі побудо-

вання вже в огні й врятувати їх немає змоги, а пристав

з драгунами мали ту небезпеку, що могли загинути в огні,

пристав сказав салдатам відступати, при чім разів із шість

відступаючи, проривався скрізь натовп. Пристав та салдати

врятували управителя Столпника, що^сховався був під флі

гель і мав там згоріти. Громити економію пана Буди-Жем-

чужнікова юрба почала десь о 5 годині вечора, відступив

пристав об 11 годині ночи і хотів їхати в село Топо-

лівку, але, як у салдатів не було набоїв, то вони від

мовилися, і пристав мав був їхати до міста Холми, щоб

забрати ще драгунів. Коли почали громити, то пристав давав

мені телеграму. Але як телеграф попсувався, то я її не

дістав".

„Коли пристав їхав до міста Холми, пише далі справник,

за підмогою, то економія Буди-Жемчужнікове дотлівала

і юрба, співаючи пісень та поділившися на дві партії, пішла

в село Тополівку, в маєток „действительного статского совет-

ника" Міхневича та на його ґуральню, а до того ще й на

хутір Аннинський, що належить панові Буді-Жемчужнікову

й що є в 5 верстах від Погорільців. Тої самої ночи все це

попалено. Як дізнався пристав, громили ці маєтки селяни

м. Погорілець, села Тополівки, села Лосівки, села Орликівки,

Новозибківського повіту, та села Жадове, Новгород-Сіверсь-

кого повіту"...

„Як кажуть деякі самовидці, всі селяни мали при собі

сокири, рушниці та инше. Швидко напали на економії й, маючи

щось запальне, спалили їх у пень. На сьогоднішній день

заарештовано 31 привідцю; арешти ще не скінчено".

Погромний рух в першій половині року 1905 маємо не

лише в Чернігівській губерні, так, приміром, у Харківській

губерні він набув значних розмірів ще на початку літа

року 1905.
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У своій „записці про аграрні розрухи в Харківській гу-

берні" ') генерал ад'ютант Струков, уповноважений від царя,

ці погроми описує так:

Селяни села Луциківки в числі 200 чоловіка вигнали всю

свою худобу на луки, що належать поміщиці Булатович -

і на вимогу прикажчика економії та сільських властей кинути

спасати відповіли відмовою, сказавши, що ганятимуть худобу

на ці луки, бо своїх не мають, а орендувати луки в поміщиці

не можуть, бо вона дає цілком незносні умови оренди.

Десь опівдня частина цієї юрби рушила на майдан села

Луциківки, а друга частина пішла на бурякові плантанції

Харитоненка, в маєток поміщиці Смігтен, що його Харито-

ненко орендує, і, прогнавши з плантації жінок, що там робили,

повернула на майдан села Луциківки.

Десь о 7 — 8 годині вечора юрба з майдану знову рушила

в економію Харитоненка. Підійшовши до неї, вона невеликими

купками увійшла на економічний двір і передусім познімала

з роботи всіх економічних робітників та службовців. Потім

того селяни взялися громити економію та управительське

добро; на цього управителя через його нелюдське поводження

селяни давно вже дихали важким духом.

Погромивши економію Харитоненка, селяни рушили до

садиби поміщиці Булатович, що за одну верству від економії

Харитоненка, при чім по дорозі до цієї юрби приєдналися ще

люди. О 10 годині вечора юрба понад 100 чоловіка виса

дивши воротя, вдерлася в економічний двір Булатович,

загрозами порозганяла всіх службовців і кинулася в дім,

де й вчинила тяжкий погром. Погромивши, а громили трохи

не до ранку, юрба підпалила дім, що згорів до пня, при

чім кидала в огонь те з майна, що заціліло.

Як задзвонили на ґвалт, то збіглася сила народу, але гасити

ніхто не гасив. Мало того, юрба не дала гасити й пожежній

команді, як та приїхала.

Коли від будинку лишився самий попіл, юрба, вже ранком

9 червня, рушила до економічних побудовань і по черзі

погромила та спалила їх, грабуючи, що там було, заби

раючи меблі, одежу, мішки з зерном та борошном, зірвані

двері то-що. Громивши юрба лишила тільки казарму на

робітників, стайню й сарай на дрібну худобу.

і) Архів Істпарту України.
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Закінчили громити лише під вечір 9 червня, коли в сумежне

з Луциківкою село Марківку приїхали козаки. Як власті

трусили селян, шукаючи пограбоване, то дещо й знашли

у декого з села Луциківки, а більшу частину речей знайдено

в полі, в житі.

Щоби ліпше зрозуміти через що селяни мали таку лють

на поміщицю Булатович, послухаймо, як її характеризує гене

рал-ад'ютант Струков.

„...Погром садиби поміщиці Булатович треба пояснювати

деякими персональними рисами цієї поміщиці: маючи досить

дивну вдачу, вона, як кажуть місцеві люди, ходила завсіди

озброєна шаблею й револьвером; в вікнах свого дому вона

поробила залізні ґрати. З прислуги до кімнат допускала лише

одну дівчинку; боючися, що її можуть отруїти, живилася пе

реважно яйцями та стравою, що сама її собі готувала".

До селян ставилася надзвичайно неоднаково.

Так, коли селяни вдавалися до неї за що прохавши, то

найважливіше було те, чи припаде їй до вподоби фізіономія

того, що просив її. Ось як кажуть за це сами селяни в ли

стовнім поясненні причин аграрних розрухів в Марківській

волості.

„Коли їй припаде до вподоби пика якого мужика, тому й

землю дасть, хоч за 30 карбованців, а коли ж прийшов

бідний мужик і з себе не красний, то вона йому бідному,

хоч би він платив і 50 карбованців за десятину, нізащо не

дасть і кричить: „Іди геть, у тебе пика паскудна, тобі землі

немає". І бідний мужик мав знову голодувати зі своєю ро

диною. Через це лють до Булатович зростала що-року.

Частину з своєї землі вона не обробляла по кілька років,

допускаючи, щоби земля вкривалася бур'янами, але нізащо

не хтіла пристати на те, щоби здавати цю землю селян

ській громаді, хоч та громада й дуже потребувала землі...

Чи дивно ж, що призбирувана роками зненависть селян до цієї

поміщиці ждала лише доброї зачіпки, щоби гостро вибухнути.

Але ми допустилися б помилки, коли б погром поясню

вали лише зненавистю селян до Булатович. Справа, звичайно,

була не в особі цієї „середньовічної" пані, а в тім, що кла

сова зненависть селяни до поміщиків шукала виходу й в році

1905 знаходила його в формі громлення поміщицьких гнізд.

Справді, ця класова зненависть найвищого свого вияву

дійшла в тій стихії погромів, що, почавшися в поодиноких
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районах України ще по весні року 1905, під кінець року

набула масового характеру.

Досить яскраво уявлення про розмах цієї стихії дає хоча б

таке донесіння начальника Харківського губерського Жан

дармського управління до департаменту поліції ').

„З половини минулого листопада у Вовчанськім повіті,

Харківської губерні, зайшло на селянські розрухи. Підчас

розрухів селяни допускалися насильств, грабували та палили

садиби землевласників. Докладних офіційних відомостей про

те, скільки було погромів та нападів, у адміністрації та

в мене немає. Загальне число їхнє, беручи спроби, що дістали

добру одсіч від війська або самооборони поміщиків, можна

рахувати на сорок. Нижче подаю поодинокі рази погромів, що

за них маю відомості з різних джерел, але через поштово-теле

графний страйк ці відомості ще не перевірено". Далі доне

сіння перераховує більше як 30 погромів. З тих погромів

подам лише 5—6.

1) Листопада 22 частина селян слободи Старого Салтова

прийшла в садибу купця Стрекалова, вимагаючи, щоб зменшив

помольне на млині. Стрекалов відмовився те зробити. Того ж

вечора млин і всі побудовання в садибі попалено, а худобу

й багато зерна забрано.

2) Листопада 23 погромлено садибу полковника Зегелова

при селі Писарівці, Рубежанськой волості. Грабували селяни

слободи Хотомлі. Хліб, що в інбарі був, забрано, силу добра

пограбовано, побудовання все попалено.

В слободі Пассеківці місцеві селяни пограбували та спа

лили економію Пассека.

3) Увечорі, листопада 25 пограбовано й спалено хутір

архітектора В. Нємкіна. Худобу селяни забрали.

Того ж дня спалено хутір Государево, землевласниці Савич.

Того ж дня пограбовано та спалено садибу купця Кір'я-

нова в селі Дмитрівці.

4) В ніч на 26 листопада селяни напали на економію

цукроварні Ротермунда й Вейсе при селі Мар'янівці, Старо-

Салтівської волости. Як військо відбивало напад, то двох

селян тяжко поранено.

5) Листопада 26—27 погромлено й спалено садибу купця

Соловйова в маєтку Красному, при селі Плискому, Велико-

') Архів Істпарту України.' Справа Харківського жандармського управління,

№ 235, рік 1905.
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Бурлуцької волости. Тут селяни забрали під 10.000 пудів

хліба. Як вдруге хтіли брати хліб, то салдати, стрілявши,

вбили двох селян.

6) Грудня 1 пограбовано хутір Грачівка селянина Браж

ника, в Ольховацькій волості. Бражника вбито.

Того самого дня погромлено садибу й забрано худобу

на хуторі Михайлівна земського начальника Федосєєва.

Нині рух, доносить жандарм, наче спадає. По деяких

селах серед самих селян виник опір тим, що охочі громити

та палити. В повіті є три ескадрони драгунів та кілька рот

піхоти. Місцеві поліцайські чиновники, маючи кінні загони,

відбирають у селян пограбоване добро та худобу".

Приблизно такі самі „звіти" характерні Для инших по- .

вітів Харківської губерні, особливо для Сумського, Лебедин -

ського, Охтирського та Озюмського.

По цілій губерні буйно гуляла стихія погрому поміщицьких

економій.

В Полтавській губерні погроми поміщицьких маєтків маємо

протягом цілого року 1905. Але до осени погромний рух не

набув* широкого розвитку. За цей період у губерні було

під 10 погромів. Найбільший погром за період до жовтня

року 1906 був у Прилуцькому повіті. Тут у вересні, року

1905, погромлено 5 великих маєтків князя В. Кочубея. Погром

дійшов широких розмірів. У погромі брали участь селяни

трохи чи не з десяти сел. Побудовання та доми поміщиків

попалено та зруйновано, худобу забрано, а яка й загинула.

Збіжжя та дещо з добра поміщицького селяни забрали собі.

Цей погром спричинився до вияву селянами активности

і в сусіднім Пирятинськім повіті, де погромлено дві економії.

Характерно, що вересневий погром економій в Прилуцькім

повіті не вичерпав селянських настроїв і в листопаді по

громи знову набувають широкого розвитку і в цьому,

і в сусідніх повітах.

В листопаді погромний рух вкрив своєю хвилею 6 волостей

Прилуцького повіту, перекинувшися сюди з сусіднього Пиря-

тинського, де він проте мав, порівняно, невеликий розмах.

В пресі маємо опис Погромного руху в Прилуцькім повіті.

В газеті „Полтавщина" за 10 грудня року 1905 вміщено

таку кореспонденцію з Прилуки.

„Як розстріляно ольшанських селян (як виявилось, власти

тель економії Єфремов сам закликав ольшанських селян до себе
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на переговори про оренду землі цілим селом, саме на 15 листо-

п'ада,ї замість вийти до них післав проти них поліцію, загодя

закликану), то в наш повіт з повіту Пирятинського переки

нувся рух погромного характеру; хто був за привідцю, того

не знати. Громили селяни там, де їм тяжко давалися в знаки

великі економії... Уночі проти листопада 16 селяни села

Оржиці, ТурівськСї волости, пішли громити цілим селом

економію В. Кочубея й грабували її нічь і цілий день. По

грабували збіжжя, худобу та знаряддя. З 10 пр 20 було

тихо. Ні поліція, ні селяни нічого не чинили; а 20 пограбо

вано економію того самого Кочубея в селі Згурівці ( 9 вер

стов від Оржиці). Тут пограбовано економію, крамницю,

знаряддя, а до того почасти знищено, а почасти забрано

різні рідкі та старовинні речі (музей), що були в ящиках

в однім з сараїв. Того ж або другого дня пограбовано й инші

економії Кочубея в селі Аркадієвці та на хуторі Олексан-

дринівці, а як пішли громити останню економію в селі Па-

сківщині, то зупинилися, бо через Пасківщину їхали козаки,

25 чоловіка, що й врятувало Пасківську економію від по

грому. По всіх цих економіях побудовання не палено. З пів-

ночи до земель Кочубеєвських підходить земля княгині

Лівен; управа її володінь міститься в економії, що в селі

Середівці. Тут погромлено так люто, як ніде. З побудовань

вціліло лише!, 2 — З імбарі та кілька домків, де жили служ

бовці економії. Решту спалено. Через село Гнилицю, де

лежать землі княгині Ландсдорф-Галаган, проїздили козаки

з приставом. Це врятувало економію, де селяни вже заво

рушилися були, все вимагаючи полегшень в оренді, через

що козаки стояли там з літа. Лише як сусідів погромлено,

властителька закликала в економію всіх селян і вийшовши до

них приобіцяла здати землю під яр на круг по 10 карбо

ванців за десятину. Це селяни прийняли й цілком заспо

коїлися".

В-осени та в зимку року 1905 в Полтавській губерні було

під 25 більш-менш значних погромів поміщицьких економій.

Особливої сили погромний рух дійшов в західній частині

губерні (Пирятин, Прилука) та в північно-західній (Ромен).

Отже Полтавську губерню в році Ї905 що до погрому

поміщицьких економій маємо поставити поруч з Чернігів

ською та Харківською. Виходить, що Лівобережжя досить

виразно виявило цю форму аграрного руху в році 1905.
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На Правобережжі, навпаки, погромна форма селянського

руху, набула, як рівняти, невеликого розвитку, але й тут

погроми не були виїмковим явищем.

Кажучи за найсильніші погроми поміщицьких економій

року 1905 на Правобережжі, маємо відзначити такі погроми:

1 травня року 1905 в селі Крути, Балтського повіту, По

дільської губерні погромлено маєток Амобелек-Лазарева.

Акт обвинувачення подає справу так:

Вже за кілька років до погрому між селянами та еконо

мією зайшло на ворожнечу. Селяни з року в рік протесту

вали проти збільшення орендної плати, здавання землі орен

дарям та розорювання земель, що правили селянам за вигони

для худоби.

Селяни села Крути, стиснуті економією з усіх боків, що

далі, то все тяжче убожіли. Натурально, що все це лютило

селян і збивало їх на виступ проти економії.

По весні селяни стали на тім, щоб заявити економії до

магання. Квітня 23 року 1905 уповноважені, оточені юрбою

селян (чоловіка 80 — 90), прийшли в економію до управителя

Беренеса й зажадали, щоб економія здавала землю в оренду

безпосередньо селянам, а не через орендарів, що підіймають

ціну і, взагалі, є зайві посередники.

Управитель на те відповіди не дав, а сказав, що він має

дістати інструкцію від головного управління маєтками Амо

белек-Лазарева і подбає за те, щоби десь числа травня 9

дати відповідь. Ця відповідь селян не заспокоїла і вони пішли

геть схвильовані.

Піднесений настрій селянства виявився в тім, що селяни

з Крут та Петрівки в ніч проти 1 травня вигнали худобу

на економічні засіви та на посадку молодого лісу. Об'їздники

зайняли худобу, а один з них убив селянина з Петрівки.

Трупа понесли в Крути, саме в розпал базару, де крім мі

сцевих селян було багато людей з Семенівки та инших сел.

Розлютована юрба чоловіка під тисячу, рушила на еконо

мічну садибу й почала громити. Громили дуже люто. Селяни

дійсно „в пень руйнували поміщицьке гніздо". Ламали меблі,

дерли картини, білизну, розкидали продукти, били вікна та

двері, розбили залізну касу.

Втрат нароблено більше, як на 25.000 карбованців.

Того самого травня місяця в Балтськім повіті був великий

погром на хуторі Войтенка (село Мокре).
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Говорячи за великі погроми на Київщині, маємо відзна

чити погром ґуральні та цукроварні в селі Майданецькім,

Гуманського повіту.

Кореспондент Вільно-Економічного Т-ва так описує цей

погром: ').

В ніч проти 28 грудня року 1905 юрба селян чоловіка .60

підійшла до цукроварні й, загасивши електрику, зняла всіх

робітників.

Потім того юрба рушила до будинку заводського бух-

гальтера, де в той час був місцевий панотець Маковецький.

Селяни почали вимагати, щоб панотець вийшов, і нахваля

лися поквитатися з ним за те, що він, разом із старшиною,

1 1 грудня в Гумані на нараді про те, як покласти край аграр

ним розрухам, сказав, що мовляв, майданецькі селяни не

потребують землі, бо добре заробляють по заводах.

Панотець вийшов. Селяни тяжко побили його й зажадали,

щоби йшов до церкви і там перед цілою громадою оповів

про ту зраду, що він її допустився в Гумані на нараді.

Панотець почав з'ясовувати селянам маніфест 17 жовтня,

пізніші розпорядження влади то-що..

Цей своєрідний „мітинг" тягся цілу ніч —до 6 годин

ранку. Разом із тим частина юрби напала на старшину, що

боронився, стрілявши з револьвера. Та це не пособило.

Старшину обезброїли, побили й відвели на зборню.

Мітинг не дав заспокоєння. Біля 7 годин ранку юрба

в 300—350 чоловіка стала на тім, щоб громити заводські будинки.

Почали з ґуральні, як найближчої до церкви, де був мітинг.

Погромивши ґуральню, громили майстерні сільсько-госпо

дарського знаряддя та помешкання службовців. Погром був

цілковитий. Молотарки,жниварки та инші сільсько-господарські

машини — що поламано, що понівечено та поперекидувано.

Далі юрба пішла громити цукроварню. Почали громити

з 11 годин ранку й громили більше як дві години. Селяни

били й ламали все, що лише могли зіпсувати. Лабораторію

цілком знищено. Погромивши завод, почали громити помеш

кання службовців.

Край погрому поклав півескадрон драгунів. У цьому

погромі заводу надзвичайно яскраво виявилося ставлення

селян до землі. Заводи, на думку селянства, заважали роз

виткові селянського господарства, відсторонили селян від

') „Трудьі В. 3. О.", № 4—5, за рік 1908, стор. 244, 245.
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землі. Характерно, що сама думка громити заводи виникла

в наслідок поголоски про те, що майданецькі селяни землі

не дістануть, бо вони „заробляють по заводах і з того

задоволені".

Що до інтенсивности та розмаху погромного руху, то на

перше місце маємо поставити степову частину України.

Правда, на Лівобережжі погроми поміщицьких економій,

особливо в-осени та взимку року 1905, набули широкого роз

витку й зафарбували в свій колір Цілий селянський рух

кінця року. Але навіть на Лівобережжі погроми не набули

такого широкого розвитку та такої глибини руїнницької, як

то було по губернях південного степу, особливо на Херсон

щині та Таврії.

Тут, на південних степах України, поміщицькі латифундії

були особливо великі, а потреба в землі у цілого селянства

особливо гостра, бо молода селянська буржуазія в домаган

нях землі йшла попліч з цілою масою селянства.

На південних степах України погроми поміщицьких еконо

мій мали цілком виразну мету: викурити поміщика або орен

даря з економії, захопити маєток, дістати поміщицьку землю.

В цім прагненні об'єдналися майже всі групи селянства,

чим і маємо з'ясовувати масову участь селянства степових

районів у погромах поміщицьких економій.

Лише в ддній Херсонській губерні жандармсько-поліцай-

ські звіти відзначають під 25 погромів економій. В Таврії —

десь з 15. У Катеринославській губерні погромів нараховано

більше, як 10.

При цім маємо відзначити той факт, що в погромах по

міщицьких маєтків по степових губернях звичайно брало

участь кілька сел. Між иншим, коли громлено Грушівський

маєток, то на погромі були селяни більше, як з 20 сел кіль

кох волостей.

І на широких степових просторах погромний рух року 1905

набув так саме досить широких, а одночасно глибоко

руїнницьких форм.

Маю подати дещо з матеріялів за кілька погромів, що

були на степу року 1905

В однім з актів обвинувачення з Катеринославської губерні

маємо такі відомості за погром *).

4) Архів Істпарту України. Катеринославська губерня. Акт обвинувачення

в справі 114 селян Верхнєдніпровського повіту, складений 29 грудня року 1906.
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„В кінці року 1905 у Верхнєдніпровськім повіті, Кате

ринославської губерні серед місцевих селян виник рух проти

поміщиків та їхньої власности. Рух цей позначився цілою

низкою погромів поміщицьких економій, і є спричинений по

літичною агітацією. Але за основу собі він мав переважно

малоземелля селян, їхні економічні злидні та породжене ними

незадоволення зі свого матеріяльного стану. Громивши та

нищивши економії, селяни гадали, що поміщицькі землі після

цього відійдуть до них. У ніч проти 30 листопада року 1905

під впливом зазначених причин селяни з сел Попельнастої,

Байдаківки та инш. юрбою напали на сусідню економію земле

власника Гаврила Григоровича Байдака, що в районі Байда-

ківської волости, згаданого повіту. Великою юрбою, рахувати

треба на тисячі, селяни, хто піший, хто на підводах, мавши

вили, ломи, кілки, а почасти й рушниці та револьвери, вдер

лися в економію Байдакову й почали нищити та грабувати

його добро, підпалюючи одночасно будинки. Коли все

вже горіло, не виключаючи й панського дому, де селяни по

переду знищили та розтягли все, що там було, до економії

на виклик управителя Августа Майера підступив військовий

загін під командою капітана Дукіна. Побачивши салдатів

селяни, що були в дворі, розбіглися, а ті, що в домі, залиши

лися, коли на слова Дукіна, що радив їм здатися, відпо

віли вистрілами в салдатів. Дукін оточив своєю частиною

дім і собі почав стріляти. Після того селяни перестали стріляти

і, Дукін удруге сказав, щоб здавалися, стали виходити

з дому. Разом вийшло 95 чоловіка, в тім числі й троє дітей.

Всіх їх зараз же забрали, але Дукін ще не наважувався

увійти " в дім, опасаючися, що там ще хто-небудь є.

Справді, за півгодини потім того, з дому вийшло ще три

чоловіка, а дім зараз же загорівся з середини, при чім

вогонь так швидко й з такою силою охопив будинок, що

загасити його не було змоги. Отак економію Байдакову

знищено впень. і

Дім, всі инші побудовання, та все рухоме майно, а саме:

збіжжя, інвентар, худобу, коні то -що Байдак оцінює на

150.000 карбованців.

За не менш характерний погром маємо відомості в листі

італійського консула в Одесі; цього ли^ста 2 грудня року 1905

італійський консул послав „его превосходительству Екатери-

нославскому губернатору".
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В тім листі своїм консул пише так:

„Сьогодні з Сулицько-Лиманського маєтку прибув упра

витель графа Брунетто д'Уссо, Яків Миколаєвич Євенко; він

оповів мені, що побунтувавшися, чортомлицькі та сулицькі

селяни обложили економію і, вживаючи сили та спираючися

на різні недоречні зачіпки, зажадали, щоб їм видано гро

шей і як його, Євенка, загрожували вбити, він мав був

їм видати:

22 листопада чортомлицьким селянам Крб. 2.350 —

23 „ сулицьким „ „ 969—85

23 „ чортомлицьким „ „ 932—80

24 . „ „ 600 —

24 „ сулицьким „ „ 763—87

Разом , 5.616—52

До того ж, порозбивавши вікна в палаці, селяни вдерлися

в палац і пограбували деякі речі. Розігнали з економії всіх

службовців та лісників, почали в плавнях рубати ліс. Далі

сказали управителеві, щоб видав їм понад вже одержане ще

18.000 карбованців, загрожуючи в противнім разі вбити упра

вителя і спалити економію.

Що селяни силою забрали гроші, це констатує посвідчення .

від пристава 4 стану Катеринославського повіту. Селяни ще

відібрали від Євенка контракти на оренду земель та плавнів.

Нині економію охороняють козаки, але селяни сказали упра

вителеві, що як козаки підуть, то вони його, Євенка, уб'ють,

а економію спалять, як що він не дасть їм ще грошей,

оті 18.000.

Вважаючи на все подане і спираючися на запевнення від

уряду, що їх має граф Брунетто, в тім, що його маєток

надалі шкоди від розрухів не зазнає, я маю за честь просити

„ваше превосходительство" не відмовити наказом про по

передження дальших розрухів та про те, щоб селяни зараз-

же повернули всі забрані ними гроші та 4 згадані контракти;

крім того прошу покласти край незаконному порубові лісу

і взагалі прошу подбати за те, щоб надалі маєток не зазнавав

злого від розрухів та насильств.

Одночасно з тим за все, що сталося, я сповіщаю й іта

лійського посла в С.-Петербурзі".

Погром маєтку італійського графа наробив не трохи

клопоту царському урядові, а в тім селяни аніяк не жури

лися тою обставиною, що вони громили „чужинця", бо для
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них він був лише поміщик, що тяжко й на всі способи

визискував навколишню людність. Вони громили не так італій

ського графа, як російського поміщика, що через свого

управителя Євенка здійснював право та привилеї великого

земельного властителя.

У Херсонській губерні на погромний рух зайшло влітку

року 1905, але широкого розвитку рух набув лише в-осени

та взимку.

Масова участь селянства в погромах, об'єднання з цією

метою кількох сел, надзвичайно руїнницькі форми погрому,

майже стихійна неорганізованість цього роду виступів се

лянства — ось характерні риси погромного руху в губерні.

Боротьба за землю, за збільшення селянського землеко

ристування, за ліквідацію [поміщицьких латифундій та се

редньовічних взаємин між селянами й поміщиками набувала

в погромній формі руху свого яскравого вияву.

Характерно, що сила відповідей на анкети В.-Е. Т. каже

за те, що за основну мету погромного руху було бажання

„знищити нагріті поміщицькі гнізда з тим, щоб поміщики

більше туди й не повертали".

Маємо багатьох кореспондентів, особливо з числа служи

лої інтелігенції, які відзначали, що „жадних инших причин для

руху, крім бажання викурити поміщиків з їхніх володінь, не

було". Ця характерна і основна риса погромного руху так

виразно була виявлена, що не відзначити її, звичайно, не

могли й кореспонденти В.-Е. Т-ва.

Маємо відзначити ще такі погроми.

Жандармське донесіння приміром, говорить за те, що

в грудні року 1905 маєток графіні Воронцової-Дашкової,

що мала 49.000 десятин, „селяни з Малих Гирл та Фирсівки

{Херсонського повіту) грабували кілька ночей. В ніч проти

10 грудня селяни юрбою, мавши рушниці, під'їхали до еконо

мічних магазеїв, відігнали нічну сторожу, поламали замки

в магазеях та забрали на 1.000 карб, пшениці. Другої ночи

ті самі селяни, разом із селянами з Осокорівки Ново-Во-

ронцівської волости, взяли збіжжя вже на 14.800 карбованців,

& грудня 12 забрали й те збіжжя, пшеницю, жито та льон,

що лишилося. Разом збіжжя було 40.000 пудів. Так само

селяни забрали сіно та солому на "степу".

') Архів Істпарту України. Перепитування Одеського жандармського

управління, року 1905, № 81.
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Так селяни Херсонського повіту ще року 1905 здійсню

вали гасло „грабуй награбоване". Властителька 49.000 десятин,

графіня Воронцова-Дашкова, володівши десятки років вели

чезними латифундіями, певно зуміла не трохи вибити олії

з селян навколишніх сел. Треба мати на увазі, що такі села,

як Осокорівка, Малі Гирла, Фирсівка та инші в найгострішій

формі зазнавали малобезземелля та безземелля. Чи треба ж

дивуватися, що на погром маєтків графіниних, селяни вирушу-

вали збитим натовпом, а громивши виявили глибоко руїн

ницькі тенденції. Забрати 40.000 пудів збіжжя (крім иншого

всього), це звичайно на те, що спалити економію. Голодні се

ляни (згадаймо, що значна частина Херсонської губерні,

особливо наддніпрянські села, року 1905 зазнали тяжкого

неврожаю) громили маєток кілька день та ночей підряд.

Вони поспішали закінчити експропріяцію поміщицького добра

та економічних запасів до того часу, як прийде військо,

бо ставати до збройної боротьби з військом, майже не мавши

зброї, селяни, натурально, охоти не почували.

Погроми поміщицьких маєтків були й в цілім ряді инших

повітів та волостей Херсонської губерні. На цілім протязі Дніпра

(Херсонський повіт і частина Олександрійського) селяни гро

мили поміщицькі економії (Тягинку, Борислав, Качкарівку,

Воронцівку і т. д.). Такі самі погроми булиі в Отобідо-Василь-

ківській, Микольській та инших волостях Херсонського повіту.

За погромний рух Ново-Петрівці та Дар-Олександрівці,

Засільської волости Херсонського повіту в матеріялах В. Е. Т.

маємо такі відомості:

„Рух виник під впливом сусідніх сел. Точився з 2 по

6 грудня року 1905 і позначився погромом та підпалом еко

номій, в тім числі економії князя Трубецького та инших.

Громили й палили не лише економічні побудовання та інвен

тар, але навіть солому та инше, що худобу годувати. Насильств

над людьми не було. Хазяїни та управителі з родинами сами

загодя виїхали до міста".

В цім разі, як і в усіх инших, селяни, як кажуть коре

спонденти, були певні, що вони „знищуть своїх гнобителів,

що після погрому властительських маєтків їм буде легше,

тоб-то в них буде більше землі, бо властителі кинуть гос

подарювати".

В. Громан зауважує, що „на південнім сході Херсонської

губерні, в Херсонськім повіті, а так само в південній та східній
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частині повіту Олександрійського розрухи здебільшого набули

форми масових погромів. Початок руху всі кореспонденти

кладуть на час маніфесту 17 жовтня. Значна частина пові

домлень в'яже постання руху в цім районі з розрухами

в сусідній Катеринославській губерні та Таврії.

Докладно підрахувати скільки саме в Херсонській губерні

було погромів поміщицьких економій не можна. Ті відомості,

що їх нині маємо по архівах (жандармські та поліцайські

донесіння, акти обвинувачення, хроніка місцевої преси та

відомості земських управ), дають право говорити за кіль

кадесят (десь 50— 60) погромів.

Маємо відомості й за те, як у деяких випадках через згоду

між селянами та поміщиками до погрому не дійшло. За один

з таких випадків кореспондент Вільно-Економічного Т-ва

пише так:

„В селі Дудчино погрому економії не було через умову

між властителем та селянами. За тою умовою, складеною на

початку грудня року 1905, землю, що йшла до того по 10 кар

бованців за десятину, віддано селянам по 4 карбованці, але

з тим, щоб усе було ціле. До того часу економічні будинки

та сіно й солому в скиртах систематично підпалювано"...

Отже; погромний рух в-осени та взимку року 1905 в Хер

сонській губерні, особливо в її східній та південній частині,

набув великого розвитку і охопив чималий район.

Цією формою руху селяни пробували розвязати основну

проблему, що гостро стояла перед ними — добути землю,

поширити своє землекористування, знищити пережитки

середньовічних земельних взаємин та зліквідувати поміщицькі

латифундії.

В Таврії за центр погромного руху правив Мелітопільський

повіт. У цім повіті було кілька дуже великих латифундій

і саме проти них і ринула хвиля погромного руху.

Матеріяли канцелярії таврійського губернатора, жандарм

ського управління та дані анкет В. Е. Т. дозволяють скласти

таке уявлення про хід погромного руху в Мелітопільськім

повіті.

В північно - західнім куті Мелітопільського повіту, де

сходяться три губерні, Таврійська, Херсонська й ; Катерино,

славська, лежала Рогачинська волость, що й стала наче за

центральну базу погромного руху; той рух охопив величезний

район із 8 волостями та 15 великими селами трьох сумежних

1
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губерень. Тут широко розкинувся, вкривши десятки тисяч деся

тин землі, Грушівський заповідник, що мав кілька еконо

мій. На боротьбу з цією величезною латифундією і виступило

селянство 8 волостей у листопаді й грудні року 1905.

Погром поодиноких економій Грушівського заповідника

точився з 2 по 9 грудня. В погромі брало участь більше,

як 10.000 селян.

В Рогачинській економії (мала за 30.000 десятин землі),

як сказано в акті обвинувачення, селяни забрали понад

45.000 пудів хліба, знищили майно економії та службовців,

а будинки попалили.

В економії Іваненка (мала 26.000 десятин) селяни спалили

будинки, скирти соломи й сіна, розібрали багато худоби,

забрали силу збіжжя та всякого добра.

В економії села Велика Знаменка громити почали ще

з перших чисел грудня. Селяни спалили побудований, забрали

збіжжя та худобу, понівечили інвентар та багато добра.

Вимагали вони лише одного — полегшити умови оренди,

здавати землю лише селянам, а не орендарям.

Отак, починаючи з кінця листопада, цілий величезний

район південно-західнього куту Мелітопілського повіту охо

пив грандіозний погромний селянський рух. Цей рух втягнув

у свій вир десятки тисяч селян, що стали на тім, щоб

„викурити" поміщиків з їхніх величезних латифундій.

В сусіднім з Мелітопільським—Дніпровськім повіті, Тав

рійської губерні, погромний рух так само набув широкого

розмаху. В цім повіті були величезні латифундії Фальц-Файна,

Мордвинова та инших. Маєтки Фальц-Файна мали (в кількох

місцях) під 200.000 десятин.

Рух почався незабаром після 17 жовтня і він швидко

охопив 15 великих сел, порозкидуваних на величезних про

сторах Дніпровського степу.

Маємо характерну кореспонденцію до В.- Е. Т-ва ') від

одного селянина „торговця-землевласника". Цей кореспондент

пише так:

„Під впливом руху по сусідніх селах, а почасти й неза

лежно від того, в листопаді року 1905 селяни Чалбаської

волости та сумежних з нею Бехтерської, Збруївської, Красної,

Велико - Копанської та Ново - Маячківської, Дніпровського

0 „Трудм В.- З. О." № 4-5 за рік 1905, стор. 503.

102 '



повіту, погромили сусідні економії. Рух позначився тим, що

селяни грабували та впень нищили поміщицькі розкоші та

все, що попадало під руку. Домагань жадних не ставили.

Селяни наче металися поміщикам за незносимі утиски

в оренді землі, у відробітках панщини, за гноблення робіт

ників та инше відроджене кріпосницьке лихо. Всі стали на

тім, що дальші утиски на кожнім кроці від поміщиків

вітерпляти більше несила".

Ця оцінка причин руху є надзвичайно характерна. „Тор-

говець-землевласник", сам селянин, умів вдумливо та ясно

дивитися на речі й відзначити справжні причини погромного

руху. За них він каже цілком твердо. Основна причина

погромного руху, то кріпосницькі утиски від поміщиків, що

під ними стогнало селянство, що не давали змоги госпо-

дарити.

Ось проти цих кріпосницьких утисків, що виростали на

грунті володіння величезними латифундіями, та проти селян

ського безземелля й ринула в кінці року 1905 хвиля погром

ного руху.

Боротьба проти поміщицького землеволодіння, це є основа

селянського руху року 1905. Ця боротьба мала різні форми

і в своєму розвиткові зазнала певних етапів. Але в усіх

формах селянського руху, в усі моменти його розвитку,

цілком виразно виявила себе вельми мала „пошана" селян

до поміщицької власности. Не кажучи вже за те, що на

земельну власність поміщиків селяни дивилися, як на земель

ний фонд, що безперечно має підпасти під експропріяцію,

вони досить легко розвязували справу з користуванням

такими відмінами поміщицької власности, як ліс, сіно, солома,

иноді зерно, птиця, картопля на полі, буряк то-що.

Зокрема поруб поміщицьких лісів набув широкого роз

витку по всіх районах України, починаючи зі вкритої лісами

Волині та Чернігівщини й кінчаючи безлісним степом, де

поруби набули проте дуже широкого розвитку (рубали

плавні, молодий ліс та чагарники).

Поміщицькі ліси селяни рубали через цілу зиму й весну

року 1905. Далі на літо з порубами затихло, а в-осени

року 1905 та взимку років 1905—6 поруби знову набули

масового характеру.

Ця форма селянського руху має приблизно три відміни:

а) поодинокі поруби, коли ліс рубають поодинокі селяни,
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так би мовити на свою відповідальність; б) поруби групові,

коли кількадесят селян змовлялися й разом вирушали

фубати; в) поруб масовий і до того наче офіційний, коли

селяни певного села виносили приговора про те, щоб

рубати, й чинили більш-менш організовано цілою громадою.

Ця форма порубу широкого розвитку набула в „слободу",

тоб-то в-осени та взимку року 1905.

Конкретне уявлення про те, яких форм набували масові

поруби лісу, та як на цім ґрунті виростав значний рух, що

призводив і до збройних сутичок з поліцією та військом,

дає такий офіційний документ.

Київський губернатор сповіщає генерал-губернатора Пів-

денно-Західнього краю

„Черкаський повітовий справник доніс мені, що вночі

проти 28 грудня року 1905 до садиби Мліївського лісництва

маєтку Балашової, де живе помічник лісничого Дячков,

прийшла юрба селян з найближчого села Старосілля, чоло- ■

віка 60, і почали рубати сосни, поблизу садиби. Дячков

з чотирма лісовими сторожами пішов до селян, але вони

з великим криком кинулися на лісову сторожу, маючи в руках

сокири та кілки, так що Дячков та лісники почали тікати,

а селяни гналися за ними до самого двору.

Другої ночи, коли Дячков був в м. Городищі, а в садибі

була лісова сторожа, прийшла юрба старосільських селян,

чоловіка під 50. Селяни розібрали та на малих санчатах

вивезли багато готового матеріялу. Тим не обмежившися,

селяни, погромивши лісну контору, побили вікна в конторі

та в помешканні конторника, понищили книги, рахунки та

забрали зі стіни дзиґаря. Багато було селян з пообвязува-

ними ганчір'ям лицями.

На вимогу пристава в село Старосілля та пограбовану,

лісову контору 29 грудня прибула команда від 18 гірської

східньо-сибірської батареї, що стоїть під м. Мліївом.

Уночі проти 30 числа, коли вже салдати були в помеш

канні Дячкова, а родини лісників, так само, як і родину

Дячкова вивезено до найближчих сен, в домі лісної сторожі,

недалеко помешкання Дячкова, підкладено динаміт, через

що стався вибух, який розвалив трохи стіну та побив усі

вікна.

') Архів Істпарту України. Справа Київського генерал-губернатора

№ 391, ч. 6 за рік 1905—6.
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Беручи приклад зі старосільчан, почали грабувати ліс,

допускаючися насильства проти лісової сторожі, селяни

й инших сел Балашівського маєтку; враз покласти край

насильствам скрізь не було змоги, бо ліс тягнеться на

40 верстов і до лісу підходять великі села, як Мліїв, Білозір'я,

Старосілля, де в кожнім є по 5—8000 люду й сотні селян

рубали ліс. -

Як прибула артилерійська команда, а потім і драгуни,

то розкрадати ліс стали менше.

3 січня на вимогу повітового справника до Старосілля

прибула дві гармати гірської батареї, після чого селян взя

лися трусити та арештовувати.

Уночі проти 3 січня юрба Дробівських селян маючи кілки та

рушниці, почала рубати ліс. Лісова сторожа під загрозою від

лісокрадів відступила, і селяни повезли ліс на 11 підводах-

Вночі проти 31 грудня юрба млїівських селян прийшла

на лісовий склад до євреїв Животовського та Ліщинського

і, погромивши сторожу та замкнувши прикажчиків у домі,

забрала обіддя (30 штук), десь на 400 карбованців.

Ліс розкрадавши, селяни старосільські та мліївські юрбами

по 50—100 чоловіка ходили 31 грудня до лісових сторожок

та до помічників лісничих і вимагали, щоб ті кинули службу

й пішли геть із лісу. Лісникам давали строк виселитися

й казали, що як того не зроблять, то зазнають лиха. Мліїв

ські селяни прийшли юрбою ще й до орендаторки землі

Балашівської в селі Мліїві, Малицької, й вимагали, щоб

вона відмовилася від оренди, поклавши їй два місяці на

виселення. Отак, ходивши, селяни насильств не чинили, але

погроз допускалися.

Як роблено трус, то було багато селян, що вину свою

знаючи, поховалися.

В селі Старосіллі драгунів поставлено по селянських

дворах і забрано в селян сіно й овес, а в головного лісокрада

та привідця Нестеренка, що сховався був, взяли й бика

на м'ясо. Це справило деяке вражіння і другого дня Несте

ренко прийшов".

В цім разі селяни не ховаючися виявили своє ставлення

до поміщицької власности, але так було не завсіди, особливо

це треба сказати за початок року 1905, коли стихія аграрної

революції ще не розлилася так широко, як то було пізніше,

взимку того самого року.
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Незрідка селяни рубали ліси на тій підставі, що вони

вважали їх за свої. Це було в тих разах, коли ліс колись

належав сільській громаді (або кільком громадам), а потім,

в той чи инший спосіб, поміщик або держава той ліс у селян

відібрали.

Таких разів маємо дуже багато. Для прикладу подам

один, особливо характерний. Так, у жовтні року 1905 Вов-

чанський повітовий справник доносить начальникові Харків

ського жандармського управління:

„Селяни з Великої Бабки та Хотомлі почали рубати ліс

Пассека. Спершу то той, то инший, за що злочинців став

лено до суду, а далі, як є чутка, врадили на 24-е жовтня

рушити в ліс Пассека цілим селом, поділити його й почати

рубати, спираючися, на те що діди їхні кажуть, що частина

Пассекового лісу належить їм, і що нині Пассек володіє

лісом не по закону. Ще не казано селянам, що не раджено

їм не допускатися сваволі та доходити свого права судом,

вони відмовлялися те слухати, кажучи: Хай теперішній

властитель доходить свого права судом, а нам судитися

нема чого, тепер час не той". Як поліцайська та лісова

сторожа забороняли рубати та вивозити ліс, то селяни на

те уваги не звертали, стоючи на тім, що це ліс їхній й що

вони нікому не поступляться, а поділивши цей ліс пассеків-

ський, підуть ділити й державний, бо частина з того лісу

так само їм належить. 24 та 25 жовтня селяни вивезли

кілька сотен підвод лісу. Покласти тому край та повернути

ліс назад поліція не мала змоги. І бабчани, й хотомляни

вважають пассеківський ліс за свій і не визнають його

фактичного володіння, вимагаючи, щоб показав документи.

29 числа бабчани виїхали в пассеківський ліс, рубали та

везли ліс до себе. Як прибуло військо, то частину підвід

затримано, а ліс властителеві повернуто, а инша частина

різними дорогами роз'їхалася. Побачивши, що селяни більше

лісу не рубають, земський начальник, я та пристав виїхали 1

в Бабку, вмовляти селян лісу не рубати, а доходити свого

права судом. Але вмовляння наші нічого не дали. Селяни

сказали, що ліс це їхній, що завтра вони підуть поділять

його й увесь чисто порубають, нічого не повернуть, і що

') Архів Істпарту України. Фонд Харківського губерського жандармського

управління. Справа № 235.
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відповідатимуть вони всі. 30 жовтня ми прибули у Велику

Бабку, щоб виявити винних та, потрусивши, знайти вивезений

ліс. Знову сказано селянам з доброї волі повернути взяте

та надалі беззаконства не допускатися, але селяни, кричачи

та галасуючи зухвало, стояли на сврйому. Сказавши селянам,

щоб розходилися, взялися виявляти винних. У цей час се

ляни вдарили на ґвалт, счинили галас, ламали тини, брали

кілки, каміння та почали все те кидати в ескадрон, на мене

та пристава, а далі вчули ми й два постріли. Коли попе

реджено, щоб те кинули, й селяни того попередження до

уваги не взяли, то справа погамування юрби перейшла

до війська, що зробило кілька поодиноких пострілів. Після

цього розрухи вщухли. Виявилось, що одну жінку вбито та

з тої юрби, що кидала каміння, поранено одного селянина.

Коли селяни кидали каміння та кілля, то вдарено 4-х нижніх

чинів. Доки не стріляли, селяни ввесь час галасливою зухва

лою юрбою чинили властям опір, не даючи виявляти винних

і помітно намагалися оточити урядових осіб, через що

ескадронові доводилося кілька разів відсторонювати юрбу.

Але селяни опиралися, хапали коней за поводи, та кіллями

били салдатів. Тоді драгуни добули шабель й один селянин,

Яків Серпухів, вхопивши голу шаблю, більш за инших був

поранений. Ще кілька чоловіка має незначні рани. Медичну

допомогу всі дістали. Як драгуни покинули стріляти, то селяни

просили дозволити їм зібратися, щоб порадитися. Бачивши

до краю схвильований стан селян та щоб не було зайвих

жертв, дальший вияв винних облишено, а селянам сказано

повернути все взяте, лісу не рубати, опору не чинити. Поки

що бабчани лісу не рубають, але взятого з доброї волі не

повертають".

Пізніші відомості кажуть за те, що поруб лісу в цьому

районі відновився в середині листопада, після чого його

знову зліквідовано новими жорстокими репресіями.

В розгар революції,—в-осени та взимку року 1905,—

селяни широко вживали способу масової участи в „гра

буванню награбованого". Забрати з поля хліб, солому,

гич, а иноді й буряки, все це селяни дуже широко

практикували не лише підчас славленої „слободи", а й

до того. Приміром, такі рази, коли селяни забирали

буряки та гич, відзначено ще в жовтні по багатьох буря

кових районах.
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За один із таких випадків маємо таке повідомлення:

Начальник Харківського жандармського управління спо

віщає департамент поліції'):

„В селі Вірах Сумського повіту, селяни ще з 12 жовтня

почали самовільно брати бурякову гич на плантації Корша-

чинської економії. 22 жовтня вони приїхали туди на 400 під

водах, забрали гич та казали, що заберуть і буряки, якщо

гичи їм не вистачить; на вмовляння поліції уваги не звертали

і навіть гомоніли про те, щоб вигнати поліцію геть".

Поліції майже завсіди доводилося в таких випадках нара

жатися на серйозний опір від селян. Ось, приміром, як

довелося в одному разі агентам царської влади боронити

поміщицьке добро.

Жандармські унтер-офіцери доносять своєму начальству

в Чернігів2).

„Селяни села Картушиного, Стародубської волости, змо

вившися цілою громадою, 10 грудня увечорі наскочили на

сіно у стогах на хуторі властителя Фількіна; не криючися

з тим, що грабують, виставили від себе озброєну охорону

і, загрожуючи спалити ще й хутір, почали забирати сіно. На

той час властитель сповістив у місто, щоб дали підмогу,

і звідти, з того війська, що стояло в м. Стародубі, післано

команду драгунів, що забрали на місці злочину під 30 підвод

та 20 чоловіка селян села Картушиного, а инші втекли.

Заарештовані підводи та селян вночі приставлено до м. Ста-

родуба. Кількох затриманих селян, що чинили опір, поранено

холодною зброєю".

Дати хоч більш-менш докладний підрахунок випадків, коли

селяни вчиняли експропріяцію поміщицького добра, звичайно,

не можна. Не всі ці випадки, по-перше, офіціяльно реєстровано,

а, по-друге, багато з них було таких, що збігалися з иншими

формами селянського руху.

Маємо лише відзначити, що навіть невичерпаний підра

хунок такого роду виявів селянської активности, як поруб

лісу та спаш сіножатей, по таких губернях, як Волинь,

Чернігівщина, Київщина та Херсонщина, каже за масовий

розвиток цієї відміни експропріяції поміщицького добра.

') Архів Істпарту України. Фонд Харківського губерського жандармського

управління за рік 1905, № 235.

а) Архів Істпарту України. Фонд Чернігівського губерського жандарм

ського управління, за рік 1905, Справа № 11.
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Як в основі селянського руху року 1905 лежала боротьба

за знищення поміщицького землеволодіння та за відібрання

поміщикам всієї землі, то здавалось би, що фактичне захоп

лення землі мало було б набути особливо широкого розвитку,

а в тім цього не сталося. Пояснити це маємо тим, що

масове фактичне захоплення землі могло бути лише, так би

мовити, в розгар революції. Забрати ту або иншу частину

поміщицької землі, заорати її, засіяти та зібрати врожай,

це в такій мірі загайна та серйозна процедура, що для того,

щоб її здійснити, потрібна була цілком певна передумова—

перехід на місцях влади до селян та ліквідація або нейтра

лізація збройної сили уряду (поліція, жандарми, військо).

Цього, як ми знаємо, не було ні по весні, ні на початках

осени року 1905 (період весняної та осінньої сівби).

А в тім, спроби забирати поміщицькі землі та заорювати

їх не були поодинокими виїмками *).

В Харківській, Полтавській, Херсонській та по инших

губернях Лівобережжя та Степу таких разів за рік 1905

маємо кільканадцять2).

Захоплення поміщицької землі подибуємо й по весні,

й в-осени, і взимку року 1905.

З тих разів заорювання та відбирання землі, що за них

в архіві Істпарту України сказано в кількох офіціяльних

описах, подам такі:

Жандармське донесіння з Чернігівщини відзначає одну

з найперших спроб відібрати землю в поміщика.

Ось та спроба.

В Чернігівській губерні, Стародубського повіту в с. Вед

межому довго точилася судова справа між поміщицею та

') В „Трудах В. Е. Т." зроблено підрахунок, скільки разів селяни

року 1905 захоплювали поміщицькі землі. Але з якоїсь причини автори

оглядів визнали для себе за зручніше об'єднати заорювання зі спашами. Це

об'єднання заличковує часті рази заорювання та затемнює картину боротьби

за землю. Підрахунки, вміщені в „Трудах" (статті Лосицького та Голуб'йова)

є такі: на Правобережжі випадків заорювання та спашу відзначено 16, на Ліво

бережжі — 22, що ж до степу, то автор нарису в „Трудах" (В. Громов)

заорювання з'єднав зі спашом,, порубом та покосами, що цілком заховало

від нас цю форму боротьби за землю.

2) Зроблений на основі архівних матеріялів Істпарту підрахунок заорю

вання землі дає під 60 разів. Але ця цифра дуже умовна, а наявний матеріял

не дозволяє подати докладнішої.

109



селянами за 94 десятини землі. Справа дійшла до сенату

і сенат присудив землю поміщиці.

Як зайшло на аграрні розрухи, то селяни врадили

землю ту відібрати й 11 квітня склали належного приговора.

12 квітня селяни виїхали цілим селом, і чоловіки й жінки,

і заорали 6 десятин, дарма що земський начальник їм за те

погрожував. У багатьох селян були при собі сокири та лопати.

Квітня 25 приїхав сюди віце-губернатор відновлювати влас

ність поміщиці. Під охороною війська землю економія пере

орала й посіяла иншого зерна, але селяни свого не кидали —

„земля їхня, а хліб буде наш"— сказали вони. „Хай росте,

а ми худобою спасатимемо або все зберемо, що посіяно".

Влітку селяни, справді, хліб той скосили.

А ось ще один епізод.

Помічник начальника Харківського губерського жандарм

ського управління на Озюмський повіт доносить у Харків').

18 та 19 цього листопада селяни слободи Перелесної,

тої самої волости, Озюмського повіту на громаді ухвалили

усунути всіх слуг з економії поміщика Олександра Федо

ровича Бантиша та відібрати собі 1.030 десятин економічної

землі, бо вона наче належала їм здавна. Складеного приго

вора підписано цілою громадою 20 листопада, при чім здебіль

шого селян примушувано підписати її, з погрозами та насиль

ствами. Того ж дня 20 листопада, о 6 годині вечора, селяни

цієї слободи, прийшовши в економію пана Бантиша, зажадали

від нього, щоб дав підписку на приговора в тім, що він

з доброї волі повертає селянам спірну землю (1.030 десятин).

І коли пан Бантиш підписав їм, що свою землю він віддає

селянам, якщо Державна Дума скаже, щоб землю у помі

щиків відібрати, то селяни мирно розійшлися. Користаючись

з того, Бантиш тої ж ночи виїхав з маєтку до Харкова.

Листопада 21 селяни знову зібралися до волосної управи

і взяли думку переписати приговора, виключити з нього

намір зняти з роботи економічних слуг, ту притоку на те

виставивши, що може пропасти економічна худоба, та зажадати

від Бантиша, щоб підписався, що поверне землю не ждавши

на ухвалу Державноі Думи в земельній справі. Цього разу

до волосної управи принесено червоного прапора з написом:

') Архів Істпарту України. Фонд Харківського жандармського управління

рік 1905. Справа № 515.
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„Хай живе політична воля (Конституція). Гура, гура, гура".

І юрба з прапором та співавши революційної пісні „дубі-

нушка" рушила до будинку Бантищевого, де дізнавшися

від сторожа, що Бантиш поїхав з економії, зажадала, щоб

відімкнули дім, обдивилася все чисто, шукаючи Бантиша,

а потім розійшлася.

Листопада 23, мавши кілки та витички, селяни вийшли,

з кожного двору один чоловік, в поле межити межу, що

відмежувала селянську землю, додавши до неї 1.030 десятин

поміщицької, при чім, хто не бажав підкоритися громаді,

того примушували силою й тягли за собою. Силою ж закли

кали на поле й управителя економії, місцевого селянина,

Сидора Федоровича Олійникова. Нині селяни, відмежувавши

землю, заховуються тихо.

Приблизно те саме робилося й по инших губернях в-осени

та взимку року 1905. Правда, урядові репресії досить швидко

призводили, звичайно, до ліквідації таких фактичних захоплень

землі. Таких разів, коли селяни більш-менш довго затримали б

за собою захоплену землю, матеріяли селянського руху за

рік 1905 не дають.

В офіціяльних документах маємо ще вказівки на фактичне

захоплення поміщицьких економій. Це явище відзначено

в Київській, Харківській та Полтавській губернях. Але

офіціяльні матеріяли обмежуються лише констатуванням

фактів, не даючи більш-менш докладного опису, а проте,

випадки фактичного захоплення економій мають величезний

інтерес, як перші спроби конфіскації поміщицьких економій

та запровадження там селянської влади. Прогалину, що маємо

її в цій справі в офіціяльних матеріялах того часу, до певної мірі

надолужують спогади учасників селянського руху року 1905.

Так, одні з цих спогадів подають надзвичайно цікавий

епізод фактичного захоплення селянами поміщицької економії

та запровадження там селянської управи. Говоримо за спо

гади учасника руху року 1905 в Херсонській губерні в селі

Нечаяному П. Ходченка.

У своїх спогадах П. Ходченко докладно говорить за роз

виток селянського руху в тому районі і зокрема в селі

Нечаяному.

Ось що пише П. Ходченко х).

') 1905 рік у селі Нечаяному. Спогади П. Ходченка. Збірник „1905 рік

на Миколаївщині".
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Свідомість та рішучість у селян значно виросли. В 2—3 дні

було майже по всій волості організовано селянські страйкові,

забастовочні, комітети. Ці комітети робили поруч із сіль

ськими старостами, але старости виконували постанови заба-

стовочних комітетів і вкупі з сільським писарем вели всю

технічну роботу.

Першими подіями комітетів були переговори з земле

власниками що до зниження орендної плати на землю,

збільшення заробітної плати батракам, нормування робочого

часу й поліпшення харчу.

Землевласники переговори навмисне затягували. Потайки

поміж собою улаштовували свої наради і молили губернатора

про допомогу військом.

Губернатор війська не присилав — переговори тягнулися

два тижні.

Був кінець серпня. Молотьба кінчилася. Треба було звіль

няти строкових батраків, що мали умови до першого вересня,

до „Семена". Володарі грошей комітетам не виплачували.

Вбачалося, що ведеться якусь гру.

— На панів. (На поміщиків)...

Одної ночи цей поклик наповнив усі села Начаянської

волости й перекинувся надалі: в Ковалівську, Петрівську,

Коренихську й Анчекракську волості.

Як хмара сарани на ранок з усіх боків тягнулися селяни

до Нечаяного — йшли пішки, їхали верхи й на підводах,

на гарбах ...Крик, галас...

— Забастовку Сухомлінову! Зняти всіх робочих!.. Поста

вити свій комітет управлять економією! — ці гасла були

на вустах у всіх.

І на гребені хвилі селянського гніву, що виховувався

в українському селі за ввесь час царського утиску, став про

водирем до того часу невідомий нікому, тихий, плохенький,

глибоко релігійний чоловік, нерозговірливий, Андрій Колотій.

Так, він, Колотій, повів селян на поміщика Сухомлінова.

Слово його стало законом. Його розпорядження виконувалися

безумовно. Йому вірила маса безмірно.

Це він видав наказа познімати всіх робітників із роботи,

заарештувати землевласників, розпустити по степу всю худобу

поміщицьку, взяти на облік майно.

Це він заарештував всю сухомлінівську адміністрацію,

посадив під суворий арешт у простій селянській хаті й утворив

112



народню варту із жінок, бо чоловіки були потрібні для

найважливішої роботи.

Це він мріяв про те, як би дати одсіч царському військові,

що, вже була чутка, наближалося до Нечаяного.

І останнє, — це він організував в економії Сухомлінова

економічну нараду, що фактично керувала всіма господарчими

справами замість заарештованої адміністрації. А в волості —

волосний селянський виконавчий комітет.

Цілі три дні гуркотіли сухомлинівські молотарки під

керовництвом економічної наради. Ввесь цей час вирішав

волосний виконавчий комітет, як дальше... Ввесь час у Нечая-

ному і навколо нього кипіло життя, як у казані, але ні кри

хітки їз панського добра ніхто собі не дозволив взяти.

Вся маса жила і чекала... Поволі хвиля спадала. Енергія

зникала, Колотій — знемігся. Не було проводиря. Звязку з міс

том ніякого. Цей рух був показ, страшенний вияв народньої

міци, народньої волі, народнього бажання.

Волосний виконком у складі селян Василя Кремежного,

Йосипа Гетьманця та инших, не маючи певної програми,

ідейної 'підтримки керовництва топтався на місці... Крім за-

арештування землевласників, більш не міг ніякого дати

розпорядження на місця.

З різних боків невідомо хто поширював чутку, що під

ходить військо.

В роботі на четвертий день селянської влади в Нечаєвській

волості пролунало провокаторське: „економічну нараду в Су

хомлінова розстріляно".

Юрба — баби, діти, сиві діди й дорослі — всі кинулися

до економії, але тут їх чекала засідка.

Ескадрон козаків та рота салдатів, що вночі прибули

з Миколаїва, оточили їх, стали тиснути до великих еконо

мічних стаєнь.

Скоїлося щось невправне. Били в дзвони. Жінки кидали

дітей під ноги козацьким коням. Сиві діди, розхрістуючи за

горілі груди, лізли на салдатські багнети. Крик, галас, про

кльони, зойк козацьких нагаїв та удари шаблюк „плашмя"

наповнили повітря.

Натовп били і, погрожуючи багнетами наперевіс, тис

нули все щільніше, щільніше до стаєнь.

Нарешті, юрбу було загнано у великий загін з високими

стінами, що оточував стайні—і почалась виборка „зачинщиків".
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Таких зачинщиків було відібрано чоловіка з 60, в тому

числі й Андрій Колотій та склад економічної наради і волви-

конком. їх було заарештовано й відправлено в Очаків, в крі-

пость, останніх козаки нагаями розігнали по домах"...

Цей епізод фактичного захоплення поміщицької економії

та організації там селянської управи очевидно не є єдиний

випадок на Україні в революцію року 1905. Були й инші,

подібні факти, але за них. маємо лише короткі офіціяльні

вказівки. ,

У всілякім разі з описаного П. Ходченком епізоду знати,

що навіть року 1905 селяни не лише громили поміщицькі

економії, а в поодиноких разах і рішуче виганяли з тих

економій і хозяїв, і управителів та брали на себе порядку

вання економією.

Звичайно, не можна не визнати, що рази, подібні до опи

саного у П. Ходченка, є яскравим доказом того, що організа

ційні, творчі елементи жили в революції року 1905 бік-у-бік

з елементами стихійно руїнницькими і лише шукали добрих

умов, щоб виявитися.

1

VII. Збройна боротьба селянства.

„Об'єднання сил пролетаріяту й селянства... є характерне

для цілого першого періоду російської революції, для всіх

визначних подій років 1905 — 1907. Жовтневий страйк та

грудневе повстання, селянські повстання на місцях та пов

стання салдатів і матросів були саме об'єднанням сил проле

таріяту й селянства.

Це об'єднання було стихійне, не мало належних форм,

часто неусвідомлене. Ці сили не були досить організовані,

були розпорошені, не мали належного керовництва й т. д.,

але факт „об'єднання сил" пролетаріяту й селянства, як

головних сил, що зробили пролом у старім самодержавстві,

є безперечний. Не зрозумівши цього факту, нічого не можна

зрозуміти у „підсумках російської революції" ').

Так писав Ленін про основні рухові сили першої нашої

революції. Згадка за селянські збройні повстання говорить

за те, що Ленін брав на увагу конкретні форми збройних

виступів селянства, що були року 1905. Ці виступи, звичайно,

') Ленін „Полное собрание сочинений" т. XI, частина І, стор. 200.
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не завсіди мали той самий характер, що збройні повстання

пролетаріяту. Повстання в Москві, Ростові, Донбасі, Харкові

та по инших робітничих центрах, звичайно, значно різнилися

від тих збройних виступів, що є характерні для села, зокрема

для нашого українського села. А проте, серед цих збройних

селянських виступів е багато таких, що їх треба розглядати

як збройні повстання, як збройний наступ селянських мас

на твердиню самодержавства.

Селянські збройні повстання року 1905 були, звичайно,

ще в більшій мірі неорганізовані, стихійні, позбавлені загаль

ного керовництва, ніж збройні повстання робітництва.

Жадної плановости погоджености в часі та місці в се

лянських виступах, звичайно, не було. У" нас на Україні ці

виступи виникали здебільшого стихійно й переважно мали

характер самооборони від козаків, драгунів, поліції і взагалі

збройної сили. Правда, в багатьох випадках ця „самооборона"

розгорталася в активний наступ. Дуже часто селяни від обо

рони переходили до нападу. А в тім, для основної маси

збройних виступів селянських є характерна та неорганізо

ваність, розпорошеність та стихійність, що про них у свій

час писав В. Ленін.

Причини, що зумовлювали такий характер селянських

збройних виступів, зрозуміти звичайно не тяжко. Справді,

не можна, по-перше, не брати до уваги тих загальних умов,

що за них розгортався селянський рух року 1905. Знову ж,

не можна забувати й тої обставини, що селянству часто до

водилося витримувати боротьбу з добре озброєною військо

вою силою, маючи собі за зброю лише кілля та каміння.

І коли навіть за таких умов селяни часто виступали проти

козаків, поліції або иншої якої збройної сили самодержавства,

то це каже за силу призбираної в селянстві зненависте до

старого поміщицького самодержавного режиму.

Збройні селянські виступи в їхній основній масі не можна,

звичайно, розглядати, як „збройне повстання". Між зброй

ними повстаннями робітництва року 1905 і збройними висту

пами селянства за того ж періоду була чимала ріжниця.

Селянські збройні виступи, чи був то опір властям або війську,

чи напад на них, завсіди мали характер події місцевої. Зде

більшого їх спричинювали місцеві, часто цілком випадкові

умови та причини, і, так би мовити, „їхній маштаб досяг

нень" так само був обмежаний місцевими рямцями. Инше,
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звичайно, можемо сказати за збройні повстання робітників.

Кожне збройне повстання робітництва року 1905, чи то мос

ковське повстання, ростовське, харківське, чи яке инше,

було^ властиво, випробовуванням сил пролетаріяту перед

герцем у жовтні року 1917. Кожне робітниче збройне по

встання року 1905 менше всього було позначене чисто місце

вим характером, а селянські збройні виступи, як загальне

правило, мали саме такий характер.

А в тім, з цього загального правила були й дуже сер

йозні виїмки, що дозволяють говорити за те, що в пооди

ноких разах селяни року 1905 виступали, як більш-менш

активні, безпосередні учасники збройних повстань робіт

ничої класи.

Це треба сказати за ті рази, коли селяни брали участь

у збройній боротьбі робітництва, а на Україні року 1905

таких разів було чимало.

Жандармські, прокурорські та судові справи за рік 1905,

особливо за жовтень — грудень того року, дозволяють гово

рити за те, що у збройних повстаннях робітництва селяни

брали участь, у тій мірі в якій до того давали змогу умови

місця й часу.

Справді, в тих разах, коли збройна боротьба робітництва

з самодержавством точилася за умов, що дозволяли селянам

взяти в ній ту або иншу участь, певні групи села не лише

співчували цій боротьбі, а й справді брали в ній участь,

Матеріяли, що висвітлюють етапи брротьби робітництва

в Донецькім Басейні, Кривім Розі, промислових районах

Катеринославської губерні, в Харкові, Олександрівському та

по инших місцях, підтверджують цей висновок. Мало того,

в тих разах, коли робітники великих залізничих вузлів

бралися до зброї, або хоча б лише лагодилися до збройно#ї

боротьби, селяни з навколішніх еел, як загальне правило, їм

пособляли, а в поодиноких випадках приставали до боротьби,

стаючи до робітничих лав.

Те „об'єднання сил пролетаріяту й селянства*, що за

нього говорив В. Ленін, року 1905 набувало не лише форми

спільної політичної та економічної боротьби зі старим ладом,

а й форми активної підтримки поодинокими .групами селян

ства збройних виступів пролетаріяту.

Ця підтримка не могла набути того широкого розмаху,

що став фактом значно пізніше, в роках 1917 — 18. А в тім,
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на Україні можна відзначити кілька випадків активної допомоги

від селянства пролетаріятові, що взявся до зброї, ба навіть

кілька випадків безпосередньої участи селянства в збройній

-боротьбі.

Деякі з епізодів цієї боротьби подано в пресі. Инші ще

ждуть на пильне вивчення на підставі архивних матеріялів.

Ось, приміром, як стояла справа в такій частині України,

як Донецький Басейн.

Описуючи події в Донбасі в жовтні—листопаді т. Харечко *)

так характеризує ставлення*селян до тих подій:

„Настрій селян так само був сприятливий. Сільські гро

мади постановляли приговори.шоби приєднуватися до страйку

та давати страйкарям допомогу. Так, з Юзової сповіщали".

„Село Олександрівна в числі 400 чоловіка прилучилося до

юзівців. Висловлюють ладність стати до боротьби за* волю,

не жаліючи й життя свого. Селяни з сел Красногорівки та

Софієвки, в числі 200 чоловіка, пристають до селянського

союзу й висловлюють свою солідарність з домаганнями

"залізничників".

З Дебальцевого телеграфували: „Настрій прекрасний.

Виборні від місцевих робітників та селян найближчих сел

поклялися страйкувати до останнього". З Авдієвки телеграф

подавав так само бадьорі звістки: „Щоденні мітинги зби

рають не лише робітників, але й силу шахтарів та селян

з околичніх шахт і сел. На всіх мітингах ухвалюється резо

люції за страйк". Крім того, всі газети від 15 грудня спо

віщали: „Селяни чотирьох сумежних з Дебальцевим сел —

Чернухіно, Іллінка, Василівка, Георгієвка, пристали до страй

кового комітету, та охороняють Дебальцеве".

Всі факти говорять за те, що грудневий рух у Донбасі

захопив широкі маси робітництва та селян, та був позна

чений великим напруженням, витримкою та організованістю".

Останнє зауваження, звичайно, треба застосувати пере

важно до робітників. Ал£ безперечно, що й селянство, а особ

ливо селянство найближчих до основних огнищ робітничого

руху в Донбасі сел, так само виявило значну активність .

та витриманість у боротьбі.

За це говорить участь селян (а за неї матеріяли говорять

не так, щоб рідко) у найвищій формі боротьби робітничої

') „Летопись Революции" № 5 — 6 за рік 1925, див. ст. т. Харечко

„Октябрьско-декабрьский под'ем 1905 года в Донбассе".
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класи — в збройнім повстанні, в упертій збройній боротьбі

з великими силами уряду.

Маємо відзначити одні спогади про Горлівський бій. Уча

сник того бою, дружинник Славкин *) каже, що „розбита

нами піхота та кавалерія відступивши, напала на наш' Чер

воний Хрест і забрала його в полон разом із тисячною юрбою

селян, озброєних залізними „піками" і що правила за наш

резерв".

Із цих спогадів у всілякім разі можна зробити той без

перечний висновок, що селяни тим або иншим числом брали

. участь у збройнім виступі горлівських робітників та бойо

вих дружин сусідніх станцій і не лише в самім горлівськім

бою, а крім того і в цілім ряді инших, не таких грандіозних

збройних виступах робітництва Донбасу.

Цілком правильно т. Харечко подає таке зауваження

про події в Донбасі в-осени року 1905.

„Дехто ціле збройне повстання в Донбасі уявляє собі

лише, як горлівський бій. Таке уявлення не відповідає дій

сності, бо горлівський бій, то є лише один з епізодів

Донецького повстання. Головна його вага була та, що робіт

ництво Донбасу два тижні міцно тримало в своїх збройних

рубках владу на території десятка великих залізних вузлів

та кількох великих заводів і рудень, а вплив повстанців та

бойових страйкових комітетів був ще набагато ширший: від.

Горлівки на захід до Слав'янського та Синельникового,

на схід до Шахтинського району й Луганського і на південь

до Маріюполя та Таганрогу. Робітникам-повстанцям давали

активну допомогу десятки тисяч селян, що руйнували

поміщицькі гнізда в Бахмутськім, Маріюпільськім, Слав'яно-

сербськім повітах та в Таганрозькій окрузі. Крім того, ча

стина селян брала участь разом із робітничими дружинами

в обороні станцій Гришине, Дебальцеве, Юзове, Авдіївка,

боронивши їх від нападу козаків. Все це говорить ще за один

найважливіший момент Донецького повстання — воно позна

чене більшовицьким збройним єднанням повсталих робітників

та селян. Що день, то донецьке повстання розгорталося

де-далі ширше, як повстання робітничо-селянське".

Цей висновок підтверджує аналіза селянського руху по

багатьох районах. В районах промислових селянський рух,

') „Каторга и ссьілка" збірник, вид. року 1924.
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зберігаючи загальні для цілої України риси та форми, цілком

виразно виявив ще й додаткову форму — активну участь

селян разом із робітництвом у збройних виступах.

Маємо відзначити також ще одну форму єднання робіт

ництва та селянства в році 1905. Говоримо за матеріяльну

допомогу робітникам від селянства.

У спогадах про збройне повстання на станції Авдіївці

маємо такі відомості г):

„Належну увагу, — пише один з участників повстання,—

на станції Авдіївці віддано околичнім селам. Туди їздили

збирали мітинги, казали селянам через що ми виступили,

чому треба повставати. Мітинги по селах завсіди відбувалися

добре. Результат пропаганди був той, що селяни з Авдіївки

зібрали хліба та привезли на підтримку робітникам. Умови

лися з ними, що коли козаки нападуть на їхні села, то вони

битимуть на ґвалт і ми озброєні прийдемо їм в підмогу.

А коли в нас будуть ґвалтовні гудки, то вони прийдуть нам

пособляти.

Козаки та драгуни були недалеко від станції, стоявши

по поміщицьких маєтках".

За подібну матеріяльну допомогу (хліб та инші продукти)

пише й автор спогадів про повстання на станції Ясинувата 2).

Ці спогади участників збройної боротьби рабітництва

Донбасу з самодержавством року 1905 досить виразно вияв

ляють і настрої селянства, і його ставлення до збройного

повстання.

Матеріяли Істпарту дозволяють зробити висновок, що ці спо

гади, либонь, мають лише одну хибу, не дають докладного

обліку всіх разів, коли селяни активно пособляли робітникам

у збройній боротьбі. А в дійсності ця допомога мала маштаб

більший за той, що його могли охопити в своїх спогадах

учасники збройних повстань донецького пролетаріяту.

Характерні ще й такі відомості про події в Олександрів

ському.

В акті обвинувачення в справі про збройне повстання

в Олександрівському 3) (тепер Запоріжжя) маємо такі відо-

*) „Летопись Революции". Вооруженное восстание на Екатерининской

железной дороге. № 5 — 6. За рік 1925.

*) „Летопись Революции". Той самий номер

3) Беру зі збірки „Революция 1905 года" „Материальї и оффициальньїе

документьі", вид. „Пролетарий", рік 1925.
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мості про участь селян у збройній боротьбі робітничої класи

проти царату року 1905.

„Серед робітників, що пристали до революційного руху,

виникли були бойові страйкові комітети, що начеб-то для

самооборони від міських хуліганів почали збирати гроші

на зброю, а далі й залізничники почали озброюватися, при

чім озброювалися не ховаючися, в майстернях і Катеринин-

ської, і Севастопольської залізниці при станції Олександ-

рівське. В майстернях робили у великім числі списи та бомби,

а на зібрані комітетом гроші купували револьвери, рушниці,

набої.

Коли 13—14 грудня року 1905 величезна юрба робітників

вчинила збройне повстання і стала до бою з військом, то

в тім збіговиську було багато й селян із сусідніх сел, що,

приставши до побунтованих робітників, вчинили опір війську,

що мало розігнати стовпище озброєного робітництва".

„Щоб з'ясувати хто саме з селян був у тім стовпищі та

чинив збройний опір війську,— читаємо далі в акті обвину

вачення — допитано свідків, і ті свідки показали так:

Десятський Катеринославського сільського правління Кожу

шаний показав, що 14 грудня, коли він був черговим в сіль-

скім правлінні, туди прийшов староста Мойсейченко, а потім

місцеві селяни, що роблять в залізничних майстернях (далі

йде перелік), і вони сказали старості, що в цей день на станції

Олександрівське буде бунт, і наказали старості зараз же

зганяти людей і відправляти їх з поїздом на станцію Олек

сандрівське, щоб боронити робітників...

...Хто саме з селян їздив боронити робітників, того свідок

не знає".

Так подає справу акт обвинувачення зі слів свідків, тих

самих селян.можливо активних учасників „оборони робітників".

В дійсності справа стояла, звичайно, трошки инак. Оче

видно, що фіксована актом обвинувачення участь у повстанні

„багатьох селян сусідніх сел" виникла не через наказ „зга

няти людей боронити робітників", а як наслідок всіх обставин

та революційного настрою селянства.

Цей революційний настрій, натурально, ждав на організа

ційне оформлення, і коли робітництво станції Олександрівське

повстало, селяни зараз же пристали до нього. При чім при

стало не одно чи два найближчі села, а багато сел, тоб-то

цілий район станцій та міста Олександрівського.
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В тім самім акті обвинувачення маємо такий мальовничий

опис того, як селяни приставали до збройної боротьби

робітництва.

Акт обвинувачення подає приговора „Миколаївської сіль

ської громади за №26". Приговора складено 13 грудня. Ось

його зміст.

„Ми, нижчеписані, селяни власники села Миколаївки,

Петрівсько-Строганівської волости, Олександрівського повіту,

Катеринославської губерні, сього числа на сільській громаді

нашій одноголосно ухвалили стати до оборони наданої най

вищим маніфестом 17 жовтня цього року слободи народньої

та взятися визволяти тих, що нині є арештовані поліцією.

Обраних від народу для представництва, де треба буде,

в справі оборони згаданої слободи: для чого пристаємо до

Всеросійського народнього союзу, в чім і підписуємся". Далі

маємо підпис старости та уповноважених.

Цього приговора миколаївці постановили надіслати всім

сільським громадам повіту разом із такою відозвою:

„Миколаївська сільська громада Петрівсько-Строганівської

волости, Олександрівського повіту, Катеринославської губерні,

доручила Миколаївському сільському управлінню передати

свою відозву з приговором громади усім сільським громадам

в повіті з проханням своїми приговорами пристати до оборони

народньої слободи й відозву свою передавати від села до села

кур'єром, а й хвилі не барившися, а додатково просимо ще й про

те, щоб, де пройде ця відозва, хай там громади висилають

своїх озброєних уповноважених на станцію Олександрівське

до їдальні, а в той день, коли справжня вістка до народу

дійде, що більше озброєних прибуде, то ліпше". Цю відозву

оформлено підписами старости та сільського писаря.

Матеріяли Олександрівського повстання дають підставу

говорити за те, що селяни найближчих сел справді брали

участь у боротьбі робітництва. Правда, події не набули на

лежного розвитку, через що й участь селян у повстанні була

обмежена, але це вже справа инша. Щож до ладности селян

активно підтримати робітництво в збройній боротьбі, то цю

ладність виявлено, а в деяких випадках і оформлено.

Активність селянства та підтримка робітників набували

різних форм. Так, приміром, в одному донесінні Олексан

дрівського справника до губернатора читаємо:')

*) Архів Істпарту України.
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„Пристав 4 стану дорученого мені повіту рапортом від

18 грудня за № 92 доніс мені, що в Пологах та Федорівні

діється щось жахне — цілковита анархія. Що-далі, то більше

ця пошесть переходить на Воскресенку, Кінські Роздори та

Кирилівку та на половину Петропавлівки Бердянського повіту,

що й прийстають до пологожан та федорівців. Лише Басань

поки-що держиться осторонь від них. У багатьох селян, хоч

і зла зброя, але є, особливо в перших двох селах, де пороблено,

як кажуть, бомби та инше вибухове знадіб'я. Цими днями

у Федорівці, вдаривши на ґвалт, зібрали тисячі під три люду,

чоловіків, жінок та дітей. Радять— як бути: їдуть козаки.

Дали знати пологожанам, ті заметушилися, почали лагоди

тися. Далі юрби люду рушили з червоним прапором на

Воскресенку, Роздори, Царекостянтинівку та инші села.

В Пологах зібрано на зброю, а збирали начеб-то на голод

них страйкарів, 1800 крб. 1000 дала пологожанська громада,

500 карбованців (начеб-то) станція Пологи, та 300 карбо

ванців зібрав з поодиноких властителів вчитель пологожан-

ської школи Безверхий. В Пологах та Федорівці поліцію

обеззброєно. У Федорівці юрба ходила та відбирала в усіх

зброю —-у крамарів, пан-отців та инш., а в єврейських коло

ніях зброї дістали багато в подяку за оборону „від погромів".

Від цієї анархії все мирне населення, а особливо землевла

сники, від страху себе не тямлять. З того на всі способи

користають. Беруть із них всілякі побори, а ті дають, хоч

і знають, що то проти себе. Далі наказують, як прийдуть

козаки, то щоб не сміли нічого давати, *ні людям, ні коням.

На станції Пологи барикади виростуть за хвилю. Одно слово,

щоб зустріти та знищити козаків, зроблено тут все, що можна.

Доносячи про вищеписане, маю за честь сповістити „Ваше

превосходительство", що побунтувався велезний район, і щоб

той бунт приборкати, треба чималу військову силу мати, до

кулеметів включно, через що уклінно прошу належного в цій

справі розказу від „Вашего превосходительства".

В тій самій Катеринославській губерні, особливо в заліз

ничних районах, за прикладом робітництва селяни організо

вували „бойові страйкові комітети".

Ось що, приміром, сповіщає за один з таких комітетів началь

ник Катериносл. охранки директорові департаменту поліції ').

') Архів Істпарту України. Фонд Катеринославського жандармського

управління за рік 1905, справа № 306.
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„В сумежних з Катеринославом селах, в Нових Кайдаках,

Діївці та в Надеждйному ворохобники „з бойового страй

кового комітету", а є чутка, що серед них є й місцеві сіль

ські писарі та дехто з місцевих селян, чинять насильства над

урядовими та приватними особами й роззброюють чинів поліції.

Так, грудня 17, з доручення „бойового страйкового комі

тету" сільський писар села Нових Калайдаків затримав та

взяв під сторожу з членів охоронної бойової дружини трьох

невідомих, що проїздили селом, на яких впала призра,

начеб-то вони покрали речі; зробивши в цій справі допит,

писар надіслав папери про те до комітету.

Дорогу, що йде з Катеринослава через Нові Кайдаки та

Діївку на м. Нижндніпровське, охороняють озброєні члени

охоронної бойової дружини, що трусять всіх, хто іде та їде,

та твердо забороняють іздити тою дорогою чинам поліції.

Є чутка, що члени бойової дружини що-дня збираються

в селі Нових Кайдаках в сільськім управлінні".

По инших районах України так само відзначено випадки

.бойового „об'єднання сил пролетаріяту й селянства".

В Конотопськім повіті, Чернігівської губерні селяни брали

участь в усіх подіях на станції Конотоп.

Свідчення про це маємо в спогадах учасників руху року

1905 та в жандармських справах. Так, Сава Степняк у своїх

спогадах пише

„Перший жовтневий страйк відбувався з великим підне

сенням, маючи цілковите співчуття не лише від робітників,

а й від селян з ближчих до вокзалу сел, як от Підлипне,

Попівка то що.

Майже що-дня в їдальні майстерень, що могла вмістити

до 2000 чоловіка, відбувалися велелюдні мітинги, а за погоди

й в дворі. На таких зборах народу збиралося до 10000 чоло

віка. Приходило багато селян".

На цих мітингах відбувалося єднання робітництва з се

лянством. Знову ж було багато робітників, що роз'їздили по

околишніх селах, і там організували селян. З революціо

нізуванням селянської маси справа йшла добре. Автор

спогадів каже, що „революційність селян цілого повіту

росла не днями, а годинами. Революційність ця переросла

навіть залізничників".

') „Первая революция на Конотопщине" „Сборник материалов и воспо-

минаний". Вид. року 1925. Конотоп.
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Конотопськеробітництво, як це було й по инших робітничих

центрах України в році 1905, лагодилося в грудні до рево

люційного страйку та збройного виступу.

Але події тут розгорнулися инак, ніж гадало робітництво.

Лібаво-Роменська залізниця, не вважаючи на страйк,

пропустила до станції Бахмач козаків та артилерію. Ця

збройна сила пішки пройшла від Бахмачу до Конотопу

і так попередила збройне повстання робітництва. Почався

погром робітничих організацій, арешти, биття.

Селяни чуло реагували на ці події.

«Селяни, читаємо в згаданих вже спогадах, в- селах Під

липне, Попівка, Батурино та Загребелля вдарили на ґвалт

і почали збиратися, щоб рушити в поміч робітництву проти

козаків. Особливо виразно це виявилося в селі Підлипному.

Коли в тім селі відбувався мітинг, де обмірковували

справу з негайною допомогою робітникам, то козаки оточили

село, врубалися в гущу сходин, рублячи направо й наліво.

25 чоловіка, в тім числі й президію сходин, місцевого вчи

теля, старосту 60 років, схопили арканами й дико побивши,

прив'язали до коней та галопом протягли мерзлою сухою

землею (снігу тоді ще не було) до тюрми за 12 верстов.

Три чоловіка по дорозі вмерло".

Селяни, так само, як і робітники, були безсилі проти

військової сили. Вони не змогли пособити робітникам, але

бажання дати ту допомогу, навіть збройним виступом, вони

виявили.

А в тім, бойова активність селянства не вичерпувалася

тою підтримкою, що воно її давало робітництву в тих або

инших разах.

Збройні виступи самого селянства так само подибуємо

на Україні року 1905, хоч вони й не набули масового

розвитку. Маємо відзначити, що збройні виступи селянства

здебільшого виникали в формі безпосередньої відповіди на

ті або инші репресії від влади (арешти, розганяння мітингів,

зривання страйків, недопущення погромів, порубів, спашу

то-що).

Що до підготовки до збройного повстання, то року 1905

до такого повстання готувалися по багатьох селах України.

Але не скрізь це готування зі сфери революційних намірів та

революційної ладности переходило в сферу конкретної дії.

Инак, звичайно, й бути не могло. Адже навіть робітникам
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промислових центрів року 1905 було дуже тяжко добувати

зброю, а селянам, безперечно, було ще тяжче. А в тім,

спроби набути зброю та повернути її проти поліції й війська

спостерігаємо ввесь час по всіх губернях України, особливо,

на Лівобережжі.

Сутички з поліцією неминуче породжували думку про

те, що чинити опір насильствам від агентів влади з вилами та

сокирою в руках — річ безнадійна. Через це революційна та

хоч трохи організована частина селянства, особливо молодь,

шукали способів набути зброї. Иноді в тій або иншій мірі

їм щастило цього дійти.

Що до цього, то маємо вельми характерні відомості по

актах обвинувачення, що в свій час були пред'явлені від

царської прокуратури по різних місцях України певним

групам селян. Не вважаючи на те, що ці акти обвинувачення

завсіди писано тенденційно, з явним бажанням загнати

обвинувачених туди, „де козам роги правлять", проте,

вони здебільшого констатують факти, що дійсно були року

1905, і лише дають їм відповідне поліцайське офарблення.

З численних процесів по військових судах, судових пала

тах та округових судах, де селян обвинувачували в збройних

повстаннях або в тім, що вони лагодилися до них, можна

скласти досить правильне уявлення про те, що було справді.

Акти обвинувачення з цих процесів часом досить точно

й фактично правильно подають історію спроб селянства

виступити проти агентів влади та війська не з ціпами та

кіллям, а з Гвинтівками й навіть кулеметами.

В однім з актів обвинувачення з процесу лубенських

(Полтавська губерня) революційних організацій подано якраз

такий матеріял, підтверджений живими учасниками того

процесу. - '

Акт обвинувачення передусім говорить за наявність

в Лубенськім та по сусідніх з ним повітах Полтавщини силь

ного революційного руху, що прокинувся ще на провесні

року 1905.

Так, в акті обвинувачення читаємо '):

„Пропаганду розпочато ще з весни року 1905, енергійно

продовжувано в роках 1905 та 1906—1907 і особливо сильна

') Архів Істпарту України. Акт обвинувачення в справі лубенських ре

волюційних організацій р.р. 1905—1907,
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ця пропаганда була в першім та другім стані Лубенського

повіту. Серед селян ширено прокламації, відозви лубенського

революційного комітету, переважно від селянського союзу

- партії с.-р. З року 1905 на село починають приїздити оратори

з числа членів лубенських організацій. Кажуть, щоб людність

не платила податки, не давала рекрутів, силоміць відбирала

від поміщиків землю та пристала до збройного повстання,

кажуть, щоб селяни писали приговори з домаганням до уряду,

засновують . свої каси на той раз, коли будуть страйки,

організовують мітинги та, як вже сказано, вербують селян

в так звану самооборону, щоб ліпше було пропагувати серед

селян та підготовляти їх до збройного повстання".

Подаючи свідчення обвинувачених та свідків на процесі,

акт обвинувачення зауважує: і

„Як каже Рябич, у пилипівку року 1905, коли на ст.

Литваках був страйк, з Лубен приїздив Микола Шемет, його

він добре знає в лице, та оратор Павло. Обидва вони зібрали

біля чайної силу народу й почали говорити, що треба органі

зовуватися та позаводити на селах комітети, щоб збирати

гроші на робітників — страйкарів, а коли всі організуються,

тоді домагатися від уряду землі й волі, а як уряд того

з доброї волі не дасть, то треба буде підняти збройне пов

стання, щоб скинути уряд та царя. Потім того, в Литваках

з'являється вогнепальна зброя, а селяни починають ходити на

мітинги в Лубні. Десь перед різдвом на село приїздили два

оратори кликати на мітинг і радили селянам прийти зі зброєю,

бо, гляди, буде бій з козаками. Прийшовши на той мітинг,

свідок помітив там силу озброєних селян. У кого був револь

вер, хто з вилами прийшов, хто зі своренем, хто з колом.

З Литваків привезено двоє саней з косами та ціпами, щоб

тим битися з козаками".

Бою з козаками, що за нього сказано в акті обвинувачення,

не було і все обмежилося невеличкою сутичкою. Але, що

селяни ладні були підтримати страйкарів-залізничників, за те

кажуть і сами учасники процесу.

Виншіммісці акту обвинувачення маємо такі відомості про те,

як селяни лубенського повіту лагодилися до збройної боротьби.

Кажучи за широкий розвиток революційної пропаганди,

акт обвинувачення говорить:

„Під впливом цієї пропаганди багато хто з селян почав

лагодити сокири, ціпи, коси — все до збройного повстання,
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а в багатьох звідкільсь взялася й гаряча зброя, очевидно пристав

лена вищезгаданими. Пішли напади, підпали садиб та збіжжя.

По деяких місцях повіту лагодіння до збройного повстання

набували й серйознішого характеру. Так, у село Вовчок,

каже акт обвинувачення, приїздили оратори не лише з повіто

вого або губерського міста, а навіть і з самої Москви.

„Всі ці оратори казали, що треба скинути уряд збройною

силою, а оратор з Москви повідав, що в Москві роблено

барикади і билися з військом за слободу. Коли йому стали

казати, що дуже тяжко добувати зброю, то оратор з Москви

відповів, що зброю можна довезти з-за кордону. Незабаром

потім того у Вовчку не знати звідки взялося багато зброї, з баг

нетами і навіть кулеметами, але коли поліція за це дізналася,

то всю ту зброю вже перевезли в село Литваки, і там десь

її заховано. Привозили зброю та кулемети зі станції Ромадан,

а привозили Гурза й Микола Сахаров. Вони ж навчили селян,

як треба стріляти з кулеметів".

В якій мірі згадка акту обвинувачення за кулемети

є певна, того не сказати. А що в селян були гвинтівки та

револьвери, це підтверджено досить категорично.

На лубенськім процесі суджено 32 чоловіка. З них 14 селян,

що говорить за активну участь селянства в організації зброй

ної боротьби. Не лише „оратори", представники міських

революційно-партійних організацій, а й сами селяни прова

дили організаційну роботу та лагодилися до боротьби проти

влади й війська.

Революційний настрій селян дуже часто производив до

сутичок з поліцією і навіть військом.

Дрібні сутички, випадки фізичного впливу на кого з агентів

власти (стражника, врядника, навіть станового) відзначено

скрізь по Україні. Вже як зайшло на весну, в поліцайських

донесіннях подибуємо згадки про такі випадки. Підчас страйків

або коли селяни знімали з роботи, рубали ліс, спасали

поміщицькі луки і взагалі підчас всілякого „своєвільства"

селянського, поліція намагалася була репресіями вплинути

на „бунтівників*. Природна річ, що в багатьох разах селяни

давали більш-менш добру, більш-менш вдалу одсіч властям.

А в тім, все це не що, як дрібні брижі на поверхні

моря революції, що наростала. Всі ці дрібні випадки відсічи ще

не дають уявлення про ті серйозні зміни в настроях селян

ства, що наростали, починаючи з весни року 1905.
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Инша справа випадки масового опору поліції або війську.

Ці випадки вже говорять за те, що селянська маса була ладна

до серйозних виступів проти старого ладу.

А як ці випадки були не поодинокі, як їх подибуємо по всіх

губернях України, то це каже за те, що ще року 1905 в селян

стві була вже сила, ладна збурити старий режим. І коли

того року 1905 не сталося, то причину треба шукати в инших

ділянках народнього життя старої Росії.

Докладного підрахунку всіх значних разів збройного опору

селянського ми не маємо; та його й не зробити.

А в тім справа не в таких підрахунках. Більшу вагу має

можливість дізнатися* за конкретні випадки таких селянських

виступів. На конкретних прикладах можна виявити справжню

вагу в розвитку революції збройних опорів, що їх селяни

чинили агентам власти та військові.

Отже, маю подати кілька таких виступів, що їх маємо

ще до 17 жовтня року 1905, тоб-то ще тоді, коли місцева

влада не втрачала організованости та твердости, приборкуючи

всілякі вияви аграрного руху.

Жандарські та поліцайські архіви дають певний матеріял

в цій справі. Приміром, у згаданій вже не раз „Записці про

аграрні розрухи в Харківській губерні" генерал-ад'ютанта

Струкова маємо такий опис одного селянського збройного

опору.

В Лебединськім повіті Харківської губерні 8 червня селяни

логромили економії Харитоненка та Булатович. Поголоска

про ці погроми швидко облетіла найближчі села. 9 вона

докотилась до села Марківки того самого повіту. Того ж

дня марківці прогнали з економічної роботи строкових робіт

ників та почали „страйкувати". Щоб не дати погромити еко

номію, в село Марківку викликано козаків. „Коли козаки

в'їздили до села, то юрба на майдані стояла тихо і навіть

розступалася перед козаками, даючи їм дорогу, і лише один

з юрби, селянин Андрій Грамма, кинувся до козаків, нама

гаючися стягти одного з них з коня. Козаки нагаями відігнали

Грамму, відсторонивши його та ще кількох чоловіка до крам

ниці селяниа Степана Гупала. Щоб не дістатися козакам

до рук, Грамма хтів злізти на рундук Гупалового дому.

Але Гупало зіпхнув його так, що Грамма впав. Розлютований

з того, Грамма кинув в Гупала камінь і влучив у вікно.

За ним це зробили й инші. Юрба почала кидати в вікна
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та двері Гупалового дому каміння й кілля, а далі, вдершися

в дім, погромила там добро, поламала меблі та скрині.

За це сповістили козаків. Вони разом зі справником прибули

на майдан і тим поклали кінець дальшим бешкетам".

А в тім, настрій у селян був піднесений і незабаром

у козаків полетіло каміння, цеглини та кілля. „Що-далі біль

шаючи, юрба озброїлася кілками й почала наступати на ко

заків, через що ті мали були відійти на гору, до млина.

Постоявши трохи у млина, козаки рушили до ґуральні Ве-

личка, куди слідом за ними, перебігаючи городами, кинулася

й юрба, по дорозі кидаючи в козаків із-за тинів каміння.

В'їхавши на двір ґуральні, козаки встали з коней. Юрба,

що бігла за ними, збилася в саду, який підходив до повітки.

Чути було викрики: „бий", „підпалюй". У вікно заводської

контори полетіло каміння, а далі на повітці помітили дим.

Як козаки допомагали, то ту пожежу швидко погасили,

але за кілька хвиль дах на повітці знову спалахнув, мабуть

підпалений в кількох місцях, і повітка згоріла".

Кілька часу юрба держала ґуральню в облозі, а потім

поволі розійшлася.

Цей епізод каже про те, що ще на початку літа року 1905

селяни, не ховаючися,— виступали проти війська та ставали

до боротьби, правда, дуже нерівної.

В тій самій Харківській губерні, в Богодухівськім повіті,

сусіднім з Лебединським, травня 24 була сутичка селян

зі стражниками.

В селі Кленове селяни „застрайкували". Вони домагалися

від управителя економією, щоб збільшив заробітну плату

та щоб не було сторонніх робітників. Цих домагань упра

витель не прийняв.

Селяни все домагалися свого, але управитель відмовив їм

і сказав, щоб пішли геть. Селяни того не послухали. При

бувши з загоном кінних стражників, богодухівський справник

розганяв селян нагаями. Як стражники вдруге захтіли були

вдертися в економію, то селяни зустріли їх кіллями та ка

мінням. В тій сутичці одного стражника поранено, а справ

ника кілька разів ударено.

Тоді справник казав стріляти і двох селян тяжко поранено.

Потім того, викликано роту салдатів.

По весні та влітку року 1905 в Харківській та Полтавській

губерні було кілька подібних сутичок. Підчас таких сутичок
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селяни або боронилися від стражників та козаків, або сами

бралися нападати — вважаючи на обставини.

Але не лише в Полтавській та Харківській губернях були

збройні сутички з поліцією та військом. Вони були чисто

по всіх районах України.

Ось, приміром, опис сутички в Київськім повіті, Київської

губерні шо сталася в середині травня року 1905.

На ферму Ольхову прийшла велика юрба селян, чоловіків

та жінок, з села Зеленок і почала домагатися, щоб селяни

села Липовець, що робили на фармі, кинули робити. Хто

не хтів тому коритися, того примушувано силою. Місцева

поліція дістала від губернатора твердого наказа арештувати

головних привідців руху. Щоб те вчинити, 16 травня в село

Зеленки приїхав пристав, волосний старшина та 54 драгуна,

що дві години трусивши село — а воно тягнеться на 12 вер

стов, — заарештували лише 5 чоловіка, инші поховалися,

і знайти їх поліція не могла. Коли драгуни вели арештованих

селом, то селяни кричали своїм: „зупиніться, лягайте, зараз

прийде ціле село". На однім розі вузької вулиці селяни

кинулися на драгунів зі списами, сапками та вилами. По ко

роткій сутичці, дарма що драгуни повернули проти селян

зброю, селянам пощастило відбити трьох арештованих,

що встигли втікти. Двох, що лишилися, драгуни повезли

на дрожках.

20-го числа в село Зеленки післано 1х/г ескадрони дра

гунів, щоб забрати тих, кого поліція не змогла взяти 16-го,

та хто вчинив опір драгунам.

Ці сухі відомості, подані на підставі не менш сухих офі-

ціяльних донесінь, не дають належного уявлення про криваві

епізоди аграрного руху по-весні та влітку року 1905, а проте,

вони говорять нам,, що селяни уміли зі зброєю в руках (правда,

зі зброєю дуже злиденною, бо иншої не було) відбивати своїх

привідців, взятих поліцією.

Природна річ, що підчас сутичок з поліцією або військом

селяни здебільшого зазнавали поразки, бо були або зле оз

броєні, або жадної зброї не мали. І коли на те не вважавши,

збройних сутичок по-весні і влітку року 1905 було чимало,

то це каже за напруженість життя, за високе піднесення

революційних настроїв, що охопили основну масу селянства.

*) „1905 год на Украйнє". Збірник матеріялів та хроніка.
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Підчас таких сутичок було й так, що салдати відмовля

лися стріляти в юрбу.

Ось як подає один з таких епізодів жандармське донесіння •):

В Лісаветградськім повіті, Херсонської губерні, в селі

Диминська Балка десь у червні року 1905 зайшло на страйк

в економії поміщиці Безродецької.

„Потім того, як поміщиця відмовилася прийняти поста

влені їй домагання, наймити два тижні не бралися до роботи.

Безродецька викликала роту салдатів, що прибула з приста

вом, стражником та земським начальником. Прибувши, страж

ники зігнали всіх людей Диминської Балки й почали арешто

вувати за певним списком. Місцева організація с.-р, дізнавшися,

що мають бути арешти, сповістила за те селян всіх навко

лишніх сел; селяни з тих сел почали надходити великими

юрбами до Диминської Балки. Коли всіх, називаючи прізвища,

викликано і поставлено в два ряди, то селяни з юрби кри

кнули: „не дамо арештовувати товаришів". І хвилею ринули

до арештованих, відсторонивши стражників. В той час офі

цер дав салдатам команду стріляти, а салдати, замість стрі

ляти, кинули зброю й кричали: „товариші, не тікайте, ми

стріляти не будемо". Після цього група с.-р. скликала мітинг.

Увечорі на вимогу селян постових з секретних постів забрано.

На третий день прибули козаки з Іванівки і взялися до

поголовних арештів. В економію Безродецької приїхав губер

натор, граф Ігнатьев, та маршалок; вони скликали людей на

громаду і частину тої громади тоді арештовано".

Один з особливо яскравих епізодів збройної боротьби

селян з поліцією та військом відбувся в Сорочинцях, Мир

городського повіту, Полтавської губерні 19 — 21 грудня

року 1905.

В рапорті до полтавського губернатора2) старший радник

губерського правління Філонов (пізніше, 18 січня року 1906,

цього Філонова за присудом партії застрелив у Полтаві с.-р.

Кирилів) так описує „сорочинську трагедію".

В селі Великі Сорочинці починаючи з грудня 16 стали

наростати події. Грудня 18 селяни арештували пристава та

кількох стражників, викинули червоні прапори, били на ґвалт.

') „1905 год на Украине" Збірник матеріялів та хроніки.

2) Архів Істпарту України. Фонд прокурора Полтавського округового

суду, рапорт № 19565.
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„Людність— читаємо в рапорті — перебувала в дуже підне

сених настроях, здавалося, що й старе й мале втратило розум".

Щоб приборкати селянський рух, в Сорочинці післано коза

ків на чолі з помішником справника Барабашем.

„На цей час — доносить Філонов — людність у достатній

мірі впевнили, що земля належатиме тому, хто вийде боро

нити свої права. Через це на майдан, де мала була відбу

тися зустріч з військом, вийшло й старе й мале, й чоловіки

й жінки, що навіть побрали з собою й дітей. Все це мала

собі за зброю вила, коси, сокири, рогатини, одно слово

кожний озброївся, як міг. На той час, як прибути війську,

на майдані зібралася сила народу, вельми наелектризованого

та нацькованого. В юрбі був свій ватаг верхи, а за зброю

мав косу".

Цей опис безперечно лише наполовину є певний. Жадного

„ватага верхи з косою" в Сорочинцях не було, як не було

й я рогатин". Все це прикраси осатанілого ката, але, що

Сорочинці так-сяк озброїлися і взяли думку битися з коза

ками, то це правда.

Один з активних учасників „сорочинської трагедії", се

лянин Гарасим Муха, в своїх спогадах ') так описує бій

з козаками.

„Під'їхавши кроків на 15 до юрби, Барабаш встав з саней,

вийняв нагана, а Бородин (полковник, командир загону)

казав дати знак стріляти. Не встигла сурма відсурмити, як

козаки дали перший стріл в гору, а офіцери просто в юрбу.

Відразу ж в юрбі впало троє вбитих та кілька поранених.

Селяни кинулися на Барабаша і вбили його, а потім гуртом

напали на козаків і гнали їх саженів зі 100. Ті не могли ні

коней зупинити, ні в револьвери патрони вкласти, бо селяни

били їх ціпами, вилами, кілками. З коней впало два козаки,

товариші їх підхопили. ,

Відступивши, козаки налагодили свою зброю й почали

знову наступати, але селян на майдані було мало... Тоді

козаки вихорем полетіли вулицями і стріляли' в кожного,

кого лише бачили на вулиці або в дворі..."

Г. Муха каже, що вбито тоді 25 чоловіка, а поранено 22.

В таких рисах подають нам сорочинську трагедію, цю

особливо яскраво збройну сутичку селян зі збройною війсь

ковою силою.

') Збірник „1905 год на Полтавщине". Полтава, рік 1925, стор. 97.
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В тій самій Полтавській губерні були й инші сутички

з поліцією та військом, хоч і не такі трагічні. Ось як описує

одну з таких сутичок в своїх спогадах т. Етнерович

„У Вовчку (Лубенського повіту) на різдво зібрано вели

чезний числом людей (з 3 волостей) округовий мітинг. Ді

знавшися, що пристав першого стану має намір післати наряд

кінної сторожі, щоб мітинг розігнати, ми собі зараз же по

розставляли наші патрулі по всіх вулицях, а на дзвіниці по

ставили своїх вартових. Якраз у розпал мітингу помічено,

що наближається кінна поліція. Наші на дзвіниці вдарили

на ґвалт. Юрба почала лагодитися до бою, кинулася до

крамниць, озброюючися чим попадя: бляхою, то-що. Страж

ників юрба замкнула в тісне коло, так що вони опинилися

в гущі мітингу. Народ люто захвилювався. З ораторської

трибуни т. Сахаров звертався до юрби, казавши, щоб не

била стражників. Цим останнім казав, щоб скинули з себе

свої ганебні мундури та йшли до нас, в наші лави, боро

тися проти царату. Але розлютовану юрбу годі було пога

мувати. Хтось з селян гукнув: „Бий катів!". Юрба кинулася

на стражників, а саме в цей час хтось з них з переляку

стрілив з револьверу. Цей стріл ще сильніше розлютив

натовп і він, трохи чи не божеволіючи, кинувся на свого

мізерного ворога. Побито й пом'ято і коні, і людей й якимось

дивом вимкнувшися з юрби, стражники, хто піший, хто

верхи кинулися вузькою вулицею, де їх переймали селянки

з рогачами та кочергами. Так скінчився цей, як його тоді нази

вали, округовий вовчковський мітинг".

Досить яскравий приклад тої одсічи, що її давали селяни

спробам поліції арештовувати їхніх односельців, маємо в ра

порті Звенигородського повітового справника. Ось як описує

справник пригоду в селі Моринцях (де народився Т. Шев

ченко 2).

„Грудня 29 поліцайський врядник Пединівського уча-

стку Шиян, з доручення пристава 4 стану, закликав полі

цайських стражників свого участку та сільських і десятських

села Моринець, Пединок та Гнильців в числі 4 чоловіка

') Г. Етнерович. „Воспоминания батрака в 1905— 1907 годах". „Пути

революции" № 3 за рік 1925.

2) Архів Істпарту України. Рапорт Звенигородського повітового справника

від 4 січня року 1906 за № 3476 на ім'я Київського губернатора. Справа Київ

ського губернатора від року 1905 за № 257.

133



й рушив з ними в село Моринці, щоб арештувати, на під

ставі трьох виконавчих карток від мирового судді, 13 чо

ловіка селян того самого села, обвинувачених за 146 арти

кулом статута про кару за несплату по 5 карбованців штрафу,

на три дні кожного.

Піславши стражників на десятських по два чоловіка, щоби

викликати обвинувачених, врядник Шиян зі стражником Ли-

сенком зайшов до Федосія Овсієнка, що дізнавшися в якій

справі прийшов врядник, непомітно вийшов з хати на ву

лицю, мабудь загодя за те змовившися з усіма обвинуваче

ними, що не бажали скоритися перед присудом, і счинив

крик: „ґвалт, виходьте, врядник палить село, горить!". Крім

Овсієнка на вулиці ще хтось став кричати: „поліція прий

шла забирати нас, душогуби!". Звідусіль збіглося під 150

чоловіка селян. У багатьох з них були дрючки та кілки;,

почали вони притьмом напирати на поліцію і, не давши

змоги вийняти зброю, один з юрби вдарив кілком по голові

врядника Шияна, що тут же непритомний упав на землю,

а юрба почала топтати та бити його. Бачивши те, стражник

Калюжний утік, а стражник Лисак кинувся до врядника.

Але його так само побили кілками до того, що впав непри

томний...

...Щоби виконати присуд мирового судді, я зараз же від-

ряжаю в село Моринці кінних стражників та військову

частину".

Такі на перший погляд наче б то й дрібні сутички з по

ліцією, проречисто говорят за те, що року 1905 селяни,

мавши до того хоч трохи добру притоку, не ховаючися

виступали проти властей і зі зброєю в руках (що то за

зброя, то річ инша) боронили свої інтереси. Ці численні

збройні сутички селян з поліцією та військом добре харак

теризують високу міру розпечености революційної атмосфери

в-осени та взимку року 1905.

Безперечно, що кожна з таких сутичок могла б розгор

нутися в широку збройну боротьбу селян проти влади, ко

ли б загальні обставини, особливо стан по містах, по робіт

ничих центрах, сприяли зростанню революційного руху

в країні. Всі факти говорять за те, що селянство в-осени

та взимку року 1905 ладне було до того, щоби взяти досить

активну (до збройної боротьби там, де в тім була потреба,

включно) участь у революції.
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З инших форм збройної боротьби селянства року 1905

маємо відзначити визволення з тюрем арештованих револю

ціонерів.

Ось, приміром, як описує один з таких епізодів Звениго

родський справник').

„Грудня 31 об 11 годині дня Київського віце-губернатора,

в той час, як він виїздив зі Звенигородки до села Степівки,

зупинила тисячна юрба міщан та селян різних сел, вимага

ючи, щоб випустили зі Звенигородської тюрми арештова

ного на підставі положення про збільшену охорону селянина

села Кирилівки Митрофана Шевченка. Як віце-губернатор

поспішав до Стецівки, то доручив мені, що їхав разом з ним,

лишитися й порадити юрбі обрати з-поміж себе депутатів

на переговори з ним... Бажаючи виграти час, щоб підсилити

варту в тюрмі, я сказав юрбі, — а на той час в ній було

приблизно під 3.000 чоловіка, — що поїду до судових вла

стей по пораду, а справді рушив до повітового військового

начальника і просив його дати яко мога більше салдатів,

щоби відбити можливі насильства від юрби". Далі справник

рапортує про те, що дістати салдатів, щоби розігнати се

лян, він не дістав та що спроба його, справникова та миро

вого судді, заспокоїти селян нічого не дала. Далі він пише:

„Вийшовши до юрби, і я, і мировий суддя, знову казали

людям, що Шевченка заарештовано з наказу вищої влади,

і що лише від неї й залежить його випустити. Але це нічого

не дало, юрба не стихала і що-далі, то загрозливіше вимагала

зараз же Шевченка випустити. Прибувши військовий началь

ник сказав категорично, що в нього немає команди, щоб

розігнати юрбу.

Я та вик. обов'язки повітового справника, бачивши крайню

напруженість настроїв юрби, вичерпали всі наші сили, її пе

реконуючи. Впевнишися, що з того нічого не вийде, і ба

чивши, що юрба мала сильний настрій напасти на тюрму,

я, з бажання не допустити неминучих розрухів, що безпе

речно спричинилися б до кровопролиття, наважився на те.

щоби випустити Шевченка, а тому ухвалив: Шевченка ви

пустити, повідомивши про це начальника Звенигородської

тюрми, а цю свою постанову подати Київському губерна

торові, а копію прокуророві Гуманського округового суду",

') Архів Істпарту України. Справа Київського губернатора, рік 1905

за № 257.
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Таких епізодів було дуже багато. Дуже часто селяни,

так-сяк озброєні, йшли на повітове місто й вимагали, щоб

випустили арештованих. Иноді такий „поход" кінчався не

вдало (приміром, у місті Городні та Кролевці Чернігівської

губерні), в инших же разах селяни свого доходили (Ромен,

Золотоноша Полтавської губерні, Біла Церква Київської

губерні, Клинці Чернігівської губерні та инші).

Про те, як селяни здобули місто Золотоношу, А. Ріш

пише такх):

„З кількох сел до Золотоноші рушила численна юрба

селян. Над вечір селяни надійшли до міста, де їх зі смоло

скипами зустріла бундівська організація. Повстанці розбили

тюрму й випустили арештованих, погромили поліцайський

участок, при чому вбито двох місцевих шпигів. В одному

з волосних правлінь понищено всі папери в справі сплат

податків та селянських повинностей. Поліція та невеличка

залога, чоловіка 60, замкнулася в домі, де був військовий

начальник. Юрба обложила той дім. По перших же стрілах

повстанці розбіглися. Селяни розійшлися по своїх селах,

а в тім, місто ще кілька день лишалося без „законної влади"

в руках Бундівської організації.

А ось инший „похід на місто". Похід, що скінчився для

селянства невдало 2).

„Як знати, гадали, що в перших числах грудня буде

загальний страйк. На цей час по тих селах, де попереду

проваджено роботу, так само лагодилися виступати.

Загальний страйк не відбувся, але грудня 13 з села Обтів,

що його визначено за збірний пункт, тисячна селянська армія

озброєна, як кому пощастило, рушила на Кролевець.

Всю вогнепальну зброю, до ловецьких дробовиків, що не

стріляли, включно, мобілізовано. Відібрано рушниці та ре

вольвери у поміщиків, а ґвинтівки у стражників. Запасну

зброю поскладали на сани й її везено в обозі.

Коли армія надійшла до Ревтинців, там ударили на ґвалт,

і місцеві селяни прилучилися до повстанців. Ішли молоді,

ішли старі, навіть жінки, ішли під червоним прапором на

боротьбу, ніяк не вважаючи на очевидну нерівномірність

сил, лише з самою вірою в те, що під червоним прапором правда.

2) А. Ріш. „Очерки по истории украинской с.-д. .Спілки". Стор. 43.

3) „Первая революция на Конотопщине" „Збірка спогадів, стаття А. Ки-

бальчича. Стор. 54.

<
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Опівдня повстанці увійшли до міста".

Далі в спогадах А. Кибальчича описано, як у місті Кро-

левці селян розбито, коли вони зробили спробу визволити

з тюрми політичних в'язнів.

Два-три десятки ингушів та чота вартових—ось та збройна

сила, що розбила селянську „армію".

„Очевидна нерівномірність сил", звичайно, не могла спри

чинитись до чогось иншого.

Те саме приблизно маємо і в усіх инших невдалих спробах

„здобути місто". .

Не вважаючи на невеликий ефект таких збройних виступів

селянських, вони говорять за те, що селянство, за належних

умов, активно виступало проти влади і ладне було взяти

найбезпосереднішу участь у збройних повстаннях. І коли цю

ладність селянства року 1905 не було цілком реалізовано

в широких маштабах, то це залежало від загальних причин,

від загального ходу революційного руху.

VIII. Селянські приговори.

За одну зі значно поширених форм селянського руху

в році 1905 було ухвалювання громадських приговорів.

Само по собі ухвалювання того або иншого приговору

сільською громадою, звичайно, Ще не було революційним

актом, бо сила селянських приговорів майже начисто вкла

далася в рямці „наданої волі".

Справді, по тім, як видано наказа лютого 18 року 1905,

по деяких губернях України, особливо, в Чернігівській, Пол

тавській і Харківській, селяни почали ухвалювати «приговори

й удаватися з тими або иншими супліками до влади або

до царя.

Ці супліки, звичайно, писали не сами селяни, а хто-будь

з інтелігенції — вчителі, лікарі, агрономи, фельдшери то-що.

За основну рису приговорів-суплік маємо визнати най-

неприроднішу сполуку революційних, властиво, заяв та по

бажань із смиренною, а иноді й просто низькопоклонницькою

формою.

Поруч з цілком виразними заявами про те, що селяни

потребують землі, що треба зменшити повинності та податки,

урівняти селян в правах то-що, ці приговори-супліки иноді

мали в собі вислів вірнопідданських настроїв, що начеб-то
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вдіяти, бо „міністри та пани не дають йому робити добро

простому народові".

Селяни, звичайно, без ніякого приставали на цю безглузду

форму своїх приговорів-суплік, бо добре розуміли, що ця

форма ні до чого їх не зобов'язує, а разом з тим дає мож

ливість дійти супліці до адресата. Звичайно, в поодиноких,

дуже вже темних селянських головах, ідея про царя-вболі-

вателя, що бажає пособити народові, але не може того вчинити

через панів-поміщиків, могла звити собі захисне кубелечко.

Але цей момент у жадній мірі не характеризує українське

селянство часів першої революції. Здебільшого в селянської

маси такого туману в голові не було, а якщо в приговорах

селяни висловлювали свої „вірнопідданські та синовські"

почуття, то робили це з практичних, не заве іди, звичайно,

добре усвідомлених міркувань.

Ось через що в приговорах - супліках не доводиться

брати до уваги форму, а треба аналізувати їхній зміст.

З силенної сили приговорів-суплік, що на початках року

1905 надійшли на ім'я царя, подам одну, позначену надзви

чайно яскравим розходженням між формою та змістом.

Року 1905 в квітні місяці селяни Слав'яносербської гро

мади, Малоєштівської волости, Тираспільського повіту

післали до царя таку супліку'):

„Найласкавіший монарше, государю імператоре! До ніг

твоїх припадаючи, висловлюємо свої вірнопідданські почуття.

Ми, царю, тисячолітня твердиня твого престолу і твоїх

міністрів, твої селяни, звертаємося до тебе, благаючи, як то

мали право наші предки безпосередньо вдаватися до предків

твоїх. Твої предки оглядалися на благання й потреби своїх

підданих, сами творили суд справедливий та швидкий.

Ми, твої вірнопіддані, з глибокою вірою вдаємося до

тебе, вважавши на твою об'яву від грудня 12 року 1904 та

лютого 18 року 1905.

Тяжкі в нас злидні, царю, дуже тяжкі, несемо ми тягар,

що стає нам вже не під силу. Були в нас сили — і за нашою

') „Право" Травень рік 1905, № 19.
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спиною ніщо не охмарювало твого благоденства й благоден

ства цілої Росії.

Тепер силам нашим надходить край, виснажено їх. Ми

обтяжені незносними податками, посередніми й безпосеред

німи; як нас намножилося, то тіснота на наших п'ятидеся-

тилітніх наділах така, що недай господи. Наші хазяйства

здрібніли й ми всі обезземелилися.

Врятуй нас, царю, скажи своїм міністрам зараз же розібра

тися за нашою допомогою в тім, чого потребуємо. Ми добре

бачимо, до останньої риски, всі причини, що підірвали та

підривають в кінець наше господарство, наші сили й наше

життя. Твої предки, монархи наших предків, прислухалися

до голосу зубоженого народу. Зглянься ж і ти на наше

благання, схили вухо своє до зойку страдницької душі,

знеможеного тіла; прискор, царю, однім своїм ласкавим

словом свою поміч, врятуй нас від тяжкого безправ'я, ду

ховної нашої пригнічености, врятуй від голоду та злиденного

господарства, що стало нам гірше за каторгу. Скажи царю

зараз же покликати наших представників, що ми їх чесно

оберемо вселюдним, безпосереднім, рівним, потайним голу-

суванням (то нічого, що серед нас будуть люди й иншої

віри та нації), щоб ці виборні були люди, до яких лежить

наше сердце й наша довіра. Ми чули, що міністри турбу

ються, що ми не зуміємо того добре зробити. Не вір їм,

монарше наш.

Минули ті часи, коли серед нас, селян, не було цілковитої

однодушности, і знову ж не було таких часів, коли б серед

селян були люди, що не дбали за власну користь.

Поклич лише наших представників, і все піде на добре.

Є серед нас, селян, люди, так обдаровані від бога розумом

та спритністю, чесністю, геройством та здібністю піти на

саможертву, що вони не уступлять і твоїм міністрам.

Ми чули, що пр деяких губернях були розрухи, селяни

грабували чуже добро. Даруй їм те, царю наш милий, бо

вони те вчинили з темноти своєї та злиднів. Царю, пане

красненький, ти маєш знати, що голод та злидні затьмарюють

і світлі голови. Не кари, вони потребують, а теплого куту,

неголодного життя, того потребують, щоб не огортав їх

розпач, не сушила думка про завтрішній день. Школи вони

потребують, освіти, царю; прости їм, бо „вони не відали

що чинили і що чинять". Вчини таку ласку до нещасних.
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Ти сам царю знаєш: хіба знайдеться батько, що дав би

синові камінь замість хліба, та змію замість риби.

А ти ж царь, отець наш ласкавий!

Твої вірнопіддані селяни Слав'яносербської громади, Ма-

лоєштівської волости першої, Тираспільського повіту, Херсон

ської губерні".

В цій супліці, писаній бездоганною „вірнопідданською"

мовою, що ніяк не скидається на звичайну селянську мову,

основні думки висловлено цілком ясно: селяни вимагають

землі, виборчих прав, демократії та щоб жадною карою не

карано тих, хто „грабує чуже добро". Селян Слав'яносербської

громади, як і всіх инших селян, що подавали подібні супліки до

царя, ніяк не непокоїла форма прохань. Селяни, звичайно,

не вірили в те, що „царь - батюшка" не дасть їм камінь за

мість хліба. Але вони практично підходили до справи, до

злиднів своїх та нестатків, і годилися писати в плачливих

тонах, мовляв, аби пособилося.

Подавання таких суплік, звичайно, відхиляло селян од

належного шляху. Безперечно, ілюзія, віра в те, що вони

можуть дечого дійти такими звертаннями до царя, була

у селян, що ухвалювали такі приговори-супліки. Безперечно,

що такі „вірнопідданські супліки" затримували зростання

революційних настроїв. А в тім, цього моменту не треба

й перебільшувати, бо вже та одна обставина, що на всі ті

селянські вдавання до царя жадної відповіди не було, сприяла

тому, що селяни свідоміше ставилися до подій.

Як би там не було, подавання суплік до влади або до

царя, це був свого роду етап у розвитку селянського руху.

І якщо ця форма активности наче відводила селянські маси

від революційної дії, від безпосереднього наступу на владу,

то одночасно вона пособляла самоорганізації селянській

і правила за попередню школу для масових організованих

виступів.

В кампанії складання приговорів - суплік, що набула

досить широкого розвитку, селяни наче виявляли свій твердий

намір взяти найбезпосереднішу та найактивнішу участь у хви

лях, революційного руху, що піднімалися року 1905. Якщо

страйки, поруби, погроми, спаш та инші форми селянського

руху говорили за наявність у селянських масах класово-рево

люційної енергії та ладности до серйозної боротьби „за всю

землю", то кампанія приговорів так само виразно говорила
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за прагнення селян дістати „всю волю". В приговорах вже

досить виразно зформуловано думку за те, що землю дістати

й затримати без волі не можна, що потрібні досягнення

політичні, щоб затримати здобутки економічні.

Цю думку досить виразно висловлено в усіх приговорах

селянських громад. Досить виразно висловлено її і в заяві,

написаній чернігівськими селянами. Заяву цю підписало

40 селян, що їх викликали були на губерську нараду в справі

перегляду законодавства про селян (затверджена царем комі

сія під головуванням Стишинського). Ось ця заява х):

„Ми, представники сільських громад Чернігівської гу-

берні, скликані до міста Чернігова, щоб взяти участь

у роботах підкомісій губерської наради про перегляд законо

давства про селян, зібравшися сьогодні, 17 червня року 1905,

стали на тім, що доброго ладу в мужицькім житті можна

дійти лише тоді, коли нас селян облишуть мати за якихось

особливих людей, що потребують спеціяльних законів за

управу та суд, а визнають за таких самих людей, як і всі

инші, бо такі закони, упосліджуючи селян проти инших

підданих царя російського, за великої земельної скрути, і це

тоді, коли земля є основа селянського добробуту, призвели

до незносного обтяження різними податками та повин-

ностями, а навзамін не дали нам навіть змоги навчити своїх

дітей грамоти. Ми, виборні від селян, знаючи, що наш

найласкавіший цар і монарх в наказі до Сенату 12 грудня

року 1904 вже сказав, що тому треба покласти край, коли

селяни є люди, виключені з загального порядку управи й суду,

вважаємо, що маємо право сподіватися на яко мога швидке

скасування виключних для нас законів, а тим більше на

цілковиту неможливість запровадження нових таких самих

виключних законів. Через це, як вірнопіддані його величности,

визнаємо за недоцільне подавати свої думки в поодиноких

питаннях законопроекту, що виключає селян з-під загальних

законів, однакових для всіх підданих царя російського, і певні,

що як наш найласкавіший цар покличе обраних від населення

представників на законодавчу роботу, то він, пан наш кра-

сненький, дасть змогу і нам, селянам, нарівні з иншими обрати

тих представників, що спишуть та подадуть цареві справед

ливі закони, рівні для всіх".

') .Право". Рік 1905, липень, № 27.
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В цій заяві селяни досить виразно говорять за волю, за

політичну рівність селянства, за знищення станів, при чім

за ту „волю" селяни дбають не так через те, що вона сама

по собі має для них ціну, як через те, що вона є спосіб

розвязати справу з землею, податками, навчанням дітей то-що.

Приговорів-суплік (петицій) в період січень — грудень

року 1905 по цілій Україні написано та післано на певні

адреси кілька сотен. Всі вони більш-менш однакові. В усіх

тих ухвалах під лойяльною або просто низькопоклонницькою

формою маємо цілком певний і, властиво, революційний

зміст — домагання землі й волі, вияв селянського прагнення

зліквідувати поміщицьке землеволодіння та поміщицько-само

державний лад державний.

Селянські приговори до жовтня року 1905 лише коли-не-

коли виразно говорять за землю. Правда, в кожнім приго-

ворі^супліці за землю сказано. Земельна тіснота, безземелля,

земельна скрута — за все це сказано в приговорах, за все це

селяни царя інформують. Але революційної виразности та

окреслености справа з землею в цих приговорах-супліках

не набула. Лише в поодиноких приговорах до жовтневого

періоду року 1 905 подибуємо досить виразні заяви про

землю. При чім, були навіть такі поодинокі випадки, коли

в супліках, післаних до царя, селяни досить виразно говорять

за ліквідацію великого землеволодіння.

Ось, приміром, яку петицію до царя подали влітку року

1905 селяни Іванівської громади, Херсонської губерні '):

„Найласкавіший царю наш. Маніфестом 18 лютого ти до*

зволив чесним людям держави російської висловитися в справі

державного добробуту та поліпшення нашого доброустрою.

Подаючи за прикладом инших селян свій голос, ми вважаємо,

що для того, щоб поліпшити наше життя, конче треба

зробити от що: 1) Яко мога скорше скликати виборних,

що мали б довіру від народу, а щоб ці виборні були справжні

виразники наших жадань, накажи, царю, обирати вселюдним,

безпосереднім, таємним та рівним голосуванням. 2) Урівняти

в правах всіх людей в російській державі. 3) Наділити зем

лею всіх, хто хоче її обробляти, і то з земель, що належать

державі, манастирям та великим землевласникам. 4) Запро

вадити загальне навчання коштом держави. 5) Повипускати

') „Право", рік 1905, червень № 22.
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з тюрем усіх, кого взято за політичні та релігійні переко

нання, та селян, що брали участь у розрухах, бо їх до того

спонукали лише крайні злидні.

Що обміркувати та ліпше запровадити в життя всі ви

словлені нами побажання, треба допустити волю сходин,

слова й друку.

Лише в тім разі, коли все це здійсненно, й є можливе

так потрібне для блага Росії поліпшення побуту селянського

стану. Пункт 3 тієї петиції земельне питання формулує якщо

і не в вичерпний спосіб, то все ж цілком революційно-

Справді, адже в червні-липні року 1905 революційний рух

по містах та промислових центрах ще не набув такого роз

маху, що за нього селяни могли б і собі до краю виявити

свої класові жадання. Ставити домагання ліквідації великого

землеволодіння, це е, безперечно, акт революційний, що

свідчить про ладність селянської маси стати до серйозної

боротьби проти поміщиків та влади.

Такого роду домагання наче ,розшифровували середовий

зміст, основну тенденцію таких форм селянського руху, як

страйки, особливо орендні, спаш, заорювання поміщицьких

земель, погроми, то-що. Основний зміст цих форм руху схо

див на бажання викурити поміщиків з їхніх віками нагрітих

гнізд. А в приговорах цей зміст висловлено не ховаючися.

Звідци й домагання наділити селян землею, відібраною від

великих властителів.

, В приговорі, що його 27 травня ухвалила громада селян

з Петропілля та Лисаветівки, Лисаветградського повіту, це

домагання — наділити селян землею та знищити приватну

власність на землю — набуло виразнішого вислову. Ось цей

приговір ').

„1) Наділити нас землею на кожного однаково як на чо

ловіка, так і на жінку, не вважаючи на вік, бо головна при

чина нашого зубожіння та темноти, то малоземелля і та ви

сока данина, що її беруть з нас поміщики за один дозвіл

обробити їхню землю; треба знищити всяку приватну влас

ність на землю та передати всі приватно-властительські,

манастирські, церковні, скарбовні землі всьому народові.

Треба давати землю в користування лише тим людям та

*) .1905 год на Украяне. Хроника и материальї" Вид. Істпарту України,

рік 26.
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артілям, що сами її обробляють, нікого не наймаючи, і да

вати стільки, скільки вони сами можуть обробити, бо наділу

землі, що його селянам дали 44 роки тому, ніяк не вистачає

на те, щоб господарити та забезпечити добробут сем'ї.

А тепер, як людей трохи чи не вчетверо побільшало, скрута

земельна дійшла останнього краю.

2) Перекласти податки з бідного на багатого. Треба

скласти з людей викупне, бо сплати і так понад всяку міру

нас обтяжують, чим ми й пояснюємо те, що в нас, як дістали

ми обкладні картки на цей рік 1905, і як ми не спроможні

були заплатити минулого року 1904 всіх скарбових, земських

та инших повинностей за два роки, і припадає на 1 десятину

надільної землі викупного по 3 карб. 40 коп., державного

поземельного по 8 коп., земського по 74 коп., волосного по

40 коп., а до того ж, не знати з якої причини і не знати хто

викликав сотню козаків і для них, як те упорядив колишній

волосний старшина Сила Юрченко, брано: м'ясо, хліб, кар

топлю, риж, цибулю, озюм, цукор, горілку та инше споживне,

а до того ж сіно й овес коням, і все те старшина та сотен

ний командир силою та дуривши позабирали у селян, видаючи

їм якісь то посвідки. А тепер нам самим і доводиться пла

тити по 71/і копійки з десятини, а разом на десятину при

падає 5 карб, і 5 копійок, а до того ще великі витрати

маємо, відправляючи натуральні повинності, як от: мости

чинивши, загати та дороги, коней даючи на мобілізацію та на

вимогу чиновників, приставів, врядників, стражників та инших.

3) Хоч усі витрати на волосне правління лягають лише

на нас, волосне правління й суд почасти обслуговують по

треби і властителів та инших людей, що живуть у волоснім

районі, і ті люди до правління звертаються, договори скла

даючи, довідки та посвідки беручи, і в суді судяться, а на

волосне правління платять лише селяни. А через те нам треба

урівняти селян і в цивільних, і в карних законах з иншими

станами.

4) Треба дати поміч селянським переселенцям, щоб мали

на що житла -поставити, худобу та інвентар набути, так само,

як і машини та знаряддя в полі робити то-що.

5) Знову ж треба, щоб було загальне й безоплатне нав

чання, щоб були ремесничі майстерні та шкільні бібліотеки.

Така реформа тоді буде добра, коли наші виборні, депу

тати тоб-то, з'ясують наші потреби у вселюдних установчих
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зборах на основі вселюдного, безпосереднього, таємного та

рівного права, не вважаючи на пол, національність та віру".

В міру зростання революційного руху домагання „всієї

землі та всієї волі", по-перше, набувало де-далі виразнішого

характеру; по-друге, ставало за основну та невід'ємну частину

селянських приговорів.

Після 17 жовтня, коли влада, особливо повітова та

сільська, так стерялася, що фактично перестала існувати

(„начальство пішло"), складання приговорів набуло масо

вого характеру. Але тепер і форма, і зміст приговорів є значно

инші. Передусім у період жовтень року 1905—січень року 1906

петиції до царя зникають. Правда, в поодиноких разах над

силання таких петицій ще подибуємо (грудень— початок січня)

але це, як і кожен виїмок, лише виразніше підкреслює основне

положення. А воно є те, що після 17 жовтня -революційний

рух в українськім селі набув широкого розмаху та гострих

форм.

Селянська стихія, що вищого свого вияву доходила в по

громах поміщицьких економій, підпалах, збройних сутичках

з поліцією та військом, у період жовтень—листопад року 1905

набула певного організаційного оформлення. Сталося те зовсім

не з тої причини, що рух на той час охопили організаційні

рямці селянського союзу або політичних партій. Ця обста

вина певну, правда дуже обмежену вагу, звичайно, мала, але

не вона означувала ту відносну організованість, що є харак

терна для селянського руху в період жовтень — листопад

року 1905- її спричинила тогочасна ситуація в цілій Країні.

По-перше, революційний рух робітничої класи набув широ

кого маштабу та дійшов таких високоорганізованих форм,

як всеросійські залізничі страйки, по-друге, 17 жовтня зна

менувало перше серйозне досягнення революційного руху.

Успіхи революції створили на селі таку ситуацію, коли полі

тичний момент мав був, бодай на деякий час, стати за

основний і для селянського руху. І він, справді, став за

основний для села в період жовтень — грудень, а стихія

аграрна наче влилася в спільне корито революційного руху

в країні. Домагання „всієї волі" набуло закінченого вияву

і в селянських приговорах, і в скиданні властей. Поруч з цим

домагання „всїєї землі" так само набуває виразного, окресле

ного та суто революційного формулування в селянських при

говорах цього періоду.
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Братися до підрахунку, скільки селяни в-осени та взимку

року 1905 Склали приговорів, то річ надаремна, бо навряд

чи є на Україні хоч один невеликий район, де б таких при

говорів не було складено кілька. В-осени та взймку року 1905

революція вкрила українське село, рух дійшов найвіддалені-

ших закутків. В тій або иншій формі в нього втяглася основна

маса селянства.

Загальнополітичний характер селянського руху в-осени та

взимку року 1905 в приговорах виявлено досить яскраво.

Передусім домагання „вселюдного, безпосереднього, рів

ного, таємного" виборчого права подибуємо в усіх приговорах.

Далі, домагання скликати установчі збори так само поди

буємо майже в усіх приговорах. Те саме маємо сказати за

амнестію, загальне навчання, скасування посередніх податків

то-що. Приговори цього часу є здебільшого не що, як більш-

менш докладна копія з постанов всеросійського селянського

союзу. Для прикладу подаю приговір Куцеволівської волос

ної громади, Верхнє-Дніпровського повіту. Ось цей приговір ').

Числиться, що на громаді має, бути 620 домохазяїнів.

Таких, що мають право голосувати, на громаду прийшло

431 чоловіка.

„Року 1905, грудня 13 ми, нижчеписані, Катерино

славської губерні, Верхнєдніпровського повіту, Куцеволів

ської волости, Куцеволівської сільської громади селяни,

бувши цього числа зібрані на сільську громаду з наказу

нашого сільського старости, між иншим, слухали слово від

нашого односельця Лаврина Васильовича Кушки, що нале

жить до Верхнєдніпровського союзу землевластителів, про

засідання союзу від 11 грудня, де ухвалено такі питання,

які Кушка і радить прийняти не змінявши:

1) Прилучитися до всеросійського установчого селянського

союзу.

2) Відібрати всі землі, що є в Росії, та роздати всім

громадянам, що мають бажання їх обробляти власною пра

цею. До того землю треба роздати на чоловіків і жінок,

нарівно і безоплатно. *

3) Навчати в Росії, чого лише можна навчати, скарбовим

коштом, без жадної плати з нас.

4) Не платити орендної плати за другу половину року 1906.

*) Архів Істпарту України. Фонд Катеринославського губернатора, справа

№ 452 — 1906. #
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5) Поліцію, що нині є в Росії, скинути, а натомість поста

вити виборних од народу.

6) Всіх службовців земства, земських начальників та

инше, за винятком шкіл та лікарень, віддалити.

7) Зараз же перестати платити земське.

8) Посередні податки з усього, що в Росії є, зняти.

9) Кинути платити страхову сплату, і не посилати її до

скарбу, а мати ті капітали при волоснім управлінні.

10) Випустити з тюрми всіх, хто попав туди за єврейські

погроми, не відкладаючи і

11) Не продавати в Росії горілки, доки не дійдемо ладу.

Вислухавши таку заяву, цим одноголосно ухвалили: все

вищесказане записати до цього приговору, а його мати при

справах нашого сільського управління, про що й складено

цього приговора за нашими підписами. Волосний старшина

К. Робота, писар Ісарко". '

Селянські ухвали від жовтня - грудня року 1905 здебіль

шого майже слово в слово повторюють всі пункти відомої

постанови всеросійського з'їзду селянського союзу (листопад

року 1905). Коли вони чим і відходять од тієї постанови,

то здебільшого в редакційній частині. Багато важило ще

й те, хто саме складав текст приговору. Коли до цієї справи

бралися інтелігенти (а здебільшого так і було), то редакція

приговору набувала шаблонового характеру, а заведені до

протоколу домагання просто списувано з постанов селян

ського союзу. Коли ж справа обходилася без інтелігенції, то

часто приговір набував оригінальної форми і в його змісті

більше було селянського розуміння чергових завдань.

Ось, приміром, який приговір склали уповноважені кількох

сільських громад Кобеляцького повіту, Полтавської губерні

на мітингу в селі Михнівці 27 грудня року 1905 ').

Ухвала складена від уповноважених із громад Піщанської

Миколаївської, Шамраївської, Решетилівської, Куликівської.

1) Домагаємося, щоби конче скликано установчі збори,

й щоби народ сам вибирав вселюдними, безпосередніми,

рівними та тайними виборами.

2) Вся земля нікому не має належати, крім садибної, щоб

ніхто не купував її, і не продавав, і щоб вона вся належала

народові.

') Фонд Істгіарту України, акт обвинувачення в справі Кобеляцького

селянського союзу.
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3) Всі міністри за свої вчинки мають відповідати перед

виборними від народу.

4) Попи, щоб були виборні, щоб служили богу та християн

ській вірі, а не жандарям та поліції, як те в нас водиться.

5) Крім погряничної сторожі, постійного війська не має

бути. Крім того, доки скличуть установчі збори, ми прира

дили не купувати ні в кого землі, а коли хто хоче взяти

оренду, щоб платив дуже низьку, встановлену ціну. Ми дома

гаємося, щоб правительствО, яко мога скорше забезпечило б

всі слободи, бо без них не можна вибрати сподівані уста

новчі збори.. Треба, щоб Україна мала автбнОмію".

В ухвалі, як бачимо, є досить оригінальне домагання, щоб

виборні були попи! Домагання автономної України так

само *є не сказати, щоб звичайне для селянських приговорів.

Лише, коли-не-коли подибуємо його в приговорах року 1905.

Маємо трохи з'ясувати один пункт, що хоч і є спільний

для всіх приговорів, але має різні відтінки. Говоримо за

земельні домагання. Здебільшого цей пункт зформуловано

так, що земля має належати всьому народові, що користати

з неї мають ті, що обробляють її сами (родиною). Але в по

одиноких випадках формулування земельних домагань набу

вало того або иншого відтінку.

По-перше, справу з платним або безоплатним відбиранням

землі у поміщиків не скрізь розвязували однаково. Маємо

кілька приговорів, де сказано за ту або иншу форму від

шкодування землевластителям за відібрану від них землю.

Приміром, в ухвалі 520 домохазяїнів села Покровського,

Херсонської губерні цей пункт формуловано так 4):

„Усю землю, як її створив бог,' треба відібрати ' від

властителів та повернути на власність цілої нації, а власти

телям, що набули землю за гроші, держава має повернути

їхні витрати на цю землю, але й не більше того. Умови

орендного користування землею мають бути однакові для

всіх, і встановити їх має закон від установчих зборів".

Згоду на викуп землі „за справедливу ціну", „за ціну не

вищу від витрат" то-що, подибуємо в деяких приговорах,

особливо з районів, де певну не аби-яку вагу, мали вельми

заможні селянські господарства.

') Архів Істпарту України. Справа одеської судової палати № 76 а

рік 1906.
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Иноді в приговорах земельні домагання набували великої

деталізації. Так, в приговорі селян Жеребецької волости,

Олександрійського повіту маємо такі пункти '):

и1) Наділити селян землею, відібравши церковні', мана-

стирські, удільні, кабінетні та приватно-властительські землі.

Всі згадані землі треба відібрати без викупу, крім земель

властительських, а з тих властительських без викупу має

відійти земя дарована та вже використана, тоб-то така, що

витрачені на неї гроші властитель вже собі повернув, даючи

цю землю в оренду. А иншу землю треба викупити скар

бовим коштом і не за ринкову ціну, а за справедливу.

2) Земля має належати тому, хто робитиме на ній, нікого

не наймавши, сам (з родиною). Наділяти землею треба чисто

всіх, не вважаючи на пол та вік.

3) Розподіляти землю мають місцеві комітети, а члени

тих комітетів мають бути обрані безпосереднім та таємним

голосуванням народу.

4) Земельної власности ніхто не мусить мати, а всі землі

мають бути державними. Купівлі землі властителями, щоб

не було. Оренду обмежити, щоб кожний, не наймавши

робітників, міг обробити. Орендна плата має бути на рік

за десятину не вища від 5 карбованців".

Як бачимо, в цій ухвалі справа з викупом властительських

земель набула чималої деталізації. Крім того, і таку справу,

як і кому має належати конфіскована або викуплена у власти

телів «земля, розвязано досить виразно („вся земля має бути

державна"). ,

По инших ухвалах так само не зрідка подибуємо дома

гання передати державі всі властительські землі з тим, щоб

користування землею було „загальне й трудове". В пооди

ноких разах в ухвалах просто сказано, що вся земля має

відійти до державного фонду.

Приміром, селяни села Красної Кам'янки, Олександрій

ського повіту ухвалили2):

„Вся земля скарбова, удільна, кабінетна, манастирська,

церковна та властительська (поміщицька, купецька й селян

ська) має відійти до державного фонду без ніякого викупу

*) „Право" рік 1905, грудень № 50.

2) Архів {стпарту України, справа Одеської судової палати № 80, за рік

1906; жандармське перепитування.
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на орендне користування, і кожен має діставати стільки

землі, скільки сам спроможний обробити".

Иноді в приговорах подибуємо думку про потребу колек

тивізації. Приміром, селяни села Олександрівки, Полтавського

повіту, Чутівської волости на громаді 29 грудня року 1905

ухвалили:

"Наш тяжкий жебрацький стан залежить од того, що

земля здебільшого належить манастирям, уділам та поміщи

кам. Як земля, є дар природи, то треба, щоб вона була

нічия, щоб належала цілому 'народові, і щоб була віддана

в урівняльне користування артілям, громадам та товариствам".

Так само дуже, рідко подибуємо в приговорах думку про

те, як треба використовувати живий та мертвий інвентар.

В селі Трубайцях Хорольського повіту, Полтавської гу-

берні 26 листопаду року 1905 на громаді ухвалено' приговір,

де, між иншим, селяни домагалися:

„Щоби вся земля поміщицька, манастирська, удільна

й кабінета перейшла до всього трудящаго народу, бо землю

не люди створили, а створив її бог, і з неї мають користати

всі чисто, хто сам на ній робить, не наймавши, та щоб

перейшов до народу увесь інвентар, і живий, і мертвий, без

жадних викупів та відшкодувань" 2).

В селянських приговорах маємо відзначити ще один

момент, а саме: ставлення до Державної Думи та установчих

зборів. Не скрізь селяни неприхильно ставилися до Думи

та протиставляли їй установчі збори; в поодиноких пригово

рах подибуємо думку, що до Думи обирати треба, але

обирати „на основі вселюдного, рівного, безпосереднього та

таємного голосування".

Иноді селяни, крім приговорів, загального характеру

- складали ще й спеціяльні постанови в поодиноких справах,

приміром, у справі з поліцією. Так, селяни слободи Вирі,

села Ганнівки та хутора Бутівщини ухвалили 8 листопаду

року 1905 з):

„Ми, громадяни, слободи Вирів, села Ганнівки та хутора

Бутівщини, 'Вірівської волости, Сумського повіту, Харківської

') Архів Істпарту України, Полтавське жандармське управління, справа

№ 616 за рік 1905.

3) Архів Істпарту України, жандармський фонд Полтавської губерні.

• 8) Архів Іспарту України. Харківська губерня, жандармський фонд,

справа № 485.
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губерні, зібравшися на громаду 8 листопаду року 190О,

мавши на громаді наших старшин Гарасима Петренка, Василя

Терещенка, Дмитра Редьку та волосного старшину Павла

Сидоренка, обміркували справу з поліцією і постановили

так. Та поліція, що є в нас, не лише не дає нам користи,

а саму шкоду. Користи від неї немає тому, що по тім, як

видано маніфеста 17 жовтня, їй у нас нема чого робити.

Спершу стражники з урядниками та иншими чинами тільки

те й робили, що підслухували наші розмови, розганяли

збори., трусили нас, шукаючи книжки та метелики, що

розкривали нам правду, а як тепер можемо вільно говорити

й писати чисту правду, можемо вільно сходитися на збори',

то, значить, поліції в нас нема чого й робити.

А ладу поліція не пильнувала, нас і добро наше ні від

злодіїв, ні від розбійників не стерегла, а з того часу як

заведено в нас стражників, крадіжу, грабіжу та підпалу

в нас не то, що не поменшало, а ще побільшало. Правда,

бувало й так, що поліція стерегла житла, але то тільки житло

земського начальника: під дверима його дому стражники

ночами сторожили. Охороняла поліція й добро, тільки то

добро нашого поміщика: стерегли гичку— поміщик боявся

якби не приїхав селянин та не набрав віз гички, ось і ставив

стражника стерегти, а нам від поліції користи не було, сама

шкода.

Шкода через те, що не допускали до нас правди, розганяли

наші збори, не давали нам радитися, вдиралися до нас в доми,4

не знати за що брали нас, вбивали, по тюрмах віку вкоро-

чали — гірше всякого розбійника держали в страсі народ. Ми

й боялися . її, як розбійника, ходили оглядаючися, казали

та не доказували. Не за слугу та робітника була у народу

поліція, а була вона йому за першого його мучителя. Вона

й тепер всіма способами намагається заважати нашій спра

ведливій справі: визволу нашому з рабства та злиднів. І тепер

вона і наклепів допускається, і на підкуп іде, аби серед нас

незгоду посіяти. От, приміром, на наказові сенату 12 жовтня

поліція помітила числа 19, тоб то зфальшувала, надруковавши

той наказ у великім числі без жадного підпису, навіть не

зазначивши друкарні, де наказа того друковано, а тепер

поширює цей наказ по селах, щоб не дати народові збиратися.

А чиїм же коштом жила ця армія розбійників — на нашу ж

кривавицю, на наші трудові карбованці; та ще плати їм
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було мало, де тільки можна, там вони рвали хабарі. Чарки

один не вип'єш: конче маєш ділитися зі стражником. Через

це ми:

1) Вимагаємо, щоб поліцію від нас забрано.

2) Стали на тім, щоб нічого спільного з поліцією не

мати, і для того беремо один перед одним і перед громадою

обов'язок ні в якій справі до неї не вдаватися, а хто з нас

порушить цю постанову, з тим ми так само нічого спільного

не матимемо, а в тім і підписуємося".

Цей цікавий документ говорить за велику організованість

та революційну свідомість вірівських селян. Вони дрбре

розуміли, що важить поліція в розвиткові селянського руху,

і через те ухвалили „нічого спільного з нею не мати".

Бойкот поліції відбувався у слободі Вірах поруч з органі

зацією комітету селянського союзу; союзові, як те ухвалила

громада, підлягали і староста, і старшина. За таких умов

бойкот був безпосереднім усовуванням поліції від викону-.

вання нею покладених на неї функцій.

Селянські приговори, складені в-осени та взимку року 1905,

загалом досить правдиво відбивали революційні настрої се

лянства. В цих ухвалах виявлялася воля селян до боротьби

з -поміщицьким землеволодінням та царатом. Основні питання,

що стояли в порядку денному першої нашої революції, в той

або инший спосіб знайшли в приговорах відгук та відповідь.

Але не лише ці загальні питання знаходили свій відгук

в селянських приговорах. Справи місцеві, суто практичні,

хоч і звязані безпосередньо з основними справами, так само

в той чи инший спосіб набули собі вияву в приговорах.

Ось, приміром, лриговір селян села .Бобрика.

В донесінні пристава 1 стану Сумського повіту, Харків

ської губерні цього приговора подано так*):

„24 листопаду цього року в селі Бобрику селяни тої самої

волости на чолі з волосним старшиною Дяченком склали

такого приговора.

1) Хоч що, а щоб земського начальника та поліції не було.

Обрали свого врядника, місцевого селянина Василя Васильо

вича Яременка, і поклали йому платити 15 карбованців.

2) В кого є гроші по ощадних касах — забрати.

') Архів Істпарту України. Фонд Харківського жандармського управління.

.Справа № 531.
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3) Щоб губерська земська управа не мала права поряд

кувати страховим капіталом.

4) Заборонити ходити машині Апраксинським рукавом

Білгород — Сумської залізниці, і

5) Заборонити лісопромисловцеві- Курилову рубати ліс,

що купив він у графіні Апраксиної".

В цім приговорі селяни, віддавши належне загальним спра

вам, що стояли в порядку денному революції, твердо перей

шли „до чергових справ" свого місцевого життя. І ось. саме

тут революційна воля селянства дійшла свого яскравого

вияву. По-перше, вони поклали вето на право губерської зем

ської управи порядкувати страховими капіталами (а ті капі

тали доходили сотні тисяч карбованців), по-друге, вони

зупинили рух на залізничнім рукаві, що в'язав Апраксинські

економії з Білгород-Сумською залізницею, і, по-третє, забо

ронили купцеві рубати ліс. В цих ухвалах знати волю „хазя

їна землі", що вирішів взяти владу до своїх рук.

Селянські приговори року 19С5 говорять за те, що рево

люційний рух глибоко охопив селянство України і поставив

його перед основними справами того часу. Як саме селянство

ті справи розвязувало, це ми бачимо з численних приговорів,

що пособляли селянському рухові набути організованосте,

це, по-перше, а, по-друге, відбивали селянські прагнення, надії

та перші, ще несталі, досягнення.

IX. Учасники руху.

В аграрнім русі року 1905 участь брало переважно неза

можне та середняцьке селянство, а участь у русі замож-

ницьких груп селянства не є явище спільне для всіх

районів. Правда, багато є джерел, які говорять за те,

що в поодиноких разах та в поодиноких районах більш-менш

активну участь в аграрнім русі брали й заможні господарі.

Але, як побачимо далі, це була досить своєрідна форма

участи в русі. Основна маса учасників аграрного руху, то

незаможники, та середняки. Що до наймитів, то вони само

стійної ваги в русі не мали.

Щоб ліпше з'ясувати вагу різних груп селянства в русі

року 1905, нам треба віддати увагу тим із наявних матері-

ялів, що характеризують цю сторону аграрного руху. За

основний матеріял, що дозволяє робити висновки за участь
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в русі року 1905 тих або инших груп селянства, стають

відповіді кореспондентів Вільно-Економічного Т-ва ').

Треба сказати, що цей матеріял не цілком ґарантує пра

вильність висновків, .бо* вже саме джерело його — кореспон

денти, що відповідали на анкети Вільно-Економічного Т-ва,

говорить за можливість неточности, односторонности і навіть

цілком суб'єктивного освітлення. І справді, відповіді коре

спондентів дуже часто мають собі за основу поверхові спосте

реження, оцінку того або иншого виступу селянства „на око",

з погляду людей, що віддають увагу загальному, оминаючи

поодинокі риси, деталі. Коли, приміром, кореспонденти Вільно-

Економічного Т-ва кажуть за те, що в тім або иншім виступі

брало участь „усе село", „всі селяни, й бідні, й багаті", то

вряд чи можна це брати буквально. Навіть вказівка на те,

що в тім, або иншім виступі брали участь „і заможні селяни",

зовсім не ґарантує правильности спостереження, бо такі

зауваження здебільшого роблено наче мимохідь, не подаючи

тих або инших фактів. Через це відомості, подані кореспон

дентами Вільно-Економічного Т-ва, потребують критичного

ставлення та перевірки їх иншими даними.

На жаль цих инших даних маємо дуже небагато. Правда,

в жандармських та поліцайських донесіннях, що нині є в архі

вах Істпарту України, та в мятеріялах прокуратури й губер

наторів (округові Істпарти), є поодинокі вказівки за соціяльний

склад учасників аграрного руху 1905 року. Деякі акти обви

нувачення так само висвітлюють це питання. Нарешті, маємо

ще одне джерело, що дає змогу проаналізувати соціяльний

склад селянства, яке брало участь в аграрному русі. Говоримо

за спогади активних учасників подій року 1905. А в тім, всі

ці матеріяли не дають вичерпної відповіли на запит про

вагу в русі тих або инших груп селянства, хоч і дозволяють

зробити загальні висновки.

Зупинімося передусім на аграрнім русі' Правобережжя. Як

вже ми відзначали, для Правобережжя за характерну та

типову форму аграного руху року 1905 правив страйк на

ґрунті таких домагань, як збільшення заробітної плати та

зменшення робочого дня. За дуже малим винятком ця форма

руху переважала на цілім Правобережжі.

'(Друдьі В. 3. О. Аграрное движение в России в 1905 — 1906 году".

№ 4 — 5 за рік 1908.
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Як на Правобережжі за основний тип поміщицького госпо

дарства були економії, що провадили господарство найманою

працею і до того, як загальне правило, інвентарем самої

економії, то селяни тут виступали, як продавці робочої сили.

Навіть у тих разах, коли селяни наймалися в економії на

жнива з оплатою з частини врожаю, вони й тоді, властиво,

заходили зі властителем у взаємини, як продавець робочої

сили з наймачем. Ось через що в районах широкого страй

кового руху за основну масу учасників селянських виступів

було незаможне та близьке до нього середняцьке селянство-

Саме ця маса шукала заробітків по економіях, бо власне

дрібне господарство здебільшого ніяк не могло дати жит

тьового мінімуму. Поруч із тим треба згадати, що селянське

господарство Правобережжя року 1905 на добрих три чверти

мало в собі як-раз ці незаможницькі та близькі до Них

середняцькі господарства.

Через це в русі року 1905 на Правобережжі переважно

й брала участь біднота та близька до неї середняцька маса.

Дрібні господарі гострим малоземеллям, а иноді й беззе

меллям засуджені на довічну нужду, ці" групи селянства

року 1905 робили наступ на поміщицьке господарство, дохо

дили поліпшення умов праці і плекали думку про те, що

аграрний рух кіиець-кінцем зліквідує поміщицьке землеволо

діння (а значіть і господарство) та передасть землі дрібним

господарям — селянам.

За участь в аграрному русі року 1905 бідняцько-середняць

кої маси кажуть усі наявні матеріяли, при чому частина

кореспонденцій Вільно-Економічного Т-ва та деякі акти обви

нувачення з аграрних процесів дозволяють зробити висновок

про особливу активність селянської молоди.

Отже, на основі всіх документів та відомостей, що маємо

по сьогодні, можна говорити про активну участь бідняцько-

середняцької маси селянства правобережного^ аграрному русі.

Маємо ще відзначити, що середняки не завеіди виступали

так само активно та виявляли таку саме революційну ініція-

тиву, як незаможники. Так, приміром, у кореспонденціях

Вільно-Економічного Т-ва подибуємо такі вказівки. Коре

спондент Чигиринського повіту пише: „Активність виявляла

переважно молодь та біднота, середняки особливого інтересу

в страйку не мали, бо вони на роботу в економії не ходять

та й для себе робітників, не наймають, бо вправляються
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в полі самі, а заможні підчас страйку лише посміювалися,

що в поміщиків хліб стоїть та переспіває, а в них жнива

(біднота робила заможним за встановленою на громаді таксою).

Настрій у заможних став инший лише пізніше, коли скрізь

збільшено заробітну плату".

Вказівку та те, що в деяких випадках середняки особливого

інтересу в страйку не мали—в цій основній для Правобе

режжя формі руху—подибуємо досить часто.

Що до бідноти, то можливо, вона в поодиноких разах

так само не співчувала рухові. З тих або инших причин, але це

подибуємо. Приміром, кореспонденції відзначають, що в Ма-

ківській волості Кам'янецького повіту (Поділля) „в страйках

брало участь ціле село. Не співчувала лише купка бідноти,

що потребувала денного заробітку, але вона мала була

коритися наказам цілого села". Те саме маємо й на Київщині.

Та всі ці поодинокі моменти не відбиваються серйозно

на основному висновку про те, що біднота та більша частина

середняків брали активну участь в аграрно-страйковім русі

року 1905 на Правобережжі. ' Щоб схарактеризувати участь

бідноти й середняків в аграрнім русі 1905 року, подамо на

увагу ще один дуже поширений спосіб у страйкарів. Як

ми вже казали, страйкарі виганяли сторонніх робітників,

не допускали їх робити по економіях. . Виганяння чужих

робітників, як відомо, було за характерну ознаку всякого

страйку і на Правобережжі, і по инших районах України.

При цьому селяни часто допускалися й насильства над сто

ронніми робітниками (били їх то-що).

Ворожнеча до „чужих" природно поставала з конкуренції,

але не зрідка вона набувала явно хоробливих форм та при

вносила тяжкий момент у боротьбу з поміщиками.

Инак стояла справа з більш-менш заможним селянством.

Всі відомості дають підставу говорити за те, що заможні

або близькі до того селяни не лише не брали активної

участи в русі, але дуже часто навіть заважали иншим

групам селянства активно наступати на поміщика. Приміром,

кореспондент із Мар'янівської волости Могилівського повіту

пише •): „В русі брала участь молодь та незаможніші. Ста

течні господарі наче поховалися. Хоч би одного господаря

на вулиці вбачити. Буцім повимерли. Сумежні села: Барок,

') „Трудьі В. 3. О." № 4—5 за рік 1908.
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Матейкове та Копайгород, заможніші, де багато хто купив

землю, в русі зовсім участи не брали".

Такі самі відомості маємо і з Київщини. Приміром,

кореспонденти пишуть. В Чигиринськім повіті, коли збіль

шено заробітну плату, то заможні сталі бідноті за ворогів

і збиралися разом з економіями зменшати зарплату.

„В Черкаськім повіті багатії стали за шпигів і видають

поліції страйкарів".

„З Радомиського повіту пишуть, що заможні („статечні"),

бувши проти аграрного руху, мстяться бідноті".

На Чигиринщині молодь та біднота відповіли куркулям

підпалами.

В Таращанськім повіті констатують люту ворожнечу до

заможних.

Такі повідомлення є характерні. Але мало того, що

заможні селяни або „посміювалися", коли страйки їх не

чіпали, або „збиралися разом з економіями зменшати зар

плату". Вони прихитрилися мати собі користь із страйкового

руху. За це повідомляють із Подільської та Київської губерні.

По деяких селах заможні селяни підчас страйку поспішали

зібрати свій хліб, після чого, гонючися за високими цінами

на робітників, що виникли в результаті страйку, сами йшли

в економії з иншими своїми односельцями і так я підробляли"

на страйку.

Отже, заможні селяни, як загальне правило, в русі участи

не брали. Лише в однім разі заможні сем'ї були причетні

до страйків. Це підчас страйків на бурякових плантаціях

На бурякових плантаціях роблять здебільшого дівчата.

Серед тих дівчат иноді були й дочки більш-менш заможних

селян. Підчас страйку вони, звичайно, так само брали

участь у русі.

Загалом заможні „ рухові не співчували, і все сторонилися

від сходин"^ Правда, по деяких місцях, особливо на півден

нім сході Подільської губерні та на півдні Київської, спосте

рігаємо ще одну своєрідну форму «участи" заможних селян

в аграрнім русі. За цю форму досить виразне уявлення

можна собі скласти на основі такого документух). Це доне-

сіння мирового посередника до Подільського губернатора,

післане влітку року 1905.

') Архів Істпарту України.
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Повідомляючи про те, що селяни села Глушковець та

Нижньої Томашівки збирають сільські громади й на тих

громадах виносять приговори про збільшення заробітної

плати по економіях та инше, автор пише: .

„Як я встиг помітити підчас розмов на громаді, то вся

ця агітація проти економії йде від кількох, здається, заможних

селян. Цю мою думку підтверджує те, що селяни переважно

побоювалися того, що як громада приговору не прийме, то

біднота з громади піде на роботу в економії, не вважаючи

на низьку плату, а до того оповів мені після зборів

пристав, що заможніші селяни села Глушковець агітують

за надмірне збільшення економією цін з тих міркувань, що

за таких умов орендар прогорить, і властителеві доведеться

продати їм землю значно дешевше ніж він тепер за неї хоче".

Можливо, звичайно, що мировий посередник в цім своїм

донесінні виявив характерний для подільських та київських

поміщиків та для деяких представників влади переляк перед

наростанням аграрного руху. Поміщикам тоді скрізь і всюди

ввижався безпосередній замах на їхню „освячену" земельну

власність. Можливо, що мировий посередник трохи й передав

куті меду. Але немає сумніву, думка про те, що розвиток

страйків може „викурити" поміщиків з економій, цвяхом

сиділа в головах селянської дрібної буржуазії, що пожадливо

поглядала на поміщицькі господарства та на кожнім кроці

дбала за своє велико-селянське, капіталістично організоване

хазяйство. Думка про те, що заможні господарі мали

бажання „викурити" поміщиків та орендарів, була сильно

поширена в офіційних колах. Приміром, в одному з „подань"

від товариша прокурора Канівського повіту до прокурора

Київського округового суду читаємо

„В районі удільних маєтків та маєтків приватних, най

більших, де населення зазнає особливо гострої скрути

в орендній землі, бо уділи та великі властителі уникають

віддавати землю в оренду селянам, помічено, що в страйках

брали діяльну участь найзаможніші селяни, що ніколи по

економіях не роблять; вони сами, не ховаючись, говорять,

. що роблять те, бажаючи викурити ненавидних орендарів та

стати на їхнє місце".

г) Архів Істпарту України. Подання товариша прокурора Ющенка.

Червень 1905 р.
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Отже, правобережне заможне селянство, якщо й брало

участь у русі року 1905, то ця участь була досить своєрідна.

Але, якщо ця група селянства не була за активного учасника

аграрного руху першої нашої революції, то за об'єкт руху

їй правити довелося. Удари незаможного та середняцького

селянства року 1905 падали не лише на велике землеволо

діння й господарство, а до певної міри й на заможне право

бережне селянство. Правда, у своїй основі аграрний рух

всіма своїми . формами на Правобережжі був скерований

проти властителів та орендарів. Але чимале число кореспон

дентів Вільно-Економічного Т-ва так само, як жандармсько-

поліцайське листування,- говорить за те, що незрідка селяни

виступали й ' проти найзаможніших з-поміж своєї класи.

Кореспондент Кам'янецького повіту Подільської губерні пише,

приміром, що аграрний рух ішов проти кожного без винятку

властителя землі. Хто б він не був: поміщик, орендар, дво

рянин, піп, купець, селянин чи єврей. В Радомиськім повіті

Київської губерні, як пише кореспондент, рух виступав

проти .„тих, що мають більше 100 десятин землі, і сами

з родинами Своїми на ній ніколи не роблять". В Балтськім

повіті Подільської губерні „домагання збільшити заробітну

плату селяни ставили й селянам, і поміщикам".

В Звенигородськім повіті „заробітну плату скрізь, і по

економіях, і в селян року 1905 збільшено". В Черкаськім

повіті домагання збільшити заробітну плаіту ставлено й замож

ним селянам. Один кореспондент оповідає такий епізод.

В Лебединській волості, Чигиринського повіту, Київської

губерні перед страйком у поміщицькій економії на сільській

громаді попереду врегульовано взаємини найнезаможніших

селян із заможними. Встановлено таку денну заробітну плату

на хазяйських харчах: чоловікам 1 крб. 20 коп., жінкам

80 коп. Правда, заможні селяни не завсід» попадали під

удар страйку, вже хоча б тому, що наймити дуже часто

просто відробляли куркулям той хліб, паливо або гроші,'

що злидні змусили взяти у них ще взимку. В таких разах,

а їх було дуже багато, куркулям не доводилося мати справу

з домаганням про збільшення заробітної плати.

Вивчавши відповіді на анкети Вільно - Економічного Т-ва

з Київської губерні, А. Лосицький приходить до такого

висновку.

') „Трудьі В. Е. О." № 4 1— 5, зарік 1908, стаття А. Лосицького, стор. 115.



Що до заможних селян, то маємо лише ту вказівку, що

від них не домогалися збільшити заробітну плату, а здебіль

шого таке домагання ставлено й їм, а иноді рух і просто

був скерований проти селян, але це мова мовиться за селян-

поміщиків".

Отже, аграрний рух року 1905 на Правобережжі цілком

виразно виявив класову диференціяцію селянства, і якщо

виступи бідноти та частини середняків проти .заможних селян

не мали на Правобережжі масового характеру, то це через

те, що цілий рух за головний свій об'єкт мав велике та лати-

фундіяльне землеволодіння й господарство краю. Року 1905

селянство страйковий рух на Правобережжі скерувало проти

свого основного головного та могутнього ворога — поміщика

та великого орендаря. Через те заможне селянство в першу

стадію аграрної революції року 1905 не зазнавало від руху

тяжких ударів. Але ті вдари були, і це підкреслює класовий

характер аграрного руху.

Коли на Правобережжі за основну масу, що брала участь

в аграрному русі року 1905, були незаможники та середняки,

то на Лівобережжі маємо щось складнішого. Передусім на

Лівобережжі форми аграрного руху були різноманітніші від

форм на правім березі. Таку різноманітність форм руху, як

погроми поміщицьких маєтків, заорювання землі, поруб лісу

та спаш, тут подибуємо куди частіше, ніж на Правобережжі,

а між тим такі форми руху, як от погром економії, масовий

поруб лісу, масовий* спаш в куди більшій мірі забезпечують

виступ „цілим селом", без поділу на бідних і багатих, ніж то

є підчас страйку на ґрунті домагань поліпшити умови праці.

До того ж сами страйки на Лівобережжі мали здебільшого

трохи инший характер, ніж страйк на Правобережжі. В губер-

нях Полтавській та Харківській, а почасти й в Чернігівській,

за переважний тип страйків був страйк з домаганням знизити

орендну плату на землю та збільшити орендний фонд.

Якщо на Правобережжі здебільшого незаможник та близь

кий до нього середняк домагалися, щоб поміщик, або капі

талістичний орендар збільшили заробітну плату, то в Пол

тавський та Харківській губернях за найгострішу справу

була оренда землі, без чого дрібні господарі — біднота,

середняки й частина заможних, не могли господарювати.

Ось через що на Лівобережжі в аграрному русі, по - перше,

виразніше виступає середняк, по - друге, незрідка в боротьбі
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за зменшення орендної плати за землю та збільшення оренд

ного фонду бере участь і заможніший. Для них ця боротьба

тут, на Лівобережжі, мала під собою більше підстав, ніж на

Правобережжі, бо там дрібна селянська оренда була мало

поширена, в той час, як в Харківській, Полтавській та, по

части, Чернігівській губерні ця оренда правила за один з най

важливіших економічних факторів сільського господарства.

Через це для Харківської та Полтавської губерні вельми

є характерні вказівки на те, що в аграрнім русі брало участь

„все село". Це, звичайно, зовсім не значить, що по цих

губернях був єдиний фронт цілого селянства в аграрнім русі.

Такого висновку робити не можна, бо маємо факти, що гово

рять за противне. Але, вивчення соціяльного складу селян,

що брали участь у русі, дає право зробити висновок про

значну соціяльну картатість цього складу та. про участь

в русі й заможніших господарів, при чім ця участь деякої

частини заможних селян у русі не страхувала їх од того, що

частина ударів падала й на . них. Справді, те, що заможні

селяни досить часто вирушали „усім селом" на погром, на

спаш, рубати ліс, везти з поля поміщицькі снопи то-що, не

врятувало їх од страйку, від погрому та инших форм аграр

ного руху. Бувши суб'єктами аграрного руху, заможні селяни

тут, на Лівобережжі, ще в більшій мірі, ніж то було в Київській

або в Подільській губерні, ставали за його об'єкт і прий

мали на себе удари аграрної стихії.

Вже в найперших аграрних виступах селян Херсонської

губерні виявилися характерні риси руху, характерні для

соціяльного складу учасників тих або инших виступів. При

міром, у страйку в економії генерала Глазенапа (на страйк

зайшло 28 травня року 1925) брало участь ціле село Васи-

лівка. Як ми вже казали, сільська громада села Василівки,

де були й середняки й заможники, ухвалила, щоб крім дома

гань забезпечити інтереси робітників (збільшити зарплату,

усунути сторонніх робітників, робити 12 годин на добу

то-що), поставити поміщикові ще одно домагання, в інтере-

ресах вже середняка та заможніших хазяїнів, а саме, щоб

землю та луки здавано за помірну ціну, і то лише місцевим

селянам. На цих домаганнях об'єдналися середняк, замож

ний і біднота. Всі ці три групи дружно страйкували й дійшли

певних успіхів. Між иншим кореспонденти Вільно- Економіч

ного Т-ва відзначають такий цікавий факт: селяни, що мали
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куповану землю, як загальне правило, в русі участи не брали.

Так, за Велико-Історопську волость Лебединського повіту

кореспондент пише, що „хто мав куповану землю, ті не йняли

віри, щоб у них відібрали землю задурно, або хоч і за гроші".

Мову мовиться тут, звичайно, за тих селян, що в них було

що „одбирати", тоб-то за селян, сильно заможних, що зуміли

купити чимало землі.

Жандармські та поліцайські відомості за Харківську губерню

так само говорять за те, що тут участь заможніших селян

в аграрнім русі не була винятком, а навпаки, була більш-

менш загальним явищем.

А в тім, це в жадній мірі не унеможливлювало класових

сутичок у самім селянстві. Навпаки, на Лівобережжі взагалі,

а в Харківській губерні зокрема, таких сутичок було значно

більше, ніж на Правобережжі. Ось, приміром, факти, що за

них генерал-ад'ютант Струков говорить у своїй „записці" до

царя про аграрний рух в Лебединськім повіті Харківської

губерні.

Року 1905 9 червня, пише Струков, селяни села Олек-

сандрівки спасли худобою толоку селян орендарів Сайка та

Ярошенка. Того самого 9 червня ввечері на майдані села

Козельського зібралося понад 100 чоловіка селян, що й руши

ли в економію Войнич-Сянокинського та погромили добро

орендаря економії Василя Омельченка. Поголоска про те, що

буде погром, була в селі вже за кілька день перед тим,

через що Омельченко з родиною, так само, як і орендар

його, Петров, що живе в однім домі з Омельченком на різних

половинах, поспішили виїхати з економії*

Громивши Омельченка, юрба анічого не чіпала в помеш

канні Петрова, і навіть сама дбала за його добро.

Потім того юрба на чолі з кількома місцевими селянами

рушила на хутір селян Івана та Василя Бабенкових і тут

так само вчинила погром.

Маємо відзначити, що орендар Омельченко є селянин

і що він орендував під 45 десятин землі. Отже, цей виступ

селян був скерований не проти великої економії або вели

кого капіталістичного орендаря, а проти дрібного орендаря-

селянина.

Уночі проти 10 червня в тім самім Лебединськім повіті,

в селі Товстому селяни погромили заможних хазяїнів Івана

та Павла Большакових, що мали лише 40 десятин землі.
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А 10 числа селяни села Бобрика скосили 11 десятин сіно-

жати заможного селянина села Воровеньки Івана Харченка,

та до того ще побили й вікна в домі й нахвалялися під

палити.

Таких повідомлень у жандармських та поліцайських спра

вах за Харківську губерню маємо багато. Всі вони кажуть

за те, що цілий рік 1905 точилася не лише боротьба бідноти,

середняків та частини заможних проти поміщиків, а й боротьба

бідноти та частини середняків проти заможних. Наявність

фронту боротьби проти великого землеволодіння та госпо

дарства не унеможливлювала, не згортала фронту боротьби

проти куркулів.

Що до соціяльного складу учасників аграрного руху

року 1905, то Полтавська губерня від Харківської нічим не

різниться.

Загальний висновок з відповідей на анкети Вільно-Еконо-

мічного Т-ва В. Толуб'єв формулує так

„Із 67 повідомлень, що описують ті або инші форми руху,

і ті, що дійшли певного вияву, і ті, що не дійшли його,

немає жадного, де б не було сказано, що в усіх формах руху

брали участь місцеві селяни та козаки, при чім їхня участь

набувала вельми" широких розмірів. У багатьох повідомленнях

сказано, що брало участь „усе село", „вся слобода". За те,

що в русі брало участь небагато люду, говориться лише

в тих разах, коли рух був незначний або виявив себе лише

в грабуванні єврейських крамниць".

Але і в Полтавській г^берні відзначено все ту саму харак

терну особливість участи в русі заможних селян. Там, де

мова йшла за те, щоби спасти сіножать, забрати з поля хліб

то-що, то в цих формах певна частина заможних участь

брали. Так само вони разом „з цілим селом" вирушали до

економій і домагалися зниження орендної плати. В инших же

формах руху заможні, принаймні основна їхня маса, участи

не брали. Правда, маємо відзначити ще одну форму участи

заможних у русі — з примусу. Приміром, в селі Чевельці,

Лубенського повіту в страйку та в погромі економії брало

участь ціле село. Кореспондент Вільно-Економічного Т-ва

цей факт пояснює так;

„Як в селі тім сама біднота, то два-три заможні госпо

дарі хоч-не-хоч мали були рух підтримувати, бо бувало

') .Труди В. Е. Т." № 4—5, рік 1908, стор. 335.
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й таке, що хто не приставав, того били. В таких разах спосте

рігаємо одностайність у виступах цілого села.

Для Полтавщини характерні ще й такі відомості про

соціяльний склад учасників аграрного руху. Приміром, в селах

Остролучному та Селище Переяславського повіту селяни

спасали худобою економічні луки. Спасали майже самі серед

няки. Причина на те дуже проста: заможних селян по тих

селах не було, а бідноті не було чим спасати — не мала

худоби, лишалися самі середняки.

В жандармськім архіві за рік 1905 і) е документи, з яких

знати, що в Кобеляцькім повіті, Царичанської волости на

селянські розрухи зайшло ще в березні, а сили вони набули

під кінець літа. Виявилися ті розрухи переважно в тім, що

селяни рубали ліс, забирали з поля хліб та заорювали

поміщицькі землі.

В русі брала участь не лише біднота, а й заможні.

Правда, заможних лише на те стало, щоби рубати ліс та

почасти забрати з поля панський хліб.

Отже, на Полтавщині заможне селянство деяку участь

в аграрнім русі брало, але та участь була обмежена певними

формами руху. Крім того, заможні зчаста „брали участь"

лиш через те, що инші селяни втягли їх силоміць.

Року 1905 на Полтавщині аграрний рух одною своєю

стороною повернув проти куркулів. Пізніше, в р.р. 1906—7,

класова диференціяція в аграрнім русі виявилася яскравіше,

але й року 1905 її вже добре знати.

Виступів проти заможних року 1905 на Полтавщині було

кілька. Приміром, у червні року 1905 в селі Веприку були

великі розрухи. Місцеві селяни, числом 300 чоловіка, зага

няли свою худобу на луки веприцького сільсько-господар

ського т-ва та на луки багатих козаків. Викликано властей,

прибув сам гадяцький справник зі стражниками. Справник

взявся був умовляти селян „не ламати спокою та ладу",

але селяни твердо стояли на своєму й казали, що як „свого

випасу не маємо, то виганятимемо на ті луки худобу

й надалі".

Жандармські донесіння за рік 1 905 2) згадують за широку

агітацію, що підбурювала громити поміщиків та багатих

') Архів Істпарту України, жандармський фонд Полтавської губерні.

2) Архів Істпарту України, фонд жандармського управління, Полтавсь

кої губерні, справа 437.
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ге- і селян у таких селах, як Бобрик, Беєво, Семенівка та Заца-

рівщина, Гадяцького повіту,

ро Агітували ціле літо й кінець-кінцем тут було кілька висту-

ах пів проти економій та заможних селян (спаш то-що).

ш Ворожнеча у взаєминах деякої частини заможного селян-

ц. ства з иншою масою села инколи навіть набувала організацій

ні- ного вияву. Так, жандармські донесіння ') подають такий факт,

а Року 1905 в листопаді місяці в селі Вільшани, Прилуць

кого повіту, аграрний рух набув гострих форм. До того часу

х і в районі Вільшан було кілька страйків та инших селянських

і виступів, при чім рух набув класового характеру і до певної

і міри був скерований проти заможних селян. Справник доно-

> сить, що заможні „заснували партію противників страйку".

Що то за „партія", того на жаль докладніше не знаємо.

В Боришпільській волості, Переясловського повіту, на гро

маді 27 листопаду року 1905 був досить гострий виступ замож

них селян, що гаряче відкидали намір громади скласти при-

говора з домаганням поділити поміщицьку землю між селянами.

Маємо один цікавий офіційний документ, що намагається

на основі аналізи соціяльних груп полтавського селянства

дати прогнозу стану губерні року 1905.

Цей документ є донесіння губернатора Полтавської губерні

до міністра внутрішніх справ „про настрій населення в гу

берні"; датовано його 11 квітня року 1905 2).

В цім донесінні губернатор дає таку інформацію про

сільське населення „дорученої йому губерні".

„Передусім вважаю за потрібне сказати, що сільське

населення дорученої мені губерні, то не є щось одностайне.

Воно розпадається на три групи, і ці групи різняться між

собою і розвитком, і аграрно-соціяльними жаданнями. Перша

група, найчисленніша, то малоросійські козаки, що ніколи

не знали крепацтва, приватні властителі зі значно розвиненим

почуттям власної гідности та громадських повинностей. Серед

козаччини нахил селян, колишніх панських, до аграрних

розрухів не лише не має співчуття, а, навпаки, явний опір.

Друга велика група, то колишні властительські селяни.

Серед них з того самого часу, як їм дано волю, виник погляд

') Архів Істпарту України, фонд Жандармського Управління Полтавської

губерні, справа 437.

2) Н. Карпов: „Крестьянское движение в революции 1905 года" изд.

1925 г., стр. 126 — 127.
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на землі, що лишилися у поміщиків, як на природний фонд

селянського землеволодіння, та тверда думка, що як не

тепер, то колись, так або инак, а ці землі мають відійти

до них. За малоземелля та тяжкого економічного стану

взагалі цей погляд править за головну основу для аграрних

розрухів.

Нарешті, третя група, найменша числом, це колишні

скарбові селяни, найтемніші, даючи найбільше виявів злочин

носте, вони є добрий елемент для всякої противної ладові

агітації.

Далі губернатор вельми яскраво описує настрій селянства

в губерні. Він „має на жаль констатувати", що ще по-весні

року 1905 „доручена йому губерня" „була позначена нерво

зністю та піднесеністю". Основна причина тих хоробливих

настроїв серед селянства, то поголоски про землю, про те,

що її ділитимуть між селянами. Правда, губернатор поспішає

запевнити міністра, що „загалом любов до царя, до царя-

самодержця є така міцна, як і попереду, нарід і слухати

не хоче про будь-яке обмеження самодержавної царської

влади, твердо вірить, що всі милості та сподівані полегшення

його стану він може дістати лише від царя, і тільки від

нього".

Ця певність губернаторова у „настроях населення" не

заважає йому, проте, тут же сказати й так: „Через все ска

зане ручитися за те, що в дорученій мені з найвищої волі

губерні мирний спосіб життя ніщо й ніде не порушить,

я не можу".

Зокрема губернатор „майже певен, що вберегти губерню

від страйків сільських робітників йому не пощастить".

А в тім, аграрний рух року 1905 на Полтавщині довів,

що поміщикам сильно загрожували не лише сільські робіт

ники та „колишні скарбові селяни". Як раз та „найчислен-

ніша" група селян, що за нею губернатор був „доброї думки"

(тоб-то група „малоросійських козаків") в основній своїй

масі виявила велику активність в аграрнім русі, бо хоч у цієї

групи, як каже губернатор (каже, звичайно, ніяк не

точно, не добираючи кореня справи) і було значно розви

нено „почуття власної гідности та громадських повинностей"

та не було землі. Не було землі ні своєї, ні орендованої. Отже,

природна річ, що й „малоросійські козаки" брали участь не

лише в розмовах „про розділ землі", про те, що її мають

166



відібрати від поміщиків, але в значній своїй частині й у „до

буванні землі", в аграрнім русі. При чому, саме ця група

селян розкололася і дала від себе „противників страйку"—

найзаможніших селян.

Отже, наявні матеріяли (не сказати, щоб багаті та завсіди

добре перевірені) дають основу на висновки про участь

• в аграрнім русі року 1905 на Полтавщині різних груп селян

ства. Ці матеріяли кажуть за те, що в русі брала участь

основна маса селянства — біднота й середняки переважно, та

частина заможніших, при чім ця група брала участь лише

в деяких формах руху. Не завсіди участь заможних у русі

була добровільна, так би мовити, „з переконання".

Знову ж маємо й те відзначити, що боротьба з заможним

селянством, з куркулями, ще року 1905 на Полтавщині дійшла

досить виразних та окреслених форм.

Що до соціяльного складу учасників аграрного руху

року 1905 в Чернігівській губерні, то матеріяли Вільно-Еко-

номічного Т-ва дають такі висновки:

Здебільшого участь в аграрнім русі брало „ціле село",

„чисто всі", або „більшість" „більше, як половина". Але

докладніше вивчення даних з анкет Вільно-Економічного Т-ва

говорить, що такі вказівки, як „ціле село", „чисто всі", треба

приймати умовно, бо майже в усіх випадках, де виступало „ціле

село", були або поодинокі заможні селяни або цілі групи

їхні, що участи в русі не брали, а иноді навіть виступали

проти нього. Чернігівську губерню характеризують ті самі

взаємини в аграрнім русі різних груп селянства, що відзна

чені для Полтавської та Харківської губерні. Але, як у Чер

нігівській губерні виступи „усім миром" набули більшого

поширення, і як тут, так звані, „руїнницькі" форми аграрного

руху (погроми, підпали то-що) дійшли яскравішого вияву,

то й участь у таких виступах цілого села є ймовірніша. Що

до цього, то дослідувач руху на основі відповідей на анкети

Вільно-Економічного Т-ва В. Голубєв дає такий висновок').

„Що до заможности груп учасників руху та до инших

ознак, то й тут свідчення надзвичайно одноманітні. Здебіль

шого кореспонденти говорять за участь переважно бідноти

та селян середнього достатку та за випадкову участь або,

навіть, цілковиту неучасть заможного селянства.

') .Трудьі", № 4 — 5 за рік 1908, стор. 371.
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Подібно до того, що було на цілому Лівобережжі, за

можне селянство Чернігівщини брало участь в аграрному

русі року 1905 переважно в тих випадках, коли мова йшла за

зменшення орендної плати. Крім того, подибуємо участь

заможних у порубах та инших аналогічних формах руху.

Приміром, кореспонденти Вільно-Економічного Т-ва дають

такі відомості. Зі Стародубського повіту кореспондент пише:

„У нас рубали та грабували ліс ті, що мають коні, отже

заможніші селяни". Кореспондент з Глухівського повіту ви

разніше говорить за те, що „в селах Полковницька Слобода

та Уланове в грудні року 1905 по ночах рубали ліс, і рубали

селяни середніх достатків та заможні".

Аграрний рух на Чернігівщині року 1905 піднявся проти

поміщика, але фронт класової боротьби серед самого селян

ства й у ті часи знати вже досить добре. Форми цієї боротьби

були ті самі, що й по инших місцях України. Але в пооди

ноких разах заможне селянство Чернігівщини не лише більш-

менш вдало боронило себе від „страйкарів", а й само пере

ходило в наступ. Особливо яскравий приклад активности

заможного селянства дає добре знана вихвостівська історія;

І. Дроздов на основі архівного матеріялу дає докладний

опис цієї терпкої сторінки з історії аграрного руху на Черні

гівщині ').

Ця трагедія відбулася в селі Вихвостовому, Городнянсь-

кого повіту, 31 жовтня — 2 листопаду року 1905. Перед тим

в повіті та зокрема в селі Вихвостовому широкою хвилею

розлився аграрний рух.

Акт обвинувачення говорить за те, що ще з половини

жовтня в повіті почали громити великі економії. 27 жовтня

погромлено ґуральню поміщика Кравольського-Гринемського

в селі Вихвостовому.

„Учасники банди, читаємо в акті обвинувачення, не ховаю

чися казали, що слідом за поміщиками громитимуть і замож

ніших селян, а, погромивши їх, ціле село спалять, а потім

село нове осадять, а землю буде поділено нарівно між усіма

селянами...".

Гострі форми аграрного руху, очевидно, застрашили за

можніших селян і вони перейшли в наступ. Ще з 31 жовтня

') І. Дроздов „Аграрнме волнения в Черниговской губернии в годн

первой революции", стор. 98—109.
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вони скликали громаду, де під загрозою розправи від за

можних прийнято приговора про охорону в разі дальшого

розвитку руху. Через два дні куркулі знову зібрали громаду.

Багато хто з них прийшов на громаду озброєний, і ось

тут вони й взялися розправлятися з „ворогами громади".

Вбито тоді тут 15 чоловіка. Все, що тут діялося, вражає

жорстокістю та нелюдськістю').

На основі детального ознайомлення з матеріялами ви-

хвостівської трагедії Дроздов подає такий висновок: „Твердо

можна сказати, що розправу ту вчинила група сільських

багатіїв села Вихвостового з М. Бобровником на чолі та за

активної допомоги від представників місцевої сільської власти.

Терпка вихвостівська розправа куркулів над активними

учасниками аграрного руху каже за те, що в поодиноких

разах класова ворожнеча в селянстві року 1905 доходила

тої, широко розгорнутої форми, що її виявили в нас на

Україні події, періоду громадянської війни років 1918 — 20.

По степових районах України (Катеринославська, Хер

сонська губерні та більша частина Таврійської) орендні дома

гання (зменшення орендної плати, збільшення орендного

фонду) в аграрнім русі року 1905 були за основні. Ці дома

гання поставали з тих земельних взаємин, що склалися на

степу на той час. Що то за взаємини, що в них основного?

Те, що за майже необмежених земельних просторів степових,

які часто не бачили навіть ще плуга, південний степ України

гнітив селянську масу малоземеллям. Це було через те, що

поміщики широко використовували дешеву працю зайшлих

сільсько-господарських робітників і зле задовольняли місцеве

селянство орендою землі. Навколо селян розлягались безкраї

земельні простори й у той же час вони не могли купувати

або орендувати землю в потрібних для господарства розмірах.

Через це аграрний рух по степових районах за основну

свою мету мав ліквідацію латифундій, своїми вістрями він

*) Ось як описує одну з жахних сцен акт обвинувачення: „За Волохом

вбито Т. Карлика, потім того десятські привели до зборні сина Т. Кардика—

Хведора, хлопця 16 років. Цей, ішовши з дому, взяв з собою ікону. Ікону

йому з рук узяв титар, а Шевченко крикнув йому: „христись". Хведір пере-

христився. Н. Ілющенко вдарив його позаду сокирою, а Шевченко стрілив

в нього на віддалення 5 кроків, влучивши Хведорові в лице. Кров приснула

фонтаном, і Хведір Кардик з пальцями, стуленими для хреста, впав мертвий.

Шевченко сказав Іванові Козловському відтягти тіло Хведорове у воду,

що й зробили.
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впирався переважно у велике землеволодіння. Правда, в роз

палі аграрного руху діставалося й середньому землеволодінню,

але наймогутніших ударів зазнало тут землеволодіння велике.

Инакше, звичайно, й бути не могло, коли згадати, що помі

щики степових районів хоч і мали були віддавати значну

частину своїх земельних просторів в оренду селянам, проте

цілком задовольнити селян землею вони й не збиралися. А в тім,

якраз ті великі маєтки й були для селян найяскравішим

втіленням тих кріпосницьких взаємин, що на них пристати

не могла ні середняцька маса, ні селянська буржуазія, що

і к часу першої революції вже виросла на степах.

Отже, за основний об'єкт аграрного руху по степових

районах, а особливо в південно-східній частині Херсонської

губерні, на півдні та на південнім сході Катеринославської

і на півночі Таврійської губерні, було велике, а почасти

середнє поміщицьке землеволодіння. Проти цього об'єкту

виступало майже все селянство степових районів. Звичайно,

і тут, як і по инших місцевостях України, виступали й проти

багатих селян. Звичайно, і тут класовий антагонізм в тій

або иншій мірі подибуємо серед селянства в русі року 1905.

Але на основнім тлі, на тлі боротьби за поміщицьку землю,

моменти класового антагонізму в самім селянстві трохи при

гасали, особливо в згаданих вище районах, де погромний

рух дійшов найгостріших форм. Через те по степових райо

нах виступи селянства, особливо при погромі поміщицьких

економій, більш за все наближалися до того типу, за який

можна сказати, що в русі брало участь „ціле село".

В однім зі своїх донесінь до міністра внутрішніх справ

Катеринославський губернатор Лопухін пише так'):

„Що до селянського малоземелля, то треба визнати, що

не так справжня земельна скрута в селян, як переважно їхнє

бажання мати в себе більше землі стало за добрий ґрунт

для пропаганди".

Царський чиновник правильно підмітив, що „бажання

мати в себе більше землі" зрушило селян, навіть більш-менш

заможних, на аграрні виступи на боротьбу за землю. Але він

помилково з'ясовує це самим лише „бажанням" мати більше

землі, бо за „бажанням" завсіди лежала економічна конеч

ність, що й спонукала всі групи селянства до аграрних розрухів-

') Донесіння Катеринославського губернатора від 13 січня року 1906

за № 326.
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„Колега Лопухіна, Херсонський губернатор Малаєв, ліпше

розбирався в справах і тому в донесінні до міністра вну

трішніх справ 23 січня року 1906 писав: 1)

„Безперечно, що для Херсонської губерні справа з мало

земеллям, то справа великої ваги. Міщани-десятинники на

властительських землях та безземельні селяни, то є горючий

матеріял, ладний, коли не до революції, то до послуг -рево

люціонерів, що використовують їх, як матеріял. Земельний

голод не був за причину селянських розрухів, але привідці

революції зібрали навколо себе саме цих людей, а до них

пристали й цілком заможні селяни, сподіваючися, як вони

кажуть, лише в такий спосіб врятувати себе від погромів".

Правильне зауваження про те, що частина „цілком за

можних селян" пристала до аграрного руху, Малаєв на

магається „зм'якшити", пояснюючи цей факт тим, що заможні

селяни приставали до тих або инших виступів лише з ба

жання врятувати себе від погромів. Можливо, що в пооди

ноких разах так воно й було, але лише в поодиноких разах.

Загалом же певна частина заможного селянства не могла не

брати участи в аграрнім русі, бо це був рух переважно

проти латифундій, а в ліквідації цих латифундій заможне

селянство мало дуже великий інтерес.

В. Громан, що розробляв анкети Вільно-Економічного

Т-ва зі степових губерень України 2) дав таку табличку свід

чень кореспондентських про групи селянства, що брали

участь в аграрних виступах3).

Всіх свідчень за групи, що брали участь в аграрних ви

ступах, було 46. Розпадаються вони так:

Які групи брали участь у русі казано

1. Всі селяни 5

2. 16

3. Середняки й біднота . . 7

4. 7

5. Середняки й заможні . . 1

6. Зайшлі робітники . . . 1

7. Невизначені шари . . . 9

') Донесіння Херсонського губернатора від 23 січня року 1906.

2) „Трудьі" В. 3. О., № 4 — 5 за рік 1908, статя В. Громана, стор. 412.

3) В підрахунках Громана маємо аграрні виступи двох років — року

І905 і року 1906. Проте, і для одного року 1905 групування є те саме, що

й для обох років першої революції разом.
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Щоб ліпше уяснити справу, ці свідчення кореспондентів

треба розбити на три групи. Перша група — участь цілого

села, всіх груп селянства. Сюди маємо залучити (№ 1 таблиці)

5 свідчень. Друга група — участь лише середняків та замож

них, до цієї групи відходить лише одно свідчення (№ 5 та

блиці). Третя група — участь цілого села за виїмком лише

багатих селян. До цієї групи маємо залучити 40 свідчень

(в тім числі й 9 з „невизначених шарів").

Отже, кореспондентські свідчення говорять за переважну

участь в аграрнім русі степових районів незаможно-серед

няцького селянства, тоб-то відзначають спільне для цілої

України явище. Але коли на Правобережжі, а почасти й Лі

вобережжі, за основну ланку незаможно-середняцького се

лянства, що брало участь в аграрному русі, була біднота та

близькі до неї середняки, то тут на степу, навпаки, середняки

та певна частина заможніших були, так би мовити, за основ

ний актив аграрних виступів.

Правобережжя та Степ — це були наче два кінці одного

ланцюга аграрного руху,

І коли на однім кінці (Правобережжя) за основну порушну

силу руху були незаможники та близькі до них середняки,

то на другім (Південний степ) за цю силу була середняцька

маса, підсилена біднотою на однім фланзі і частиною замож

ного селянства на другім. За те, що частина заможного

селянства брала участь в аграрних виступах, маємо ряд вка

зівок в анектах Вільно - Економічного Т-ва. Так, приміром,

у Катеринославській губерні, як сповіщає кореспондент, усі

шари селянства брали участь у русі. В селі Ц. лише один

селянин має куповану землю, але й його сем'я брала участь

в русі. Инший кореспондент') пише: В русі „брали участь

всі, багаті й бідні. Як громлено економію, то один селянин,

що має 100 десятин надіслав три паровиці волів по па

ровик".

В Херсонській губерні так само відзначено, що в багатьох

разах заможні брали участь в аграрних виступах.

Приміром, кореспонденти Вільно-Економічного Т-ва2) по

відомляють, що в русі „брали участь не лише бідні та селяни

середніх достатків, а навіть і дехто з заможних".

') Обидві кореспонденції див. в „Трудах В. 3. О.", № 4—5, за рік 1908,

стор. 448.

3) Звідти ж, стор. 476.
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„Брали участь незаможні, з середніми достатками і заможні.

Як народ дуже лихий на поміщиків, то кожний похваляв

все те чинене"; „брали участь незаможні, з середнім достатком

та заможні, инші подивлялися, похваляючи".

Все це дозволяє говорити за те, що певна частина за

можних селян не лише „подивлялася, похваляючи" такі форми

руху, як от погром маєтку, але й сама брала участь в тім,

або иншім виступі.

Крім того, в Херсонській губерні бувало' й так. В одній

з кореспонденцій Вільно - Економічного т-ва1) сказано, що

„в русі брали участь місцеві селяни, і то заможніші. Селяни,

що мали куповану землю, до руху ставилися вороже. Най-

бідніші — дарбенники, що дістали півнаділа, ніякої участи

в русі не брали". Це повідомлення потребує певних пояснень

Тут сказано, що селяни, які мали куповану землю, до руху

ставилися вороже. Що це за селяни? Здебільшого це ті, що

мали по 100, 200, 300 і більше десятин землі. Це ті, „степові

хуторяни", що в них що-літа робило по 10— 15 наймитів.

Земля в них була купована. Зрозуміло, що це вже не просто

„заможні", а куркулі господарського, а не торгово-лихвяр-

ського типу. До руху вони, звичайно, ставилися вороже,

і виряжання такими „фармерами" трьох паровиць волів, щоб

забрати паровика з погромленого маєтку, не є показник.

Що до більш-менш заможних верств села, то вони в аграрнім

русі на південних степах України брали не аби-яку участь 2).

Подані явища є характерні, так-би мовити, для сутого

степу. А на тих частинах Катеринославської та Херсонської

губерні, що підходять до Лівобережжя, а другою стороною

до Правобережжя, цілком природно відбивався переходовий

характер господарських умов. Так, приміром, у Лисаветград-

ськім повіті Херсонської губерні участь у русі заможних

вже не є така велика. В жандармськім листуванні маємо

на це таку, приміром, згадку.

„Аграрний рух у травні місяці охопив більшу частину

повіту. Виявився рух у тім, що селяни ставили домагання

збільшити заробітну плату, відсторонити зайшлих робітників;

иноді підпалювано економії. Участь у русі брали переважно

безземельні та малоземельні селяни. А в тім, були рази, коли

') „Трудьі", № 4 — 5 за рік 1908, стор. 477.

2) Архів Істпарту України. Херсонська губерня, жандармський фонд.

173



селяни, що мали під 30 — 40 десятин, приставали до мало

земельних. Домагання збільшити заробітну плату економії

здебільшого приймали. Рух мотивовано переважно малозе

меллям та збільшенням орендних цін.

А в тім, не вважаючи на те, що в русі року 1905 на

Південних степах України середняк та заможний брали участь

активнішу, ніж по инших районах, і тут спостерігаємо фронт

класової боротьби. Правда, за об'єкт він собі мав переважно

багатих селян, що володіли сотнями десятин. Що ж до просто

більш-менш заможних хазяїнів, то вони, як вже сказано, сами

брали участь у русі, і тому за об'єкт йому не правили.

На південнім степу яскравішого вияву дійшла ще одна,

спільна для цілої України, риса аграрного руху — ворожнеча

до сторонніх робітників.

Якщо на Правобережжі та Лівобережжі селяни вороже

ставилися до „чужих" і скрізь домагалися, щоб їх не було

по економіях, то на степу, де сторонні робітники творили

основну масу найманої сільсько-господарської праці, цей

антагонізм дійшов крайньої межі. Характерно, що сторонні

робітники лише коли-неколи були за ініціяторів страйку.

Таких випадків на цілім степу можна'нарахувати 2—3. До того ж

сторонні робітники не завсіди відразу приставали до руху.

Це через те, що учасники руху майже завсіди вважали сто

ронніх робітників за перешкоду, що заважає добре відстрай-

кувати або здійснити яку иншу форму руху. А як до всього

цього сторонніх робітників досить часто й бито, то, нату

рально, що все це не могло створити для них сприятливих

умов та зробити їх активними учасниками руху.

Кажучи за участь певних груп селянства в аграрнім русі

року 1905, не можна, не відзначити ще ось чого. Якщо по

весні та влітку селянський рух по всіх районах України мав

виразний економічний характер, якщо селянські виступи

цього періоду майже цілком укладалися в рямці аграрного

руху, то щось иншого маємо пізньої осени та взимку того

самого 1905 року. Загальне піднесення революційного руху

в країні, страйки залізничників, видання маніфесту 17 жовтня,

все це додало нових рис у селянський рух в-осени та взимку

року 1905. В цей період селянський рух вже перестає бути

переважно аграрним рухом. Домагання політичні починають

що-далі більшу вагу мати в селянськім русі. Звичайно, тут

до певної міри маємо вплив і пори року. Пізньої осени та
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взимку сільсько-господарській роботі, можна сказати, над

ходить кінець і тому безпосередніх причин для аграрних

виступів було куди менше, а одночасно активність села,

його революційні настрої росли під впливом росту револю

ційної хвилі в країні. Через це селянський рух в-осени та

взимку року 1905 набуває виразного політичного офарб

лення.

Це, звичайно, не могло не відбитися на складі учасників

селянського руху.

Селянський рух кінця року 1905 є в більшій мірі масовий,

ніж то було попереду. В цей період рух значно розгорнувся.

Передусім, в кінці року 1905, починаючи з кінця жовтня,

прилюдне обговорення селянських потреб, складання при-

говорів та приєднування до селянського союзу стало майже

повсюдним явищем, так саме, як і селянські сходи, де

обговорювано земельні та загально-політичні справи. Ця,

свого роду, „легалізація" селянського руху, спричинювала

те, що в русі де-далі брали участь ширші маси селянства.

Правда, це зовсім не каже за те, що класові суперечності

в самому селянстві в цей період не давали за себе знати.

Говорити так підстав не маємо. Навіть як раз навпаки: по

багатьох місцях саме в-осени та взимку року 1905 куркуль

ська верхівка села почала виявляти найбільшу активність.

Але ця активність заможної части села на тлі масового руху

цілого селянства давала ще сильніший стимул розгортанню

подій. В кінці року 1905 селянський рух вже набув характеру

широкої селянської революції. В цей період українське село,

не ховаючися, виступало з революційними домаганнями —.

і економічними, і політичними. В цей період погроми по

міщицьких економій, експропріяція поміщицького добра,

збройні відсічі поліції та війську дійшли найвищої за цілий

рік 1905 межі.

Більш-менш локалізований в межах основних груп селян

ства рух перейшов у широкі масові виступи села. Саме на

цей час здебільшого припадають згадки за те, що в русі

брало участь „ціле село", „ціле селянство".

Отже, в кінці року 1905, в момент найвищого піднесення

революційної хвилі, селянство брало участь у русі збитішою

масою, хоч в самій цій масі точилася своя середова боротьба,

виявлялися класові особливості поодиноких груп.
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X. Селянський союз.

Селянський Союз на Україні розгорнув жваву роботу

в період жовтень — грудень. До того часу він існував неле

гально і лише по небагатьох районах України. Жандармські,

судові та поліцайські матеріяли, а також опубліковані (або

ті, що, лежавши в Істпарті, ждуть на публікацію) спогади

учасників селянського руху року 1905 дозволяють зробити

лише загальні висновки про район діяльности селянського

союзу. Матеріяли ці кажуть за те, що найбільшого розвитку

діяльність селянського союзу дійшла на Лівобережжі і по

части на степу. Правобережжя в цій справі значно відставало

від инших районів України.

Найперші організації селянського союзу виникли так само

на Лівобережжі.

Ми знаємо, що ще в роботах І Установчого З'їзду

Селянського союзу, який відбувся в Москві 31 липня та

1 серпня року 1905, брали участь делегати від Харківської,

Полтавської, Чернігівської та Херсонської губерень. На

другім так званім делегатськім з'їзді селянського союзу, що

відбувся 6—10 листопаду року 1906 в Москві, Україну пред

ставляли губерні: Чернігівська, Харківська, Полтавська,

Катеринославська та Київська, але це представництво було

дуже мале числом. Разом на з'їзді від усіх губерень України

було 11 делегатів. Звичайно, треба брати до уваги ті обста

вини, що за їх відбувався з'їзд, та організаційну малосилість

молодого селянського союзу. Але в усякім раві українське

представництво на II делегатськім з'їзді селянського союзу

дає певне уявлення про фактичний стан місцевих організацій

союзу.

Гляньмо ж на роботу селянського союзу, що її подають

доповіді делегатів на з'їзді 6 — 10 листопада

Делегат од Сумського повіту Харківської губерні казав

про те, що в повіті в кожній волості засновано комітети

й ті комітети мають звязок з повітовим містом, де організо

вано повітовий комітет. Проте, офіційні документи (жандар-

ські, судові, поліцайські) не підтверджують цілком цих відо

мостей. Треба гадати, що повітовий комітет дав директиву

*) Звіт про засідання делегатського з'їзду всеросійського селянського

союзу 6—10 листопада року 1905.
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заснувати волосні комітети, але з різних причин тої директиви

не втілено в життя. А в тім, в Сумськім повіті організації

селянського союзу були й численні, й сильні.

По инших повітах Харківської губерні справа була гірша.

Правда, по повітах сусідніх з Сумським повітом, комітети

селянського союзу були в багатьох селах, а по инших селах

подибуємо їх коли не-коли.

Делегат Катеринославської губерні казав про те, що „до

селянського союзу вписалося 700 чоловіка". Очевидно він

говорив лише за свій обмежений район (можливо лише за

волость).

Київську губерню представляли Канівський та Васильків

ський повіти. Делегати говорили про організації союзу по

кількох селах.

Делегати Чернігівської губерні відзначили значні органі

заційні досягнення селянського союзу в Новозибківськім

повіті та Суразькім.

Полтавська губерня за свої організаційні досягнення на

з'їзді не говорила. /

Загалом з матеріялів делегатського з'їзду не можна скласти

більш-менш певного уявлення про організаційні досягнення

селянського союзу на Україні. Цікаво, що в офіційних

матеріялах маємо відомості майже за всі вибори делегатів

від селян на всеросійський з'їзд селянського союзу. Приміром,

у протоколах зі справи про селянський союз у Васильківській

повіті Київської губерні маємо досить докладні відомості

про це. В акті обвинувачення між иншим читаємо '):

„В листопаді місяці року 1905 в селі Ольшаниці, Василь

ківського повіту зібралася численна громада місцевих селян,

де говорено за виряджування двох делегатів до Москви на

всеросійський з'їзд селянського союзу.

Один з ораторів на громаді казав між иншим, що цар,

який нині царює, дурень, а проте має царювати (бо дістав

престол у спадок), що його треба прогнати, а натомісць обрати

розумну людину, і що нарешті в Росії не має бути само

державства, бо не народ його заводив.

У багатьох разах делегатів на всеросійський з'їзд обирало

по кілька сел разом. Обрання делегатів від місцевих з'їздів

(районових та повітових) так само подибуємо.

1) Архів Істпарту України. Архів Київської Судової Палати. Справа 6 стола

№ 122. Акт обвинувачення.
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До 17 жовтня діяльність селянського союзу була вельми

обмежена, при чім робити доводилося переважно нелегально,

і робота охоплювала вузький шар селянства. А після 17 жовтня

ідея селянського союзу знайшла широкий відгук у селянських

масах. А як після 17 жовтня цілий революційний рух у країні,/

в тім числі й селянський, набув деяких „легальних можли

востей", як от право збиратися, сходитися, певна воля друку,

то природно, що за умов українського села організація селян

ського союзу набула значного розвитку. Справді, матеріяли,

що збереглися, дозволяють зробити висновок про те, що по

деяких районах України, особливо на Лівобережжі, до селян

ського союзу приставали цілими селами, волостями і навіть,

повітами, а в тім, не треба, звичайно, перебільшувати органі

заційної ваги такого масового вписування в селянський союз.

Та вага була вельми мала, як про те говорять офіційні

матеріяли, що їх нині маємо, та спогади учасників руху.

В Полтавській губерні в період жовтень — грудень року

1905 селянський союз нарахував 21 організацію '). Деякі

з цих союзів за район собі мали дві—три волості. Особливо

густо було організацій в Хорольськім повіті (9 організацій

селянського союзу року 1905).

Ка Полтавщині сіть селянських союзів була дуже значна

й охоплювала силу селян, бо дуже часто до союзу приста

вали цілими селами на підставі громадських приговорів.

В газеті „Полтавщина" за 21 грудня року 1905 вміщено

допис про хід організації селянського союзу в губерні.

В дописі сказано, що „з організацією сільських союзів

в Полтавській губерні добре, в Полтавськім повіті засновано

цілий ряд таких союзів. Щоб справу поширити, в нашім

повіті обрано делегатський комітет із 40 чоловіка (по 2 чоло

віки від волости) та виконавче бюро з 6-ти чоловіка".

Приблизно так само було організовано селянські союзи

й по инших повітах Полтавської губерні. Проте, маємо від

значити, що наявність у Полтаві делегатського комітету

і представників від волостей (по 2 від кожної) зовсім не

говорить за те, що в кожній волості, а тім більше в кожнім

селі, була організація селянського союзу. Часто справа була

') Підрахунок зробив Ад. Кособуцький—на основі офіційних матеріялів—

в своїй неопублікованій (див. архів Істпарту України) роботі: „Крестьянский

союз в революционном движении 1905—7 года на Полтавщине.
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простіша. Делегатів од волостей посилано часто по-перше,

нелегально, по-друге, від невеличкої групи організаторів

селянського союзу, що здебільшого належали до сільської

інтелігенції. Отже, існування по губерських або повітових

містах керовничих організацій союзу зовсім не каже за те,

що ці організації стояли на чолі місцевих селянських союзів.

В дійсності було так, що ці комітети мали були організову

вати по селах союзи, спираючися на ініціятивні групи або

навіть на поодиноких селян чи то на інтелігентів.

В акті обвинувачення зі справи про організацію селян

ського союзу в Кобеляцькім повіті Полтавської губерні маємо

такі відомості, при чім треба сказати, що об'єктивність цих

відомостей у значній мірі підтверджують спогади організа

торів цього союзу ').

„Через розпочату агітацію та через загальну революційну

розрухи рух серед селян у поданім від „селянського союзу"

напрямі швидко доходив до провінції. Зайшло між иншим

на розруху і в Кобеляцькім повіті Полтавської губерні, де

в листопаді місяці, року 1905 виникло два таємні товари

ства: в самих Кобеляках, — „Виконавчий Комітет селянського

союзу", та в селі Хорошках тої самої волости — „Хорошків-

ський волосний селянський союз". Учасники цих товариств,

переважно земські службовці, дехто з місцевої інтелігенції

та дехто з неінтелігентних професій, хто пристав до цих

товариств, підтримували між собою повсякчас звязок і керу

валися загальним планом своєї діяльности, при чім вони

пропагували в дусі „селянського союзу" і на мітингах, скли

куваних в Кобеляках та по селах на повіті, й не публічно,

у „засіданнях комітету та волосного союзу".

Під впливом цієї агітації по різних місцевостях повіту

стало доходити різких сутичок між селянами та властями.

Так, в селах Царичанка та Сокілка скинули волосних властей.

В селі Маячка юрба допустилася насильства над властями.

У Буняківці та Хорошках відсторонено та „бойкотовано"

поліцію і т. д.

Отак розростаючися, розрухи з Кобеляцького повіту по

чали перекидатися на сусідні повіти губерні, куди виїздив

агітувати дехто з членів „виконавчого комітету" та „Хорош-

') Архів Істпарту України. Акт обвинувачення в справі про Кобеляцький

селянський союз.
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ківського союзу" приміром, у село Сухорабівку Хорольського

повіту та Верхню Мануйлівку Кремінчуцького повіту. Свою

роботу згадані товариства провадили до початків січня

року 1906, коли членів товариства заарештовано.

Акт обвинувачення загалом досить точно відбиває зовнішню

сторону справи. Не з'ясовано лише справу з ініціяторами.

Акт обвинувачення, як за ініціятора, говорить за місцеву

інтелігенцію, в той час, як дехто з інтелігенції подає справу

инак.

Так, приміром, лікар Волкович, що судилася на процесі

Кобеляцького селянського союзу, у відібраних у неї підчас

арешту замітках про повстання та діяльність Хорошківського

селянського союзу писала так:

„В селі Хорошках, Кобеляцького повіту, засновано селян

ський союз. Виник він з ініціятиви самих селян, що, зачувши

за маніфест 17 жовтня, стали прохати знающих людей, щоб

з'ясували їм вагу маніфесту. Почали збиратися. Сперше по

хатах, далі, як охочих послухати все більшало, в громадській

хаті, що стояла з повибиваними шибками. Враз шибки за

склили, грубу поправили, не знати звідки взялися імпровізо

вані столи та лави. Душею цих зборів був місцевий молодий

селянин Стешенко, що вже перед тим мав велику повагу від

своїх односельців.

Що-далі, то на зборах ставало все більше народу. Розмови

довелося перенести просто на двір. Інтерес до розмов швидко

ріс. Почали в Хорошки приходити послухати з сусідніх сло

бід та сел і притьмом прохали .ораторів" приїхати до них

„почитати".

Очевидно справу з ініціяторами союзу маємо розвязати

так, що і „місцевий молодий селянин Стешенко", і „дехто

з інтелігенції" разом провадили організаційну роботу, при

чім, звичайно, основна робота припадала на долю селянина

та його найближчих товаришів.

З організаційною стороною селянського союзу загалом

було однаково по всій Україні (так само, як по всій колишній

Росії). Маємо згадати як саме організаційну справу розвязано

на делегатськім з'їзді селянського союзу в Москві (6 — 10

листопада 1905 року).

В резолюції в цій справі читаємо '):

') Звіт про засідання делегатського з'їзду всеросійського селянського-

союзу 6 листопада року 1905, стор. 160.
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„З'їзд депутатів всеросійського селянського союзу стоїть

на тім, що на місцях треба засновувати сільські комітети.

В залежності від місцевих умов ці комітети можуть охоплю

вати одно чи кілька сел. Щоб об'єднувати роботу сільських

комітетів та зміцнювати вплив селянського союзу на місцеві

справи, треба засновувати волосні комітети, обрані членами

селянського союзу безпосереднім обранням. Справу з орга

нізацією повітових та губерських комітетів, ухвалено пере

дати на розгляд місцевих відділів союзу, з тим, що остаточну

ухвалу в цій справі має дати II всеросійський з'їзд членів

союзу. З'їзд визнав за бажане, щоб місцеві комітети союзу

запровадили самообкладання і разом з тим ухвалив, що 20°/°

зібраного вони мають давати головному комітетові, щоб про

вадити загальні справи союзу".

Хоч справу з організацією губерських та повітових комі

тетів на з'їзді не розвязано, на місцях її розвязали приблизно

так само, як і в Полтавській губерні.

Організація селянського союзу в Харківській губерні

майже нічим не різнилася від організації Полтавської. Загальне

число союзів у Харківській губерні в-осени та взимку року

1905 доходило 30. Найорганізованішим був Сумський повіт

і до нього горнулося чимало волостей Лебединського та

Охтирського повітів. Своєю організованістю Сумський повіт

нагадував Полтавський або Лохвицький, тільки тут представ

ництво від волостей у повіті було міцніше та ліпше звязане

з селянськими массами.бо делегатів до повіту звичайно обирали

на волосних громадах. З инших повітів Харківської губерні

визначався роботою селянського союзу Вовчанський повіт.

В Харківськім повіті було 5— 6 комітетів селянського союзу.

Від деяких волостей післано делегатів на повітовий з'їзд

селянського союзу в Харкові, при чім обрання делегатів

часто відбувалося в офіційний спосіб. Подам такий приклад.

Жандармський ротмістр Зубов 31 січня року 1906 оглядав

„книгу на запис громадських приговорів Мерехвянської сіль

ської громади Харківського повіту, Харківської губерні за

рік 1905", і про цей свій огляд склав протокола.

В цій книзі він між иншим знайшов і такі записи ').

„Листопада 27 слухали казане від нашого сільського

старости Івана Яковльовича Кудина, щоб обрати виборного

') Архів Істпарту України. Фонд Харківського жандармського управ

ління, стор. 588, протокол № 8.
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від громади на селянський з'їзд і то для того, щоби виборний

міг би на тім з'їзді сказати за всі потреби селянські та добрати

способу їх задовольнити. Те вислухавши, одноголосно ухва

лили: обрати на цей уряд селянина з нашої громади Михайла

Павловича Бобловського, як він поведінки доброї і покла

дений на нього уряд може виконати без занедбання, в чім

і підписуємося".

Такі обрання на селянський з'їзд від цілих громад широко

практиковано року 1905. Справу з селянським союзом селяни

ставили суто практично. Для них союз був організацією,

що мала була заступити всі инші суто селянські організації,

а особливо такі, як „селянська громада", старшина і староста.

Таке ставлення селян до селянського союзу є характерне

для всіх районів України. Організація комітету селянського

союзу звичайно призводила до того, що селяни або фактично

зліквідовували, або здіймали питання про ліквідацію старо-

сільської та волосної власти. Вельми є характерне ухвалене

та вчинене в цій справі селянами села Віри, Сумського повіту.

В своїм приговорі вони пишуть:

„Ми, громадяни с. Вірів, села Ганнівки та хутора Бутів-

щини, зібравшися на спільну громаду 8 листопада року 1905

і мавши на громаді наших сільських старост Гарасима Пет

ренка, Василя Татарченка та Дмитра Редьку і волосного

старшину Павла Сидоренка, обрали комітет селянського

союзу з 6 чоловіка: Трохима Івановича Псуненка, Володимира

Андрійовича Заговора, Івана Демидовича Сибаренка, Тихона

Петровича Мішуру, Василя Антоновича Островерхова, та

Василя Даниловича Пугача, при чім ми громадою ухвалили:

1) Коли комітет скаже старшині або старості, щоб скли

кали громаду, чи Вірівську, чи волосну, то ті без усякого

мають людей на громаду скликати.

2) А коли старшина або староста відмовлятимуться скли

кати людей на громаду, то дати право комітетові самому,

обминаючи старшин та старост, скликати громаду, при чім

комітет сповіщає і про те, що громаду скликає.

3) Десятські мають робити, що накаже комітет, як от-

ходити по селу та загадувати на громаду (сповіщати, щоб

ішли на громаду), ходити з дорученнями од комітету в инші

села, в чім і підписуємося". Крім обрання комітету селянського

союзу вірівські селяни зробили ще один крок наперед, зміц

нюючи свої громадянські права.
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Так, волосна громада с. Віри ухвалила '):

1) Завести такий лад, щоб на громаді, на зборах голо

вували не старшина та старости, а обраний з-поміж нас

представник.

2) На голову зборів обирати тоді, коли збори зберуться,

перед тим, як розбирати справи.

3) На голову обирати лише на одні збори, хоч все того

самого чоловіка можна обрати й удруге. Це ось для чого:

по-перше, за старого ладу було багато несправедливости.

І старшину, й старост часто й густо підкупляли й вони на

зборах робили, як хтіли вони, а не як миру треба було.

Для цього вони тим, хто за них тяг, давали висловлюватися,

а хто проти них, тим забороняли; знову ж неправильно голо

сували. По-друге, буде більше ладу, бо коли зі старшини

або старости голова невміливий і не може держати на зборах

ладу, то вже завсіди й буде на громаді безладдя. А коли ми

на одні збори оберемо невміливого голову, то вже на другі

збори оберемо доброго, в тім і підписуємося".

Не скрізь, звичайно, комітети селянського союзу так

енергійно та діловито брали до своїх рук стерно правління,

але й по инших місцевостях роботу їхню бачило все селянство.

Проте, бувало й так, що місцями селяни а й трохи не

тямили ні ідеї селянського союзу, ні його завдань, способів

боротьби та організаційних форм. В той час у повітрі носи

лися ідеї селянської революції, боротьби за землю, за волю.

До найдальших закутків українського села доходили пого

лоски про те, що „скрізь і всюди" організуються селянські

союзи й що через те „треба й нам організуватися" та при

стати до селянського союзу. На цім ґрунті селяни й бралися

до тих або инших практичних заходів.

Ось, приміром, якого приговора ухвалили селяни слободи

Триізбьонки Старобільського повіту Харківської губерні.

В тому приговорі вони пишуть 2):

„Ми, нижчеписані, з доброї нашої згоди пристаємо до

всеросійського селянського союзу, щоби здійснити надані нам

найвищим маніфестом 17 жовтня року 1905 непорушні грома

дянські права та пристаємо й до „союзу союзів адвокатів",

*) Архів Істпарту України, фонд Харківського жандармського управ

ління.

2) Архів Істпарту України, фонд Харківського жандармського управління

за рік 1905, справа № 7, приговір слободи Триізбьонки. Грудень року 1905.
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союзу робочого пролетаріяту всіх наіменувань, до корпорацій

та гуртків, міських та земських діячів, що боряться за

справжню громадську волю сумління, слова, зборів, союзів,

волю друку та недоторканість особи".

Далі в приговорі сказано за те, що члени селянського

союзу за громадські свободи боротимуться мирними спо

собами.

Приєднання селян слободи Триізбьонки до „Союзу союзів

адвокатів" та до всіх „корпорацій та гуртків" каже за малу

політичну свідомість, за вельми неясне уявлення ваги, зав

дань та організаційних форм селянського союзу.

В Чернігівській губерні селянський союз набув вельми

значного поширення. Жандармсько-поліцайські відомості гово

рять за існування селянських союзів по 14 повітах колишньої

Чернігівської губерні (всіх повітів було 15). Що до органі

зованосте, то не по всіх повітах справа стояла однаково.

По таких повітах, як Новозибківський, Кролевецький, Бор-

зенський сітка селянського союзу охоплювала більшу частину

сел. У Новозибківці та Борзні були повітові організації се

лянського союзу. Загалом, усі згадані повіти та й инші деякі

(приміром Сосницький), Чернігівський селянський союз охопив

досить добре. В губерні було кілька повітових та районових

з'їздів (частина з'їздів не відбулася через репресії від влади).

Деякі з селянських союзів Чернігівської губерні виявили

велику діяльність та поширили свій вплив на чимало су

сідніх сел.

До таких союзів маємо залучити й Покошицький союз.

Організовано його, як каже акт обвинувачення, цілком

випадково. Заїхав в село Покошич інструктор у молочар

ській справі з Тобольської губерні Яценко (приїхав до дому

батька ховати). Слухав на громаді, як земський начальник

Забіло читав маніфеста 17 жовтня, а коли Забіло сказав се

лянам, щоб післали цареві подяку „за надані свободи",

Яценко сказав: „рано дякувати, бо ще очі не висохли, опла

кувавши тих, що зложили голови за волю".

Через Яценкову пропаганду й дійшло до організації союзу.

Покошицький союз склав „статута", де списано звичайні

домагання; на гектографі розмножив той „статут", а крім

нього й відозву до всього селянства. Літературу цю Поко

шицький союз широко розповсюджував по цілій Чернігів

ській губерні.
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В кінці своєї відозви Покошицький Союз писав так:

„Селяне! Наближається рішуча хвиля: урядовці й поліція

напружили всі свої сили, щоб не дати народові права й землі,

через що ми на нашім з'їзді й ухвалили, як нам тепер діяти

проти ворогів народу; а щоб всі корилися ухваленому упов

новаженими треба, щоб на уповноважених вибрано таких

людей, яким ймуть віри та кого поважають. Браття! Коли

вам уїлося вічне рабство, коли у вас мало землі, а податки

тяжкі, то відгукніться на наш заклик, об'єднайтесь в єдиний

союз селянський і надішліть з 27 грудня до села Покошичі

своїх уповноважених. В єднанні сила. Що більше нас буде

одностайних, то скорше ми вийдемо з нашої темряви та

злиднів. Ми люди мирні й на мирну боротьбу за наші права

кличемо ми вас. Відгукніться ж селяне, на наш заклик, коли

й вам тяжко жити...".

Це звертання до селян має підписи волосного старшини,

писаря та уповноважених, а до того й печатку.

Селянські союзи Чернігівської губерні багато важили

в розвиткові тут селянського руху. Здебільшого виступи

чернігівського селянства в-осени та взимку року 1905

пройшли під керовництвом союзу. Що до тактики союзу,

то, як і по инших губернях, вона була різна. Навряд, щоб

можна було говорити за єдність цієї тактики. Приміром,

збройні виступи періоду листопад— грудень року 1905

в Чернігівській губерні відбувалися здебільшого під керов

ництвом селянського союзу. Знову ж незрідка та або инша

місцева організація приймала що не на є „мирну програму"

(хоч до речі сказати рідко коли ставало снаги додержатися

тої програми). Приміром, петрівський селянський союз Ко-

зелецького повіту в своїм „статуті" прийняв таку „тактику".

Сказавши, що треба організувати союз, Петрівці пишуть г):

„А хто ставатиме нам на заваді, тому ми не хочемо від

бирати добра... його чи життя. Хай наше сумління буде чисте

перед людьми і перед богом. Всі ми один одному дали слово

чести не ламати тиші та спокою і коритися місцевим властям,

коли по закону вимагають чого. Хай нам боронять говорити,

але ми від правди не відступимося. Хай нас б'ють, а ми зі

своєю правдою вийдемо не ховаючися. Хай нас карають

1) Архів Істпарту України, фонд Чернігівської губерні, статут Петрів-

ського селянського союзу.
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арештами, але ми ще віримо, що знайдемо на землі спра

ведливий суд, що покарає тиранів та обмовців, хай нам буде

навіть» смерть, але ліпше "вмерти, ніж ціле життя на силу

знемагатися під гнітом злиднів та несправедливостей. Коли

ми станемо на добру путь, тоді за нами буде сила, а правда

й тепер з нами, і тоді зійде сонце ясне та радісне й гляне

до нашої убогої хати".

В такім ультрамирнім ставленні до своїх ворогів петрівці

пішли ще далі; в тім-же „Статуті" вони пишуть:

„Якщо хто з наших членів та виявить себе, як шахрай,

провокатор або обмовця, то відповідатиме перед народнім

третейським судом, і коли суд визнає за винного й покладає

штраф, то штраф зараз же править той самий суд, а ви

правлене має піти до каси союзу, а хто попаде втретє під

суд, того мають виключити з союзу".

Таку тактику списав петрівський союз на папері. Чи до

держав він її на ділі, того не знати. Знати лише, що всі

союзи Козелецького повіту в грудні року 1905 виявили в су

тичках з владою настрій дуже далекий від згаданої тактики.

Значно був поширений селянський союз і в Катерино

славській губерні. Сітка селянських союзів досить густо

охопила Катеринославський, Верхнєдніпровський та Ново-

московський повіти. В акті обвинувачення в справі селян

ського союзу Катеринославської губерні згадано за 13 волосних

та 23 сільських організацій селянського союзу. Деякі з тих

організацій мали в собі багато люду. Так, в селі Кринички

(Катеринославського повіту) до союзу вписалося більше, як

1.000 селян.

В акті обвинувачення маємо за союз такі дані

„Селянський союз в Катеринославській губерні набув

досить широких розмірів, бо сітка різних комітетів створила

губерський комітет, або центрально-губерське бюро. В Ка

теринославськім, Верхнєдніпровськім та Новомосковськім по

вітах організовано повітові комітети та повітові з'їзди упов

новажених або делегатів від волосних та сільських комітетів.

Перший такий з'їзд відбувся 5 грудня в селі Томаківці тої

самої волости, Катеринославського повіту і мав був відбутися

там же і другий з'їзд 29 грудня, відкладений через оголошення

') Архів Істпарту України. Матеріяли в справі Катеринославського се

лянського союзу, акт обвинувачення.
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в Катеринославській губерні в 20-х числах грудня військового

стану. В Новомосковськім повіті відбувся з'їзд делегатів

18 грудня в селі Миколаївці. У Верхнєдніпровськім повіті

мав відбутися, але через -військовий стан не відбувся з'їзд

в селі Саксагані — 21 грудня".

Але ще перед тим, 27 листопада, в селі Соленому, Кате

ринославського повігу відбувся великий з'їзд селянського

союзу; за цей з'їзд в тім самім акті обвинувачення маємо

такі відомості:

„Листопада 27 в селі Соленому відбувся з'їзд делегатів

селянського союзу Катеринославського повіту, де зібралося

під 500 уповноважених від 10 волостей і навіть троє упов

новажених від Любимівської волости Новомосковського

повіту.

На з'їзді ухвалено, щоб урегулювати взаємини між земле

власниками та їхніми робітниками, запровадити 8 годинний

робочий день, збільшити плату робітникам на 50%, пок

ласти плату за надурочну роботу, поліпшити житло та

харч робітникам, ввічливо ставитися до робітників та инше;

всі ці умови запровадити в життя до 15 січня року 1906

(коли мав відбутися новий московський з'їзд).

За губерський з'їзд селянського союзу в акті обвинува

чення сказано так.

„В першій половині грудня року 1905, в комерційній

школі відкрився перший губерський з'їзд представників се

лянського союзу, де було під 15 чоловіка інтеленції та чоло

віка 60 селян.

За мету собі цей з'їзд мав намітити делегатів на всеро

сійський з'їзд у Москві з тим, щоб на другім з'їзді, що мав

відбутися 2 січня, остаточно їх обрати".

Цей другий з'їзд не відбувся, бо губерню об'явлено на

військовім стані, багатьох арештовано і взагалі селянський

союз погромлено.

Що до инших повітів Катеринославської губерні, то там

рух під гаслами селянського союзу не дійшов такого роз

витку. В офіційних документах подибуємо загальні вказівки

на організацію селянських союзів по деяких селах Олексан

дрівського, Бахмутського та инших повітів. Так, з Олексан

дрівського повіту пишуть'):

*) „Трудн ВЗО", № 4 — 5 за рік 1908.
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„З початку року 1905 настрій все ріс. Після 17 жовтня

селян» відчули потребу мати певну позицію і знайшли

вихід у „Селянськім союзі"; в резолюціях союзу вони вба

чали здійснення своїх давніх бажань. Майже в кожнім селі

безперервно відбувалися мітинги й сила силенна селян впи

салася в союз. Де-не-де позакривано винні крамниці, иноді

селяни дозволяли собі зухвало поводитися з поміщиками та

обеззброювати врядників. А загалом, хоч за центр руху

правила аграрна справа, розвязували її не на поміщицьких

полях, а на зборах селянського союзу".

Один з діячів всеросійського селянського союзу, В. Ма-

зуренко, подає такі відомості про українські волості До

нецької округи, що нині належать Україні ').

Селянський союз вважав себе за легалізовану організацію

на цілу Донецьку округу, на всі 39 селянських українських

волостей. Комітети союзу вибирано на зборах, і робили вони

не ховаючися.

„Комітети мали такий великий вплив, що їх слухалися

старшини та старости, иноді проти своїх симпатій та бажань,

так, приміром, у липні року 1905 треба було дістати грошей,

щоб вирядити двох делегатів — селян од кожної волости

на перший з'їзд всеросійського селянського союзу в Москві

ЗО липня — 1 серпня. Не завсіди встигали скликати збори,

щоби асигнувати гроші на дорогу ... В таких разах, мавши

на те ухвалу від комітету, старшина видавав з громадських

грошей по 25 карбованців на делегата. Витрати ті збори

потім затверджували. Через це організація не потребувала

членських внесків. Уся волость була в союзі. Лише пооди

нокі чорносотенці не приставали до союзу, але їм велося

зле й вони мали були сидіти тихо"1

Отже, селянський союз в тій або иншій мірі охоплював

майже всю Катеринославську губерню та сумежні з нею

волості Донецької округи. До жовтня року 1905 організація

союзу мала вузькі рямці й робила нелегально, а після жовтня

вона почала розгортати роботу легально й по багатьох

місцевостях комітети селянського союзу фактично правили

за владу на місцях.

В Херсонській губерні організації селянського союзу так

само дійшли значного розвитку. Особливо в Анан'ївському

') В. Мазуренко „Наше село в 1905 году", „Пути революции № 2".
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повіті, Лисаветградському, Олександрійському та Херсон

ському.

Кореспондент В.-Е. Т. з Олександрійського повіту писав

„Ще з січня року 1905 почали скликати збори та ухва

лювати приговори в дусі програми селянського союзу".

В судовім процесі в справі селянського союзу Олексан

дрійського повіту маємо такі відомості2):

„В Красній Каменці, Олександрійського повіту засновано

в листопаді року 1905 Краснокаменський відділ всеросійського

селянського союзу. В комітет увійшов був і пан-отець, але

йог,о швидко „попрохали на виступці", бо він у всіх чисто

справах мав думку протилежну поглядам селянства.

Свідок на процесі, сільський десятський, каже, що на

одних зборах члени комітету „зажадали, щоб було обез

зброєно поліцію й звернулися до зборів зі словами: поліція

нам непотрібна, вона заважає нам, сидить на нашій шиї,

геть її, обеззброїти її, через це, додає десятський, нам ска

зали скинути зброю та поліцайську форму, що ми й зробили,

й цілий тиждень ходили в своїх свитках".

Грудня 6 в Херсоні відбувся губернський з'їзд селянського

союзу. На нім було під 300 делегатів. І були не лише члени

союзу, а й просто делеговані від селян, щоб ліпше за союз

дізнатися. Як писала газета „Юг" з 8 грудня року 1905, що

надрукувала звіт про з'їзд, за те, щоб пристати до селян

ського союзу висловилося 27 сільських громад Херсонського

повіту3).

Судові процеси в справах селянського союзу Херсонської

губерні кажуть нам, що селяни тут не лише висловлювали

бажання пристати до союзу, а й, дійсно, приставали до нього,

утворивши досить густу сітку волосних та сільських комі

тетів і нав'язавши звязки так між волостями та селами, як

і з повітовим та губерським містом.

Організація селянського союзу в Херсонській губерні

набула широкого маштабу. Комітети дбали й за те, щоб

організувати маси, і за те, щоб врегульовувати місцеві госпо

дарські та адміністративні справи (ставлення до поміщиків,

до влади, поліції то-що).

') Трудьі В -9. О., № 4—5 за рік 1908, стор. 416.

2) Архів Істпарту України, Одеський фонд, судової палати. Рік 1906. № 80.

3) Архів Істпарту України. Профес. Тріфільев „Аграрное движение на

Херсонщине 1905 года", неопублікована стаття.
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Пристаючи до всеросійського селянського союзу, селяни

в багатьох разах розуміли, що союз, то є організаційна

форма боротьби за „всю землю та всю волю". Думка про

те, що майбутня боротьба має в собі великі труднощі, часто

знаходила вияв у селянських приговорах. Так, селяни Покров-

ської волости Херсонського повіту на громаді листопада 27

року 1905, бувши в числі 520 домохазяїнів, обміркували

сучасний, стан Росії і склали приговора х), зазначивши, що

„безконтрольне управління стягло на країну ганьбу"; селяни

далі кажуть:

„Добре розуміючи, що без боротьби багаті класи ,не

поступляться всіма своїми привилеями, що їх вони дійшли

здебільшого всіляким насильством, ми оголошуємо їм без

кровну війну, а щоб забезпечити собі перемогу в тяжкій та

довгій боротьбі, ми одностайно пристаємо до всеросійського

селянського союзу селян, що має нас збити в могутню

80 мільйонову селянську армію, а вона, та армія, ми певні,

створить собі вільне й мирне людське життя".

Подавши далі загальновідомі основні домагання селян

ського союзу, приговір свій покровські селяни закінчують так:

„Якщо до весни майбутнього року ті домагання наші не

приймуть, то ми розпочинаємо боротьбу, впоряджаючи

селянські страйки, і то за планом, виробленим організаційним

комітетом селянського всеросійського союзу".

А в тім, не по всіх повітах Херсонської губерні селянський

союз дійшов однаково сильного поширення^ Мало того, навіть

і по тих повітах, приміром у Херсонськім, де організація

селянського зоюзу дійшла чималого розвитку, були волості,

що лишалися поза цією організацією. Цікавий факт подає

проф. Тріфільєв Він говорить за лист, що його один вчитель

дістав від селянина сусідньої волости. В листі тім, датованім

12 грудня року 1905, селянин пише:

„Маю за честь просити Вас, будьте ласкаві, відкажіть,

пожалуста, на мій запит, чому це так? За цей союз, всеро

сійський союз російського обчества, що в Покровській волості

та й по инших волостях, можна сказати, що там трохи чи

') Архів Істпарту України, справа одеської судової палати за рік 1906.

№ 76 (перепитування Херсонського жандармського управління).

') Збірник „Революционное движение 1905 года в Одессе и Одещине"

стаття проф. Тріфільєва „Крестьянские волнения", стор. 121;
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не все вже готове, а ось у Шестерянській волості, в Широ-

ківській волості та по всіх околицях глухих сел, Олексан

дрівні та инших, нічого не знати, навіть і поголоски не

долітають за ці збори союзів. Це написано на прохання

декого з селян села Олександрівки. Просимо Вас, якби

подбати, щоб поговорити з тими селянами за збори тих

союзів, або ж перекажіть кому небудь, ораторові чи студен

тові, навіть можу підводу дати".

Як бачимо, навіть у центрі селянського руху, поруч

з Покровською волостю, де був сильний селянський союз,

що своїми ухвалами обіцяв по весні здійснювати план

„селянського страйку", навіть там були села, цілком відір

вані від руху, що нічого не знали за селянський союз.

На Правобережжі організація союзу не дійшла такого

широкого розвитку, як на Лівобережжі, або на степу.

Приміром, кореспондент В.-Е. Т., сповіщаючи за селянський

рух у Балтськім повіті, не згадує за існування селянського

союзу, а навпаки каже, що агітацію в повіт принесено

зокола. Так, цей кореспондент пише '), що в Балтський повіт

із сусіднього, Ананьївського повіту, Херсонської губерні при

був „спеціяльний комітет селянського союзу, що їздив по

селах та агітував. Людей в тім комітеті тільки й було, що

один неписьменний та один напівписьменний селянин Хер

сонської губерні.

В Подільській губерні сільських та волосних комітетів

селянського союзу майже не було. Правда, в Балтський повіт

вплив перекинувся з Ананьївського повіту, Херсонської губерні

і тут зайшло на рух за селянський союз, але рух цей не

набув сталих організаційних форм.

З офіційних документів -колишньої Подільської губерні

лише зрідка маємо згадку про те, що по деяких селах агіто

вано за приєднання до всеросійського селянського союзу.

Вказівок же на те, щоб селяни справді приставали до союзу

та обірали комітети, майже не подибуємо, за кількома винят

ками. До цих винятків належить і такий. Із донесіння з Він

ницького повіту на ймення губернатора читаємо:

,В містечку Станіславці 23 листопада відбулася сільська

громада. Громада обрала 12 чоловіка так званого сільського

комітету, щоб брати участь у всеросійськім селянськім

') „Трудн В.-З. О." № 4—5 за рік 1908.
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союзі, при чім, як каже Добровольський (агітатор селянин,

колись учитель), цей комітет мав заступити все чисто місцеве

начальство".

„На тій самій громаді селяни сами заявили, що поліцай

ських, сотських та десятських на рік 1906 не обиратимуть,

бо їм нікотора власть не потрібна".

В Київській та Волинській губернях селянський союз так

само великого поширення не дійшов, хоч у Київській губерні

організацій він мав більше, ніж по инших районах Право

бережжя.

Ми знаємо, що делегати Київської губерні були на все

російськім з'їзді селянського союзу (листопад року 1905).

В повітах Васильківськім, Канівськім, Черкаськім, Звенигород

ськім та Смілянськім по деяких селах були комітети селян

ського союзу, при чім деякі з них мали між собою звязок.

Організаційно ( в формі губерського бюра) цей звязок тут,

проте, не зміцнено.

А в тім, дарма, що в Київській губерні селянський союз

не дійшов широкого розвитку, судових процесів у справах

союзу в губерні було кілька. На одному з таких процесів

судили селян з містечка Коростишевого. В акті обвинувачення

читаємо х):

„Листопада 20 року 1905, селяни містечка Коростишевого,

зібравшися на нараду, ухвалили пристати до всеросійського

селянського союзу, заснувавши в своїй волості на те селянське

братство, і вимагати: а) щоб селянам передано всі поміщицькі,

скарбові, манастирські та удільні землі, б) Щоб скорочено

строк військової служби, а нижнім військовим чинам поло

жено плату, в розмірі 3 карбованців на місяць, та щоб не

вживано військової сили на приборкання розрухів. в) Зараз же

скликати установчі збори, а депутатів до них обирати

вселюдним, безпосереднім та таємним голосуванням і г) змен

шити всі податки та повинності наполовину. А в кінці

приговора сказано, що всі, хто його підписав, в разі, коли

до весни року 1906 всі списані вище домагання не буде

задоволено, відмовляться платити податки та давати рекрутів,

проженуть поліцію й силоміць здобудуть собі й землю,

й волю".

') Архів Істпарту України. Київської судової палати, справа 79 року 1906

(акт обвинувачення).
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В губерні Волинській селянський союз так само глибоко

не закорінився. Агітовано й тут, але влада в губерні трима

лася твердо й пильно стежила за агітаторами.

Селянський союз безперечно багато важив у селянськім

русі року 1905. Його вага, як організатора, прибирала най

різноманітніших форм. Сподіваючися нового вибуху аграрного

руху по-весні року 1906, селянський союз ще десь узимку

року 1905—6 дбав за те, щоб практично проробити питання,

здійняті рухом. Зокрема справу з найманням робітників

місцеві організації селянського союзу поставили на суто

практичний ґрунт, за що, говорять численні документи, малю

ючи діяльність селянських комітетів у цій галузі. Так, приміром,

вже згадуваний Хорошківський селянський союз Полтавської

губерні взявся до такої роботи х):

„Союз виріс, зміцнів, і нині до нього вписалося під 4000

чоловіка (чоловіків та жінок), але певно буде більше, бо

й далі вписуються. Нині союз дбає за те, щоб розробити

питання з наймитами по економіях. До останнього часу в нас

практиковано наймати так званих „строкових робітників",

тоб-то поміщики ще в січні місяці наймали робітників на

ціле літо, і плата в таких разах була вельми низка, бо їх

селянська нужда цього часу доходить крайньої межі й селяни

ладні найнятися за яку-будь ціну, аби дістати завдаток.

Тепер члени союзу ухвалили не найматися „на строк", а дожи

дати весни, коли зайде на гарячу пору, і тоді найматися

поденно, за плату, встановлену по згоді всіх членів союзу,

і то так, щоб, заступаючи один одного, дати змогу заробити

всім кандидатам. Кому дуже скрутно, то тим є гадка вида

вати позику з коштів союзу, щоб це дало їм змогу дотягти

до весняних робіт. Наймачі, що бажають дістати робітників,

мають загодя повідомити союз, скільки їм тих робітників треба".

Союзові не пощастило втілити в життя свою ухвалу, бо

в січні року 1906 його погромлено, керовників та активних

робітників арештовано, і союз фактично зліквідовано. Але

ці репресії, звичайно, руху не зупинили. Він лише набув

менш організованих форм.

А в тім, союз не лише „лагодився до весни". Той самий

Хорошківський комітет союзу, багато зробив, боронячи

наймитів від надмірної експлоатації їх поміщиками.

*) Архів Істпарту України, акт обвинувачення в справі Кобеляцького се

лянського союзу. Цитата з рукопису лікаря Волкович.
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Акт обвинувачення в справі селянського союзу в Хорошках

так говорить за це:

„Грудня 31 в економію Погорілка в селі Хорошках прийшла

юрба місцевих парубків, що й стала знимати з роботи еконо

мічних робітників, загрожуючи вчинити насильство. Зняли

чоловіка 10 і їх юрба повела до зборні, де було правління

союзу.

За столом сиділо кілька селян, учасників союзу і дехто

з них .почав сміятися з економічних робітників, кажучи, що

вони роблять трохи не задурно, а в кінці заявили, що

надалі без дозволу селянського союзу ніхто не має йти на

роботи в економії до поміщиків, а хто не слухатиметься,

того битимуть та инше насильство над ним чинитимуть".

Потім одному з приведених робітникові дали писаного

наказа, щоб передав управителеві економії.

В наказі тім слово в слово написано так: ,В економію

поміщика Погорілка. Коли хочете мати робітників на хутір

та сюди, у двір, то маєте їх діставати лише в Хорошків-

ськім селянськім союзі, і не инак, як по 1 карбованцю в день

робітникам, та 80 коп. напівробітникам. А якщо не хочете

платити сказану ціну, то не матимете ні одного робітника,

і щоб харчі були економічні, в чім і підписуємося. Хорошків-

ський селянський союз. 31 грудня року 1905".

Часто комітети селянського союзу бралися ладнати

й инші місцеві справи господарські. Приміром, з'їзд сільських

комітетів селянського союзу Юнаківської волости Сумського

повіту взяв на себе врегулювати справу з користуванням

лісом. Уповноважені склали такого договора з управлінням

господарства ').

„Договір уповноважених з'їзду сільських комітетів Юнаків

ської волости з управлінням хутора „Псел", Софронівського

манастиря, року 1905 грудня 13.

1) Користатися лісом Софронівського манастиря в хуторі

„Псел" на поданих нижче умовах (по таксі) можуть лише

житці з Юнаківської волости, що матимуть квитки або

посвідчення від сільських старост своїх громад.

2) На тих самих умовах користаються лісом церкви,

школи, шпиталі, волосні та сільські правління та чайні

1) Архів Істпарту України, Харківська губерня, справа Сумського повіту,

за рік 1905, № 75.
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товариства, що дбають за народню тверезість, які є в районі

Юнаківської волости.

3) Не мають користуватися лісом манастирським покупці

на підряд (підрядники), економії, фабрики та заводи.

4) Рубати ліс мають з наказу завідача манастирського

лісу спеціяльно поставлені від нього для того люди, а ні

в якім разі не самі покупці.

5) Ціни за рубання дров манастирський хутір дає такі:

Далі подано таксу на лісові матеріяли та строки заготівель.

і Після того в договорі маємо такі пункти:

„11) Сільська громада Юнаківської волости бере на себе

обов'язок берегти ліс, щоб його не розкрадувано, манастир

ським коштом.

12) Договір цей складений уповноваженими від з'їзду

сільських комітетів Юнаківської волости зуправлінням хутора

„Псел", має затвердити Юнаківська волосна громада",

Така-о, суто практична робота комітетів селянського союзу

€ характерна для всіх районів, де селянський союз пустив

добре коріння в сільське життя. А по деяких місцевостях

союз відогравав начеб-то парадову ролю — ніби існував для

всілякого роду виступів у справах „високої політики". А зде

більшого селянський союз, зарепрезентований сільськими

та волосними комітетами, був досить живою та рухливою

організацією, що чула й швидко відгукувалася на всі справи

поточного життя. Так, приміром, коли уряд збільшив репресії

та почав заводити по різних губернях військовий стан або

збільшену охорону, то селянські комітети реагували на це

протестами-постановами.

Громада селян та козаків села Білоцерківців та хутора

Снятівщини 4 грудня року 1905 ухвалила:')*

Ми, нижчеписані, селяни й козаки села Білоцерківців цього

року 1905, грудня 4 дня на сільській громаді, дізнавшися,

що Полтавську губерню оголошено на стані збільшеної

охорони, погомонівши між себе на подання селянського союзу

Лохвицького повіту постановили:

1) Як збільшену охорону заведено на те, щоб відібрати

народові ті слободи, що їх населення дістало 17 жовтня.

2) Як голодний та зубожений люд, що через темноту

свою по деяких місцях губерні допускався насильства, не

') .Право", грудень року 1905.
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3) Як людність глибоко впевнена в тім, що відібрати

народові слободи бажають ті, що ввесь час гнітили та гнітять

народ, а тому й збільшену охорону спричинив не хто як вони,

то, щоб не було насильства та пролиття крови, ми поста

новляємо вимагати, щоб зараз же скасовано збільшену охо

рону по цілій губерні, бо инак спокою не буде, а проллята

кров спаде на голови тих, хто збільшену охорону запровадив".

Селянський союз на місцях, по селях та волостях, зде

більшого того доходив, щоб через свій комітет стати органом

місцевої влади. З цим, звичайно, не скрізь і не завсіди

щастило, бо стара вдасть, хоч на деякий час вона й стеря-

лася, була досить міцна й мала чималі сили на репресії.

Крім того, не можна забувати, що успіхи селянського руху

та зміцнення цих успіхів у великій, дуже великій мірі,

залежали від загального стану революційного руху в країні,

від перемог, або поразок робітничої класи передусім. А проте,

ще в середині грудня, погромивши московське повстання,

реакція взяла твердий курс на безощадні репресії. За таких

умов селянському союзові важко було зберегти не лише

„владу на місцях", а навіть свою легальність, що деякий

час була фактом. Через це важко сказати яких конкретних

та більш-менш спільних для основних районів України форм

могла б дійти робота комітетів селянського союзу. А те, що

було, дозволяє говорити за досить виразно виявлений прак

тицизм комітетів, і взагалі союзів, практицизм у господар

ських та політичних справах, що стояли „на черзі дня"

революції.

В матеріялах за селянський рух року 1905 на Україні

ми майже не маємо протоколів тих численних засідань, що

їх відбували комітети в звязку з тою або иншою справою.

Маємо лише уривчасті відомості за це.

Професор Тріфільєв у своїй роботі про селянський рух

в Херсонській губерні ') говорить за діяльність комітету села

Красної Каменки, Олександрійського повіту. Комітет, між

иншим, дбайливо підготовляв порядок дня загальних зборів

(що фактично правив за сільську громаду).

') Неопублікована стаття Тріфільєва .Крестьянское движение на Херсон-

щине в 1905 году«.
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Ось як робило „правління" (комітет):

„Роботу правління провадило планомірно. На своїх засі

даннях складало програми на загальні збори. Приміром: на

суботу 3 грудня, після вечірні, в першій земській школі

відбулися збори з таким порядком денним: 1) Звіт Тищенка

про Поїздку в Оліївку. 2) Звіт каси. 3) Резолюції. 4) Про

районові бесіди. 5) Заклик Олександрійської земської управи.

Другі збори були в суботу, 10 грудня. Порядок денний

такий: 1) Брошура про народовладство. 2) Доповідь про

суть конституції. 3) Звіт про мітинг в Олександрії. 4) Останні

газетні новини.

У суботу, грудня 17, збори мали такий порядок денний:

1) Розмова про землю. 2) Севастопільські дні. 3) Страйк

у П'ятигорському. 4) Відозва до братів-селян. 5) Інцидент

з о. Дмитром. 6) Ухвала новобранців. 7) Телеграми з залізниці".

Така організованість та планомірність у роботі, звичайно,

зовсім не є характерні для всіх комітетів. Загалом це була

можлива річ за тої умови, коли місцеві власті тимчасово

„забиралися", а в „порядку денному" певного комітету

(та загальних зборів) селянського союзу стояли здебільшого

такі, трохи абстрактні питання, як читання брошури „про

народовладство", „про суть конституції" то-що. А там, де

комітетові доводилоря брати безпосередню участь у пекучих

місцевих справах (конфлікт з поміщиками, сутичка з полі

цією, боротьба зі своїми куркулями—чорносотенцями, з охо

чими до єврейських погромів то-що), або відгукуватися

на заклик робітництва (залізничі страйки, збройні виступи

робітництва), там жадної планомірности та „порядку" в роботі

не було та й не могло бути. Приміром, не могло бути й мови

за планомірність і організованість у роботі хоч би й у тих

Хорошках, де, крім боротьби з поміщиком, комітетові дово

дилося й від поліції відбиватися.

В акті обвинувачень зі справи про цей союз читаємо:

„Коли другого дня по нараді 30 листопада року 1905

поліція арештувала голову Пивоваренка та кількох ще,

то Никифор Попруга (козак) зібрав публічне збіговисько,

числом під 5.000 чоловіка, і ті люди цілий день держали

поліцайське управління в облозі, чинили опір збройній силі—

загонові кінно-поліцайської сторожі, що його викликано,

щоб розігнати збіговисько, та силоміць визволили названих

з-під сторожі".
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Тут ми підходимо до одного з основних питань в оцінці

селянського союзу. Чим був союз? Чи була це „мирна"

організація, чи навпаки, „бойова"? Яких способів у боротьбі

він добирав.

Матеріяли за діяльність союзу на Україні дозволяють

дати на ці запити таку відповідь.

Здебільшого на місцях селянські союзи були не що, як

надзвичайно серйозна організація мас, організація безперечно

революційна, здібна вжити справді революційних способів

боротьби. Правда, ця здібність не завсіди мала змогу

виявити себе в належній мірі та в належних формах, але

ми допустилися б помилки, коли б вважали селянські союзи

року 1905 за організації „мирної" боротьби. Звичайно,

„мирну" тенденцію досить старанно прищеплювано селя

нам „з гори". Ми знаємо, що всеросійський з'їзд селян

ського союзу намагався напутити цілий селянський рух на

„мирну путь".

Виступи деяких українських селян на всеросійському

з'їзді так само за основний мотив мали собі „мирну боротьбу".

Але все це не було річчю життьовою, все це загодя було

засуджене на . смерть, бо загальні умови спонукали селян

до боротьби, до опору й часто змушували переходити

в наступ, не цураючися й збройної боротьби. І якщо в пооди

ноких разах той або инший союз намагався додержуватися

способів „мирної" боротьби, то це, по-перше, не характеризує

всі союзи, по-друге, мирна тактика звичайно спричинювалася

до самоліквідації союзу, бо вона фактично засуджувала союз

на те, що він нічого не робив. Адже, як-би там не було,

та влада на місцях, особливо по повітах та губернях, була,

і де менше, де більше, але „тащила и не пущала", тоб-то

заважала роботі революційної селянської організації. Отже,

селянський союз був змушений або скоротися перед цією

владою і самоліквідуватися, або стати на боротьбу проти

неї. А боротьба майже завсіди призводила не до мирних

способів, а до бойових.

Що це було' так, що майже завсіди що не на є „мирні"

настрої організованої в селянський союз людности швидко

доходили инших форм, то на це маємо цілий ряд свідоцтв,
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От, приміром, що оповідає в своїх записках діячка Хорош-

ківського комітету союзу лікар Волкович х):

„Спершу збори відбувалися без перешкод, але ось при

їхало в село 25 чоловіка стражників. Скоро селяни побачили

цих охоронців, що погулювали вулицями нашого мирного

села з нагаями напоготові, вони враз стали не ті, — колиш

нього миролюбства та кротости наче не було. Часто дово

дилося чути: „Хіба ми злодії, що нас треба стерегти, непотрібні

вони нам". Почали стражників вигризати — громада постано

вила нічого не продавати й не давати їм (видима річ, що на

вимогу станового пристава дати під стражників громадську

хату людність відповіла категоричною відмовою).

Потім того, як управитель поміщика Погорілка гостинно

прийняв стражників до себе, йому сказано, щоб він їх виселив,

і стражники перейшли жити на иншу садибу. Видима річ,

що тим селянам, у кого сини або родичі були в стражникахі

не було життя від докорів. їм навіть не дозволяли брати

води з колодязя, а нещодавно юрба хлопців прийшла з лопа

тами до батька одного стражника і сказала, що окопають

йому двір, коли не візьме свого сина зі стражників. Лише

як той поклявся, що те зробить, хлопці дали йому спокій.

Другого дня син того селянина кинув службу".

І все це сталося лише від самої „появи" стражників на

селі. А в тих разах, коли стражники не лише появлялися

на селі, а й бралися до репресій, селянство твердо ста

вало до боротьби. Маємо відзначити, що всі випадки збройної

боротьби селян (сутички з поліцією, військом, збройна під

тримка робітництва то-що) є звязані з активною участью селян

ського союзу.

Маємо характерний „побутовий малюнок", що вийшов

з-під руки одного з волосних старшин. Цей старшина пише

до „Его вьісокоблагородия" земського начальника Олексан

дрійського повіту Катеринославської губерні так 2):

„.... Як станція та село Пологи, маючи мало зброї, гадали,

що їм тяжко боротися з противником, то голова селянського

союзу вдався по збройну поміч до Федорівського селянського

союзу. Листа дістали 13 грудня о 6 годині вечора. Зараз же

') Архів Істпарту України, акт обвинувачення в справі Кобеляцького

союзу.

2) Архів Істпарту України, фонд Катеринославської губерні.
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вдарили на ґвалт. Все на селі заметушилося: чоловіки, жінки,

діти всі поспішали на вулиці і, не тямлячи в чім справа,

бігли до церкви, де їм сказано, що пологожани, до яких

приїхали козаки, просять пособити і що це треба зробити.

Тривога дійшла до краю. Почали збиратися.. По зброю по

слали уповноважених до сусідніх єврейських колоній. Вранці

15 грудня в Пологи приїхали озброєні федорівці (скільки,

того не знати), але козаків не було там, так і повернули

вони, не постоявши за слободу та волю..."

Таких прикладів з діяльности селянського союзу можна

подати не мало. У всілякім разі говорити за „мирні способи"

боротьби селянського союзу підстав немає. Правда, керов-

ники-інтелігенти часто намагалися відбитися від життя такими

способами, але життя вимагало свого. Воно вимагало від

союзу, щоб він практично готувався до тяжкої боротьби

з владою й поміщиками, а за способи в цій боротьбі могли

бути лише такі, як захоплення влади на місцях, заорювання

землі; підпорядкування поміщиків, щоб вони корилися селя

нам, збройна відсіч війську та поліції. Кінець — кінцем це

сходило на одно — на успіх збройного повстання робітників

та селян. Перед цією перспективою стояв цілий рух року 1905.

Перед нею ж стояв і селянський рух України.

І коли ця перспектива не перетворилася на дійсність, то

не через те, що селянські організації по селах та волостях

України мали нахил до „мирних" способів боротьби.

Діяльність селянського союзу на Україні цілком підтвер

джує ту оцінку цієї організації, що її дав В. Ленін року 1906 ').

„Селянський союз, писав він, підчас революційного вихору

ріс, як у казці. Це була справді народня масова організація,

що, звичайно, мала в собі певні вади, властиві селянству,

мала нахил до дрібно-буржуазних селянських ілюзій (як

мають до того нахил і наші соціялісти-революціонери), але

це була, безперечно, „ґрунтовна", реальна організація мас,

безперечно, революційна в своїй основі, здібна вживати дійсно

революційних способів боротьби, організація, що не звужу

вала, а поширювала розмах політичної творчости селянства,

що ставила на кін самих селян з їхньою зненавистю до уря

довців та поміщиків, а не напівінтелігентів, що так часто

мають нахил компонувати всілякі проекти погоджень між

і) В. Ленін, том VII, ч. 1, стор. 131, 132.

20О



революційним селянством та ліберальним поміщиком. Ні,

в поширеній зневазі до селянського союзу більше всього

е філістерсько-буржуазної обмежености кадета, що не вірить

в революційну самодіяльність народу та боїться тої само-

діяльности. В дні свободи селянський союз був наймогут-

нішою реальністю і можна з певністю наперед сказати, що

коли Луженівські та Римани не переб'ють ще кількадесят

тисяч поступової селянської молоди, коли повіє ще хоч трохи

вільний вітрець, то цей союз ростиме не днями, а годинами;

це буде така організація, що коли до неї прирівняти нинішні

кадетські комітети, то вони здадуться за порошину".

І далі, у примітці до цієї статті, Ленін каже:

„Звичайно, селянський союз має в собі елементи розкладу,

як організація не класова. Що ближче перемога селянського

повстання, що більша буде та перемога, то ближче буде

і розклад цього союзу. Але до перемоги селянського по

встання й для перемоги його селянський союз є могутня та

життьова організація. Вагу її вичерпає лише цілковита пере

мога буржуазно-демократичної революції..."

Елементів неорганізованости, нестійкости селянський союз

мав в собі, звичайно, чимало. Передусім керовні кола союзу

ту нестійкість робили до певної міри неминучою.

Справді, хто був за керовника по селянських союзах на

місцях? Здебільшого це була служила інтелігенція, лікарі,

фельдшери, вчителі, земські робітники та шкільна молодь

(студенти).

Приміром, у Полтавській губерні з групи керовників

селянського союзу (підрахунок зроблено на підставі жан

дармських матеріялів) у 77 чоловіка селян було лише 10 та

15 козаків, а з них біля половини хлібороби, решта ж люди

служилі х).

По инших губернях було те саме. А як за основне ядро

керовників селянського союзу на місцях була декласована

інтелігенція, то нетяжко зрозуміти невиразність у лінії керов-

ництва, несталість на нестійкість.

Але це в жадній мірі не характеризує союз загалом, його

тактику, його способи розвязувати основні питання.

Фізіономію союзу визначав класовий склад його учас

ників. А здебільшого участь у союзі брали незаможне та

') Див. згадану вже неопубліковану роботу Ад. Кособуцького.
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: "ттг, :~„ - ™.....^«».ди уу шила шднцта та серед

няки, тоб-то та основна маса селянства, що вперто боролася

за „всю землю й всю волю". Селянство знало й на досвіді

боротьби що-разу впевнялося в тім, що здобути землю та

волю можна лише активно, наступаючи на влад), й помі

щиків. Цей шлях взяв собі селянський рух року 1905. На

нього ж неминуче стали й усі місцеві організації селянського

союзу — його сільські та волостні комітети.

, XI. Соціялістичні партії.

В селянськім русі року 1905 організаційне керовництво

масами загалом мало вельми малу силу. Це треба сказати

і за селянський союз, і за партії. Ми знаємо, що навіть

у період найбільшого свого розвитку та впливу — осінь, та

зима року 1905 — селянський союз все ж дуже зле охопив

селянство й ще гірше керував селянським рухом. Справді,

селянський союз не мав ні розгорнутої сітки своїх органі

зацій, ні організаційного апарату, що через нього він міг би

керувати масами. Через це виходило так, що навіть, коли

де в селі, волості, в повіті, або в губерні були поодинокі

організації селянського союзу, то вони зовсім не здійсню

вали будь-який певний єдиний план у роботі. Кожна пооди

нока організація майже завсіди йшла своєю стежкою,

контактуючи з иншими, коли на це дозволяли обставини,

обходячися без контакту, коли його важко було дійти, або

й просто не можна. І коли, проте, на практиці ми часто

спостерігаємо єдність у дії, то це через те, що найближчі

завдання, способи боротьби, учасники руху, все це було

однорідне майже по цілій Україні, все це виростало з одна

кових об'єктивних умов.

Вага селянського союзу, як організатора не була велика.

Це саме маємо сказати й за важливість партій у селянсь

кім русі року 1905.

Ця важливість далека до тої, яку ми завикли надавати,

виходячи з досвіду року 1917 (та подальших років).

Передусім маємо відзначити, що року 1905 соціялістичні

партії на України мали дуже невеликий досвід у роботі,

особливо серед селянства. Навіть ес-ери, що намагалися
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були взяти на себе наче монополію роботи серед селянства,

на цей час не мали ( більш-менш доброго досвіду в селян

ській роботі. Що ж до соціял-демократів (всіх угруповань),

то вони лише в декількох районах України провадили

роботу серед селянства ще до року 1905.

Отже, селянський рух року 1905 застав соціялістичні

партії зле підготовленими до роботи серед селянства Керу

вати цим рухом, ' як то було у великім маштабі в роках

1917—18, партії року 1905 не мали змоги.

Через це діяльність соціялістичних партій на селі та

вага їхня в селянськім русі року 1905 набули не так орга

нізаційного, як агітаційно-пропагандистського напряму. Всі

матеріяли, що їх маємо в цій справі, говорять за те, що

з агітаторською або пропагандистською роботою соціял-

демократів та ес-ерів серед селянства року 1905 було куди

ліпше, ніж з роботою організаційною. Це, звичайно, не

значить, що партії не зміцнювали організаційно свої агіта

ційні або пропагандистські досягнення. Таке зміцнення,

звичайно, було, і партії пильно за нього дбали. Але відносні

організаційні досягнення партій в селянстві, а й на' рису не

змінюють загального висновку про малосилість організа

ційної роботи, про перевагу агітаційно-пропандистського

способу.

Далі, жодна з соціялістичних партій не дала року 1905

закінченої, суцільної та виразної програми, що могла б

зібрати навколо себе селянство.

І це як-раз тоді, коли селянський рух року 1905 породив

цілий ряд складних питань, особливо організаційних.

Природна річ, що року 1905 в розгар селянського руху

розвязати це питання не пощастило. Більша частина з них

у цей період лише виникла, і на місцях їх розвязувано

в залежності від різних умов.

Перевага в роботі партій серед селянства року 1905

агітаційно-пропагандистських моментів над організаційними,

сильно ускладнює питання про райони партійного впливу,

про характер того впливу. Справді, такі матеріяли, як

жандармські спостереження та перепитування, акти обвину

вачення з багатьох процесів року 1905 та инші офіційні

джерела не дають змоги сказати про те, в якій мірі робота

тої або иншої партії широко й глибоко охопила селянські

маси, бо з погляду влади кожна відміна партійно-соціялі
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стичної роботи була „злочинною діяльністю" і тягла за

собою ті або инші кари. Мало того, часто жандарі та слідчі

власті свідомо перекручували факти й казали за організа

ційне оформлення впливів партій в той час, коли того

не було. , '

" Ось через що, на підставі офіційних джерел, не завсіди

можна говорити за організаційне досягнення тої або иншої

соціялістичної партії. А инші джерела?

Основне в цих „инших джерелах" це спогади учасників

революційного руху року 1905. Але й ці спогади часто

позначено суб'єктивізмом без правильної оцінки фактів

з погляду тогочасних умов, при чім цей суб'єктивізм часто

має собі за основу між иншим те, що партії вже набули

пізніше, в досвіді Жовтневої революції. При чім, всі ті спо

гади цілком природно говорять лише за роботу соціял-

демократів, коли-не-коли мимохідь згадується за роботу

ес-ерів.

Огляньмо ж коротко роботу соціял-демократії серед

селянства року 1905.

Що до обсягу роботи серед селянства, то перше місце

в цій справі належить „українському с.-д. союзу"— Спілці.

Ця с.-д. організація виникла в кінці року 1904 в наслідок

розколу РУП'у (революційна українська партія). Виступивши

з РУП'у „Спілка" пристала до Р. С.-Д. Р. П. За основну

базу своєї роботи Спілка мала Правобережжя, а за центр

Київ.

Роботу Спілка розпочала ще по-весні року 1905, при чім

літом цього року Спілка провадила вже роботу в кількох

повітах Полтавської, Чернігівської та Подільської губерень

(особливо в районі Жмеринки).

На листопадовій конференції Спілки ухвалено такого

організаційного плана. За основний осередок визнано сіль

ський комітет, над ним мали були виникнути волосний,

повітовий та губерський. В житті, звичайно, цю організа

ційну схему подибуємо лише коли-не-коли. А в тім, по

деяких повітах, як от Васильківський, Сквирський (Київська

губерня), Лубенський та Золотоноський (Полтавська губ.),

Глухівський (Чернігівська губ.) та инші цю схему втілено

в життя.

') А. Риш. Очерки по истории украинской С.-Д. Спилки. Вид. року 1926.
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Проте організаційна сітка Спілки була малосила та зле

збита в одне ціле х). Місцями, правда, Спілка дійшла значних

організаційних досягнень і вкрила сіткою сільських осеред

ків цілі волості та райони. За актив сільських та волосних

організацій, звичайно, була місцева інтелігенція та поодинокі

селяни. Сільські осередки були малі, але в поодиноких разах

мали членів по кількадесять.

Що переважно Спілка робила? Крім загальної пропаганди,

агітації та партійно-організаційної роботи (вербування членів

в осередки, звязок, ширення літератури, мітинги то-що),

Спілка брала активну участь у страйковому селянському русі.

А. Ріш пише 2), що Спілка розпочала роботу на селі тоді,

коли форма руху — економічні страйки — вже себе виявила.

Спілка прийняла ці форми, як факт і від себе намагалася

лише поширювати страйковий рух, надавати йому організа

ційного характеру та з'ясовувати селянству у пропагандист

ський спосіб (рідко коли роблячи актуальні висновки) звя

зок між його станом, його злиднями та сваволею царату".

Спілка працювала переважно в районах бурякових план

тацій та цукроварень, а ті райони року 1905 дали найбільше

число селянських страйків робітничого типу. Через це спіль-

чани мали змогу широко розвинути свою діяльність. А в тім,

вплив Спілки на селянські страйки не треба перебільшувати,

бо страйковий рух на Правобережжі (як і по инших районах

України) майже в усіх випадках виявив вороже ставлення

страйкарів-селян до зайшлих робітників (їх виганяли, а як

коли, то й били). Природна річ, що коли б був належний

партійний вплив, то ця ворожість „до чужих" принаймні не

доходила б гострих форм, якщо вже не говорити за те, що

й зовсім не мало б бути.

В-осени, коли хвилі революції вкрили цілу країну й се

лянський рух дійшов більшого розмаху, набувши виразно

') Е. Мороховець в роботі „Крестьянское движение и с.-д. в зпоху

первой революции" каже, що на березневій конференції року 1906 виявлено

таку картину: організації Спілки розпорошені, зле звязані одна з одною;

з ініціятиви головного комітету місцеві групи об'єднано в більші одиниці:

створено Полтавський губерський союз та союз південних чернігівських

організацій, зроблено спробу створити Подільський губерський союз, але

досвід показав, що ці союзи не сприяють зміцненню місцевої роботи.

Райони у них надто великі й поодинокі групи зле звязані з районовим

центром, а районові центри зле звязані з головним комітетом.

2) А. Ріш. „Очерки по истории Спилки", стор. 42.
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політичних рис, робота Спілки так само розгорнулася ширше.

Ліпше пішло і з агітаційно-пропагандистською роботою, і з ор

ганізаційною, при чім в поодиноких випадках Спілка робила

спроби перейти до рішучих способів боротьби.

„Не можна сказати,—пише А. Ріш '), щоб не було спроб

підняти на селі повстання. В жовтневі дні року 1905 комітет

Спілки разом з провінціяльним 'бюро ухвалює зробити все,

щоб форсувати селянський рух. На засіданні комітету під

головуванням Кириленка ухвалено розіслати агітаторів на

райони, щоб підняти на місцях селянські повстання й тим

даїи поміч боротьбі міського пролетаріяту. Ще до того

в районі Фастова та Василькова Спілка взялася організо

вувати бойові дружини з робітників та селян. Комітет. Спілки

мав звязок із Київською військовою організацією, де був

Олександр Вандовський, колишній офіцер. Через київську

військову організацію комітет Спілки дістає зброю та бомби

і надсилає те на місця. В жовтневі дні по деяких районах

щастить викликати в такій мірі сильний селянський рух, що

влада в повіті на короткий час переходить до революціонерів".

Кажучи за селянські повстання, що мали успіх, А. Ріш

згадує за Лубенське повстання та Золотоноське (Полтавська

губерня), але, як справу зі владою Спілка виразно та недво

значно не з'ясувала, як за це ми вже говорили, то й захоп:

лення влади в певних районах мало випадковий характер

і не характеризує діяльности Спілки.

Року 1905 Спілка ще не розгорнула як слід своєї роботи

серед селянства, але її вплив був чималий і в цей час; особ

ливо він . виявився в організації цілого ряду селянських

страйків. Сказати за район діяльности та маштаб роботи

Спілки тяжко через те, що в офіційних документах (жандарм

ських поліцайських, судових) за рік 1905 всі с. -д. угрупо

вання, що працювали на Україні, майже завсіди фігурують під

іменням „соціял-демократів" без дальшого означення угру

повань.

Що до українських с. - д. 2), то офіційні документи їх

завсіди плутають зі спілчанами або з Р. С.-Д. Р. П.

М А. Ріш. „Очерки по истории Спилки" ст. 42.

2) До кінця року 1905 Р. У. П. (потім того як з нього вийшла „Спілка")

зберіг свою стару назву, а в кінці року на другому своєму з'їзді РУП прий

няв назву Українська Соціял-Демократична Робітнича Партія.
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Широкої роботи у. с.-д. року 1905 не розвинули, але вони

мали чималі організації на Правобережжі, зокрема в Поділь

ській губерні.

У. с.-д. брала участь в організації страйкового руху, ще

починаючи з весни року 1905. Так, приміром, Кам'янецька

організація влітку року 1905 видала таку прокламацію (на

гектографі) :).

Українська Соціял-Демократична Робітнича Партія.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Минув липень місяць і житом-пшиницею, наче золотом

вкритая, пишається земля від села до села. Щедро заплатила

людям мати-земля за їхню роботу: високим муром стоїть

пшениця обабіч дороги, як море хвилюються розкішні жита.

Великі тисячі карбованців лежать у полі. Треба лише зібрати

їх та до кешені покласти. Але, як ви собі гадаєте, кому на

лежить вся та земля? До чиїх кешень підуть усі ті гроші?

Може до селянських? Еге, як би ж то воно так. Земля, що

її наші діди - прадіди кров'ю своєю добували та боронили,

що вони її споконвіку обробляли, потом своїм поливаючи,

не їм належить. Поміщики заволоділи всією землею й до

їхніх кешень потечуть ті ріки золота, а селянам аби хоч як-

небудь прогодуватися... Пани з жиру казитимуться, сміяти

муться з горопахи мужика, дурнем його узиватимуть, а той

терпітеме та мовчки спину гнутиме. Адже, він завик, спокон

віку робив він на тій землі й усе, що є на ній, все те створив

він, і все те віддає поміщикам, а сам терпить та мовчить.

Та чи довго ж так буде? Ні... На те й лихо, щоб з ним

битись. Досить вже робити на самих поміщиків. Треба й за

себе подбати. Звичайно, з доброї волі поміщики з нами не

поділяться. То треба їх змусити, щоб поліпшити життя тру

дящого люду. І от нині якраз надходить на це час. Треба,

яко мога скорше братися до роботи, бо зерно висипається.

Тепер зручніше, ніж коли, притиснути поміщика. Для цього

треба лише між собою умовитися й не піти до нього на роботу

за малу плату. Закрутиться він тоді, як муха в окропі, й дасть

чего захочете, аби хліб не висипався. Треба лише, щоб усі

були одностайні та одного добувалися. Приміром, 1—50 коп.

в день, або по 1 крб. від копи, чи третього снопа. Не треба

') Беру у А. Зекцера „1905 рік на Подділі," стор. 16.
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лише палити, бо від того шкода самій бідноті. Пан дістане

страхівлю і його й чорт не візьме, а хліб подорожчає. Також

треба уникати силою прогонювати чужих робітників, бо тоді

поміщик зчинить ґвалт, що це бунт, та викличе козаків,

а коли все буде тихо, то ні до чого буде й причипитися.

Отже, треба змовлятися селу з селом, волості з волостю.

Коли є в селі такі люди, що їм не прожити без заробітку;

то ви маєте цілою громадою їм пособляти: хто борошенця

мисонку, хто картоплі, аби продержатися кілька день. Стро

кових так само треба умовляти, щоб і вони страйкували.

Отже, єднайтеся. Не сподівайтеся, що за вас заступиться

начальство. Знайте, що визволення робітників, то справа самих

робітників. Без боротьби нічого не буде.

Товариші, передавайте ці листівки з рук до рук, з хати

до хати.

Кам'янецька організація.

Ця прокламація є досить типова для тогочасних прокла

мацій, звязаних зі страйковим рухом.

Пізніше, в-осени та в-зимку року 1905, в листівках ви

разніше виявлено момент політичний.

За роботу серед селянства соціял - демократії маємо дещо

в жандармських матеріялах. Кореспонденції „Искрьі" так само

висвітлюють цю справу.

Приміром, за роботу с.-д. в Чернігівській губерні, у хро

ніці та матеріялах Істпарту України маємо такі відомості х):

„Року 1905, при Чернігівській с.-д. групі виникла україн

ська с.-д. спілка, що нав'язала зносини з кількома селами.

Ширено с.-д. літературу, і селяни дуже охоче її читали. Часто

впоряджувано сходини. Бувало на них чоловіка по 80, в тім

числі й жінки. По деяких селах організовано „сільські комі

тети". Видано листівку „До селян", закликаючи нею страйку

вати. Була думка скликати селянські конференції".

Ці відомості припадають на весну та літо року 1905. На

осінь робота розгорнулася досить широко, при чім с.-д мали

чималу вагу в організації селянського союзу, хоч навколо

цього у них була боротьба з с.-р (як знати, с.-р. намагалися

організувати підлеглий партії „селянський союз партії соція-

лістів-революціонерів").

4) .1905 год на Украине". Хроніка й матеріяли. Том І, видання року 1926

стор. 285.
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В Полтавській губерні х) с.-д. роботу свою розгорнули

ще на початках літа року 1905. Полтавська с.-д. група (деякий

час тут був Полтавський губерський центр Спілки) поши

рила свій вплив на кілька повітів (Полтавський, Зіньківський,

Кобеляцький, Кремінчуцький, Миргородський та инш.). В Лу

бенськім повіті робила сильно с. - д. група, що мала вели

чезний вплив на селянський рух у Лубенськім та сусідніх

повітах.

Ще в березні року 1905 Полтавська організація Спілки

видала прокламацію „Селяни-хлібороби", де подано с.-д.

програму-мінімум та накреслено дещо й практичне (раджено

селянам писати приговори, не платити податків, скидати

сільську та волосну власть то-що). В цій самій листівці є й

гасло до виборів в установчі збори; сказано за те, що треба

підтримувати повстання міських робітників та згадано за

поворот салдатів з армії (японська війна).

Десь улітку відбулася конференція соціял-демократич-

них організацій, де були делегати селянського комітету

та представники від організації Полтавської, Роменської

й Лубенської2).

В-осени року 1905 робота с.-д. в Полтаві та губерні на

була широкого розмаху. В Полтаві видавано с.-д. газету

„Колокол"; газета ця сильно ширилася серед, селян.

Що с.-д. мали керовний вплив на розвиток селянського

руху по багатьох районах Полтавської губерні року 1905,

це є факт безперечний.

В Харківській губерні робота с.-д. року 1905 серед се

лянства широкого розвитку не дійшла, проте спроби такої

роботи були й тут.

Приміром, ще в травні року 1905 Харківський комітет

Р.С.-Д.Р.П. видав листівку „Брати-селяни", де подано про

граму партії та накреслено тактику. Раджено, щоб селяни

писали приговори, били стражників, урядників, і взагалі по

ліцію, відмовлялися давати рекрутів та платити податки

то-що.

За Харківський комітет Р.С.-Д.Р.П. маємо таку характе

ристику харківського жандармського управління 3) (датовано

24 серпня року 1905). „Це є найголовніша організація й має

') Див. „Хроніка й матеріяли" стор. 243.

2) „Искра" № 102, стор. 8, див. Е. Мороховець, стор. 136—137.

3) „1905 год на Украине" стор. 357.
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більше за всі инші організованих робітничих гуртків. В складі

її переважає „меншість", хоч останніми часами більшає біль

шовиків... Більшовики робили спроби видавати під іменням

об'єднаного комітету свої видання, але меншість заявила на

те свій протест. Харківський комітет Р.С-Д.Р.П. нараховував

дві потайні друкарні, але тепер, треба гадати, він має одну,

бо другу викрив і забрав охоронний відділ.

Останніми часами в районі відділу майже не помітно,

щоб ширено злочинні відозви цієї організації, але є вказівки,

що діяльність свою організація перенесла на село, де зрідка

й спостерігається ширення видань Харківського комітету

Р.С-Д.Р.П.

В тім самім донесінні охранки до департаменту поліції

маємо й таку вказівку: „поруч із иншими революційними

організаціями існувала „Вільна громада української револю

ційної соціял-демократичної робочої партії". Напрямом своїм

ця організація є тотожня з місцевим с.-д. комітетом Р.С-

Д.Р.П.: видає свої відозви малоруською мовою, має чимало

членів і роботу свою так само перенесла на село".

Нарешті, за організацію с.-д. в Сумах, Харківської губерні

сказано, що вона розпочала свою роботу.

А загалом за роботу серед селянства в Харківській гу

берні року 1905, с.-д. лише бралися й широкого розвитку

робота не набула.

В Катеринославській губерні с.-д. ще по весні року 1905

взялися до роботи серед селянства. Пішло з роботою добре.

Ось, приміром, що пише на початку літа року 1905 один

з кореспондентів „Искрьі" *).

Інтерес до с.-д. пропаганди та агітації серед селянства

значно побільшав. Ростуть наші організаційні звязки з селом,

зростає наш вплив на селянство. По різних повітах Катери

нославської губерні маємо вже 400—500 організованих селян.

Позасновувано гуртки, впоряджаємо масовки в 20—40 чоло

віка, останніми часами відбуваються часто мітинги, де буває

по 50—200 чоловіка. По селах та економіях протягом літа

с.-г. робітники виявляли бажання об'єднатися на ґрунті

страйкової боротьби...

Далі в кореспонденції описано конкретні випадки, коли се

ляни виступали під керовництвом с.-д. (страйки), та відзначено

') „Искра" № 112. Беру зі збірки .1905 год на Украяне".
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такий факт: „У Біленькій (Олександрівський повіт) відбу

ваються масовки (20—3О чоловіка), організовано касу, щоб

підтримувати с.-д. організацію та набувати легальної й неле

гальної літератури".

С.-д. мали великий вплив в Катеринославськім, Бахмут-

ськім, ВерхнєдніпрОвськім та Олександрівськім повітах.

Пізніше, в-осени та взимку року 1905, цей вплив допоміг

дійти характерного для Катеринославської губерні єднання

селянського руху з революційною боротьбою робітничої класи.

В Херсонській губерні року 1905 провадили роботу чималі

групи с.-д., так, крім Одеси, комітети Р.С.-Д.Р.П. були

в Миколаїві, Херсоні, Лисаветграді, Тирасполі. За селянську

роботу с.-д. в межах колишньої Херсонської губерні маємо

кілька спогадів активних учасників тої роботи.

Так, А. Черкунов') оповідає проте, як улітку року 1905

автор спогадів разом із кількома партійними товаришами

зробив вдалу спробу с.-д. працювати серед селянства. За кілька

місяців робота охопила чотири повіти Херсонської губерні:

Тираспільський, Одеський, Ананьївський та Лисаветградський.

В-осени, 23 листопада року 1905, в Одесі відбулася губерська

конференція селянських організацій. Опісля конференції робота

пішла жвавіше. А. Черкунов 2) оповідає, що, бажаючи викори

стати яко мога скорше та ширше зручний для організації

момент— медові місяці революції року 1905, — комітет ухвалив

виїхати на місця усім, лишивши в місті тільки невеличкий

технічний апарат...

...Отже, всі члени комітету роз'їхалися по повітах Херсон

ської губерні, захопивши й Херсонський і Дніпровський

повіти (останній з Таврійської губерні В.К.), де доти роботи

не було. Робота закипіла. Використовуючи волю слова та

зборів, ми, звичайно, призначали за кілька день до нашого

приїзду збори селян цілої волости в якім-будь великім селі

або містечку і, приїхавши туди, не вважаючи часто на про

тести місцевої поліції, скликали громаду й проводили збори;

в наслідок таких зборів завсіди ми мали змогу створити

осередок безпартійного селянського союзу...

Не обмежуючися, організацію селянського союзу ми

організовували і соціял -демократичний осередок, здебільшого

') .Каторга и ссмлка" № 2 (15), стаття А. Черкунова, стор. 103 — 117.

2) Звідти ж. Книга 16 за рік 1905, стор. 37 і далі.
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з місцевой інтелігенції або найсвідоміших селян, що при

ставали до нашої програми; наймити увіходили в наш осе

редок...

А. Черкунов, говорячи за організацію сільських осередків,

згадує ще осередки по таких містах та містечках, як Тира-

спіль, Лисаветград, Одеса, Ананьїв, Херсон, Балта (Поділь

ської губерні), Кахівка, Петровирівка, Новий Бог, то-що.

Спогади Б. Ельцина говорять за період середини — кінця

року 1905. По весні в квітні — травні місяці Б. Ельцин нала

годжував більшовицьку роботу в Лисаветградськім повіті

Херсонської губерні. В роботі були досягнення.

„За літо ми встигли — пише Ельцин') — двічі зібрати

конференцію сільських організацій і обидва рази у селі

Братському". - в

Далі, Б. Ельцин каже за ухвали Одеської конференції

в справі роботи серед селянства.

„Ми визнали за потрібне втягти соціял-демократичні групи

та загальні революційні комітети в селянський союз з неод

мінною умовою, щоб цей союз не був союзом з певними

партійними рисами, щоб формально він був безпартійний,

але мав би в собі с.-д. й с.-р. та порвав би всякий звязок

з кадетами. Це по-перше. А по-друге, щоби він погоджував

свою діяльність з діяльністю російського пролетаріяту,

з радами робітничих депутатів".

Цей погляд, додає товариш Ельцин, знайшов собі цілко

вите співчуття не лищ$ в селянських делегатів, а навіть, як

це виявилося, на всіх селянських мітингах та зборах".

Подаючи підсумок огляду роботи с.-д. організацій за рік

1905 та дальші два роки, Є. Мороховець пише2):

„На Україні соціял-демократія провадила велику роботу

на селі, особливо в Київській, Чернігівській та Полтавській

губернях. І Спілка, і РУП робили переважно серед сільського

пролетаріяту, засновуючи тут партійні осередки та керуючи

страйковим рухом.

В агітації надзвичайно мало уваги віддавали аграрній

справі. Лише в небагатьох прокламаціях, що їх видавала

') Збірник „Революционное движение в Одессе и Одещине" статья

Б. Зльцина, стор. 63.

2) Е. Мороховец „ Крестьянское движение и социал-демократия в зпоху



Спілка та РУП, говорено за землю, при чім прокламації

РУП'у, що я їх бачив, говорять лише за землі манастирські,

скарбові то-що, а за те, щоб і поміщицькі землі передано

селянам, у тих прокламаціях не сказано...

Те, що аграрній справі віддавано мало уваги, каже Моро-

ховець далі, не можна, звичайно, з'ясувати лише меншовицьким

ухилом Спілки та РУП'у. В основі тут маємо особливість

сільських взаємин у цім краю. (Правобережжя, де здебіль

шого й працювала ця партія В. К.), де є сила великих економій

капіталістичного типу, сила цукроварень та ґуралень, багато

сільського пролетаріяту, що наймається на робору по

економіях"...

„Те, що аграрній справі віддавано мало уваги", як каже

Є. Мороховець, зовсім не є характерне для с.-д. роботи по

инших районах України. На Лівобережжі, а особливо на степу

стан був трохи инший, за що говорять і спогади учасників

в селянській роботі, і матеріяли охранок та судових органів.

Земельній справі с.-д. в своїй роботі по цих районах

України віддавали багато уваги, чим і треба з'ясувати

досягнення соціял-демократів серед селянства таких губерень,

як Полтавська, Катеринославська, почасти й Херсонська.

Діяльність партії соціялістів-революціонерів у жандармських

та судових матеріялах з року 1905 освітлено досить зле.

За роботу ес-ерів серед селянства маємо згадку в донесін-

нях та звітах майже всіх губерських жандармських відділах,

але ці згадки мають загальний характер і здебільшого

в'яжуть роботу с.-р. з діяльністю селянського союзу.

Приміром, у жандармськім донесінні з Полтавської губерні

(весна року 1905) маємо відомості за роботу с.-р. У „хроніці"

їх подано так'):

„Селянський союз партії с.-р. пропагував серед селянства,

щоб підняти рух проти поміщиків; пропагували і словом,

і на письмі, ширячи відозви, друковані нелегальною друкар

нею партії с.-р.... Селянський союз мав міцний звязок із пар

тією, але діяв незалежно, під керуванням свого центрального

гуртка, що організував філіяльні гуртки". Найбільшого

розвитку робота с.-р. дійшла переважно на Лівобережжі та

-степу. На Правобережжі с.-р. мали куди менше сили, а в тім

організації с.-р. робили по всіх губернях Правобережжя.

') „1905 год на Украйнє" стор. 243.
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Проте, вплив с.-р. тут був обмежений, почасти через те, що

широко розгорнута робота с.-д. не давала с.-р. змоги нала

годити звязок із селом.

Найінтенсивнішу роботу серед селянства с.-р. провадили

в Київській губерні. По багатьох повітових містах губерні

(Сміла, Васильків, Черкаси то-що) були с.-р. комітети та був

налагоджений звязок з селом.

В Чернігівській губерні в цілім ряді повітів року 1905

вплив с.-р. був чималий. Була губерська організація. Органі

зація селянських союзів перебувала під великим впливом с.-р.

По багатьох селах союзи так і називано: „Селянський союз

партії соціялістів-революціонерів". Так було, приміром, у Кро-

левецькім, Сосницькім та по инших повітах, де с.-р. налагодили

досить широкі звязки з деякими селами.

Чималого розвитку робота с.-р. дійшла в Харківській та

Полтавській губернях. У Харківській губерні с.-р. мали вплив

у Вовчанськім повіті, Зміївськім, Куп'янськім, Охтирськім,

Лебединськім і, почасти, в Сумськім. В цім останнім повіті

майже цілий рік 1905 мав велику силу вплив Антона Щербака

(непартійний революціонер з анархістичним ухилом). Щербак

та невеличка група інтелігентів, що збилася навколо нього,

починаючи з травня місяця і по листопад-грудень року 1905,

фактично керували селянським рухом Сумського повіту.

Через вплив групи Щербака с.-р. та с.-д. робити тут в цей

період було тяжко. Проте, обидві ці партії роботу провадили

і в поодиноких випадках мали чималий вплив на селянство

в певних районах.

У повітах Вовчанському та Куп'янському с.-р. мали

року 1905, особливо в-осени, кілька місцевих осередків, але

вплив с.-р. не перешкодив розвиткові в повіті впливу штун

дистів та земців-лібералів. На основі жандармських донесінь

автор „Хроніки" говорить за це так '):

В селі Старий Салтів, Вовчанського повіту ще в червні

року 1905 були селянські мітинги. Підчас тих мітингів

селяни робили спроби громити крамниці та скинути земського

начальника.

На чолі руху стоять штундисти 2): Овсяніков та Лебедин-

ський, що мають щільний звязок з поміщиками-земцями,

') ,1905 год на Украине". Хроніка і матеріяли, стор. 275.

2) „Штундою" на Харківщині, як і по инших місцях України, називають

сектантів бяптчгтів. алвентм'-'!^ —



Десятковим та Бодянськім. Ці останні давали штундистам

листівки, між иншим і постанови економічних рад губерського

та Вовчанського повітового земства про потребу у конститу

ційній формі правління. Штундисти, крім того, ширили

власноручно писану ними лістівку „До всіх людей", де дово

дили, що треба добувати .права на землю". Загалом за вплив

с.-р. у Харківській губерні, як і по инших місцях, треба

сказати, що їхнє гасло передати землю народові (без деталі

зації умов і форм) цілком відповідало ще невиразним, але

в основі своїй цілком ясним прагненням селянства здобути

землю. Звідци й маємо деякі досягнення партії с.-р.

В Полтавській губерні так само року 1905 була досить

сильна губерська с.-р. організація та кілька повітових (Кобе

ляки, Ромен, Лубні, Кремінчук то-що). Звязок із селом був

добрий. Вплив с.-р., особливо по організації селянського

союзу, в-осени та взимку року 1905, так само

В Катеринославській губерні з роботою с.-р. було гірше.

Правда, й тут була губерська організація і кілька повітових

(Олександрівськ, Павлоград), але значного розвитку діяльність

с.-р. в губерні не дійшла.

На Херсонщині стан с.-р. був трохи инший. Тут по деяких

повітах, приміром, у Херсонському, почасти Лисаветградському

вплив їхній був чималий.

Приміром, у Лисаветградськім повіті ще в червні року 1905

с.-р. керували селянськими страйками в районі Деминської

Балки, Іванівки то-що. В Іванівці була місцева організація

с.-р., переважно з учителів та селян. В Херсонськім повіті

організації с.-р. були в ряді сел.

В-осени року 1905 в Херсоні засновано с.-р. губерський

центр, що налагодив роботу майже по всіх повітах губерні.

А загалом робота с.-р. серед селянства року 1905 мала

зародковий характер і широкого розмаху не дійшла.

Отже, року 1905 в українськім селі робота всіх соціялі-

стичних партій лише починала розвиватися. При цьому вона

мала переважно агітаційно-пропагандистський характер.

З організаційною роботою соціялістичних партій року 1905

справа стояла зле, і розгорнулася значно ширше в роках

1906—1907.

Отже, селянський рух року 1905 хоч був в тій або иншій

мірі охоплений роботою соціялістичних партій, проте в своїй

основі він перебував поза організаційним і навіть агітаційно
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пропагандистським впливом тих партій. В ліпшім разі робота

соціялістичних партій організаційно охоплювала невеличкі

ділянки широкого фронту селянського руху року 1905, пере

важна ж частина цього фронту перебувала поза впливами

соціялістичних партій.

XII. Поміщики й селянський рух.

Аграрний рух року 1905 не був для поміщиків несподі

ванкою, бо попередніми роками, а особливо в роках 1902 та

1903, на Україні були сильні селянські розрухи. Роки 1902

та 1903 далися в тямку не лише поміщикам Харківської та

Полтавської губерні, де селянський рух набув особливо

гострих форм. І по инших районах України, і на Правобережжі

і на Степу, скрізь рік 1905 був в тій або иншій мірі підго

товлений, скрізь селянські настрої не лишали сумніву в тім,

що першої ж догідної хвилі аграрний рух набуде різких

форм.

Поміщики не могли не знати за селянські настрої, не

могли не лагодитися зустріти повторення 1902—1903 років.

Японська війна та спричинений нею громадський рух так

само мали були нагадати поміщикам про можливість, коли

вже не про неминучість, аграрного руху.

Як знати, поміщики лагодилися до того, щоби „пресечь"

всякі спроби селян повторити події років 1902—1903. Уряд

ще в травні місяці року 1903 видав закона про поліцайських

стражників по селах. На Україні стражників заведено ще

в кінці року 1903—на початок року 1904 в 7 губернях

(з 9-ти в Подільській та Таврійській їх заведено пізніше).

Інститут стражників—це була безпосередня відповідь помі

щиків та влади на аграрні розрухи років 1902— 1903.

Але на думку поміщиків самих стражників для охорони

їхніх маєтків було не досить, а через це поміщики здіймали

питання про ліпшу та безпосереднішу охорону своїх маєтків.

Цим сушили вони собі голову ще на початках руху, але

лише в-осени, коли вже виявився грандіозний розмах рево

люції, поміщики конкретніше підійшли до справи охорони

своїх економій, а в кінці розв'язали її.

До справи з набуттям зброї по багатьох економіях

підійшли й практично, особливо ж по тих, де не можна

було твердо сподіватися на допомогу від війська.
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Ось, приміром, як розвязували справу зі збройною обо

роною маєтків деякі поміщики. *)

Так, у листопаді року 1905 властитель маєтку в Радо-

миськім повіті дворянин Ванькович через свого уповнова

женого дістав дозвіл набути з Київського артилерійного

склепу 50 бійних піхотних ґвинтівок та 6.000 до них бійних

патронів. Ванькович просив, щоб видали 70 ґвинтівок, „вва

жаючи на непевний час та на можливість аграрних розрухів".

Таких Ваньковичів по цілій Україні маємо рахувати сот

нями, коли не тисячами. Поміщики розуміли, що селянський

рух загрожує їхній власності, і вони лагодилися боронити

(чужими руками, звичайно) цю власність.

Особливо широко економії почали закупати зброю та

наймати стражників в-осени та взимку року 1905, коли рух

що-далі набував виразнішого революційного характеру і наче

зливався з хвилею робітничої революції, що підіймалася

по містах та промислових центрах.

Змога набути самі Гвинтівки не завсіди, проте, задоволь

няла поміщиків; дехто з них цей спосіб оборони своїх маєт

ків вважав за „застарілий" і через те того доходив, щоб

уряд дозволив купувати кулемети.

Маємо такий характерний факт (один з небагатьох 2).

Десь у грудні року 1905 в Київ на ім'я генерал-губер

натора Південно-Західнього краю від російського посла у Відні,

князя Урусова, дістали телеграму про те, що поміщик Во

линської губерні, Старо - Костянтинівського та Ямпільського

повітів хоче привезти з-за кордону три кулемети та 100 кара

бінів; щоб із графом Сидором Потоцьким, Казимиром Студ-

ницьким та Ярощинським спільно взятися до оборони,

вважаючи на аграрні розрухи. '

В тім проханні відмовлено, „бо закон 6 грудня року 1905

не згадує за кулемети на оборону".

Пізніше цей „закон 6 грудня" зазнав бажаних для зем

левласників змін, але в середині грудня року 1905 група

поміщиків, що об'єдналися для оборони своїх маєтків, була

позбавлена задоволення поливати з кулеметів революційне

селянство.

Набуваючи зброю, поміщики одночасно дбали й за найм

„живої сили", що мала боронити поміщицькі економії. Всі

') Архів Істпарту України, фонд Київського генерал-губернатора № 1.

2) Архів Істпарту України, фонд Київського генерал-губернатора № 1.'
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більш-менш значні економії на Україні на осінь року 1905

мали в себе чималі загони найманого війська — інгушів,

осетин, иноді черкесів.

Отже, крім того, що влада давала поміщикам, як охо

ронну силу, не лише поліцію, жандарів, а навіть і військо

(особливо козаків), поміщики й сами робили все можливе,

дбаючи за охорону маєтків.

А в тім, маємо відзначити, що всі ті форми „самооборони"

були лише додатком до системи самодержавно-бюрократич

ного ладу, що діяла автоматично." Справді, влада, уряд та

агенти його добре розуміли, і не могли не розуміти, що обо

рона поміщицьких економій від навали селянського руху,

то є безпосередня оборона царату та цілої державної гро

мадської системи того часу від наступу революції.

Влада добре розуміла, що прорив на цім фронті має не

менше небезпек, ніж на фронті робітничого руху, а можливо,

що таїть у собі й гірші наслідки. Через це оборона помі

щицьких економій була основною обороною уряду. Та инак

і бути не могло, раз стара держава, поміщицько - чиновниць

ка влада старої Росії, була класова організація земельних

властителів плюс буржуазія. Обов'язок боронити поміщиків

від навали селянського руху, від натиску аграрної революції,

був покладений на апарат влади та на військову силу.

Але, якщо поміщики твердо знали, що до їхніх послуг

є цілий апарат влади та військова сила, якщо уряд, не ждучи

закликів від поміщиків, сам старанно та завзято кидався на

„крамолу", на кожний вияв громадської активности, та люто

розправлявся з „ворогами ладу", то на превеликий для

поміщиків жаль вони не завсіди мали змогу обмежитися

самими репресіями. Аграрний рух року 1905 не лише поста

вив перед поміщиками завдання силою поліції або війська

погамувати селянські розрухи, але й зажадав по них „від

повіли по суті". В багатьох разах не можна було обмежи

тися вживанням самої лише збройної сили. Треба було йти

на погодження, на поступки, на компроміси. В багатьох випад

ках втративши останню надію дійти ладу „приборканням", під

тиском обставин, поміщики йшли на поступки. їм доводилося

і заробітну плату по економіях збільшувати, і орендну ціну

на землю зменшувати, і в поодиноких випадках уступати селя

нам спірну землю. А в тім, все це поміщики робили лише

в крайній притузі лише бачивши, що иншого способу немає.
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Маємо віддати належне поміщицькій класовій впертості.

Року 1905 поміщики яскраво виявили всю, віками призби

рану силу своєї класи. Вони цупко держалися за своє добро,

за свої привилеї, за свою власть. Правда, рік 1905 знає

поодинокі випадки, коли поміщики, перестрашені революцій

ною хвилею, поспішали задовольнити селянські домагання. Але

це ні в якій мірі не відбивається на тім твердженні, що

поміщицька класа, по-перше, цілком не вважала на ті умови,

що спричинили революцію, а, по-друге, в своїй масі ком

проміси з селянством та будь-які поступки йому вважала за

річ цілком неприпустиму й, нарешті, по-третє, що вона до

останнього використовувала все чисто, що могло придатися

в боротьбі з селянським рухом.

Представники влади, приміром, губернатори, прокурори,

навіть жандарі, в поодиноких випадках мали були констату

вати факти, не заличковуючи їх. Приміром, у справі з селян

ським малоземеллям, з низькою заробітною платою то-що.

А поміщики, як загальне правило, не хотіли, або не могли

визнати навіть цих очевидних фактів. Зокрема, в питанні про

економічні передумови селянського руху поміщики були тієї,

хоч і спрощеної, але класово цілком витриманої думки, що

жадних економічних передумов рух не мав, що це є лише

чиста „вигадка агітаторів".

Що до цього, то маємо цікаву „боротьбу поглядів", яка

виникла між подільським губернатором Ейлером та поділь

ськими поміщиками.

Цей губернатор був тої думки, що, по-перше, страйковий

рух на Поділлі за основу собі мав економічні причини, що>

по-друге, поміщики скупляться і не хочуть, 'як то треба

було б, піти назустріч селянським домаганням. Губернатор

Ейлер в одній зі своїх об'яв до населення висловив навіть

такі думки х):

„Ознаймую цим селян, що кожному трудящому вільно

встановлять ту плату за свою роботу, що на його думку

є достатня, і ніхто не може заборонити иншому робити за

встановлену їм самим плату. Ви!можете не ходити на роботу,

коли вам здається, що плата занизька, але спонукати инших

робите лише за ту плату, що ви її встановили, не можна.

Бідний селянин заробітку потребує, инак він і в господарстві

і) Архів Істпарту України.
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не вправиться, а коли він позбудеться .заробітку по еконо

міях, то його стан буде дуже тяжкий. Знов-таки кажу: не

ходіть на роботу, коли ви вважаєте, що платять вам дуже

мало, і ніхто за це вас чіпати не сміє, але коли ви допу

ститеся самоправства, то за це закон вас тяжко покарає".

Природна річ, що цей губернаторський „соціялізм" сильно

стурбував поміщиків, і вони на цілім ряді своїх зборів висту

пили з критикою Ейлерових поглядів (не обмежуючися кри

тикою, поміщики ще вимагали, щоб його з губерні відкликано).

Поміщики були, звичайно, иншої думки. Передусім вони

заперечували економічні передумови селянського руху.

Так, приміром, 45 поміщиків, членів Кам'янець - Поділь

ського сільсько-господарського Т-ва, зібравшися 23 квітня

року 1905, між иншим постановили '):

„Ми, землевласники, знаючи добре селянське життя, кажемо,

що причина розрухів у Подільській губерні лежить поза

нашим економічним станом, що цей рух навіяно зокола.

Що селяни зубожіли та зазнають малоземелля, це так, це

є гостра справа для цілої Росії, і в Подільській губерні,

через її родючість, ця справа може менше дається взнаки,

ніж деинде, але в данім разі, що за нього мова, без зов

нішньої сторонньої агітації, що лучить далі, ніж ціни на

поденних та строкових робітників, цього ми не мали б. Ми

добре знаємо про що думає зараз селянин: держава відбере

землю у поміщиків і дасть її нам (козаччина). Прискорити

це можна, і то так: так високо підняти всі ціни, щоби вла

ститель не міг господарити, щоби він геть забрався з землі.

На цей добрий ґрунт, з такими жаданнями в наші часи

повсюдних заколотів, у нас випав зливний дощ революційних

прокламацій.

Цей рух є звязаний з революційною пропагандою, а в про

кламаціях тої пропаганди не за заробітну плату йде, а за

те, щоб забрати властительську землю. І саме через це перед

у справі вели заможніші, що сподіваються на добрих умовах

купити землю.

Через це ми не поділяємо думки пана губернатора, що,

збільшивши заробітну плату, можна затримати дальший роз

виток розрухів. Не треба забувати, що економічні умови

постають самі по собі. Штучно умовившися на нарадах,

') Архів Істпарту України, справа Подільського губернатора за рік 1905№74.
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їх запровадити не можна. Всі колективно не можуть пристати

на певну надбавку. Коли ми платимо певні ціни, то це через

те, що ми підлягаємо «економічному законові, який діє

в певний час, а коли ми штучно збільшимо норми плати,

ми втратимо економічну 'рівновагу. Правда, коли порівняти

наші ціни на робочі руки, з цінами на Заході, то вийде,

що наші ціни є на багато менші, але в цім разі треба взяти

до уваги продуктивність праці; коли б була змога збільшити

цю продуктивність то ми, властителі, зараз же, природно,

збільшили б ціну, але це, перше, так само є не в наших

силах, як і друге; доки ж цього немає, доти вартість роботи

у нас і на Заході, дарма що маємо величезну ріжницю

в оцінці праці, є однакова.

Отже, подання пана губернатора підвищити ціни на робочі

руки ми, як його не виправдує економічний стан ринку,

визнаємо за нездійсниме; ми не бачимо в цім підвищенні

панацеї від зла. Навпаки, це підвищення, коли б його штучно

зробити, стало б лише за джерело ще більших домагань

та ускладнень на майбутнє.

Докорів, що їх ми чули від пана губернатера, начеб то

експлоатуємо селянську працю, ми не заслужили. Ті докори

є наслідок однобічного уявлення взаємин між властителями

та селянами, як це добре доводить мудриголівський інцидент".

Як бачимо, подільські поміщики досить вільно говорили

за „економіку", тільки за свою, поміщицьку, а не за ту еконо

міку країни, що правила за основу аграрного руху року 1905.

Маємо відзначити, що таких випадках, коли між представ

никами влади та поміщиками виникала незгода в поглядах

на природу селянського руху, було не багато.

Але дехто з губернаторів, що часто не мали звязку

із землеволодінням „у дорученій^ їм губерні", спокійніше

ставився до більш-менш мирних форм селянського руху,

особливо в тім разі, коли страйки, спаш, поодинокі поруби

лісу то-що, не мали навіть натяку на „політичні домагання".

Отже губернатори спокійніше, ніж поміщики, ставилися

до „економіки" в селянськім русі року 1905.

А в тім, хоч поміщики й нервувалися, вони так твердо

вірили в державний апарат, здібність того апарату розчавити

„гідру революції", що здебільшого вважали за достатнє або

прохати, або вимагати від влади, щоб приборкала револю

ційний рух.
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Самоорганізації, створення своїх класових органів оборони

від революційної навали, поміщики року 1905 не практику

вали. У всілякім разі, ті матеріяли,-що маємо їх на сьогодні,

дозволяють зробити саме такий висновок.

Правда, поодинокі спроби такого роду класової само

організації були, але широкого розвитку вони здебільшого

не доходили.

Так, приміром, П. Маслов в „Аграрном вопросе" ') згадує

за з'їзд землевласників Правобережжя (Київська, Подільська,

Волинська губерні), що відбувся на початках року 1905

у Київі. На тім з'їзді списано статута „Союзу землевласників

Південно-Західнього краю".

На з'їзді поміщики говорили за свій „тяжкий стан" та

казали, що це через те, що вони пасивні та розпорошені.

В постановах з'їзду сказано за конечність боронити інтереси

великого землеволодіння, переважно... вдаючися з всілякими

проханнями до центрального уряду та до краєвої власти.

Просили поміщики переважно про те, щоб уряд, по-перше,

не забирав війська „з тих місць, де воно нині є", тоб-то

фактично з усіх сільських місцевостей України, по-друге,

щоб скарб відшкодував поміщиків за втрати. Що до відшко

дування поміщиків за втрати через селянські розрухи, то

в цій справі українські, зокрема подільські, чернігівські

та инші землевласники, мали вже досвід: ще на початках

року 1905 вони дістали від скарбу „відшкодування за

втрати".

В журналі „Южньїе записки" за рік 1905 маємо за це

таку інформацію2).

„Киевские Отклики" з певних джерел дізналися, що майже

всі, хто зазнав шкоди від селянських розрухів, вже дістали

цілковите відшкодування від скарбу. Це сталося за кілька

день перед виданнйм наказу 10 квітня. Хто одержав допо

могу, хто відшкодування. Загалом сума страт переходить

за 4 мільйони. Урядовців од міністерства внутрішніх справ, щоб

керувати комісіями по повітах, вже настановлено і є чутка,

що вони днями виїздять на повіти. Вони мають належні

інструкції про те, що їм чинити в комісіях".

') П. Маслов. „Аграрньій вопрос в России", т, II. книга 2, сторінка 106,

видання Т-ва „Мир", року 1924.

') „Южньїе записки", 24-го квітня, № 17, рік ІУ05.
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Маючи такий „прецедент", українські поміщики могли

твердо домагатися від уряду відшкодувати страти, спричи

нені революцією, і цю можливість вони використали дуже

широко.

. Певність в тім, що військо зможе справитися з „селян

ським бунтом* не могла, проте, не захитатися перед лицем

таких фактів, як масові погроми поміщицьких економій,

скидання властей, збройні сутички селян з поліцією та вій

ськом то-що.

Через це навіть у запліснявілих головах „зубрів" (так

називала ліберальна преса дореволюційних часів поміщиків)

вироїлися „нові" ідеї про те, що, вживавши проти револю

ційного селянства фізичної сили, треба подбати за инші

способи боротьби.

На степах України поміщики на практиці спробували

вжити цих „ліберальних" способів боротьби проти револю

ційного селянського руху. За цю спробу „просвітити" селянина

маємо такі відомості:

В газеті „Южная Россия" за 8 грудня року 1905 вміщено

такий допис

Нарешті й на півдні землевласники організуються. Головне

бюро їхнє замешкало в Херсонськім Земськім Банку. Вони

починають видавати спеціяльний орган, щоб боронити свої

інтереси від зазіхань селянських. Земський банк видає субси

дію—і найближчими днями селян почнуть просвіщати... Є думка

дійти яко мога більшого поширення замлевласницького органу

на селі йу той спосіб „урозумити мужика, що останніми часами

надто вже бунтує". Було б дивно, коли б землевласники не

стали в оборону своїх інтересів. Коли вони вбачили, що

посилане військо не дає належного наслідку, вони починають

вдаватися до преси"...

А в тім, жорстоке приборкання збройною силою селянського

руху року 1905 звільнило поміщиків од невластивої їм ролі

поширювачів „друкованого слова".

Отже, за основну форму оборони поміщиками своїх інте

ресів та свого добра було використовування збройної сили.

А коли справа складалася для поміщиків зле, тоб - то коли

війська або не вистачало, або воно не досить завзято

') Беру зі збірки „1905 на Николаевщине", видання Миколаївського

Істпарту стор. 320.
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розстрілювало революційних селян, то поміщики або йшли на

згоди, на компроміс (коли він був можливий), або просто

тяжко настрашені тікали зі своїх нагрітих гнізд.

У своїм звіті цареві спеціяльно уповноважений генерал-

ад'ютант граф Ігнатьєв, що з'ясовував причини аграрного

руху в Херсонській губерні влітку року 1905, так описує цю

поміщицьку втечу

„В особливо тяжкім стані були ті з властителів, що втра

тили всіх чисто своїх слуг. Кинувши доми свої на призволяще,

вони тікали з маєтків, не знаючи, що станеться з їхнім доб

ром та худобою, що лишиться без догляду, без корму, без

водопою. Так загинуло чимало сіна покошеного; що з того

сіна пропало, а що порозтягали".

Так само характеризує поміщиків і чернігівський губер

натор. У донесінні міністрові внутрішніх справ 2) маємо такі

рядки.

Не мало сприяло і наче заохочувало до агресивних висту

пів та насильства над поміщиками ставлення цих останніх

до селянського руху. Здебільшого поміщики, ніяк не дбаючи

за самооборону, від перших же загроз селянських, зараз же

кидали маєтки на призволяще та приїздили до міста, звідки

й благали, щоб власті вислали військову охорону"!

Так було по всій Україні цілий рік 1905. Поміщики знали

лише одну основну для них форму боротьби в селянським

рухом то „благати, щоб власті вислали військову охорону".

Що до властей, в особі губернаторів, то вони в першу

половину року 1905 робили невластиві їм спроби „з'ясувати

загальні причини селянського руху", і а в другу половину

року, коли рух набув революційних форм, губернатори нав

перейми один перед одним намагалися дістати собі в губерню

яко мога більше війська, щоб так боротися проти селян

ського руху.

Правда, „з'ясування причин" не заважало губернаторам

в найлютіший спосіб гамувати всякий вияв селянської актив

носте. Приміром, уповноважений від царя генерал-ад'ютант

Струков, що відвідав влітку року 1905 (травень - липень) Хар

ківську губернію та широко з'ясовував у своїм звіті „загальні

'). Архів Істпарту України „Всеподданнейший отчет графа Игнатьева".

2) Архів Істпарту України, Чернігівської губерні, донесіння губернатора

від 14 січня року 1906, № 130.
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причини" аграрного руху, одночасно зауважує, що „викликані

військові частини розміщено так"... Далі він подає 15 пунктів

Лебединського повіту, де стояло 28 чот драгунського війська

та козаків.

Така сила війська, насланого в райони селянського руху,

говорить за те, що влада погамування руху вважала за

єдиний для себе рятунок.

Численні факти дуже лютих репресій проти селянського

руху, факти, зафіксовані протягом цілого року 1905, кажуть

за те, що поміщики правильно уявляли собі класову природу

влади й цілком підставно сподівалися на те, що державна

машина передусім кинеться гамувати селянський рух та

спробує „задавити його в корні", як висловився цар в однім

зі своїх наказів.

Коли ще на-початку селянського руху влада взяла виразно

репресивний курс і безощадно розправлялася з селянською

активністю, то під кінець року 1905, коли розмах революції

виявив цілу її величезну силу і справжнє лице, влада просто

осатаніла.

Центр давав цілком виразні директиви. Досить виразне

уявлення про ці директиви дає така телеграма від міністра

внутрішніх справ Дурновр до начальника усмирительних заго

нів в Чернігівській губерні генерала Пантелєєва ').

„Як селяни і далі грабують та самоправства допускаються,

прошу вжити найтяжчих способів, щоб приборкати бунт. Для

цього треба безпощадно силою зброї нищити бунтівників

скоро виявлять найменшу непокору чи опір, або відмовлять

видати грабіжників. А з грабіжниками чинити, як з ворохоб

никами, взятими зі зброєю в руках. В крайніх разах збурю

вати села, а иншого способу погамувати бунт нема. Губерню

буде об'явлено на стані надзвичайної охорони. Треба при

класти його до всіх ворохобників та підмовців, не вважаючи

на те, хто вони є".

Уряд широко пішов назустріч поміщикам, даючи їм війська

на охорону маєтків. Але як війська не вистачало, а по-друге,

в-осені року 1905 на завсіди на військо можна було покла

стися в таких операціях, як „приборкання розрухів", то рада

міністрів визнала за можливе „дати губернаторам та началь

никам країв у губернях, що мають управу на загальнім стані,

Архів Істпарту України, Чернігівська губерня, телеграма Дурново від З

січня року 1906.
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задовольняти своєю властю прохання землевласників по сіль

ських місцевостях приватним коштом заводити поліцайські

уряди та уряди нижніх чинів поліції й формувати команди

пішої або кінної поліцейської сторожі ').

Цією постановою „чини та команди, підлягаючи на загаль

ній основі губернаторові та бувши під началом місцевого

справника, мають виконувати законні розкази властителів

в справі охорони їхніх маєтків". А як „оплату чинів та команд"

визначали „ті особи, що їхнім коштом поліцайські уряди, або

поліцайську сторожу заведено", то, видима річ, що ця наємна

сторожа ставала за сліпу зброю в руках землевласників.

За надбавку до „оплати" ця поліцайська охорона часто

виявляла свою запопадливість, допускаючися нелюдських жор-

стокостей, катувавши селян". (Особливо, відзначилися тим (

інгуші, осетини та инші гірняки).

Отже, ще року 1905 поміщики добре засвоїли ту істину,

що проти селянської революції вони мають лише один аргу

мент— силу зброї. Все, що лише можна було в цій справі

зробити,—вони зробили. Коли не вистачало війська, наймали

збройну собі сторожу, хоч це забирало чимало кошту.

Влада від себе робила все можливе, щоб погамувати

селянський рух, та „врятувати престіл" і поміщицьке земле

володіння. Якої старанности доходило це бажання зберігти

поміщицьке землеволодіння та державний лад, це показує

такий цікавий факт.

Харківський поліцаймейстер в-осени року 1905 сильно

сушив собі голову подіями, що відбувалися навколо нього.

І ось він дає всім „панам приставам міста Харкова" таку

директиву 2):

„Ви знаєте, що останніми часами, крім всякого роду стайків

по фабриках, по багатьох повітах зайшло на аграрні розрухи

серед селянського населення: розрухи ці є позначені великою

руїнністю.

Нині маємо відомості, що селяни збираються свої погроми

перенести й на міста, в тім числі й на Харків. Через це твердо

кажу вам звернути увагу на селян, що прибувають до міста,

*) Див. „Об установлений особой стражи для охраньї имений". Вьісочайше

утвержденная 6 декабря 1905 года .меморія" совета министров. Збірник

„Революция 1905 года" видання року 1925.

8) Архів Істпарту України, фонд Харківської губерні, рік 1905, листопад—

грудень.
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а особливо з- місцевостей, де з розрухами не все гаразд. Не

спускати таких селян з ока, не допускати жадних сходин

стовпищ, а в разі, якщо помітите, зараз же сповіщати мене"

Старанний поліцаймайстер гадав, стеживши за „селянами,

що прибувають до міста", боротися проти зростання рево

люційного руху на Україні. Досягнення цього руху так його

налякали, що йому почали ввижатися такі страхіття, як

намір селян „свої погроми перенести на міста".

Боровшися проти революції, влада та поміщики спира

лися на збройну силу, бо н] на що инше й не могли, звичайно,

спертися. Дійти класової диференціяції в селянськім русі,

підняти заможного селянина проти революційної бідноти та

середняцтва, їм не пощастило. Селянський рух року 1905,

хоч і не охоплював чисто все селянство, проте він не

виявив в 'собі такої глибокої класової розколини, куди б

поміщики та влада могли б закласти свої чорні руки. Отже,

боротися проти руху в спосіб середового розкладу поміщики

не могли. Лишалося одно — приборкати його зовнішньою

• силою. І цей спосіб року 1905 широко вживано.

Правда, влада та поміщики спробували були ще здавна

практикований самодержавством спосіб. Говоримо за єврей

ські погроми. Спрямувати в цей бік революційну енергію

селянства, хвилею єврейських погромів залляти пожежу

аграрної революції — до цього завдання взялася була вправна

рука царського уряду. Добрали звичайних для таких разів

способів. Ось, приміром, Київський повітовий справник

в секретнім рапорті до губернатора сповіщає про те, що

в містечку Гостомислі 20 жовтня року 1905 селяни погро

мили 23 єврейські крамниці та 11 помешкань.

Справник говорить, що „у довіренім йому повіті" появи

лися агітатори й запевняють селян в тім, що начеб то

в Київі та по инших містах вищі власті дозволяють громити

єврейські крамниці, бити євреїв і взагалі винищувати. Агіта

тори казали, що за все це по містах навіть об'яви є.

Тут же ширено чутку -про те, що наче під Київом євреї

зарізали 200 ченців.

Подібні до цього повідомлення надходили і з' инших

районів Правобережжя. Скрізь агітовано за погроми і ця

агітація часто призводила до погромів. Погроми були в Черні

гівській, Полтавській, Київській, Подільській, Волинській

губернях. По инших губернях масовим явищем вони не були.
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Правда, урядові та поміщикам взагалі не пощастило

відігратися на погромнім русі. Селянство не пішло на цей

гачок і хоч рік 1905, а особливо осінь 1905, знає чимало

тяжких випадків єврейських погромів, проте погроми масовий

явищем не стали і революційного руху селянського не

зірвали.

Отже, що до цього, то сподіванки влади та поміщиків

пішли марно. Ні роз'ятрювання класової ворожнечі в селян

стві, ні нацьковування селянських мас на євреїв, не пособило

в боротьбі проти революційного .селянського руху. Лишався

єдиний спосіб — люті репресії. Що до цього, то уряд увесь

час мав досить твердий курс. Лише на короткий час, на

2—3 тижні жовтня (перед 17 жовтня і безпосередньо по тім)

влада випустила країну і селянський рух з тісних рук.

Начальство на тиждень —два стерялося, апломб з нього

злиняв і воно наче „пішло" зі своїх постів. Але цьому замі

шанню швидко надійшов кінець і тяжкі удари лютих

репресій знову впали на голову робітників та селян.

За характер та розмах репресій вряд чи треба широко •

казати. А в тім, маємо подати на увагу, що хоч влада,

приборкавши» московське збройне повстання та погромивши

збройні повстання в Донбасі, Катеринославській губерні,

Харкові та по инших містах, і виявила нелюдську лютість

та безощадність, проте їй не відразу пощастило розгорнути

карательну кампанію на селі.

Грудень року 1905 і січень року 1906 по деяких районах

України були ще для влади місяцями лагодження до оста

точного погамування селянського руху.

А взагалі урядові репресії під кінець року 1905 та на

гючатках року 1906 набули широкого розвитку. Знущання

над селянами, не минаючи і вживання різок, витончені жор

стокості, все це вживано особливо люто там, де рух дійшов

чималого розмаху. Досить згадати діяльність Філонова, що

на чолі карательного загону тяжко поров селян на

Полтавщині.

Ось як описує В. Короленко Філонову нелюдськість

Старший радник губерського правління Філонов, пише

В. Короленко, в'їхав у Сорочинці, як у завойований край.

- ^«гатство", квітень,



Він наказав „зігнати громаду" і сказав, що коли громада

не збереться, то він, Філонов, „не лишить від села

й пам'яти".

Коли громада зібралася, Філонов „передусім поставив

усіх навколішки, оточив козаками з видобутими шаблями

і викотив навіть дві гармати. Всі скорилися, всі стали навко

лішки, без шапок, на снігу. ." Під загрозою смерти селян

держали отак 44-і години.

Далі почали допитувати „... Ледве викликаний розкривав

рота, як ви — звертається Короленко до Філонова — власною

рукою били його в лице й віддавали козакам, що з вашого

наказу продовжугали почате вами злочинне знущання,

валили в сніг, били нагаями по голові та по лицю, доки

жертва не втрачала голосу, свідомости, людської подоби..."

Так царський урядовець „гамував" революційне селянство

року 1905. Філонов „воював" не лише в Сорочинцях. Після

Сорочинець він ті самі знущання та жорстокості чинив

в Устивцях Миргородського повіту, у Кривій Руді, на хуторі

Дубовім, Хорольського повіту та по инших селах Полтав

ської губерні.

За „подвиги" Філонова в селі Крива Руда В. Короленко

пише

„Цим разом до погрому спричинився страйк на хуторі

земського начальника Надервеля. Вирушивши туди, Філонов

наказав, щоб староста села Крива Руда,— а через це село

тільки й можна дістатися на хутір земського начальника,—

заготував (безоплатно) обід на козаків з загону та скликав

цілу громаду. Селяни Кривої Руди, не допускавшися в своєму

селі жадних беззаконств, гадали, що вони перебувають під

охороною законів і тому відмовили старшині безоплатно

видати припаси. А громада, зібравшися ціла, ждала з ранку

до 8 годин вечора. Бачивши, що загону немає, старшина

вважав, що має право пустити втомлених та перемерзлих

людей додому".

Філонов приїхав увечорі. „Передусім наказав, щоб до

нього прийшов старшина, зірвав з нього знак, бив у лице,

далі взявся до писарів, тягав їх за бороди по кімнаті.

У мороз та поночі нашвидку зігнали громаду, двісті, триста

чоловіка, що нічого не тямили... Вийшовши на рундук, Філонов

' *) В. Короленко „Сорочинская трагедия", „Русское Богатство", квітень,

року 1907, стор. 175.
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гукнув: „Ша'пки геть. На коліна, наволоч! Виказуй винних!",

1 Юрбі навіть не сказано хто винен, в чім винен і кого треба

виказувати... На той час козаки привели до рундука відстав

ного земського фельдшера Багна. Вбачивши його, Філонов

гукнув: „Геть шубу". Зі хворого старого стягли шубу, зака

чали піджака, два козаки нагнули за волосся та за бороду,

а двоє взялися бити, доки старий не впав на землю. Потім

того його замкнули в арештантській і взялися за юрбу по

черзі „вибирати не вибирали, а просто били хто ближче

стояв на колінях"... Тоді хтось огорнутий жахом (пригадаймо"

що все це відбувається по-ночі і що люди а-ніяк не можуть

добрати за що така пеня) у юрбі піднявся, щоб тікати.

Юрба за ним... Люди побігли хто куди. Козацький осаула

крикнув: „Рубай". „Ніхто не встиг стямитися — все пере

мішалося. Кожен бачив перед себе лише смерть. Бігли

просто під шаблі, давивши одне одного".

Покалічено та поранено за тим разом понад 40 чоловіка.

Року 1906 в січні місяці на одній з вулиць Полтави

Філонова пристрелив ес-ер Д. Кірілов. Але, як Філовових

було багато, а самодержавство, що року 1905 захиталося,

було знову зміцніло, то уряд потоком нових лютих репресій

І взявся приборкувати селянський рух.

Тоді в роках 1906—1907 йому з цим пощастило. Першу

російську революцію розбито.

 і . .-, .4
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