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будь образомъ цены не наддавали". Перекупщикам дозволялося вільно
скуповувати привезений крам тільки після того, як мѣстные обыватели
себѣ покупкою удовольствуютъ, на отходному торгу", себто коли вже
имѣетъ разойтись торгъ".
Кінчиться ця інструція так: Будучижъ вамъ усего порученного дѣла

поступать іимѣть смотреніе снедремательствомъ по сей інструкцій какъ
вней написано нѣчего неопуская сповелѣнія и нѣкому скупцовъ
продавцовъ нѣвчемъ и нѣ для чего для дружби или бо какихъ неналежныхъ
взятковъ нечиня поблажки но какъ доброму и вѣрному Ея Імп. Вел-ва рабу
чинить должность повелѣваетъ обидъ же налог некому нечинить и выма-
гательствъ нѣоткого нѣкакихъ нетребовать; опасуясь за то и занечи-
неніе по сей інструкції исполненія штрафа, надсиюжъ инструкцію болѣе
нѣчего нечинить подъ опасеніем суда .

Ця інструкція була дана 30/Ѵ 1752 року за підписом Глухів-
ського сотника Данила Туманського та отамана Глухівського Івана Іа-
ковича(?)!)- Подав Прокіп Нечипоренко.

З життя селянства Київщини за першу половину XIX ст.
Селяни ищущие свободи".

Оброблюючи свій начерк, я використовувала справи Київського
Центрального Архіву Давніх Актів; з 56 справ по київській губернії для 24
років царювання імп. Олександра І маємо 19 справ, для 27 років
царювання Миколи І 37 справ.

Ріжні поміщики викликали скарги селян на закріпачення. Насамперед
звертають на себе увагу титуловані пани, що належали до групи великих
землевласників, їх прізвища згадуються в цілому ряді судових справ, від
них селяни намагаються звільнитися цілими групами. От нагір. у
Київськім повіті граф Остен-Сакен. Катерина II жалуваною грамотою, яку
потім ствердив Павло І, надала Остен-Сакенові 1729 року за виховання
царевича Константина Павловича землі, що належали уніятському мітро-
політові у Виленській губ. і так званий ключ Мироцький, що одійшов до
київської губ., со всѣми въ немъ живущими крестьянами и въ бѣгахъ
находящимися". Належали йому також: село Шибене з руднею,
Гаврилівна, Бабинське, Буда та инші, про які згадується в справах. Є чотирі
судові справи селян, що домагалися звільнитися з маєтків гр. Остен-Са-
кена. Далі підполковник Михайло Апостол, що купив у Потоцького село
Козку з руднею, але купив, як свідчив селянин на процесі, лише ліс і
грунт без людей, крім того Демидовський Ключ, рудню Литвинівку, а
у титулярного совітника Носкова село Константинівку2). Ще зустрічаємо
Гудим-Левковича, якому гр. Остен-Сакен продав у 1821 р. рудню Ши-
бену, а разом із нею й тих селян, що шукали визволення від володіння
графа. Далі в одному процесі фігурує Моршковська, яка одержала від
батька Гостомисельський Ключ з Новоставською руднею та селом Кор-
човкою; сам же Моршковський набув цей маєток во время должности
предсѣдательской", як пояснює один з селян 3). Нарешті виступає
поміщик Розлач, що мав маєтки в Київській і Симбірській губерніях, та по-

*)*) Спр. № 23677, 1749 року Чернігівгьк. від. Харківського Центральн. Історичного
архіву.

2) Київ. Центр. Арх. Дав. Акт. Київ. пов. Справи: №47 1801 р.; №12 1802; № 33
1831 о. і № 15-1834 р.

3) Ibidem. Київ. пов. Справи: № 51 1809 р., № 32 і № 40 1814 р.
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міщик Павша, що держав село Наливайки. Крім цього ми переглянули
справи Богуславського повіту, де насамперед треба зазначити графів
Браницьких. Історія їх посідання от яка: король Станислав Август надав
1777 р. Богуславське староство князеві Станиславу Понятовському въ
вѣчность съ крестьянами и со всѣмъ имѣніемъ1799 р. Понятовський
передав своє право на маєток графам Браницьким. В наших документах
згадуються села Медвин і Хохітва1). Потім зазначимо князя Лопухина,
якому всемилостивѣйше" був наданий в 1799 р. Корсунський маєток,
колишнє Корсунське староство2). Далі додамо до них ще предсідателя
Головного Суду Проскурова та Можарську. Цей предсідатель купив у
гр. Тарновського село Розаліївку Васильківського Ключа, що був його
секвестрував державний скарб. Справа ця розглядалася у
Васильківському та Богуславському повітових судах, потім перейшла до Київської
Гражданської Палати і, не зважаючи на високе становище поміщика,
прохання позивача було задоволене і він одержав право приписатися до
київських міщан3). Можарська держала село Долину в Ключі Госто-
мисельськім переходившее изъ рукъ въ руки  як зауважив селянин, що
шукав волі1).

Відношення селян до поміщиків не однакові. Той, що шукає волі від
великого землевласника, в основу свого прохання кладе своє особисте
право на волю, а той, що хоче звільнитися від купця чи урядовця, що
не мали залюднених маєтків, чи взагалі шляхетської посілости, спирається
на те, що закріпачення його незаконне й що властитель його особа не
правоможна.

До того-ж треба сказати, що всі відомості про набуття того чи ин-
шого маєтку, які ми зустрічаємо в наших документах, показують, що
більша частина поміщиків, не виключаючи великих титулованих
сановників, були недавні власники своїх маєтків, а це давало зайвий козир се-
лянинові-позивачу.

Селяни, що шукають собі волі, найчастіше називають себе вольними
людьми", захожими", вольнопохожими" з різних місцевостей: з
Білоруси, Кракова, Австрійських земель; хто вони були до того часу, як
осіли на певній території, де і було їх закріпачено, про це наші джерела
майже нічого не кажуть. Треба мабуть припустити, що судову владу не
цікавив соціяльний стан позивача до його появи на землі поміщика,
якого він позивав. Це й зрозуміло: зашедший" або вольний" мешканець
який може довести, що він тубілець не коренной житель" певної
місцевосте, обмежується тим, що просто прилучає себе до цієї категорії.
Його виправдують укази 1781, 1783 та 1785 рр., які вияснили становище
вільних" людей. І більша частина позивачів лише прилучаються до

цієї групи. Инші вказуючи на своє вільне походження, згадують і про
свою професію, що дає право на волю: фабрикантъ (1) изъ рудниковъ",
завѣдывающій рудниками", рудники вольного ремесла", захожій

мастеровой Де яка кількість закріпачених рудників" пояснюється тим, що
в Київському повіті в маєтках мітрополіта уніятського були рудні і
частина їх потім перейшла до казни. Ці рудники не зараховують себе до
певного стану. Але є й такі, що самі зазначають свій стан, який
підтверджує незаконність їх закріпачення: шляхтич, міщанин, що був
вивезений з міста або такий, що перейшов мешкати на село і там був
поневолений; міщанин, якого було забрано в рекрути, а родина його
залишилася вільною; козак з походження; вольный крестьянинъ", що живе в
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сосѣдяхъ"; казенный и владѣльческій крестьянинъ", що одружився з
вільною, а по шлюбі був проданий. В двох випадках становище
позивача виняткове: в одному випадку це офіцер бранець, що потрапив до
полону під час війни з Туреччиною і його було вивезено з Криму, а в
другому випадкові людина без роду й племени, що її ще за дитячих
років було завезено до цієї місцевости. Більша-ж частина позивачів
означають себе просто вільними людьми", а по роду праці хліборобами.

Всю цю ріжноманітну масу людей з ясною чи неясною становою
фізіономією можна згрупувати в одну велику категорію не коренних**
мешканців тої місцевости, де їх було закріпощено; їх недовге
перебування в тій місцевості давало змогу панській економії записати їх у
селяни під час нової ревізії, бо це було корисне для поміщика; з другого
боку закріпачений, дізнавшися про те, що його було приписано під час
ревізії, мав привід і право оскаржити цю приписку й домагатися
визволення шляхом судового процесу зогляду на те, що він захожій", і що
він ще не зажив срока давности".

Щоб почати судовий процес про незаконність закріпачення, кожний
повинен був представити докази того, що він має право шукати волі.

Склад незаконно покріпачених селян нам вияснює, які саме підстави
треба було мати для того, щоб домагатися визволення; це вільне
походження особи. А довівши своє вільне походження, вони посилаються на
укази 1781 та 1783 років, які проголошують, що як згадує одна із
судових справ Вольныхъ людей укрѣплять  воспрещено" !). Указ 2 червня
1785 р. окреслює становище цієї групи: вольные люди тѣ, кто ни за
кѣмъ въ подушный окладъ не причислены и по указамъ и крѣпостямъ
никому не принадлежатъ"; на ці укази посилаються в справі гр.
Браницьких 2).

Зазначивши себе за людину вільну, позивач, щоб надати більшої
грунтовности своєму проханню, додає ще низку инших підстав: пан¬
щину никогда не дѣлалъ"; платилъ чиншъ"; коренной житель города,
перешедшій в деревню" коли показує себе міщанином; повинностей не
обрабатывалъ и неизвѣстно почему экономія записала его по ревизіи во
крестьянство"3). Один заявляє; що сам він з рудників, кілька років
мандрував по ріжних місцевостях Росії, а потім купив собі в маєтку гр. Ос-
тен-Сакена собственнымъ иждивеніемъ млынъ", платив чинш, як людина
вільна, а 1795 р. економія записала его по ревизіи во крестьянство" 4).
В иншому випадку людина стає селянином тому, що гр. Остен-Сакенові
було надано маєток зо всіма мешканцями5). Инший жив у казенному
маєтку, що колись належав Київо-Печерській Лаврі, і був записаний до
селян безъ желанія и вѣдома", сам повинностей не відробляв, лише
деякі його родичіи). Один із позивачів, називаючи себе вольнозахожимъ",
виправдує пізнє подання прохання тим, що дізнався про записання його
во крестьянство" лише 1811 року, а про ревізію 1795 р. не имѣлъ

объявленіям і економія записала його селянином не спрашивая о родѣ
службы" 7).

Взагалі треба звзначити, що більшість незаконно закріпачених селян
скаржиться на ревізію 1795 р.

Справи, які ми переглядали, доводять, що людність у другій половині
ХѴІІІ-ГО століття постійно пересовувалася в бік Наддніпрянської України,
як захожіе", не коренні мешканці цих місцевостей, знаходили тут собі
ріжні заняття й вважали себе вільними від кріпацтва на підставі указу

Київ. Центр. Арх. Богусл. пов., справа № 2 1832 р. 2) Ibid. № 1 1832 р.
3) Ibid. № 2 1832 р. 4) Київ. Центр. Арх. Київ. пов. № 47 1801 р. ь) ibid. № 12



136 Матеріяли* з, громадського і' літературного життя України

1798 р. про вольнопохожих"*). Але минав час, вони робилися
переважно хліборобами; приходила нова ревізія, яка й записувала їх без їх
відома", як висловлюються вони,  селянами. Означаючи себе як
захожих", позивачі в своїх проханнях оповідають ріжні побутові подробиці
свого мандрівного життя. Так група селян шукає волі від Михайла
Апостола, що купив собі село Константинівку Демидівського Ключа,
Київського повіту; в своїм проханні вони оповідають, що зайшли до цього
села з Минської губ. ще до приєднання Польщі до Росії, взяли у
посесора грунт, ліс та сіножаті і платили чинш, а 1795 року записано їх по
ревизькимъ сказкамъ" яко селян. Підчас слідства виявилося, що вони
приймали підданство, но на урядѣ не сознались" 2). Таку суперечність
між свідченнями позивача та слідством не раз зустрічаємо в судових
процесах, що нас цікавлять. Справа ця тяглася шіснадцять років.
Другий позивач каже, що він захожій майстер", не був у приватних
власників". Протягом багатьох років працював в гутах старостинських" та
поміщицьких". Мати його увійшла до Польщі", а його взяв в підданство
поміщик у Димирськім старостві3). Инші оповідають, що вони зайшли
з Білорусії", оселилися на пустопорожній землі в казенному маєтку;
десять років нікому нічого не платили, потім почали платити за
добровільною згодою шляхетський чинш  за грунт, але повинностей ніколи не
відробляли4). В двох инших випадках позивачі в своїх позвах-проханнях,
аби надати їм більшої ваги, зазначають, що їх діди та батьки прийшли
з Литви років 20 тому; батько одного переходив з рудні до рудні до
1795 року, коли став підданим Апостола. Апостол купив ліс та грунт
без селян, так званий Демидівський Ключ, і гр. Потоцького. Підчас
останньої ревізії позивача було записано до подушного окладу поміж
хліборобами; сини його в рекрутах, жінка відробляє селянські повинності"
Свідки показали, що в рудні він не залізо здобував, а вугіля копав"5).
В иншому випадку позивач оповідає, що батьки його захожіе", сам він
народився у маєтку кн. Любомирського; 1790 року втік з Польщі до
Росії й жив біля Київа. Десять років був в бігах" і так записаний і в
ревізії 1795 р. А 1801 р. економія Мироцького Ключа гр. Остен-Са-
кена посредствомъ земской полиціи неправильно и насильственно"
перетягла його з синами до себе на грунт" і віддала як своїх селян до
рекрутчини; він виселенець і як захожий" прохає волі й винагородження
за те, що його сина відданно в москалі6). В одній з справ позивач
подає, такі подробиці про свої переходи: батько його вийшов з Кракова
во время забратія Польши Россійской державой", в буді поташній

палив попіл на поташ" і був прикащиком, сестра вийшла за
землевласницького чоловіка" Можару. І от його, позивача, і його брата почали
звати теж Можарами не извѣстно по какому случаю" як каже він у
свому проханні, а полагаю, что сіе учинено, чтрбьі записать подъ
симъ прозвищемъ въ ревизію. Экономія понуждаетъ къ 3-хъ дневной
барщинѣ, но такой, что двѣ недѣли надо одному отрабатывать". До
цього він додає: могъ бы доказать свое происхожденіе, если бъ
правительство дало паспортъ на проѣздъ въ Краковъ". Цей селянин належав
поміщикові Павші, і становий пристав не робив слідства по дружбѣ съ
Павшей", пояснює той що шукає волі7). Судовий процес тягся 9 років.

*) Київ. Центр. Арх. Київ. пов. № 32 1814 р. 2) Київ. Центр. Арх. Київ. пов. №51 
1804 р. 3) ibid. № 43 1809 р. 4) Київ Центр. Арх. Київ. пов. № 27 -1824 р. ) ibid.
№ 32 1814 р. °) Київ. Центр. Арх. Київ. пов. № 15 1834 р. т) Київ. Центр. Арх. Київ,
пов. № 49  1847 р.
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Що-йно згадані позивачі всі' зашедшіе", вамі прийшли в те місце,
де їх було закріпачено; але є й такі, що їх до закріпачення виведено до
маєтка. Це вони кладуть в основу своїх прохань,

Напр. одного міщанина вивів инший міщанин з міста Київа до
Васильківського повіту, до села Розаліївки, що належало поміщику
Проскурову, прадсідателю головного суду, для береженія рогатаго скота
въ 1795 г." і в ревизії цього року був мимо відома" приписаний до
селян 1). В иншім випадкові позивача вивіз поміщик з Криму ще дитиною
й про це оповів йому його батько перед смертю. Поміщик Єфремов
купив його в Криму, але купчої не зробив за невозможностью", а має
лише довѣренность". Позивач одружився з київською мешканкою. Вони
не знали что значитъ крѣпостные" претерпѣваютъ несносные и
безчеловѣчные побои и разные угнетенія". Ревізія 1811 та 1816 років
записала їх селянами2) . В третім випадку позивача завела мати невідомо з
яких країн до Київа. В селі Новоселки у Баканових пас худобу, як
свідчить стряпчій", на підставі незаконного документу перейшов від
поміщика Іскри до батька Шленчунової (поміщиця, від якої він хоче
звільнитися). Ця поміщиця має довіреність від Іскри відшукати батька
того селянина, який подав скаргу на незаконне закріпачення, й взяти
його собі, бо це підданий його, Іскри. В цій довіреності про позивача і
не згадується, і в ревізії 1811 року він до селянства приписаний не був д).

Нарешті є й такий випадок, що шукає волі полонений. Його було
взято підчас війни, а потім майор Михайлів закріпостив його. Позивач
грунтує своє право на волю на тому, що він народився в турецькому
місті Анапі й дитиною був захоплений в полон. Поміщик доводив, що
прохач походить з Ногайських Татар, підданих Російських, які лише
кочують у Криму. Він зрадник, бо перейшов до Турків, а в полон
попав разом із иншими. 1791 р. був височайший указ про 14 тисяч
полонених; їх згідно з наказом розібрали генерали. Прохач раніш звертався
з проханням звільнити його до могилівського гражданського
губернатора Берга. Берг не взяв від нього прохання і звелів покарати; по цьому
він став спокійний", бо дізнався, що таких як він багато серед селян 4).

Шукають волі також люди, що вважають себе за вільних" селян
себто казенні", як їх звуть звичайно. В своїх проханнях вони
наводять різні подробиці, які зміцнюють на їх думку підставу для їх прохання.

Як вільний селянин села Димир Київ, пов., прохач одружився п ятдесят
років тому з владѣльческой" селянкою із сусіднього села, заплативши
поміщиці 7 крб., і жив три роки в цьому селі. Потім повернувся до свого
села, і тут економія його привлекаетъ неподлежаще вгь крестьянство".
Прохач зазначає, що за життя попереднього поміщика його нічим не
отягощали", а 1783 р. його було віддано у 3-хрічне заставне володіння
поміщикові Можарському; від нього він і шукає собі волі. Він чиншовий
і до селянства приписаний незаконно, бо батько його старостинскій
крестьянинъ, государевой казнѣ принадлежащій". Свідки виказали, що
повинності він відробляв; поживши з жінкою три роки, втік, потім
повернувся й жив у поміщика років коло десяти, дістав гуту з приналежними
до неї землями й платив стільки ж, як і инші селяни. Вироком суду
прохач був приписаний до казенних селян і був звільнений від
поміщика5). В иншій судовій справі прохач оповідає такі деталі: 1806 року
підчас війни з Портою його було віддано за селянина в полонцы". До

l) Ibid. № 46-1805 р. 2) ibid. jYo 21-1823 р. 3) ibid. № 45 1832 р. 4) Ibid. N 16
1829 р. 5) Ibid. № 27 1827 р.
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1816 року був на війні; "повернувшися одружився з казенною селянкою
й служив по найму44 пас громадську череду. Щоб не платити за нього
казні, поміщик не подав про нього додаткової сказки підчас ревізії
1795, 1811 та 1812 років, а 1826 року привертає до підданства. Суд
постановив приписати прохача до .казенних селян ]). В одній із скарг
селянин, який шукає волі, оповідає, що поміщиця його одружилася з
купцем і тим самим згубила на думку позивача своє право володіти
людьми. Ця поміщиця обіцяла дати йому волю, коли він заплатить за це
200 карб., і тому він найнявся сторожем, щоб зібрати викупні гроші.
Але досі він не звільнений. Поміщиця пояснила, що вона для
поощренія словесно объявила отпустить его при должномъ повиновеніи за
200 руб.; хотя и наняла сторожемъ, но онъ не принесъ пользы . А до
цього додає, що вона не обязана отпускать на волю44, бо крестьяне
хорошаго поведенія могутъ пользоваться свободой442).

До цього часу ми розглядали справи, де шукали волі окремі особи з
селянства; але є й такі судові справи, де позивачами були люди козацького
походження. Правда таких випадків мало. В судових справах з
Київської губернії ми знайшли таких лише дві, та й ті мають посереднє
відношення до теми нашої праці.

Ось наприклад шукає волі людина вільного походження44. Дід його
жив у поміщика, який відпустив його на волю. Потім він одружився з
шляхтянкою, а брат діда одбував двірсько-козацьку службу. Панщини
ніколи позивач не одробляв. Вони платили чинш, бо панщина була тяжка
і рідко її робили, як пояснює прохач. Зайшли вони з Київа підчас
морової язви44 в маєток ксендза Росцішевського. Дядько їх записаний в
шляхетской сказкѣ 1795 р.44 Прохач цей працював за контрактом на
фабриці, а записаний во крестьянствочерез непорозуміння: коли за
писували во крестьянство44 то спитали одного з свідків, чи був прохач
крестьянинъ44, а той думав що питають, якої він віри, і відповів
христіанинъ443). Друге посилання на козацьке походження, хоч і не
безпосереднє, зустрічаємо в проханні одної пущеної на волю дівчини. Сина її
було віддано у військову службу як селянина поміщика Симбірської губ.
Розлача. Вона сама вільного козацького походження, батько приписався
до селян з власної волі. У восьмому перепису записані вони козаками;
за указом з 3 травня 1783 р. люди козачьяго званія на владѣльческихъ
земляхъ поселившіеся и по ревизіи 1782 г. записаны, остаются навсегда
въ семъ званіи, если до указа 1815 г. 21 сентября дѣды, отцы ихъ или
они сами о свободѣ своей не просили44. Судовим вироком її повернено
до козачого стану4). Досі ми розглядали такі випадки, коли селянин-
прохач, як на підставу до свого прохання волі вказував на своє вільне
походження. Але є низка судових справ, де право своє на свободу
прохач бачить у неправоможності того, хто його покріпачив, не маючи на це
права. Є випадки, коли той, що покріпачив когось, не має залюдненого
маєтка, отже не має і права володіти людьми. От, наприклад, дворова
дівчина прохає волі. Мати її казенна  селянка, батько власницький**
(з ним мати її одружилася з дозволу громади); брат в москалях. Дістав
її пан у спадщину, але заселеного маєтку не має. Суд залишив її у
підданстві, бо вона родилася у селянському стані й не довела свого права
на волю5). Головний суд звільнив лише матір, і повернув її знову в
казенныя крестьянки44, а дівчину що подавала прохання, залишив у

володінні пана6).
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В иншім випадку брак заселеного маєтку у пана, що закріпостив
певну особу, є достатньою підставою для того, щоб дати цій особі волю.
Так напр. дворову дівчину було продано за 150 крб. і по ревізії 1834 р.
записано въ крестьянство", хоч титулярний совітник Божовський, що її
купив, не має заселеного маєтку. На підставі цього суд звільнив дівчину1).
Такий самий випадок маємо в справі, де дворовый человѣкъ" вимагає,
щоб його властителька, дочка урядовця Пархоменка, представила докази
на своє право володіти ним, бо ця його властителька не тільки не має
заселеного маєтку, а навіть осілости. А він несетъ рабство услугами
своєму господину" і прохає уволить его съ семействомъ изъ рабства".
Суд звільнив його на підставі відповідної статті закона 2).

В деяких випадках прохач посилається на соціяльний стан особи, що
його закріпачила, як на підставу свого прохання: купець, що купує собі
маєток з людьми, не маючи на те права; личный дворянинъ", що не
має права наслідувати, гражданинъ", що також через свій соціяльний
стан не може мати кріпаків.

Але мало вказати на своє вільне походження, яке дає право шукати
волі чи зазначити, що особа, яка когось закріпачила, не мала на це
права; позивачеві треба ще довести законність свого прохання. А докази
у кріпаків, що шукають волі, дуже мізерні. Безперечним доказом права
на волю є документи писані, але як раз їх в величезній більшості
випадків зовсім немає. Зрідка прохачі волі посилаються на метричні книги,
чи ревізькі сказки. Ми бачили, що в одній судовій справі прохач
зазначає, що міг би добути писані докази, колиб уряд дав паспорт на
подорож до Кракова 3). В більшості ж справ просто зазначається, що
писаних доказів на волю нема, а є свідки.

Та це зовсім природне, що закріпачені та ті, що хочуть
звільнитись від когось, дуже рідко могли дати якісь документальні докази:
більшість їх була захожі , вивезені, чи виведені ще й за дитячих років,
які багато разів міняли місце свого перебування, і, нарешті, просто
втікачі.

Отже всі ці шукачі волі користуються на суді, як доказом,
свідками; копії з свідчень їх вносяться до судових справ, і ми можемо їх
розглядати. Вони дуже мало пояснюють справу, бо треба взяти на увагу,
що це все переважно люди літні і згадують те, що сталося років тому
двадцять, тридцять, а то й п ятдесят. З цього користують поміщики і на
суді просто кажуть, що не вірять словам свідків, бо це було так давно,
і свідки такого похилого щку, що не можуть цього пам ятати4). Не
зважаючи на такі непевні докази, свідки в справах цього роду є неминучий,
а в деяких випадках рішаючий фактор на суді.

Досить звичайне явище, що обидві сторони в позві не вірять
свідкам противної сторони. Це буває тоді, коли поміщик указує на старечий
вік свідків з боку селянина і каже, що той старечий вік викликає
сумніви що до правдивости виказів свідка. Тоді селянин, що шукає волі, й
собі зазначає, що своїх свідків поміщик підкупив, або що вони не
безстороннє ставляться до поміщика мирволять йому.

Справу виграє той, хто зможе дати документальні дані, або з чийого
боку викази свідків будуть точніші; до того-ж заяви поміщика не
повинні суперечити виказам позивача та його свідків. Дуже часто ми
зустрічаємо резолюцій, що позивачеві відмовлено в його проханні, бо він

і) Ibid. N 36 1850 р. 2) Ibid. N 17 1853 р. та т. IX Свода законів т. 204. у) Ibid.
N 49-1847 р. ») Ibid. N 19-1847 р.
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не доказалъ своей свободы", разом із тим досить часто зустрічаються
такі судові справи, в яких вцкази обох боків суперечать собі. Добрим
прикладом такої судової справи може бути процес гр. Браницької, де
закріпачений каже, що він належить до міщанського стану і ніколи
панщини не відробляв, а повірений Браницької заперечує це, вважаючи, що
закріпачений издревле" був селянин, по всіх трьох ревізьких сказках
записаний, панщину відробляв, податки як поміщицькі, так і казенні платив і по
столь долго прошедшихъ давностяхъ вздумалъ назвать себя происходящимъ
изъ вольныхъ людей Богуславскихъ мѣщанъ". Крім того поміщик
зазначає, що за существованіе Польши, Богуславскіе мѣщане ничемъ не
рознились касательно званія съ сельскими жителями, они тоже подвержены
власти староствъ  *). В ревізії 1795 р. деяких богуславсьхих міщан
записано до селянства. Позивачі не подали жадних писаних
документів, але повітовий суд їх ,*,не входя въ подробное разсмотрѣніе дѣла,
освободилъ". В иншому випадкові свідки з боку закріпаченого
підтвердили його міщанське походження. Але, зауважує позивач, свідків
усувають по случаю, что они съ экономіей состоятъ въ негодованіи" 2).
Поміщик апелює до Сенату. Сенат вибірає найбільш поважні доводи себ-то
доводи поміщика, що посилається на закони й має документи, а селянин
нічого крім свідоцьких виказів не може представити. Не зважаючи на
те, що повірений гр. Браницьких підтверджує належність позивача до
селянства економічними інвентарями і ревізькими сказками, що по силѣ
указа 1778 г. мая 3 числа и Литовскаго Статута розд. 4, арт. 82
укрѣпленіемъ почитаться не можетъ"; далі, що грамота дана Станіславу По-
нятовському на маєток, проданий потім гр. Браницьким, на вольныхъ
людей не распространяется"; що нарешті указъ 1815 года сентября
21-го числа говоритъ, что люди мѣщанскаго званія крѣпостному праву
не подлежатъ, на личную свободу людей земская давность не
распространяется",  але все-ж таки  закріпачений не имѣетъ на
мѣщанское званіе никакихъ документовъ и законно не могъ показать вольное
свое происхождение оставить его во крестьянствѣ".

Суду доводилося шукати вірного шляху серед таких суперечних
свідчень. Докази права на волю часом здаються суду просто-таки
наївними. Так напр. один ищущій свободу" від кн. Лопухина, якому
належить у Богуславському повіті колишнє староство Корсунське, базує своє
прохання на тому, що дядька його кн. Понятовський пожаловалъ"
хорунжим, себ-то надав йому офицерскій чинъ" і що цей дядько володів
грунтом. Цей грунт подарував йому поміщик Корсунського староства, і
перейшов грунт до нього в спадщину по дядку; тепер це його грунт.
Коли Корсунське староство було надане Лопухину з усіма селянами,
економія забрала у прохача грунт і записала його під час ревізії 1795 р.
до селянства. Доводить прохач своє право на волю тим, що дід їх жив
вільним, отже до селянства не належав; далі за документами 1772 року
грунт подарував поміщик Яблоновський; 1780 р. дядька було пожалувано
хорунжим, а цього не могло-б бути, як би дід був селянин; до того-ж
служба дядька, як запевняв позивач, була така, що він боронив
польську країну, отже це була служба коронна, а грунтом він володіє з
права спадщини. Він шукає гражданской свободы" від селянства й
нагадує, що занятіе хлебопашествомъ не даетъ по закону права на
укрѣпленіе во крестьянство, какъ равно и простое происхожденіе" 3). Позивач
гадає, що всіх цих умов досить, аби дістати волю, та суд вони зовсім

!) Конституція 1635 року. -) К. Ц. А. Богусл. пов. № 1 1832 р. 3) Указ 1815 р.
вересня 23-го.
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не переконують. Економія пояснює справу инакше: дядько названий
хорунжим від володарів староства Корсунського, а не від корони; служба
його не коронна, а поміщицька ї ніколи не була рівна до служби
коронної; коли Польский край було приєднано до Россії, козаки у польських
магнатів були скасовані і через походження своє були повернені в
селянство. Нарешті свідки освітлили справу так: дід їх захожий з
Малоросії", людина простого походження, але жив вільним, боронячися

службою сина, якому й був наданий грунт, був цей син на поміщицькій
службі в старостинській міліції. Ця справа перейшла три інстанції, до
яких по черзі звертався закріпачений Жук (таке було його прізвище). Жук
гадав, що коли він родич людини, що була офіцером, себ-то вільним,
що мав грунт, який і передав йому в спадщину, то цього досить і
підставу для прохання він має поважну. Але для суду звичайно цього мало.
Всі три нижчі інстанції і Сенат йому відмовили и постановили: оставить
во крестьянствѣ зашедшихъ изъ Россіи въ бывшую Польшу
помѣщичьихъ и казенныхъ крестьянъ, равно и дезертировъ"г).

Як підозріло поміщики ставилися до доказів селян, видко з отакої
групової судової справи: гурт людей з Білоруси зайшов до села
Константиновки Київ.пов., що належало титулярному совітникові Носкову;
зайшли вони ще до приєднання Київщини до Росії. Всі вони були
міщанського стану, взяли у Носкова грунт. 1795 року поміщик підчас
ревізії записав їх до ревізьких сказок. 1804 року вони подали групову
заяву про незаконне закріпачення і прохали звільнити всю громаду.
У них були документи, які доводили належність їх до міщанського стану,
і київський повітовий суд їх звільнив, базуючися на 77 артикулі 4-го
розділу Литовського Статуту. Підчас цього судового процесу Носков продав
Константинівку Михайлу Апостолові. Поміщик апелював до
Гражданської Палати, але та підтвердила постанову повітового суду. Тоді
поміщик подав скаргу до Сенату, де заявляв, що доказательства воли лож-
ные , що позивачі виявили ложь, обманъ и дерзновеніе, начали прошеніе
по наущенію бѣглыхъ изъ Минской губ.; они древніе крестьяне,
проживали во владѣніи старостъ и оттуда бѣжали; пребываютъ въ мѣщанахъ
по фиктивнымъ документамъ и называютъ себя королевскими людьми,
именуя слободу помѣщика казнѣ принадлежащей". Сенат підтвердив
присуди попередніх інстанцій і залишив прохачів у міщанах. М. Апостол
пустив їх і вони приписалися до Київського міщанства2).

Часто поміщики називають свідчення селян, що шукають волі, та їх
докази просто вигадками: они скрывають свое коестьянское званіе,
называются бродягами".

Обидві сторони в судовому процесі уперто домагаються, аби суд
задовольнив їх, і звичайно скарги доходять до вищого суду Сенату. Яке
ж загальне відношення всіх інстанцій до таких апеляцій? В більшості
випадків судові справи дають змогу вияснити відношення суду до тої чи
иншої справи. Є випадки, що селянина звільняв повітовий суд. Але
поміщик не кориться, він удається з апеляцією до дальшої інстанції,
закидає попередній несовісне провадження справи. Дуже часто зустрічаємо
скарги на повітовий суд, що він звільнив селянина, не входя въ
подробное разсмотрѣніе дѣла".

Та значно частіше зустрічаємо ми незадоволення селян на постанову
повітового суду. Позивачі вказують, що слідство провадилося без них і
слідчі задисували невірні викази свідків; що вирішали справу без стряп-
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чого", що засідателі змовлялися з поміщиком і невірно записували
викази свідків; що один засідатель, зазначає позивач, погрожував йому й
сказав: будешь меня помнить до смерти", і через те він, церелякавшися
його погрози, підписав свідчення, з якими зовсім не погоджувався; до
того ж він малописьменний *). Є вказівки, що становий пристав не
провадив слідства по дружбѣ съ помѣщикомъ1' 2). Або селяни заявляють,
що рѣшеніе земскаго суда съ законами несообразно и отяготительно
для нихъ", а свідки усуваються по случаю, что съ Экономіей состоятъ
въ негодованіи" 8). Крім цього зазначають позивачі, що дѣло
подвергается безъ всякой причины ощутительной медленности" 4); далі судъ
слушаетъ односторонніе показанія свидѣтелей, подданых помѣщика, при
чемъ эти послѣдніе высказываютъ пристрастіе"; а стряпчій, звертає
позивач увагу суду, не уважаетъ силу указа 1743 и Литовского Статута
розд. XII, арт. 13" 5).

От які кривди з боку повітового суду указує селянин, що шукає волі.
Ясно, що цей суд був під певним примусом поміщиків.

До того-ж поміщик намагався усіма засобами примусити селянина
взяти назад скаргу. Напр. в одному з прохань позивач заявляє, що його
за подану скаргу переслідують6). Далі, *одна позивачка показала, що
сначала написала неудовольствіе на рѣшеніе уѣзднаго суда, но подъ

угрозой помѣщицы вернулась и подписала удовольствіе" 7). В деяких
випадках просто не пускають слухати процес у верхній земельний суд і
сподіваються таким способом перешкодити розглядові справи; одну таку
справу так і не було закінчено ?).

Зривають або затягують суд і в такий спосіб що не з являються
повірені поміщика, а тим більше він сам. Так, напр., від гр. Остен-Сакенів
протягом багатьох років ніхто не приходив на суд, щоб слухати справу 9).

З документів, що ми мали під руками, можна зазначити певну неко-
ординованість, вагання у вирішенню тої чи иншої справи ріжними
судовими інстанціями. Так, напр., повітовий і головний суд звільняють селян,
Сенат відмовляє; з другого боку є випадки, що Сенат підтримує вирок
повітового суду проти постанови головного; нарешті траплялося і так,
що повітовий суд відмовляв у визволенню, а головний суд і Сенат
звільняли, чи навіть Повітовий і Головний суд відмовляв, а Сенат
звільняв. Чим вище інстанція, тим більше безсторонности вона виявляє. Як
кожний суд вирішав справу сам, не в яжучися постановами инших,
показує такий факт: Повітовий суд відмовив звільнити групу людей в 22
чоловіка. Гуртове прохання пішло в Головний суд, який звільнив усіх разом.
Цю загальну постанову поміщик оскаржив у Сенаті, який, розглянувши
справу, розбив групи прохачів на 4 частини: 1) хто довів своє право на
волю звільнити; 2) перевести нове слідство в справі сумнівних і
звернути особливу увагу на те, в якім стані був прохач до * ревізії 1795 р.;
3) хто був у рудниках чи то казенних, чи то наданих
поміщикові залишити за поміщиком. Селянина, що був старостинським, залишити в
кріпацькому стані, бо староства въ казну отходятъ" 10). Крім цього процесу,
ми вище навели ще инший факт: Повітовий суд відмовив двом селянам
у волі; головний суд постановив звільнити матір, бо вона була казенна
селянка11), а дочку залишити у володінні поміщика, бо вона родилася в
селянському стані і не доказала свободы" 12).

l) К. Ц. А. Київ. пов. № 35-1835. 2) Ibid. № 49-1847. а) Ibid. Богусл. пов. № 1-1832.
4) К Ц. А. Богусл. пов. № 3-1832 о. 5) Ibid. Київ. пов. №46-1805 р.; № 27-1812 р.
«) Ibid. № 40-Ї814 р. 7) Ibid. № 37-1849 р. *) К. Ц. А. Київ. пов. № 7-1837 р.
9) Ibid. № 47-1801 р.; № 12-1802 р.; № 33 1821 р.; № 25-1826 р. ю) К. Ц. А. Київ,
пов. № 27 1812 р. Поли. Собр. Зак. т. IX с. 938. ) Ibid. с. 933; К. Ц. А. Київ,
пов. № 2 1848 р.
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У питанні про право певних селян на волю, суд не раз був у дуже
тяжкому ваганні, і звідси походить те, що в багатьох випадках ріжні
судові інстанції вирішали ріжно в одній і тій-же справі. Це можна
пояснити тою силою указів, що нормували становище селян, яке тоді
відзначалося особливою хиткістю. До того-ж в одному і тому-ж питанні
треба було брати на увагу три права польське, литовське й московське.
До якої-ж категорії людности потрапляв селянин, що дістав волю?
У випадку визволення суд запропонував обрати прохачеві родъ жизни
для платежей казенныхъ податей4', це коли шукала волі вільна людина.
Того хто указував, що він міщанин, записувано у міщанство, до якого
записують у деяких випадкахч і вольнопохожих". Навіть трапляється й
така умова: избрать родъ жизни, какой желаетъ" 1). У тому випадку
коли позивач зазначає своє шляхетське походження і звільняється судом,
йому ставиться така вимога: избрать родъ жизни до утвержденія ге-
ральдіей дворянскихъ правъ або, до доказательства дворянскаго
происхожденія избрать родъ жизни свободного состоянія и къ платежу
государственныхъ податей освободить" 2).

Але одного бажання приписатися до тої чи иншої громади замало,
треба ще, аби ця громада погодилася принята в свої члени й
забезпечила справну уплату податків. Напр. був такий випадок: люди, що
означили себе дворянами і їх звільнив повітовий суд, бо вони доказали
достаточно свободное предковъ своихъ состояніе", вибірають радомисль-
ське міщанство. Сталося так, що Радомисль їх не приняв; тоді вони
звернулися до Рожевського міщанства. Суд постановив: коли Рожев їх
не прийме, то магістрат не распространяясь дальнѣйшей перепиской на
счетъ необезпеченія ими платежа податей, обязанъ по человѣчеству
немедленно пристроить всѣхъ въ городѣ Радомыслѣ къ благонадежнымъ
хозяевамъ, кои бы могли отвѣствовать и в платежѣ за нихъ податей и,
сочинивъ объ нихъ съ ихъ семействами ревизскіе сказки, прислать въ
Казенную Палату" 3).

Були й такі випадки, що при звільненні стягають з поміщика на
користь визволеного позивача 75 карб. 4).

В більшості випадків суд найбільше дбає про інтереси казни, а саме
про те, щоб були забезпечені казенні платежі.

Во всіх розглянутих справах ми бачимо, що апелюючи від нижчої
інстанції до вищої, покривджена сторона уперто домагається свого права;
і то не тільки поміщик, що володів найбільшою силою доказів і мав в
своїх руках документальні дані, але й селянин сподівається, що яка-не-
будь з судових інстанцій вирішить справу на його користь. Навіть коли
Сенат раз відмовив йому, він через якийсь час подає прохання про
визволення його 5). Він шукає самої найменшої підстави, хоч якогось
доказу для суду, щоб почати справу про своє визволення; а випадки
звільнення судом від кріпацтва ще більш впевнюють його і дають йому
надію добути таку бажагну, таку любу волю. І чим далі, чим ближче до
середини XIX ст., тим більше таких прохань від ищущих свободы" і
тим більше присудів волі.

Подала В. Ганцова-Берникова.


