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нього Сонця затягли укладання на цій основі нової анг-
ло-японської торгової угоди до липня 1894 р.

Отже, загострення російсько-британських супереч-
ностей на Далекому Сході на початку 90-х рр. ХІХ ст.
стало однією з причин початку будівництва Великої
Сибірської залізниці. Ця магістраль мала сприяти по-
силенню обороноздатності Росії в регіоні, а також
зміцнити позиції російського капіталу в Китаї. У Лон-
доні саме так і розцінили значення дороги. Перспек-
тива посилення Росії примусила британський уряд
зробити перші кроки щодо зближення з Японією.
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Згідно положень Великої реформи 1861 р., обрані сходами очіль-
ники селянських установ самоврядування (старости і волосні
старшини) представляли низові ланки місцевої адміністрації.
Дослідниця доводить, що через корумпованість селянської бю-
рократії, зловживання своїми обов’язками, а також суперечливі
правові засади організації діяльності установ селянського само-
врядування і малограмотність селянського загалу, гальмувалися
процеси становлення місцевого самоврядування та модернізації
аграрного ладу в Російській імперії загалом, оскільки фактично
селом управляла селянська бюрократія.
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сільський староста, волосний старшина, модернізація, Російсь-
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Розвиток інститутів громадянського суспільства у
пострадянських країнах Східної Європи, крім іншо-
го, передбачає осмислення історичного досвіду ста-
новлення в них місцевого самоврядування. Оскільки
минуле багатьох з цих країн пов’язане з перебуванням
у складі імперії Романових, варто приділити увагу, зап-
ровадженому Великою реформою 1861 р., селянсько-
му самоврядуванню, що було покликане стати почат-
ковою сходинкою у залученні народу до управління
своїми місцевостями та одним з чинників оновлення
господарського життя в країні [1, 157; 2, 8]. Особливу
вагу у цьому контексті набуває проблема впливу на
самоврядування селян діяльності старост і волосних
старшин, які, з обранням їх сходами (перших, відпо-
відно, обирали на сільських, інших – на волосних схо-
дах), поповнювали лави представників низових ланок

місцевої адміністрації, ставали «посадовими особами»
у складі «громадського самоврядування» селян. Пев-
не підґрунтя у вивчення проблеми заклали дорево-
люційні дослідники. Їх цікавили злободенні для того
часу питання участі у господарському оновленні села
представницьких установ селянського самоврядуван-
ня, дуалізм правового становища їх очільників [3–13].
У радянській історіографії питання висвітлено фраг-
ментарно, як правило, в контексті соціально-економі-
чних аспектів реформи 1861 р. [1; 14; 15]. Приступи-
ли до активної й різнопланової розробки проблеми
сучасні вітчизняні [16–24] та закордонні, зокрема
російські, вчені [2; 25–32]: розкрито окремі аспекти
становлення селянського самоврядування, управлінсь-
кої діяльності селянської бюрократії, її впливу на життя
села у кризових умовах революції 1905–1907 рр. і Пер-
шої світової війни тощо. Натомість серед тих аспектів
проблеми, що нині потребують спеціальної дослід-
ницької уваги, слід вказати відносини між представ-
ницькими установами самоврядування та селянськи-
ми посадовцями, що й становить мету цієї розвідки.

Складовою, розпочатої у 1861 р., масштабної мо-
дернізації аграрного ладу в Російській імперії, майже
9/10 населення якої становило селянство, стало зап-
ровадження його «громадського управління». Базува-
лося воно на традиціях «мирського» самоврядування:
низовий «ярус» нової системи управління селом склав
схід усіх домогосподарів «сільського общества».
Верхній «ярус» склала волость (відносно «сільського
общества» виконувала адміністративні функції; до
волосного сходу сільські, відповідно, делегували по
одному представнику від кожних десяти дворів). Зап-
ровадження «громадського управління» селян і його
бюрократизація, вказують фахівці, пов’язувалися з
об’єктивними вимогами раціоналізації управлінських
і стандартизації фіскальних практик, необхідності ди-
ференціації функцій окремих інститутів самоврядуван-
ня, контролю як за викупними операціями, так і з боку
держави за сільським життям загалом, адже з ланцю-
га «держава-поміщик-селянин» зникала поміщицька
ланка [2, 37–40,193]. Не менш важливим було і те, що,
завдяки селянській бюрократії, країна отримувала «ар-
мію» безкоштовних для держави адміністраторів-полі-
цейських (вагомий аргумент в умовах фінансової кри-
зи кінця 1850-х рр.), які сприяли вирішенню необхід-
них для неї фіскальних, нотаріальних, паспортних,
судово-виконавчих і багатьох інших завдань. Упродовж
1860-х рр. практично на всі категорії селян Російської
імперії було поширено двоступеневу систему селянсь-
кого самоврядування з її управлінським дуалізмом, що
передбачав перетворення очільників установ самовря-
дування на представників низових ланок місцевої ад-
міністрації. У ст. 63, 83, 85 «Загального положення про
селян, що вийшли з кріпацької залежності» (далі –
«Загальне положення») вказувалося, що кожний се-
лянський посадовець мав виконувати вказівки місце-
вих адміністраторів (передусім, мирського посередни-
ка), поліцейських й інших посадовців. З обранням во-
лосними сходами старшини, у присутності мирського
посередника, мали складати присягу на вірність імпе-
ратору (ст. 120) [33, 50–61]. Під час останнього се-
лянські посадовці зокрема обіцяли: все «от предусмот-
ренных» начальників, «определяемых инструкциями,
регламентом и указами надлежащим образом по сове-
сти своей исправлять» [34, 20–20зв.]. При цьому, згідно
ст. 60, 81, 84, сільські старости були підлеглими во-
лосним старшинам, мали виконувати їх вказівки «у
справах поліцейського відомства», волосний старши-
на, своєю чергою, мав «наглядати» за старостами. По



ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 10 – 2015214

суті всередині системи «громадського управління»
селян їх бюрократія створювала адміністративну
мікросистему з ієрархічною структурою. В результаті,
формувалася система управління селом, за висловом
І. Христофорова, «міцно вмонтована» в адмініструван-
ня у сільській місцевості [2, 253], а також здійснював-
ся досить радикальний реформаторський крок – до
загальноімперського управління додавалася «селянсь-
ка ланка». Відповідно, діяльність сходів мала перебу-
вати під пильним наглядом селянських посадовців:
питання, що планувалось обговорити на сільському
сході, старости мусили заздалегідь подати волосному
старшині, для отримання останнім на це згоди мирсь-
кого посередника (зі скасуванням цієї посади 1874 р.
– чиновників повітових у селянських справах при-
сутствій, а із згортанням роботи останніх 1889 р. –
земських дільничних начальників), у такий же спосіб
старшина мав вчиняти і напередодні скликання волос-
ного сходу. Приміром, тільки після отримання схваль-
ної резолюції, яку надав Деркачевському волосному
старшині земський начальник, перевіривши «списки
справ», що мали обговорюватись на сільських та во-
лосному сходах у 1913 р., сходи та їх рішення визна-
валися «законними» [35, 24; 36, 28].

Відносини старост і старшин з представницьки-
ми установами селян «нормувались» ст. 51, 78, 84 «За-
гального положення»: сходам належали розпорядчі
функції, вони мали проводити «поверку й учет» дій
посадовців; «жалування» останні за виконання своїх
обов’язків отримували з «мирських» сум (ст. 123, 179),
які формувались за рахунок «мирського» податку
(ст. 182) (стягувався паралельно з «казенним», а з 1864 р.
ще й земським, витрачався на потреби «громадського
управління»). Законодавець по суті провокував «конф-
лікт інтересів» у відносинах між селянською бюрок-
ратією та сходами: селяни зі зрозумілих причин праг-
нули «здешевлення» утримання останньої, сходи мали
право контролювати її дії, разом з тим, вказані поса-
довці отримали право розпоряджатись «мирськими
сумами» та волосним майном (ст. 84, 89), карати од-
носельців за «маловажливі» проступки громадськими
роботами (до двох днів), штрафом (до одного карбо-
ванця), піддавати арешту (до двох днів) (ст. 64, 86). У
свою чергу, «общества» отримали право скаржитись
на дії своїх посадовців мирським посередникам та
іншим адміністраторам (ст. 127) [33, 47–63]. Сумну
картину «нормування» відносин між селянськими
бюрократією та установами самоврядування доповнює
наступне: коло обов’язків селянських посадовців і кон-
троль за їх виконанням з боку адміністраторів більш
високого рангу визначались офіційним, «писаним»
правом, а відносини з селянським загалом, розбори у
волосному суді – усним, звичаєвим правом. Обгово-
рення «усіх справ» у волосному правлінні також доз-
волялось «словесне» (ст. 90). Як справедливо вказує
О. Реєнт, закон не визначав, коли і за які провини се-
лянські посадовці могли накласти покарання на одно-
сельців, по суті, це було «покарання без суду і закону»,
щодо селян застосовувалась «практично самовільна
влада» [18, 375]. Якщо ж узяти до уваги, що пересічно
самі старости та старшини, як і селянський загал, були
практично безграмотними, стає зрозумілим, чому ця «са-
мовільна влада» у реальному житті часто мала місце за
участі писарів, яким старшина «довіряв» або з яким був
у змові. Відтак, визначений у ст. 92 обов’язок волосного
старшини наглядати за діями писаря ставав фікцією.

Архівні джерела та свідчення чиновників і предс-
тавників громадськості другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст. рясніють фактами щодо зловживань з боку

селянської бюрократії, її корумпованості, часто за
участі писарів, а також скарг селян на це. У 1863 р.
В. Мещерський вказував: контролювати діяльність пи-
сарів малограмотні та безграмотні старшини були не
в змозі, тому останні часто ставали виконавцями «пов-
чань» писаря, «іграшкою» у його руках. Приміром, у
Калединській волості Подільського повіту волосний
старшина з писарем збирали у неділю все село та, на-
пившись вина, танцювали перед селянами і примушу-
вали їх платити за це гроші. У Перхушківській волості,
що на Звенигородщині, старшина постійно був у не-
тверезому стані й усю «владу» передав писарю –
відставному чиновнику [21, 112]. У 1872 р. в Аккер-
манському повіті на Бессарабщині Успенський старо-
ста та писар відібрали у кількох селян надільну землю
[37, 1–7]. У Мінському повіті 1864 р., під час епідемії
скарлатини, писар з волосним старшиною веліли ста-
ростам зібрати для них гроші і самі стали лікувати се-
лян. Коли ж останні звернулись до волосного правлін-
ня по «білети» до шпиталю, їх вигнали, пригрозивши
покаранням. Тим часом епідемія поширювалась селом
і навіть волостю. Селяни через місцевого священика
звернулись до губернської адміністрації, прохаючи не
вказувати їх прізвищ, бо «писар зі старшиною розо-
рять їх майно» [38, 130]. У 1877 р. Кодрянські царани
з Бессарабщини поскаржились на писаря Чернятинсь-
кого, який під час волосних виборів виключив з числа
виборців А. Дьячка, оскільки той «був грамотною
людиною» [39, 1–16]. У 1879 р. Ярославське сільське
«общество», що на Аккерманщині, викрило Плахтіїв-
ського волосного писаря, який зробив фальшивий
«приговор сходу», що ним «надавав собі» право уп-
равляти майном волості [40, 3–9]. 1883 р. у с. Боромлі
Харківської губ. старшина Лозовий, разом із писарем
Гузенком, «утаїли 100 тис. сріблом» [41, 3зв].

Крім зловживань волосного начальства, у купі з
писарями, не бракує матеріалів щодо «неналежного»
виконання старостами і старшинами своїх прямих обо-
в’язків. Приміром, на Хотинщині 1873 р. у с. Синжери
волосний старшина застосував тілесні покарання: 15
ударів різками та «кулаком у груди» щодо односельців,
на що останні поскаржилися до губернського з се-
лянських справ присутствія [42, 1]. Через брак досві-
ду у сільського старости, селяни платять вдвічі більше
податків, зазначалося 1876 р. у матеріалах Бессарабсь-
кого губернського у селянських справах присутствія
[43, 2]. У с. Волонтирівка Аккерманського повіту Бес-
сарабії 1882 р. ревізією було встановлено: такими, що
узяли позики з волосних коштів, згідно волосної до-
кументації, числяться померлі [44, 27зв]. На початку
1880-х рр. селяни Чимишлійської волості (Бессараб-
щина), поскаржилися до губернської адміністрації на
зловживання старшини Чекатія та вимагали його звіту
щодо сум, які перебували у нього «на руках», оскільки
той спустошив касу взаємодопомоги [45, 6].

Вже перші ревізії селянських установ, здійснені на
початку 1860-х рр. чиновниками міністерства внутрішніх
справ, засвідчили: «по неразвитости сельского населе-
ния» мали місце чисельні зловживання волосних стар-
шин і старост [46, 8зв]. Наприкінці 1860-х рр. очіль-
ник міністерства внутрішніх справ П. Валуєв, проана-
лізувавши доповіді підлеглих, вказував на неефек-
тивність нової системи управління селом і доповідав
імператору про загрозу руйнації усього сільського ладу
в країні через це [22, 49]. Наприкінці 1870 – на почат-
ку 80-х рр. «на місця» з ревізіями були відряджені се-
натори. Звітуючи про свою роботу на Київщині, сена-
тор О. у 1881 р. писав: «Надане селянським громадам
самоврядування у дійсності виявляється лише найнез-
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начнішою... мірою, поступаючись волі, а іноді нічим
не виправданому свавіллю осібних представників вла-
ди, старост, старшин, волосних писарів»; значення
«законної влади» сходів, таким ,чином «умалялося»,
це вело до «вкрай апатичного ставлення селян до сво-
го самоврядування». Також сановник зазначав: «На цій
основі “розквітали” всілякі порушення, змови, фаль-
сифікації рішень сходів, зловживання старшин і пи-
сарів, нецільове використання селянських коштів, зок-
рема для реалізації особистих потреб волосних уп-
равлінців “с целью доставления себе материальных
выгод на счет крестьян в ущерб их прямым интере-
сам”». Приміром, деякі старшини привласнювали собі
право утримувати волосну пошту «за платню від се-
лян», примушуючи останніх відробляти цю повинність
«натурою»; призначали собі «додаткове утримання» з
селянських бюджетів; продавали хліб з громадських
запасних магазинів за низькими цінами; дозволяли
стороннім особам відкривати на селянській землі «пи-
тейные заведения», всупереч бажанню більшості
членів громади; робили на «свою користь» записи у
книги ревізій, «у дійсності ці ревізії ніколи не прово-
дились». Серед причин «зловредной деятельности»
сільських посадовців, О. Половцов називав суміщення
ними управлінських та поліцейських функцій, саме тому
деякі з волосних посадовців, як свідчили скарги селян,
допускали «кулачні розправи», побиття, жорстокі пока-
рання різками, невиправдані арешти одних та «послаб-
лення», невиправдані «оставления без наказания за про-
ступки» інших. Така діяльність старшин, на думку сена-
тора, стала «знаряддям підкорення собі селян, що зму-
шувало останніх часто утримуватись від формальних
скарг»: «Выведенные... из терпения, крестьяне иногда
предпочитают, вместо подачи жалоб, прибегать к само-
управству, как это замечено в Обуховской и Былеевской
волостях, где крестьяне сами распорядились арестова-
нием и продажею имущества сборщика, допустившего
растрату общественных денег, и на самовольно собрав-
шемся сходе удалили от должности нетерпимого ими
старшину помимо суда и начальства» [23, 61].

У 1882 р. місцеві ревізії чиновників Бессарабії
засвідчили: «у волосних правліннях безлад», «прибут-
кові суми витрачаються вільно», «це не сприяє зрос-
танню добробуту мешканців» [44, 20]. На Московщині
за чисельні зловживання у 1861–1863 рр., зі 149 стар-
шин, 49 були відсторонені від посади (9 – за «нетвере-
зе життя», 5 – за «несправне виконання обов’язків»,
5 – за «протизаконні вчинки та перевищення влади»,
4 – за «здирство», 11 – за «розтрату громадських гро-
шей», 2 – за «дурний вплив на волость і неправдиве
тлумачення закону», решта – за бездіяльність, невико-
нання наказів начальства, літній вік тощо) [21, 112].
На Смоленщині у 1861–1867 рр. за зловживання, роз-
трати мирських грошей тощо було відсторонено від
посади 154 волосних старшини [15, 78]. На Київщині
наприкінці 1870-х рр. до суду були притягнуті 46 і
звільнено з посади 65 старшин, відповідно, притягну-
то до відповідальності 35 та позбавлено посад 405
сільських старост [23, 62]. Частиною реалій порефор-
меної доби став значний вплив на діяльність селянсь-
ких представницьких установ куркулів-«мироїдів», які
під час виборів на волосних сходах не гребували відвер-
то авантюрними способами отримання посади: спе-
ціально підготовлені «горлани» голосно вигукували їх
прізвища, чим забезпечували перемогу під час голо-
сування. До цього слід додати надмірне «услужіння» з
боку селянської бюрократії місцевим чиновникам, зок-
рема земським начальникам; підкупи селян-вибор-
щиків, тиск на учасників сільських й волосних сходів,

з метою примусити їх прийняти приговори-рішення в
інтересах членів волосних правлінь або заможних од-
носельців [24, 21–22; 47, 141].

Вже у пореформені роки урядовці, представники
громадськості стали пов’язувати проблеми селянського
самоврядування з всевладдям селянської бюрократії,
зокрема писали: «Хорошие, непьющие, толковые, бла-
гонамеренные мужики», «вдруг... ни с того, ни с сего,
с круга спиваются и делаются грабителями и негодяя-
ми» [4, 216]. В. Мещерський з цього приводу вказу-
вав: «Весь селянський мир з десятками мільйонів душ»,
відданий «на свавілля п’яниць-писарів та кулаків-стар-
шин», поставлений у таке становище, в якому він «роз-
бещився і зруйнувався вщент» [21, 114]. У 1883 р.
І. Лучицький наголошував: «Право оскарження дій»
виборних та призначених громадою осіб «має бути виз-
нано як суттєва і необхідна гарантія сільських това-
риств» [6, 13]. 1899 р. земський начальник О. Новіков
писав: «Сход у нас дик, не развит», «у виборні потрап-
ляють найбільш небажані елементи», «бразды прав-
ления держит ловкий и энергичный страшина», якщо
на виборах «проходят все старосты – обеспечил себе
старшина избрание на новое трехлетие, а друзья его –
разные льготы и вообще поддержку старшины» [8, 77].
Щодо сільських старост з сумом зазначалося: «Вони є
не стільки представниками сільського управління,
скільки виконавчими установами усіх відомств» [47,
141]; ці селянські посадовці «перетворились на зби-
рачів податків, «митарів села» [5, 842]; в основному,
безграмотні, по суті «сліпі виконавці наказів волосно-
го старшини», радитись з яким для них означало «при-
нижувати гідність старшини» [21, 111]. Надзвичайно
критичні відгуки лунали на адресу волосних правлінь
(до їх складу, крім волосного старшини і старост вхо-
дили також збирачі податків, наглядачі сільських хлібо-
запасних магазинів тощо): «Це просто установи уп-
равління з нотаріальними обов’язками», «сільські кан-
целярії», що «завідують усіма внутрішніми справами»,
«передаточна інстанція відносно урядових установ»
[10, 53–55]; «суто виконавча інстанція» [10, 103]; «ни-
зові адміністративні установи» [12, 101].

 Чиновництво загалом констатувало: у селянсько-
му самоврядуванні «посилилося значення писарів,
сільські і волосні правління цілком виявились такими,
що не відповідають своєму первісному призначенню»
[48, 28]; «волосне правління, що виродилось з запла-
нованого самоврядування, не використовує свого пря-
мого і нагального призначення охороняти місцеві інте-
реси, а стає місцевою адміністрацією та канцелярією»
[49, 57]. Відомий земський діяч К. Арсеньев 1902 р. з
болем зазначав: волость, «застыв и омертвев, стала
последней спицей в бюрократической колеснице, вме-
сто того, чтобы быть начальной ячейкой живого орга-
низма» [9, 2]. Аналізуючи, яким чином це впливало на
розвиток самодіяльності населення і становлення мо-
дерних інститутів самоврядування на селі, С. Проко-
пович у 1904 р. підсумовував: «Самоуправление бес-
правного крестьянского сословия окончательно све-
дено на нет правящей бюрократией, превращено в
фикцию, лишенную живого содержания» [12, 101].
Шукаючи відповідь на злободенні питання сільського
життя, представники імперського істеблішменту за-
значали: «Переважання чиновницького духу у сфері
реформаторських проектів» призвело до появи «химер-
них» волосних установ, до відірваності селянського
самоврядування від народу, до перетворення самовря-
дування селян на «удаване, дуте», таке, що «існує, як
держава у державі» [21, 115]. У 1897 р. М. Дружинін,
проаналізувавши ситуацію у правовому аспекті, зро-
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бив висновок: «Крестьяне нуждаются не в новых на-
чальниках, а в законах» [7, 201].

Під час селянських виступів 1902–1904 рр. та ре-
волюційних подій 1905–1907 рр., у рамках загального
соціального протесту, передусім, пов’язаного з невирі-
шеністю земельного питання, сходи часто вимагали
негайного переобрання очільників установ селянського
самоврядування. Зокрема у приговорах, що масово
самочинно приймались і надсилались до верховної
влади, зазначалося: «Волосне управління нехай буде
змінено»; «населення волості має користуватись пов-
ною свободою у виборі посадових осіб і веденні своїх
громадських справ», «замість теперішнього волосно-
го управління, яке залежить від земського начальни-
ка, улаштувати управління, яке б залежало від нас, се-
лян, не на папері, а на ділі». Було чимало випадків,
коли старости та волосні старшини самі брали участь
в акціях опору на селі, виступали разом з «миром»
проти свавілля земських начальників, високих по-
датків, за скасування станових обмежень щодо селян-
ства, «справедливе» користування землею, угіддями,
лісами тощо. Сільські сходи, зазнавши агітації лівих
сил, швидко революціонізувались, у рамках «миру»
спостерігалось згуртування селянства, посилилась
соціальна солідарність [24, 21; 26, 16]. Придушення
селянських виступів у 1906–1907 рр. супроводжува-
лося каральними акціями щодо тих, хто брав участь
попередніми роками у пограбуваннях поміщицьких
маєтків. На боці урядових структур, під час цих акцій,
також виступали представники селянської бюрократії,
разом з жандармами вони вимагали сходи приймати
рішення про виселення з села і покарання тих, хто брав
участь в аграрних заворушеннях 1902–1906 рр., при-
мушували селян стати на коліна і принести покаяння,
а потім починалися фізичні покарання учасників аг-
рарних заворушень. Це безумовно внесло розкол у
систему селянського самоврядування: віковічний пред-
ставник інтересів селянина – община, яка ще 1861 р.
стала базовою ланкою селянського самоврядування,
виступила на захист селянського загалу, з селянською
ж бюрократією антиетатистські налаштований «мир»
ототожнював державні інституції [24, 22].

Отже, через суперечливість законодавчих норм,
якими регулювалися відносини між селянською бю-
рократією та установами представництва селян, у ме-
жах їх самоврядування, малограмотність селянського
загалу, відсутність у них необхідного досвіду управлін-
ня, гальмувалися процеси становлення місцевого само-
врядування та модернізації аграрного ладу в Російській
імперії загалом, оскільки фактично селом управляла ко-
румпована селянська бюрократія, контрольована адмі-
ністрацією та сільськими багатіями. Подальше вивчен-
ня проблеми може відбуватись у напрямі з’ясування
ролі протистояння між сходами та селянською бюро-
кратією в посиленні соціальної напруги за умов реалі-
зації аграрних реформ 1906–1911 рр.
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Verkhovtseva I.G. Peasant self-government versus Peasant bureau-
cracy: to the question of Agricultural system Modernization in
Russian Empire (the second half of the XIXth – the beginning of
the XXth c.). According to the Great Reform (the 1861th) norm, the
heads of the peasant self-government institutions (starostas and vo-
lostnoy starshinas), elected by the assemblies, represented the lower
branches of the local administration. The researcher proves that be-
cause of peasant bureaucracy corruption and abuse of duties, as well
as contradictory legal basis for the organization of the peasant self-
government institutions activities and illiteracy of the peasant com-
munity, the process oflocal government formation and agricultural
system modernization in the Russian Empire generaly had been slowed,
because the village was ruled by peasant bureaucracy in fact.
Key words: peasant self-government, peasant bureaucracy, chiefs of
villages, chiefs of volost, modernization, the Russian Empire.
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎØÅ¯Í ² ÏÎË²ÒÈÊÀ
ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯

²ÌÏÅÐ²¯ ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

У статті аналізується реалізація політики землевпорядкування
в ході Столипінської аграрної реформи. Окрема увага відведена
О. Кривошеїну – одній із ключових фігур у реалізації аграрних
перетворень початку ХХ ст.
Ключові слова: О. Кривошеїн, селянська община, аграрна рефор-
ма, землевпорядкування.

Необхідність реформування царським урядом аг-
рарних відносин на початку ХХ ст. була зумовлена
рядом економічних, політичних та ідеологічних чин-
ників. Реформа мала на меті, перш за все, зняти рево-
люційну напругу у суспільстві, та створити нову верс-
тву – селян-господарників. Столипінська аграрна ре-
форма постійно перебуває у сфері наукових інтересів
багатьох дослідників поземельних відносин. Зокрема
цією проблематикою займалися В. Тюкавкін, К. Кри-
вошеїн, С. Сидельников, Г. Герасименко та ін. Однак
діяльність О. Кривошеїна – однієї з ключових фігур
Столипінської аграрної реформи дотепер є недостат-
ньо вивченою. Метою цієї статі є аналіз ролі О. Кри-

вошеїна в реалізації політики землевпорядкування –
одного з головних напрямів означеної реформи.

Проведення земельної реформи у Російській ім-
перії безпосередньо пов’язано з ім’ям відомого росій-
ського державного діяча – Олександра Васильовича
Кривошеїна, який відіграв значну роль у політичному
житті Росії початку ХХ ст. Він був однією з ключових
фігур у підготовці та втіленні у життя Столипінської
аграрної реформи. Сучасники називали його третім за
величиною російським державним діячем, після С. Віт-
те і П. Столипіна. Важлива роль, яку відіграв О. Кри-
вошеїн в аграрній історії початку ХХ ст., зумовлює
потребу в аналізі його досить прогресивних на той
момент поглядів щодо аграрної політики.

На початку ХХ ст. відставання економіки Росії, на
тлі європейських країн, показало, що настав час ре-
форм. О. Кривошеїн, як і решта прогресивних чинов-
ників того часу, усвідомлював, що в першу чергу імпе-
рія потребує реформування аграрного сектору. Він
вважав, що ліквідація общини і передача землі у при-
ватну власність, без чіткого регламенту процесу зем-
левпорядкування з боку держави, закінчиться крахом
реформи. П. Столипін прямо пов’язував необхідність
аграрних перетворень і створення громадянського сус-
пільства. З його слів, Росія досі була державою стано-
вою, причому найбільший прошарок – селянство – вде-
сятеро переважав усі інші, разом узяті. Це не окремі
громадяни – а людська маса, в якій індивідуалізму
відкрита тільки одна дорога – куркульство. У ній немає
поняття громадянськості, відповідно і пов’язаних з нею
прав і обов’язків, отже, немає і громадян. Потрібно
створити цих громадян, потрібно дати здатній частині
селянства можливість стати ними [1, 59].

Питання землевпорядкування селян на державно-
му рівні було вперше підняте О. Кривошеїним у 1905 р.
Він відзначав, що, залишивши общину, селяни отри-
мають масу розкиданих наділів, на яких не вдасться ство-
рити розвинених господарств, навіть за умови видачі
кредитів і допомоги агрономів. До нього В. Гурко
піднімав питання про створення хуторів, а К. Кофод
пропонував ідею розгортання хуторів. Останній бачив
процес розгортання наступним чином: селяни, самі або
за допомоги найнятих ними землемірів, ділили землю
на рівні наділи, котрі обирали шляхом жеребкування
[2, 197]. На відміну від попередників, Олександр Ва-
сильович врахував, що процес розмежування наділів
тривалий і затратний, тому реалізувати його мають
спеціальні землевпорядні комісії. Це було новаторство
у практиці створення державних органів, без якого, на
його думку, втілення реформи буде неможливе. Дос-
татньо зробити селянина власником, щоб він «осоз-
нал всю чудовищность экспроприации чужой соб-
ственности» – говорив П. Столипін [3, 80].

Закріплення землі за кожним її власником у зруч-
них для господарства межах, неминуче «должен был
потребовать розрешения с окончанием выкупной опе-
рации» [4, 3]. Процес закріплення землі, згідно указу
від 9 листопада 1906 р., стосувався лише земель виве-
дених з общинного користування. Указ став поштов-
хом до появи нової форми землеволодіння – приват-
ної, що безперечно стало одним з найважливіших
етапів реформування аграрного сектору.

Записка реформатора – «О преобразованиях в крес-
тьянском устройстве и об аграрных мероприятиях» була
повністю підтримана імператором, особливо ідея зміни
общинного господарства на приватну форму власності.
Записка була реалізована імператорським указом від
4 березня 1906 р., за яким створювалися Губернські та
Повітові землевпорядні комісії. Головним завданням


