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Революцiйнi зiрницi

Як видно з попереднiх нарисiв, Переславщина вiдiграла значну роль в становленнi i розвитку
Росiйської держави майже на всiх етапах iсторiї. Переславцi внесли вклад в полiтику, економiку
i культуру великої країни.

Вони брали участь у боротьбi проти пригноблювачiв. Але перемога прийшла не вiдразу.
В 1680 i 1750-х роках бунтували селяни Данилового монастиря, в 1690-х — селяни села

Купанi. В 1696 роцi колокарёвськi мужики напали на прикажчикiв володiнь другого монастиря —
Федорiвського. В 1730-х роках селяни з Ягренева, Городища, Маурина та iнших поселень
Нiкiтського монастиря, яких «били безневинно, саджали на ланцюг i морили голодом», повстали
проти благочесних пригноблювачiв. Заворушення було настiльки сильним, що настоятель
монастиря втiк, а уряд був вимушений втрутитися в конфлiкт, пославши сюди вiйська. В 1732
роцi збунтувалися селяни Горицького монастиря. Донесения архимандрита синоду звучить
тривогою «про двократний непослух селян у виплатi грошей, про їх намiри вбити збирачiв».

В 1796 роцi повстали селяни переславських помiщикiв Селiванова, Барикових, Макарова,
Волконського, Товарова. В селi Давидiвському, наприклад, селяни «не только чтоб дать внимание
увещеваниям, но буйством все единогласно закричав: „дубьём их“, бросились на солдат».

Але всi цi виступи проти духовних i свiтських помiщикiв, по сутi, не були в повному
розумiннi революцiйними. Вони вiдображали ненависть не до iснуючого в той час устрою,
а лише до окремих представникiв правлячої верхiвки.

Першим дiйсно революцiйним виступом проти самодержавства i крiпосництва було повстання
в груднi 1825 року. В числi його учасникiв був переславець М. М. Спiрiдов, внук адмiрала.
Його вина охарактеризована так: «Спiрiдов замишляв на царевбивство, брав участь в управлiннi
слов’янським товариством, старався про розповсюдження його прийняттям членiв i збурював
нижчих чинiв». В списку засуджених вiн числився пiд сьомим номером. Якщо пригадати долю
перших п’яти декабристiв, то роль Спiрiдова в їх русi буде зрозумiла. Смертну кару йому
замiнили довiчною каторгою, а потiм зiслали на поселення.

Невдача декабристiв не зупинила невмолимого колеса iсторiї. Оцiнюючи їх дiяльнiсть,
В. I. Ленiн писав: «Вузьке коло цих революцiонерiв. Страшно далекi вони вiд народу. Але
справа їх не пропала...»

В 1920-х роках багато уваги темi про декабристiв придiлив академiк живопису Д. Н. Кар
довський, уроженець Переславського краю. Вiн написав багато портретiв декабристiв, сцени
повстання на Сенатськiй площi, наради дiячiв повстання, їх допитiв у слiдчiй комiсiї. До 150-рiч
чя повстання декабристiв Мiнiстерство зв’язку СРСР випустило марку з репродукцiею картини
Д. Н. Кардовського «Декабристи на Сенатськiй площi», написаної ним в 1927 роцi.

Гнилизну миколаївського режиму показала ганебно програна Кримська кампанiя. Уряд
Олександра II був вимушений вiдмiнити крiпосне право. Але його вiдмiна, як вiдомо, була
органiзована так, що селянство одержало мiнiмальну кiлькiсть землi i було вимушене платити
за неї величезнi грошi панам. З перших же рокiв стала рости пеня. Вона стягалася, як писав
мировий посередник в травнi 1865 року, полiцейськими заходами.

На грунтi безземелля i високих платежiв по всiй країнi почали спалахувати бунти. Нам
пощастило знайти замiтку в московськiй газетi «Русский курьер» за 1880 рiк про суд над
учасниками бунту в селi Ведомша Переславського повiту, а 70 рокiв згодом довелося зустрiтись
iз сином учасника бунту А. I. Пiчужкiна, якому в той час було 9 рокiв. Вiн пам’ятає, як
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вiдбувся цей бунт. Його розповiдь про давнi подiї, записана нами, була пiдтверджена актом
звинувачення.

Суть справи така: до 1879 року в селi нагромадилося пенi 8 456 карбованцiв, i коли полiцiя
спробувала описати майно селян, все чоловiче населения Ведомшi було вiддане пiд суд,
звинувачене в опорi владi. Всi пiдсуднi побували у в’язницi.

Так поступово революцiонiзувався Переславський край. Окремi спалахи, що зблискували
то тут, то там, вiщували революцiйну грозу. Її розкоти прогримiли наприкiнцi 1894 року.

С. Васильєв.
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