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Тисяча дев’ятсот сiмнадцятий

До початку лютневої революцiї зросла класова свiдомiсть переславських робiтникiв, створю
валися Ради робiтничих i солдатських депутатiв. 4 квiтня на фабрицi Захряпiна органiзувалася
Рада робiтничих депутатiв. 8-го вiдбулися збори делегатiв всiх переславських промислових
пiдприємств, якi прийняли постанову про негайну органiзацiю фабричних комiтетiв, а 12-го
на засiданнi президiй фабкомiв була обрана Переславль-Залєська Рада робiтничих депутатiв.
Головою — робiтника друкарнi I. Н. Кузнецова, членами — Н. В. Жирикова, М. С. Синицького,
учасника першої росiйської революцiї I. Н. Климова, робiтникiв Ф. Захряпiна, М. Чаусова,
та В. В. Соколова, який тiльки повернувся з заслання. У фонд Ради почали надходити грошi.
6 556 карбованцiв 74 копiйки, наприклад, вiдрахували зi свого заробiтку прядильники фабрики
Переславської мануфактури.

Незабаром органiзувалася Рада солдатських депутатiв, головою якої став В. I. Марков. Рада
випустила звернення до робiтникiв мiста: «Товаришi робiтники i робiтницi! Краще майбутне
може бути здiйснене руками самих робiтникiв. Доволi надiятися на милостi i роботу зверху
i з боку промисловцiв. Пора взятися за це самим. Вчора в Переславлi утворено Раду робiтничих
депутатiв, яка поставила за мету, захищати iнтереси робiтничого класу. Вона повинна бути
сильною, вона повинна бути мiцною...»

Рада активно взялась за роботу. Вона пiдтримувала страйки до задоволення вимог робiтникiв
про пiдвищення заробiтної плати, протестувала проти незаконного наказу начальника гарнiзону
про заборону мiтингiв, виступала з протестами протиiмперiалiстичної вiйни, добивалася земель
ної реформи. 7 жовтня вона прийняла резолюцiю з вимогого передачi влади Радам, органiзацiї
Червоної гвардiї i озброєння робiтникiв. Пiд тиском Ради було одержано 30 гвинтiвок.

На той час Ради робiтничих i солдатських депутатiв злилися i в результатi перевиборiв
очистились вiд соцiал-угодницьких елементiв. В своїй полiтичнiй дiяльностi Рада спиралася
на районний комiтет РСДРП (бiльшовикiв), куди входили бiльшовики мiста Александрова,
Кiржача, Кольчугiна, Переславля-Залєського i Юр’ева-Польського. Вiн був на конференцiї
в Александровi.

Озброєння робiтникiв i оновлення Ради викликали ненависть буржуазiї та її прибiчни
кiв — есерiв i меншовикiв. Мiсцева газета «Переславець» органiзувала травлю бiльшовикiв,
а контрреволюцiонери з числа колишнiх чорносотенцiв пiдготували розгром Ради пiд впливом
продовольчих безпорядкiв, пiд час яких кримiнальнi злочинцi намагалися розгромити магазини
i виннi погреби.

Рада направила озброєних робiтникiв i солдатiв на вiдсiч провокацiям, i порядок в мiстi
швидко вiдновився. Це вiдбулося за кiлька днiв до повалення Тимчасового уряду.

Вiдгомiн перемоги Великої Жовтневої соцiалiстичної революцiї докотився до Переславля
на другий же день. 8 листопада озброєнi робiтники i солдати арештували членiв Тимчасового
виконкому, якi засiдали в примiщеннi мiської Думи, захопили пошту з телеграфом, казначейство
i в’язницю, роззброїли буржуазну мiлiцiю i встановили робiтничу охорону в мiстi.

Влада перейшла в руки Ради робiтничих i солдатських депутатiв. З невеликого будинку
на Духовськiй вулицi (зараз Велика Протечна, 43) Рада перемiстилася в особняк фабриканта
Павлова, який втiк. Тут i понинi перебуває виконком Переславськоi районноi Ради. Там було
проголошено Радянську владу. З тих пiр вулиця стала називатися Радянською.
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9 листопада святково одягнутi робiтники зiбралися на Краснiй площi Переславля, щоб
урочисто вiдзначити перемогу найбiльшої в свiтi революцiї i встановлення народної влади
в Росiї.

Незабаром вулицi, житловi будинки, фабричнi споруди вкрилися листками звернень, перших
декретiв Радянського уряду, зрозумiлих народу: про мир, про землю.

Переславцi впритул зайнялись ламкою старої буржуазно-помiщицької машини управлiння
i створення радянського державного апарату. На фабриках було запроваджено 8-годинний
робочий день i створено контроль за дiяльнiстю хазяїв. На фабрицi Переславської мануфактури
фабричний комiтет органiзував комiсiю в складi I. Захарова, Ф. Лукьянова i А. Полякова, яка
контролювала правлiння в усiх справах, а коли те вiдмовилося коритися, фабрику очолили
робiтники С. Талiн, Ф. Лук’янов i I. Талалаєв.

Незабаром через волвиконкоми 14 тисяч селянських сiмей одержали 55 199 гектарiв земель
них угiдь i 83 270 гектарiв лiсiв, якi належали 139 помiщикам, 81 поповi, кiльком монастирям,
купцям та фабрикантам.

30 грудня вiдкрився II з’їзд Ради селянських депутатiв Переславського повiту. Незважаючи
на опiр буржуазiї та куркульських i есерiвських груп, з’їзд прийняв рiшення про пiдтримку
Радянського уряду i про об’еднання з Переславською Радою робiтничих i солдатських депутатiв.

Так Переславський край робив першi кроки, в ногу з усiма, хто пiшов у трiумфальний похiд
Радянської влади в Росиї.

С. Васильєв.
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