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Початок праці і  громадського житьтьа.

Відкільа почаласъ працьа? Це питанньа дуже цікаве, 
особливо длъа тих льуде], котрі працьуіуть і, іак то 
звича^но бувгуе з робітниками, працьуіуть багато, на- 
віть через силу. Чи була коли така пора на світі, 
шчо б льуде жили не працьувавши? Члі можуть коли 
знов такі часи настати? На це мусимо відказати: I I і, 
мабуть таких часів ніколи не було, шчо б льуде обхо
дились конче без праці, і не повинно бути, шчо б коли 
таке времца настало. Але в |)ізні часи льуде працьу- 
вали не так, іак тепер, іниіи) раз лекше, але часто ] 
тьажче, і ми можемо мати певну надцу, шчо на далыпі 
часи льудского житьтьа, можна буде впо|)ьадковати 
працьу користнушим робом дльа білыпоіі часті льуде,), 
ніж тепер. В  оці] нашу книжці ми і хочемо трохи 
побалакати про те, іак в давнішчі часи була впорьад
кована працьа, іак вона тепер ведетсьа і ]акі назпот- 
рібнішчі були б зміни в цім порьадку. В  нашу роз- 
мові ми на]білын торкатимемосьа до житьтьа і долі 
працьуіушчих льудеі на Украііні, а між ]іми до ремес- 
ників і робітників на заводах та хвабриках, бо про 
хліборобів ма]емо думку поговорити осібно в іншому 
місті.
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НІчоб ді)ти до на]ііершого початку праці, не треба 
навіть зупиньатпсь на перших проіавах в льудскод 
породи. Чимало іесть тварів на світі, котрі працьуіуть,. 
неначе льуде. ІІевно одначе, шчо не всі тварі пра- 
цьуіуть однаково. Вовк, котріу біга]е по ночах та хашуо 
]агньат та іншу худобу, хоч він інпщі раз і дуже виму- 
читьсьа, поки здобуде своіу харч, усе ж не працьуіѳ- 
користно, а тілысо грабуіе. От іого біготні та шукань- 
ньа нема на світі нуакого здобутку: ні хліба білыпе 
не виросте, ні худоби не народитьсьа, ні іакор іншоіі 
вартісті не здобудетьсьа. Вовк зіість іагнъа, або іншу 
худобу, і так воно і пропаде дурно. Так само і інша, 
дика тварь, котра харчуіетьсьа не мньасом, але пордаіе 
траву та овошч, теж не збілыну)’е здобуток на землі.. 
Але іесть і такі тварі, котрі справді прадьуіуть, напр. 
бджолгі, збираіучи мед, котрщ інакше дурно пропав би 
в квітках, або знов помашнъа, розводьачи гравіаних 
воше] і видоіуіучи ]іх, неначе коров; бобра, будуіучж 
греблі ] збираіучи зерно і іншиі харч в засіки ] обере- 
га^учи ті склади от даремно]і гнилі і т. д. Усі ці 
тварі справді працьуіуть, може більш і користнішче,, 
ніж інші льуде в старі чаои ] навіть теперечка.

Во ]ак повернемо наш погльад у дуже велику ста- 
ровину, аж до початків льудського житьтьа, то мусимо 
признатиеь, шчо в тім, шчо торкаіетьсьа до праці, 
льуде були з разу дуже подібні до вовків та інпіого 
хижого звірьа. Вони бігали по лісах і били дичину,, 
бродили по річках, ловльучи рибу. Все те вони под
дали ,і з того тілько і жили. 3 початку льуде не орали, 
не суали, навіть худоби не тримали. Таким робом, на 
подіб]а вовків, вони не побілынали житьтьа на землі, а. 
навіть руіновали іого; от через те, іак робітники, то- 
дішні льуде стоіали на низчому ступні от бджіл, або 
комашні.

Не дуже то легко дізнатись, з чого саме почалась 
льудсыса працьа. Певно були такі часи, коли льуде,.



иодібно ініним звірьам, без жадного струменту, самими 
голими руками били дичину та ловили рибу і поддали 
]іх сирими, без жадно]і заготовки. У  ті часи льуде 
шче ходили без одежі і не мали нуакого жильльа, окрім 
печер, та дуилів по деревах. Одначе по троху іакось 
то почалось, шчо льуде знаішли користнушим ходити 
на польуваньньа, та на рибалство не з голими руками, а 
з деіаким струментом. Зиов не схотіли вони ]істи страву 
сиру, тверду, та не смачну, а навчившись вогонь роз- 
водити, почали ]ер пекти, жарити, та варити. А там 
вжс швидко стали дёіакі хати будовати і ^акимсь по- 
.дібьам до одежі сво,)е тіло покривати.

Іак же ж, спитаіете, воно дуалось зразу і іаким робом 
про такі давні річи дізналисьа? На це відкажемо, шчо 
дізнатисъ про початки праці можна було двома на^го- 
ловнішчими способами. Перши] спосіб, це придивльува- 
тись до того, іак тепер шче дцуть де ]акі народи, котрі 
стоіать на дуже низькому ступні, або так звані дгтг 
лбуде. Таких льуде,] тепер шче іесть наібільш в Авст- 
ралір, та в півдепщ Афргщі ] Амвриці та окрім того 
не мало в занадто пітічішх частиках Азгр  (в Сібіру) 
та Амергщі. Дивльачись на ]іх, неначе вспомшкуемо 
стуині розвоіу, через котрі прортли освічені народи. 
У  диких і тепер шче можна побачити багато цікавого 
в упорьадкуваньньу праці. Але на,)білыц дізшуутьсьа про 
різну працьу в льуде,) при різних станьньах рхнього 
житьтьа по другому способу: розшукуіучи останки стру- 
тентів і іпших річс), котрі трапльаіутьсьа у шарах 
грунту, шчо осів на містах давнього житьтьа льуде,). 
Таких останків, і дуже різних, ,]ак то струменти, остан
ки харчу, частини одежі, посуди ,і інше познаходили 
вже багато, на,)білын під кількома шарами грунту, та 
мулу в печерьах, по долинах річок, над котрими були 
льудске оселі, або на дні озер, по котрих був колись 
звичаі будовати села на пальах. Одні з шустарішчих 
«станків колишнього житьтьа льуде] були знаідені в
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лівнітаі) Францу і, в долині річки Сотми, Буше дв 
Пертом, а з озер в Цъурижскому озері в Швеіцарці. 
Озерні жилльа знаідені теж на Украііні Кибальчичем 
більа Селишча по берегам Трубаста в Переіаславському 
повіті Полтавсько] і губернф. *) Окрім того були знаідені 
льудокі черепа в печсрьах. (Наприклад у Кро-Шашои 
і Солъутре у  Француі, ~Епжіьс в Бельгі)і, Неандерталь 
в Шмеччині). Післьа того, за остатніх двадцать років, 
багато де в іаких містах познаходили різні річи, але 
в різних міотах ті остатки були дуже не однакові. В  
инших, наприклад, усі струменти були зроблені дуже^ 
просто І грубо, ТІЛЬКО І було ]ІХ шчо сокіри, молотки,, 
ножі з обтёсаного і не виглаженого каміньньа. Камен- 
сті] знаішов в Лубеншчині поручь кості мамонта } 
камні, оброблені лъудськими руками. 2) Між печеръами 
коло Кириловського манастира під Киевом іестъ одна 
довжииоіу в 100 ступнів, —  а в ну знаідено камньа- 
кщ струмент і черепки дуже не зручно зроблених 
руками горшків. Видно, шчо дакеко ранішче манахів по 
печеръах під Киевом жили дикі льуде. 3) Камньані 
річі знаідени між іншими містами в Оетрожстм по- 
віті на Волині і в Городиицг над Дністром в східні] 
Галиччині. Але наврьад чи вони за надто давні, бо по- 
руч з ними траплъаіутьсьа вже черепки ] навіть стру
мент із металлів.4) В  других містах не знаходили ні- 
]аких металлів {міді, заліза ) пр.) і навіть нцакого сліду 
черепків, вугольа або чого іншого, котре б наводило на. 
думку, шчо льуде вже знали вогонь розводити і страву 
варити. Знов в других містах кавцадщ струмент був 
гарно зроблени], виглажени], трапльалось вугольа ,і 
інші сліди вогньу. Шче ближче до наших часів кам]а-;

’ ) Див. Маріов. Аніроп. виставка в Мосжві. Слово X . 1879.
2) Труды кіѳвск. археол, съѣзда, I, 147— 152.
3) Чтенія въ Жсюр. Общ. Нестора Лѣтописцы. I, 249.
4) Дивись: 2Ы6і' ѴѴгінс1опюясі о Лш.горо1оц-іі Кііуотѵд Акасіетіі ~ѵѵ К гако та  

I, 1877 стр. 8 і  II, 1879 сір. 29.



иого струменту вже трохи, а заміоть рго білын брон- 
зови] (бронза то сплав із міді ] олива)  ̂ окрім того 
трапльаіутьсьа вже не тілько самі ножі, молотки та 
сокири, але і мечі, наконешники до стріл (швигалок) і 
інші річи. Окрім етрумента і оружьжьа нерідко знахо- 
дьать і різні цьацьки з бронзи, напр, каблучки, се
режки, осібні намиета не з бус, а з дрота срібного чі 
бронзового так звані торш. Бронзових річе] знаідено 
в нас особливо багато в Крилу, та в могилах Перепетисі 
коло Хвастова і над Росьіу в Кщівсъкц губерні), та в 
могилах під "Черниговом. *) Тоді вже звича]но знаходи- 
лось чимало ,і черепків от горшків та мисок і шче 
останки от одежі або от неводів та сіток і от хнших 
річеі зроблених з прьадива. На решті, в шче новішчих 
шарах грунта та в новішчих могилах знаходьать зви- 
чфіо струменти і оружьа вже не з бронзи, а і залізні, 
та окрім того все кратче зроблене ,і число різних річе] 
далеко більше.

Таким робом вчені льуде дільать тепер старосвіт- 
ських льудеі по останкам ііхнъо,і праці на три голов- 
нішчі доби або віка: 1) Ііощ апщ  вгк, подільани] знов 
на а) добу тесаного камінъа і на б) добу паміпъа ви- 
глаженого. 2) Вгк бронзи \ 3) залгзнщ вгк.

Так само у  диких льуде] в теперешні часи, а особ
ливо в те времьа, ]'ак ,]іх саме познаходили, т. ]. в 
ХѴТ-ому і Х У ІІ  столітьу, в інших між, ними нозаста- 
вали шче каміанщ струмент, у других знов бронзови], 
у  третіх вже залізни). Де іакі з старих писателів, і навіть 
і між новішчими, говорьать, что інші з диких народів, 
у то] час, ,|ак вони ]іх у перше побачили, не знали 
шче навіть і вогньу розводити. Але чи ,]е тому правда, 
не можиа допевна дізнатись. У  кожнім случар, в на]-

*) Див. у  МогШІеѣ, Е е ѵ . йсіепѣ., № 21, 1879, і Майков. Автроп. Ви- 
ставка в Москві Слово X ,  1879. Труды Кіевск. Арх. С. I, 185— 224. Чтек 
въ Общ. Нестора, I, 259.



першу добу свого житьтьа, у  так званиі вік тесаного 
ісаміньа, від котрого ми ма]емо за на]головшпічі остан
ки крѳміані сокири, ножі \ иокриті смугами от тих 
струментів кістки різних, тепер вже погинувніих тва- 
ре] (величезні слони, відмеді, олені), льуде шче вогньу 
не знали. Навчились вони іого розводити, тручи або 
крутьачи один об другщ два шматки ‘сухого дерева, 
аж поки вони не запальатьсьа. Мабуть одначе до цього 
льуде дуніли не швидко післьа початку виробки кам- 
ньаного струменту, бо на білынц часті останків страви 
із тиіеіі пори не видко сліду вогньа. Можна думати, 
шчо вогонь робити льуде вивчились вже с початку пори 
тесаного камньа, а ганчарувати почали вже в добу ка- 
міньа виглаженого.

Друг и] вік, званиз бронзовим почавсьа від того часу, 
Іак льуде навчились витопльувати мідь і оливо з руди, 
а скінчивсьа вже дуже не рано, бо звісно, шчо навіть 
Греки з Римльане в перші часи шче не знали добре з 
залізом обертатись. Вже з початку бронзово]і пори льуде 
знали ганчарувати усьуде. 3  разу вони вміли тілько 
жарити мньасо і іншу страну на откритім вогні, або 
пекти ]еіі в попілі; але не забаром почали обертати 
мньасо шче вохщ у шкуроіу тварі, або корову з дере
ва. Што б те, чим обертали не перегорало занадто 
швидко, іого обмазували мокроіу глиноіу, чи іншоіу 
землеіу. Де ] іесть початок г анчару ваньньа і таких 
чудних горшків тепер вже знаідено кілька штук. За- 
разом, і теж мабуть шче до бронзи, в кіньці доби ви
глаженого каміньа, попались і другі праці, ]ак то виробка 
неводів і сіток дльа рибальства з різного оружьжьа дльа 
польуванъньа. Мабуть шчо вже тоді льуде приручили до 
себе собаку, а при ]еіі помічі незабаром і іншу худобу.

Хліборобство попалось вже далеко пізнішче, але все 
шче в бронзови] вік. Оправді в останках ТГІвеіцарських 
озерних сел, навіть таких, де шче заліза не маіе, не 
рідко вже знаходьать хліб в зерні, або навіть і грубо
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потовчени] камінем. В  бронзову ж добу повинни були 
придумати і перті, дуже прості верстати дльа тканьа 
І багато іншого струменту, ]ак дльа хліборобства, так 
і дльа ремеоничиоіі праці.

На решті третьа пора, залгзна, іак дума]уть інши 
вчени, почалась більа 4 0 0 0  років до нашого часу і за 
це], не дуже 'довги] строк, працьа чоловічьа от шче 
дуже велико]! грубості, на ]аку вона була при кіньці 
бронзового віка, душла до свого теперешнього стану.

Одначе душла вона до іого не з разу, а дуже по 
троху. .Іак ми вже казали, з разу льуде жили самим 
польуваньам та рибальством. Навіть і тепер шче іесть 
деіакі Індііці в Америді ] інші породи льуде], котрі, 
дарма, шчо вже знаіуть робити залізни)і річи, не приз- 
вичаіутьсьа не тілько до хліборобства, а навіть не хо- 
тьать і худоби оодержати. 3  другого боку одначе, ми 
знаіемо через останки знаідені в озерних селах Шве]- 
царі]і і теж із де]аких міст старих греческих нісень, шчо 
льуде вже знали хліб сі]ати навіть і в такі часи, коли 
шче добре не вміли заліза кувати. Дьому певно не зди- 
вуіетьсьа усьаки], хто бачив, ]ак оруть дерев]ано]у сохоіу 
в Московшчині ] навіть в нашому укра]інському Полісьсі.

НІчо залежить до наперших жильців Украііни, то, 
при теперішнім знатьті нашім, важко шче сказати до 
певне, коли в нас оселились льуде ] коли почали пра- 
цьувати. В  усьакім разі навіть по тому, шчо знаідено 
в Лубеншчині, видно, шчо льуде там робили вже крем- 
Іаними отрументами, коли шче там жили великі слони 
— мамонта. За остатні часи знаідено в ІІольші чимало 
міст, де поручь з кістками мамонта лежать крем.іані 
струменти. Між іншими граф Завита зна]шов велику 
печерьу з кількома тиоьачами крем]аних ножів і вели
ким числом кісток мамонта. Він і назвав іе]і печероуу 
мамонта. 1)

1) Дивись у  МогШ еі. Кѳѵие всіепІШдие № 18, р. 1879.
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Ті релі, шло знаідені в печерьах і домовинах Ки- 
Іівсьщ і губерні,)і показуіуть на те, шчо і в дуже давні 
часи льуде там були далеко освіченішчі, ніж на схід 
от Дніпра .) близько підходили по свор,] праці до жиль
цов західньоіі Европи, Так напр, камньани.] струмент од
но]! доби, вже виглаженщ в Кирвскц губернщ, бува '̂е 
шче тілько грубо обтісани) на охід от Чернигівшчини. 
Під Киевом вже в дуже давні часи робили горшки на 
ганчарному верстаті, а мертвих почали ховати в домо- 
вини шче до початку бронзового віка. На схід од Дніпра 
за ті часи шче овсім не знаходъать домовин, а сокири 
невиглажені і без дирок дльа сокирйшча. В  добу брон- 
зи річи, знаходжені під Киевом, теж ма]уть велике по- 
дібіа до західно европеіских і дуже одрізньазутьоьа от 
річе.) знаідених в охідні] Россі,]і, ма]учих на собі ]а- 
кіусь азуатськГ) характер х). На решті одначе думаіуть, 
шчо бронзови] вік був дуже не довгщ на Украрні  ̂
залізни] наступив швидко післьа камньаного. Гарно зроб- 
льаии мідні річи, котрі іншщ раз знаходьатьсьа, пе
реходили до нас от Угрів, котрі принесли з собо,іу із 
Азі.)і звичаі робити струмент не із бронзи, ^ак в захід- 
ні| Европі, а з чистой міді; струмент то] в загалі доволі 
гарно зроблени],— та воно і не диво, бо Угри прибили 
до нас вже піздно, в IX  віку післьа Христа. ІІІсльа 
початку залізного віка на Укра]іні, залізо витоплъувалось 
хіба тілько по берегах Припъатг, в загалі ж оружьжьа 
привозили от Греків і воно було далеко кратче, ніж 
зроблене в дома. Тільки вже пізнішче Еи)іссыа ІІольанв' 
навіть славились еворми мечами.

Тим часом одначе не треба думати, шчо б ремесла 
ночались тілько від часів заліза або хліборобства. Шче, 
Іак жили льуде нольуваньам та рибальством, вони не- 
забаром почали працьувати над виробкоіу різного стру
менту. У перші часи повинно бути, шчо кожнщ чоло-

!) Пантъухов. Санітарна ТопограФІ]а ] Статистика Кі]іва. 1877, стр. 88.
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вік сам собі робив камньані сокири або луки та шви- 
галкіі. чи невода ,) тканиці. Але і тоді вже іншщ раз 
мабуть приходилось у сім і̂, чи в невеличкі] громаді, шчо 
де]акі льуде робилп це] струмент не тілько дльа себе, 
але часом і дльа других. Таки,і иоділ праці з початку 
робивсьа двоіаким робом. В  перше через те, шчо не 
кожен струмент, навіть і дуже прости], напр, лук та 
швигалки, міг бути зроблениі кожним чоловіком однако- 
во гарно. В  загалі ці прості струмёнті] оружьжьа, особли
во луки, зовсім не так легко робити, ]ак з разу зда]еть- 
сьа, а гарне оружьжьа, навіть в на]перші часи житьтьа 
льудеі, мало велику вартість. Кажуть, і тепер у диких 
звича.]но тілько деіакі льуде з усього племені вмі]уть гар
но виробльати струмент і оружьжьа; вони ) роблъать 
ііх дльа останніх, котрі сплачуіуть ]ім за те дичиноіу, 
шкурами, рибо,іу і т. д. В  друге знов, трапльались 
такі случа,)і, шчо деіакі з громадьан були скалічені 
або слабі дльа занадто тьажко]і, в ті часи, добучи хар- 
чів; тим часом вони могли сідіти та невід виплітати, 
або швигалки стругати. Таких льудеі теж годували за 
Ііхньу працьу, а льуде крепкі, здорові, усьу своіу силу 
прикладали до полъуваньнъа, до ві]ни з сусідами і т. д. 
Таким робом початок, не тілько самим ремеслам, а на- 
віть і деіакому поділу праці, був положени]’ в занадто 
раньньу годину громадського житьтьа льуде].

Заразом з тим про]авились і перші начатки торгу, 
або хоч і не торгу, так обміну, напр, обміну дичини,, 
риби і інших здобутків на струмент, оружьжьа ,] т. і. 
Окрім цього обміну між льудьми шчо належали до 
однуі громади, чи до одного племені, в бронзови] вік 
почавсь і торг з чужими сторонами, іноді дуже дале
кими. 3 початку в Ев|юпі зовсім не було своіеіі бронзи, 
бо там ма,]же не маіе таких міст, де б оливо ] мідь 
трапльались по близу одно з одним. Через те бронзу 
привозили навіть дуже з далека, із за Індір, з полу
острова Малакки. Тим то у старих бронзових мечів такі
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малі ручки, шчо европеісысим льудьам не ма за шчо 
добре і узьатись, бо в індусів, котрі ковали ті мечі, 
і теперечка руки далеко менші, ніж у  наших льуде].

Бронзові річи н агл ы й  знаходьать в західніі Европі, 
куди ]іх привозили морем на судах, а в східні] і в Азі]і 
напр, в Оібі]эу, замість ]іх знаходьать мідь, певно через 
те, шчо в тих містах велики] брак олива, ^ к  ми ка
зали, навіть у девьатому столітьті піольа Христа. Угри, 
Іак при] шли з середньоіі Азуі на сво]е теперешне 
жильльа, то шче не вміли обертатись з залізом, а увесь 
струмент у ]іх був мідниі і бились вони мідними ме
чами ] дерево рубали мідними сокірами. 1)

Певно шчо не тілько не кожен чоловік, але не кожна 
громада, навіть не кожне плеіца само дльа себе ви- 
робльало бронзови] або мідниі струмент, бо не всьуде 
Іесть мідь та оливо ] не всі були зшцгап до потрібно]і 
дльа цього праці. Через те подібні річи мабуть і дали 
перши) початок торгові, котриі одначе в раныні часи 
житьтьа льудоького ма]е дуже чудниі характер. Льуде 
з початку жили за надто одрізньані один от одних, 
невеличкими громадами, котрі раз у раз ворогували ]' 
бились між собоіу. Тим часом між ]іми ] тоді вже бу- 
ва]е торг, хоч і не усьуде. 2) Певно, гроше] тоді шче не 
було ] річи просто обміньували одни на другі, напр, стру
мент та оружьжьа на хліб, чи одежу. Звичаіно робили 
так: Льуде одного племені несли сві] здобуток на кордон 
другор громади, з котроіу вони хотіли торгувати, дожи
ли свор річи на земльу, а сами ховалисьа не по далеку 
в лісі, чи за скельами. Тоді ті льуде, до котрих при
несен! були річи ]ІМ потрібні з свого боку виходили 
з хованок і приносили, з собоіу те, шчо вони хотіли

*) Більшу частину сказаного про бронзови] вік ми взьали із торііп- 
ніх лекці] б . (1ѳ Жогйііеі; в Парижскому Аптропологичному товаристві.

2) Славии] мореплаватель Кук в інших дикарів Австралі]і не зна]шов 
ні]акого розумідьа про міновц] торг. Так саме говорьать і ті, хто в перши] 
раз бачили Остъаків у  Сібіру.
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дати в обмін і собі одходили. Коли б вони самі доторк- 
нулись до принесених чужими річѳ], то зараз би по
палась велика бука і вуна між обома громадами, а так 
прибувші виходили ] дивились, чи ]ім доволі даіуть в 
обмін за рхні] товар, ^ к  шчо вони думали, шчо мож- 
на тим задовольнитиоь, то забирали то,] товар з собору, 
а сві] кидали на місті, а самі одходили. Коли ж ,]ім 
здавалось, шчо іім даіуть дуже трохи, то не торкаіучись 
ні до одного з двох товарів, вони отходили назад і знов 
ховались та чекали, чи принесуть ,] ім білыне. .Так шчо 
не приносили, тоді вони забирали сві] товар і одхо
дили до дому. Таким робом увесь торг проходив без 
того, шчо б продавці ,і покупачі промовили між собоіу 
хоч одно слово; такщ був тоді великі,] страх до чужих 
льуде]. Такщ страх одначе був не тілько в шустарішчі 
часи, але протьагавсьа ,і далеко пізнішче, так напр, в 
старому Великому Новгороді німецькі купці мали сву 
осібни] двІр, не наче невеличку кріпость, в котру руських 
льуде,] не пускали.

Коли білына часть льуде]' переіішга от бродьачого ста
ну до хліборобського, от пори бронзи, до пори заліза, 
відноеини льуде] між собоіу знов стали трохи інакші. 
Торг між 2Э'ЗНИМИ громадами і племенами, котрі сто
нали на доволі рівних ступньах розво.іу, мало побіль- 
шав, а може в інших містах шче ] поменшав трохи, бо 
хліборобські громади скоро самі стали виробльати трохи 
не вое дльа ,]іх потрібне. Тим часом одначе іесть міста, де 
нема напр, заліза, або де не вмууть ,]ого витопльувати, 
Іак напр, і досі на білыніі части Украрни, або знов 
де нема соли, ]‘ак в усі] середну Московшчині; в такі 
сторони ті річи в усі часи привозились і роспродува- 
лись. Тим часом усе остатне, харчі, одежу, дерев^анщ 
струмент, хати і т. і. кожна хліборобська громада ви- 
робльала сама в себе, а потреби льудеі тоді шче були 
такі не великі, шчо вони ма]же не користувались річами 
з далеких чужих сторін, іак напр, тепер ча]ем, кофе,
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різними прьаиоиічами] та іншим, ]ак кажуть, колоніаль- 
ним товаром. Д(‘,|ака дорога одежа, та посуда оружьжьа 
дльа кньазів та ]іхніх товаришів воіаків привозились із 
далека, але прості льуде обходились но білыпу часті 
здобутками своіеіі власно,')і праці.

Тим часом одначе ,і тутки вже почав вбілынуватись 
поділ праці в громаді. Нуголовнішчим робом льуде діли- 
лись на самісіньких хліборобів, та на таких, котрі, окрім 
праці над хлібом, заробльаіуть шче ] заким ремеслом, і 
на самісіньких ремесників, вже покинувших хлібороб- 
ство. Так ]ак не в усіх хліборобських громадах потреби 
льуде,] були однакові, то ,] поділ праці через те в різ- 
них городах був дуже різни].

Почнемо з жильльа. В  наіперші часи льуде жили хоч 
по лісах в дуплах дерев, а монад ] на самих деревах, 
або шче частішче в печерьах, шчо знаішли готовими, або 
нарочито викопали. Не треба думати, шчо б житьтьа 
в печерьах ниньки вже до решту скінчилось. Не тілько 
між дикими, але навіть і в освічених сторонах, де|’акі 
льуде живуть у печерьах викопаних в крутих берегах 
по над річками, іноді шче у каміанщ вік. Таке старо
давне жильльа трапльаіетьсьа шче по троху в Фран- 
ці.іі по над ріками Алее, Жуаро)у, Вб]вино)у, або в Іспануі 
навіть в городах, напр. Шинтилуа в провинцуі Албба- 
сете. I  Олавіане де в іаких містах шче не вщіили з 
иечернього житьтьа, або крашче знов до рго  верну
лись. Так напр, висока вапньана гора, шчо пануіе над 
городом Будо)у, проти Пешту, в Угортнчині, неначе де
рево шашельами, проточена такими печерьами, в котрих 
живуть иа]біднішчі із Ра)цгв, т. ]. Сербгв, котрих кіль- 
ко тисьач оселилось на окраинах города Буди. Так 
само чимало з робітників, котрі вирізуіуть із гір, під 
Одесоіу, мньакиі камінь, зло жен и] із останків морских 
черенашок, живуть самі в тих печерьах та переходах, 
кот]5і вони повирізували. Певно шчо в усіх ціх випад- 
ках будованьньа жильа не силуре до поділу праці, бо
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звичаіно кожен копале печерьу тілысо дльа себе та дльа 
свсуер сім,]і.

Не білыііе буваіе звича^но поділу праці і при будо- 
ваньні інших, трохи вишчих зразків льудського жильа, 
напр, курінгв, або ]урт чи землъанок. Звичаіно тут 
кожен сам дльа себе все робить.

По більші,) часті так само буваіе і при будованьньу 
перших, паіпростііших хат, особливо в Сдавіанських 
земльах, де звичащо усі хати шче дуже малі і просто 
побувані. Більшу часть малих і курних хат в горах 
Бескидських і в Полісьсі властивці хат самі і побудо- 
вали. Але не так вже бува^е наириклад в трохи багат- 
ших крахах південноіі Дніпровськоіі Укра]іни, Херсон- 
шчини або Галицького ІІодільа. Тутечка хати не рідко 
будуіутьсьа в дві кімнати з цегельно.іу грубому .] ко- 
мином, з гарно покритим околотом дахом. В  таких 
случа]ах звичаіно частина тілько праці робитьсьа са
мими хазьа]анами, а деіакі другі річи робльать осібні, 
до того діла привичні ма]стри.

Нема чого ,] казати, шчо городські будинки звича}но 
ніколи не будуіутьсьа тими льудьми, котрі в ]іх жи~ 
тимуть.

Подібне до цього ми замічаіемо ] на праці дльа ви- 
робки одежі. 3  початку льуде одьагаіутьсьа в шкури 
звірьачі ,) кожен сам собі робить свозу одежу. Та шче 
] досі багато де в ]аких сторонах, в Европі, особливо в 
Олав]анских земльах, та в Литві, усьа одежа, навіть обув, 
виробльаіетьсьа в дома. В  других містах, іак ми швидко 
побачимо, то і на Укра,]іні частина виробки одежі, напр, 
чобіт, шапок, баволнъаних матерц на сиідниці, перехо
дить до льуде] котрі не належать до хліборобськоіі гро
мади. Нема чого | казати, шчо в городах тепер рідко 
хто не тілько сам дльа себе матерііу дльа одежі ви- 
робльаіе, але навіть далеко не в кожні) сім)і вже мо- 
жуть самі одежу шити. Нарешті ] у селах деіакі річи 
повсігда шщутьсьа осібними кравцьами, кушпірами і т. п.
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В  тім шчо залежить до здобуваньа різних річеі по- 
трібних на харч, то ми рідко вже знаходимо такі землі, 
де б наприклад в кожну сіміі самі мололи, або товкли 
зерно на борошно дльа хліба. Звичаіно в городах ку- 
пльаіуть хліб, а в селах кожен хазьа]ін везе сво,]'е зерно 
до млина. Тим часом в Украрнців в деіаких округів в 
Бескидських горах і досі в звичаіі ^сти хліб вівсьаниі 
із зерна, грубо потовченого дома. Житнц хліб в тих 
містах шче вважаіетьсьа за велику роскішь. Певно, шчо 
от такого стану праці ] до звича_|ів городьан північно,)і 
Америки, де навіть сімеіні льуде часто в дома ]істи 
не готовльать, а харчуіутьсьа по гостинницьах, пройдено 
чималб ступнів в поділі праці.

Тим часом шче більші одміни от старих порьадків 
ми побачимо, коли придивимооь до способів, ]акими пе- 
ревозьать вагу з одного міота на друге. Колись кожен 
чоловік сам на собі переносив усі своіі річі, або віз 
сво,іім конем, чи ,)’акоіу іншоіу х УДобо]’у. Тепер перевоз на]- 
головнішчим робом передов на чугунки та на кораблі 
з сотньами та тисьачами робітників, із котрих кожни} 
часом тілько і зшуе одну ,]аку небудь працьу робити.

Тим часом увесь цеі поділ праці далеко меншиі від 
того, шчо про]авивсьа особливо за остатніх двісті 2Эоків 
в так званих мануфактурах та хвабрипах, т. в та
ких величезних заводах, де багацько льудеі в купі, хоч 
при помочі сво]е|і власноіі сили, хоч при машинах, 
працьуіуть над виробкоіу наірізнішчих річеі, певно не 
дльа себе, а дльа хазьа]ів завода, котрі роспродуіуть 
ті річи по всьому світу. Про ці заводи подрібнініче 
говоритемемо далі, а теиеречка тілько скажемо, шчо 
при виробді де іаких навіть дуже простих річе.), поділ 
праці вже душов до того, шчо наприклад така дрібо- 
тінь ]ак карта дльа гульанки, або булавка, поки в з 
дуть з завода скінченими, мусьать перебувати в руках 
от 10 до 20 робітників.

Одначе льуде душли до такого страшенного ноділу
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праці далеко не всьуде ] навіть не дуже в багацьких 
містах. Вони душли до ]’ого дуже по малу і не всьуде 
однаковим робом. В  нашу книзі ми і хочемо пока- 
зати, ]ак була упорьадкована працьа з початку гро- 
мадського житьтьа, коли потреб у льуде,) шче було не 
багато ] ]ак вона зооталаеьа упорьадкованоіу ,і досі 
там, де потреби усі шче дуже прості. Потім ми пере)- 
демо до коротко,]і розмови про те, іак працьа льудеі і 
відносини господарські між ними по малу змінъались, 
аж поки не душли до наіголовнішчого тенеречка упо- 
рьадкуваньньа, до велико]і хвабрики з властивцем-хазьа- 
Ііном і безчисленними наімитами-робітниками, котрі пра- 
цьуіуть чужими машинами та чужим струментом дльа 
чужого здобутка і не ма,іуть жадно]і волооті в ділі ]іх 
власнор праці.

Вернемось же теперечка до то]і пори, де ми бачили 
льуде] тілько шчо осівшимисьа на місті і начавшими 
братись до хліборобства. Не можна сказати усьуде до 
певна, ]'ак саме льуде порьадкували землеіу, на котру 
вони осідали. Чи ділили вони ,]е,)і по сім]ах, чи лишали 
нероздільно громадськоіу? Певно, шчо в різних містах 
та в різних випадках робили неоднаково. Так, напр., в 
містах дуже диких і каміануватих, кожен брав собі у 
влаотіоть то] шматок грунту, котриі він ово]е]у влас- 
ноіу працеіу зробив сиосібним до хліборобства. Так, 
напр., і досі робилось в Чорні) Горі та на Кавказі. Але 
,І там ліса та випаси звичарго громадські. В  білыпу 
часті сторін в стару годину ми бачимо, шчо земльа 
неподілъана, але належить до усуеді громади льуде,), 
котрі живуть в купі. Так воно було завжде не тілько 
в Олавіан, але і в сторонах західно,)і Европи і у біль- 
ші,і часті Азі,]і. Одна з хліборобських громад, котра зло- 
жилась шукрашче, в котру на]перше продавились різні, 
трохи вишчі, потріби житьтьа чоловічого, це іесть 
хліборобська громада наших доволі близких родичів, тих 
Індусів, котрі належать до біло]і Аруокоіі породи.

2
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В  на]'старішчі часи, про котрі ми зшуемо де шчо про 
Індуську громаду; в вже було не тілысо хлібороб- 
ство але поділ праці між ремеслами, иотрібними дльа 
житьтьа льуде], котрі вже душли до хліборобського 
стану, т. ]. були осібні льуде, котрі виробльали стру
мент, шили одежу, будовали хати ,) т. і. Тим часом 
одначе, не дивльачись на т.ікп.) поділ нраці 3 на те, 
шчо не всі льуде працьували над хлібом, земльу все ж 
таки лічили належашчоіу до воуе^ громади, а не до 
самих тілько хліборобів і через те в рожа] з то]і землі 
роздільавсьа між усіма сіміами не дивльачись на те, чи 
вони працьуіуть над хлібом, чи над іаким ремеслом. 
Але певно одначе, шчо з другого боку ;і увесь здобутѳк 
ремееників не був ііх власністьу, але лічивоьа громад- 
ським і усі виробльані ремесниками річи, т. ]. одежа, 
струменти і инші роздільались по потребі між усіма 
сіміами громади, будь лі іакими, ремесницькими або хлі- 
боробськими. Таким робом в Індусьскі) громаді, не див
льачись на поділ праці, не було хозьа,]нів і робітників, 
бо кожен був чаотиноіу хозьаііном над громадським 
добром,, і громада сама задовольньала усі свод потреби. 
Одначе таки) порьадок продержавсьа тілько доти, поки 
не вирооло в громаді начальство з воіенних (кшатруіѳ) 
та попівства (братгнів), або поки хліборобські громади 
не були завоіовані чужими льудьми, котрі стали в 
дх  тим начальством і почали з дх  брати податки пра- 
цеіу або здобутками. Тоді певно і тісшу звзазок хлібо- 
робів з ремесниками по троху розушовсьа, а більша часть 
грунта пере^шла в руки великих панів.

Усьуде за старі часи ми бачимо, шчо в кожну землі 
громада сама задовольньала свод потреби. Але всьуде 
чим кренші ставали державні норьадки, напр, в Египті, 
Персі)і, Грвщ г, а особливо в Рітг, тим білын працьа 
почала робитись не самим хазьадном грунта. Замість 
Зого робили хоч невільники,—-но більшу часті заполоиьані 
вороги,— хоч і шумит и з свозіх льудез, бідних чи поза-



винувативпшхсьа. Вкупі з цім розростались поділ праді 
3 торг. В  ініпих містах навіть сам урьад будовав 
завода і торгував де .іаким товаром, так напр, в Римі 
вже при ІІародоправстві (Республиці) були казенні ма]- 
стерскі дльа виробки оружьа, а вільна торгівльа хлібом 
в зерні була навіть забороньана в городі Римі, бо ,'|ед 
вів урьад (казна) от себе. Тим часом одначе на]осві- 
чанішчі народи старого часу не душли не тілько до 
хвабрик, але навіть і до велико]! мануфактури (дуже 
подільанод праці великого числа льудеі вкупі), окрім 
деіаких дльа виробки оружьа, дорого] і одежі ] т. і.

Післьа зруінованньа Римского царства, в середні віка 
в загалі порьадок праці знов вернувсьа, хоч не дльа 
усіх,- так дльа простих льудеі до того, шчо ма]же усьака 
громада, особливо сільська, сама задовольньала ово]еіу 
працеіу трохи не всі свод потрібй.

Таки) на]простушн"| порьадок, хоч і не до певна, за- 
лишивсьа багацько де в ]аких містах, особливо в Ола- 
вьаноких земльах, між іншими ] у  нас на Укра]іні. 
Дльа прикладу візьмемо опис Довотщьуюр волості Чер- 
нигівського повіта, зробленіу В//совам. ѵ)

Довжицька волость тим часом не іесть вільна хлібо- 
робська громада, т. >  така громада, де б усьа земльа 
належала до громадьан-робітників і де б вони не пла
тили ні]'аких податків на користь чужим льудьам. В  
Довжицькі] волості все поле крк]е собору 18102  десьа- 
тин, а усіх льуде] на ,(ому живе 7568 . Одначе між 
тими льудьми 88 панів та попів володаіуть 7424  десьа- 
тинами, а остатні 7480  чоловік маіуть вкупі всього 
10.678 десьатин.

Між цими простими льудьми ]‘есть позапгв 988  чо- 
ловік, бувгних кріпосних (наньских) льудеі, тепер на 
викупі, 4 2 4 0 ; бувших панъоких, тепер на одробітку

') Труди статісіічного виділу при Чернігівсккі) губероькі] земські] управі 
Випуск I, стр. 149.
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(ізділъшу повинності), 171 ; казенних крестъан— 1525 ; 
міінчан та москалів— 559.

У ціх різних станах землі на кожну льудину серед- 
нім числом приходитьсьа:

Між панами та попами по 8 0  дѳсъат. на кожну льудину.
„  казенними крѳстьапами . 1 4/б —  —

козакам и .................................1 2/з —  —
,, бувшими кріпостними. . 1 —  —
„ москальами та мішчанами. 1,,2 —  —

Мало того шчо наділ грунту таки] нерівни) а шче 
прості льуде, окрім поземельного, уплачуіуть шче і по- 
душне ,і різні інші податки, котрих не беруть з попів 
та з панів.

Іакоіу ж працеіу живе усе це льудство? ІІйтаньа 
це дуже цікаве тим більше, шчо не вважаіучи на шче 
дуже просте житьтьа болыпор часті тих льуде,), по
треби ,]іхні шче занадто великі дльа того простору 
грунта, котри] вони заімаіуть, бо земльа в Довжігцько,)і 
волості не плодьуча, а льуде] вже ,) тепер приходитьсьа 
білын 40 на квадрову верству. ІгЬуголовнішча робота 
трохи не дльа всіх простих льудеі волості, це хлібо- 
робство. Тим часом про нього ми тутки говорити не 
будемо, бо нам теперечка ,)ак раз потрібні інші роди пра- 
ці, а не та, котра ,) завжде на,]головшшча в кожні] хлі- 
боробські] громаді.

На першому місті післьа хліборобства стлать так 
звані жіночі роботи, т. і. прьажа кужільа і вовни, 
тканьньа полотна ] сукна. В  Довжицькор волості, ^ак і 
в усі.і Украііні, прьадуть усі жінки, але не тілько прьа- 
дуть, а ма]же всі ,) тчуть, шчо в інших містах, напр, 
в південні] Укра)іні, трапльаіетьсьа вже не часто. В  
загалі можна сказати, шчо трохи не в кожну хаті Дов- 
жицько,]і волості ,|'есть верстат, або не менін 1300 вер- 
статів на воьу волость. Середнім числом на кожнім 
верстаті виробльаіетьсьа більа 55 аршин полотна шчо



— 21 —

року і прода]етсьа із цього дуже трохи, бо зжфке все 
,]де на потреби сімд, Сукна виробльаіетьсьа проти по
лотна дуже не багато. Середнім числом не більш 2 ар
шина на сіміу шчо року. Тим часом одначе льуде сукна 
маіже не купльаіуть, а ходьать в подраних та полата- 
н й і свитинах, аж поки до реінту не роспадутьсьа. Дак 
би оцінувати жіночу працьу по вартості здобутка на 
гроші, то пришлось би не білып 2 — 3 до 5 копуок 
за день роботи ,і через те кожен зрозумуе, шчо така 
працьа міжлива тілько в таку громаді, котра ма^же 
нічого не нродаіе ,) не купльа]е. Треба додати одначе, 
шчо при цьому житьтьа жінок Довжицьщі волості 
дуже не гарне. Працьа ]іхньа овсім не легка, нудна 
І вадить здоровіу. Весноіу, починаіучи з великого посту, 
жінки і дівчата просижуіуть за верстатом цілісіньки) 
день. ,Дак нольапа,іе увесь день, кажуть льуде, то і руки 
іноді не подУме, а |ак місьаць або всьу весну поси- 
дить, ■— мучене таке стане, господи! Інша занудитьсьа 
так, шчо не наче і світ не то] стане: Сидить-си- 
дить, льаиаіе-льапаіе, а сама плаче-плаче.1“ Робота цьа 
така тьажка через те, шчо робітиицьа повинна пра- 
цьувати заразом двома руками ] двома ногами, а тілом 
нахильатись, од чого робитьсьа велика задишка.

Не дивльачись на те, шчо прості льуде ма,]же нічого 
не купльаіуть, здобутки власно,]і землі не вистачаіутъ 
.іім на вплату податків, і вони мусьать шче ходити на 
заробітки, по білыні] часті гнати плоти по Дніпру. 
Оереднім числом з волооті виходить шчо року 150 чо- 
ловік і заробльаіуть кожни) за 2— 3 місьаца 15— 20 
карбованців. Окрім того в косовицьу і в жнива чимало 
льуде] одходить на заробітки в Катеринославшчину і 
навіть в Таврііу. Де ^акі шче ходьать на поденні за- 
робітки в Чернигів, або стаіуть під фуру дрова возити, 
чи самі чумакуіуть ганчарським товаром.

Іак ми вже казали, Довжицыса волость дуже трохи 
купльаіе товарів, а по білыні] часті все сама виробльаіе.
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Тим часом, хоч дакі малі потреби простих льуде], та дльа 
рхнъого задовольненьиьа все ж не можна обцтись без 
доволі великого числа ремесників. Оправді ]іх і іесть 
в волості 220 чоловік. ЬІе треба забувати одначе, шчо 
більша часть між ними, окрім ремесел, працьу)ё ] над 
хлібом.

ГГо різним ремеслам ці робітники дільатьсьа таким 
робом:

Числс льуде]. Середні] заробіток в день

Т ѳ с л ь а р ів ................................. 5 4 25 —  30 коп.
Покрівелыичиків . . . . 17 30 —  4 0
Ц егелъш чиків.......................... 3 25 —  30 V

М у л ь а р ів ................................. 19 2 5 —  4 0 77

Бондарів і стѳльмахів . 14 25 —  4 0 77

К о в а л ів ........................................ 9 25 —  — Г) -т .!.
Столъарів, різчиків по дереві. 
Бердників ( шчо робльать 

б с р д и  дльа верстатів, род 
грібінців, звича^но старі

9 30 —  4 0 . 77

діди) . . . . . . . 4 6 —  9 77

М ал ъ ар ....................................... 1 — —  — 7 *
К у ш н и р ів ................................. 3 30 —  5 0 77

Ш е р с т о б и т ів .......................... 13 2 0 —  — 77

Ш чіточник................................. 1 — —  — 77

П Іе в ц ів ........................................ 17 2 0 —  25 77

Ш к а ч ів ....................................... 5 2 0 —  —
Г

К р а в д ів ....................................... 2 4 2 0 —  30 77

М у з и к ....................................... 4 — —  —
77

В ^ а за л ь ш ч и к .......................... 1 — —  —
77

Вубличпицьа .......................... 1 — -------------------
77

Відцільа вже ми бачимо, шчо хати будуіутьсьа і 
одежа нщетьсьа вже не зовсім кожноіу оіміеіу дльа 
себе, але при помочі осібних робітників, котрі звичарго 
більшу часть року нрацьуіуть за сво,)ім ремеслом.

Окрім цііе]‘і ремесничо]і праці, котра робитьсьа хоч 
по одиначці в хаті ремесника, хоч у того хто завдеуе 
роботу, в Довжидькоіі волості іесть вже різні дуже 
невеличкі заводи, в котрих звичадю робить по кілько



— 23 —

чоловік в купі. Усіх таких закладів 144. Між ]іми 
Іесть: Кіньски) завод— 1. Запасних магазинів— 6, В іт- 
рьаків— 109, Тоичаків-— 5, Куз.ень— 9, Дегельних заво- 
дів— 4, Трахтирів— 6, Лавок— 1, Бань— 3.

Із нашого перелічуваньньа видко, шчо трохи не всі 
потреби простих льуде] Довжицько,]! волості задоволь- 
ньаіутьсьа .ііми самими. Хіба тілько, шчо з дуже по- 
трібних річе] ]ім приходитьсьа купльати заліза та сіль. 
Усе остатнье виробльаіетьсьа в дома. Тим часом станьньа 
житьтьа льуде] конче не гарне. Хати тісні .і не рідко 
на половину порозвалъувані. В  теплц одежі ] в чоботах 
велика недостача, харч бідна ,] груба \ нарешті, шчо 
локазуіе на велику бідность; чи.мало льуде] присилувано 
одходити на далекі заробітки. Післьа цього ми можемо 
сказати, шчо ноділ грунта ,і праці ,і остатні господар- 
скі порьадки в Довжицько,]і волості дуже не гарні. Але 
чим оаме вони не добрі, дльа того можна прибрати 
чимало різних резонів. Може ті порьадки не добрі тіль- 
ко через те, шчо не всьа земльа наложить до простих 
льудеі-робітників? Може знов через те, шчо вони дуже 
великі нодатки платьать? Але може у через те, нхчо 
порьадок поділу землі на дрібні шматочки, дрібни] ноділ 
ремесиичноіі ] іншо]і праці в загалі вже не добри) при 
теперешнім стані житьтьа? На ці питанъньа ми дамо 
відповіді по троху в далыиім проводі нашо,]і розмови. 
Поки шчо, ми можемо тілько цим прикладом Довжиць- 
ко,]і волості дати відповідь тим, котрі стонать за старі 
дуже прост; порьадки в господарстві, кажучи, шчо ко
лись було далеко кратче. Певно, шчо Довжицька волость 
і тепер может г. служити гідним прикладом дуже ста
рого поръадка в поділу праці, але все шче трохи поліп- 
шаного скасуваиьньам невільництва ,] кріпацтва. Тим 
часом ми бачимо, шчо здобутки цього за надто простого 
порьадку в теперешні часи вже не могуть бути приз
наю за гарні.
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Ремесло в часи неволі, кріиацьтва | цехів.

Ми бачили в Індусів, шчо тамичка громада льуде], 
доживши до хліборобского порьадку ] оселившись на 
місті, не рідко роздільала в собі працьу між різними 
хазьаднами ] сіміами. Одна частина між ,|іми ставали 
ремесниками-, другі лишались хліборобами. Але дуже не 
часто трапльалось, шчоб громада, так гарно, та мирно 
упорьадкована, могла вдержати сво]у самості]ніоть; своіу 
вольу напроти других громад, або илемін чужих, мен- 
ше освічаних, але більш ириіхільних до вуни ,| грабу- 
ваньнъа сусідів. 3вича}нѳ такі роб.учі громади поби
вались та завоіовались полудикими ордами чужих льуде], 
котрі наічаетішче рил и з півночи та сходу на південь 
та захід. У дуже старі часи ті, за ким був верх на 
вуні, вбивали усіх ворогів, а все добре палили. Так 
напр, робили жиди, коли завоі ували Палестину. ІІізні- 
шче стали робити інакще: брали льуде] у полон і си- 
лували ,]’іх працьувати на сво,іу корпеть, хоч нереводъачи 
рх на еву власти] грунт, хоч на ііхні] же землі одіб- 
рані] но води. Такі льуде, котрі вже не мали нічого 
свого ] мусили працьувати на хазьм,)|'на, котри) міг з- 
ними робити все, шчо охоче, навіть убити, звались не 
вільниками. Такі невільники і тепер шче ]есть в де^а- 
ких сторонах Америки ] Азір і у  білыиц часті Африки.
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На наніід украдіньскід мові, по правді кажучи, не маде 
вираза такого певного, дак великорусьскид раб, бо слово 
невільник більні визначаде по нашому арештапта, ніж 
раба. Неволв}у в украд іньских пісньах часом зветьсьа 
тъурма. Це, повинно буть, залежить від того, шчо в 
ті часи, ]ак виробльалась укра]’інська мова, на Украдіні 
не було правдивнх невільників (рабів). Тим часом рань
ше, в часи Ярослава, коли писалась Русбпа Правда 
(Збір Законів), невільників мабуть було шче доволі.

Тим часом одначе дак невільник і кріпоенид в стари 
часи, так само д то,]', шчо зветьсьа вільним робітником 
трперечка, усі вони працьудуть не на себе, але на ко- 
ристь свого хозьадіна. Одліка між діми десть тілько та, 
шчо невільник усе потрібне дльа житьтьа, т. д. харч, 
жильльа, одежу д т. і. дістаде від хазьадіна, але замість 
того вертаіе дому усъу своду працьу. Певно шчо працьа 
чоловіка звичадно варта більше, ніж коштуде дого содер- 
жати, ] увесь здобуток цідеді додаточнор вартості праці 
невільника дде цілком на користь хозьадіна. Таким ро
бом барині хазьадіна склададетьсьа із здобутків додаточ- 
по)і праці невільника, т. д. тор праці, котру він робить 
зверх потрібноді дльа дого власного житьтьа. Ііехад напр, 
содержати невільника коштуде 20 копідок в день, а він 
сводеду працеду виробльаде хазьаднові на 40 кбпідок, то 
певно шчо половина дого праці буде додаточна працьа, 
а половина виррбльаного здобутка буде додаточноду (да- 
ремноду) вартістьу дльа хазъадіна.

Кріносші,і одрізньадетьоьа от невілыгика тілько тим, 
шчо хазьадін дого не содержи гь, але .минадеть в дого 
власності невеличкид шматок грунту із землі, но біль- 
шід часті, у  дого ж, або в дого батьків, одібраноді. 3 
того пшат ка кріпоснид повинен себе д своду сімду со
держати, а на хазьадіна кілько днів шчо тижньа ро
бити. Таким робом усъа працьа кріпосного на хазъарна 
буде доааточщу прагщу, а у весь деді здобуток —  дода- 
точіщу вартістъу.



— 26 —

Вільного робітника хазъаіін теж содержить, тілько 
звича;]но (особливо в західну Европі) він .іому не да]е 
харчів і одежі, а в плачут грішми за частину ]6го пра- 
ці. Ми кажемо нарочито за частику, а не за всву ира- 
цьу, бо дльа того тільки хазьарни і на^маіуть робітни- 
ків, шчоб силувати ^іх робити більше, ніж варта ,ііхньа 
плата, і таким робом добувати от ]іх додаточпу вар- 
тісто.

Відцільа вже не важко побачити, шчо, по шчйру 
правді, порьадок неволі, кріпацтва і мов би то вільнор 
на]митськоіі праці всі виходьать на одно. Окрім того, в 
різні часи і по різних сторонах, усі ці норьадки на
ступали іноді за разом, іноді швидко переходили один в 
други), так шчо навіть не повсігда рх і одрізнити один 
от одного легко.

В  загалі овсім не треба думати, шчоб де далі, тим 
станьньа робітників ставало кратче. Напроти того, но 
білыну часті, трапльалосьа супротивнѳ. Так напр, жить
тьа невільників було не таким тьажким в старі] Гре
цу], ,)ак в Римі, або в Американських Сполучених Ш та
тах, та Англуських і Гишпаноьких виселках (колонках). 
В  старіі Грецуі не дуже легко було здобути невіль- 
н и ка, бо сили різних племен і держав були шче доволі 
рівні. Через те невілъниками дуже дорогували ,і тур- 
бувались навіть над тим, шчоб діти дхні виростали 
крепкими _і спосібними до праці. А цього певно можна 
було добитись тілько добре годуіучи невільників, не 
каліча рх і т. і. В  Гимі вже на стало інакше. ІІьа 
держава, во]ацыса | дуже велика, добувала собі невільни- 
ків з більпщіі легкостьу. Через те вона ] губила ііх не 
тілько на праці, але і на такі гидкі безжалостні дурниці, 
]ак бод гладіаторів між собоіу з дикими звірьами. Тим 
часом одначе, римські невілъники були маіже однор 
породи з своими хазьаінами ,] не рідко розумнішчі от 
Ііх. Окрім того, вони не раз підумали великі бунти і 
управитись з ними було дуже тьажко. Спартак, Ііхну
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отаман у часи велико]! ві)ни невільників, іасно вимов- 
льав бажанньа наіширшого народоправства ] з деіаких 
слів ]ого видко, шчо він вже був недалеки) від розу- 
міннъа великоіі думки громадівотва (соціалізму). Через те 
Римльане далі мусили видати заводи, котрі хоч трохи 
обороньали невільників от неправди ]іхніх нанів і дати 
білыну міжливість невільникам откупатись на вольу.

В нові часи, в Америці особливо, невольа була навіть 
шче гірша, ніж в Римі, ] це залежало перше, від того, 
шчо невілъники були Негри багацько хазьаінів диви
лось на ]іх не ]ак на льуде], а (ак на худобу; вдруге 
через те, шчо дешевше ,) вигіднішче було куильати 
молодих, здорових негрів в Африці, ніж вигодовувати 
малих дітеі, або содержати старих льуде] сирацьованих 
(зробків). От через шчо хазьаііни так і обертались з • 
невільниками, шчоб видушити з ^іх в на]скоршщ час 
наібілыи баришу, а про те не турбувались, шчо діти 
вмирали малими, а самі иевільники зарані старились і 
зпрацьовавшиоь до решту, не доживали свого віку. В  
загалі це можна прирівньати ось до чого: Стари] А ф и -  

ньанин дививсьа на свого невільника, іак добри] хозьа- 
]ін дивитьсъа на своіу худобу. Він робить неіу, іноді 
трохи і піджене, але усе ж не вбива^е. Американські 
ж плантатори робили так, іак колись у нас п)ані 
охвицери на почтових трахтах, котрі уеъу дорогу били 
Іамшчика в ши]у і ревли „ііаінол!"

Відцільа вже видко, шчо цеі новщ сиосіб кори- 
стуватись нрацеіу невілъників був заразом і занадто 
жеретоки) і не дуже вигодни), бо льуде полуголодні, 
побиті, замучені ніколи не можуть справді добре роби- — 
ти. На решті пани самі те трохи зрозуміли ] це однтф**в *^ 
із на]головнішчих резонів чому, окрім Сполучених Ш таг*^ & 
тів північноіі Америки, вони не дуже противились 
скасуваньньу неволі. Але тілько за посліднье столітьтьа 
білыиа частина Европеіских держав, починаіучи з Ан
глу! ,і Д&йці, знічтожили законним тіорьадком невольу
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в ово]іх виселках і певно це зробльано було білын че
рез вигоди господарські, бо не корыстно було содержати 
слабих робітників, ніж через правдиве розуміньньа рів- 
ності всіх льуде,). От через шчо треба віддати славу 
Славьанському Дубровсщкому народоправству (респуб- 
ліщі Рагузг), котра на]перше з усіх Европеіських дер
жав,- вже в 1519 року, скасувала невольу на всіх сводх 
земльах, в такі часи, коли економічни) здобуток такого 
скасуваньньа шче не міг вщаснитись. Швидко піельа 
Дубровника невольа була скасована ] Італііансышми го- 
родськими республиками, Венецуеіу ,) іншими.

На цьому ми ,і покінчимо розмову про невольу, іак 
про таку Форму праці, котро.іі тепер в освічених зем
льах маіже не маіе ,) котра ніколи не. за,)мала великого 
міста в рості господарства на Укра]іні. ІІевно, шчо не
вольа от початку ового до кіньцъа виростила в собі 
маіже таки,) поділ праці, ]ак і вільна робота. Бували в 
ово,)і часи, та і тепер шче по де куда іесть, і ремес- 
ники невільники ,) мануфактури та хвабрики, котрі 
тримаіутьсьа невільницько.іу працеіу. Тим часом одначе 
усі ці роди поділу праці маіуть р-ві] наколовшими) по
чаток в кріпацьтві, та в городекім ремеслі і ми до ]іх 
тепер і обернемось.

В  тім, шчо залежить до господарства, перехід от ста- 
рих віків к середнім був занадто поступови]. Правда, ми 
бачили при кіньці Римского царства шче иануваньньа 
невільничого порьадку; під кінець середніх віків ми 
невільників в Европі мадже не зустрічаіемо. Замість ^іх 
усьуде іесть кріносні. Але не треба думати, шчоб з 
початку середніх віків усьуде шче не лищилосьа ч и мало 
правдивих невільників. Ті Германці, котрі завоіували 
Римоькі провінцір ,) познаходили там невольу, звичадго 
обертали ,)е.)і у своіу користь. Одначе житьтьа в середні 
віка було інакше ,і навіть у  великих панів далеко про- 
стішче, ніж у Римльан. Через те вони содержали не- 
багато невільників дльа прислуги коло себе, а білыне
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правили з рх хліборобську роботу. Вони давали рм 
шматок грунта на прохарчуваньньа і таким робом не
вольники помалу повернулись у кріпостих.

Тим часом льуде попадали в кріпацьтво і іншим 
шльахом: не тілько із неволі, а навіть і із волі. Часом 
просто грубоіу, дико.іу силоіу, через завоіуваньньа чужими 
племенами. В такім разі за старями властивцьами грун
та лишалось уз або землі, а остатньу кньазі брали 
собі, та роздавали свор,) дружині. Часом воно дуалось шче 
інакше. Так напр, в Елъзасі льуде живши перше вільноіу, 
громадо,іу вибирали собі кого небудь ніби то за сотьско- 
го дльа порьадку і обов]азувались замість жалуваньньа 
обробльати іому грунт. Чим далі ті сотські брали біль- 
шу силу, ставали начальством, захапльали грунти, пра
вили більше праці з сворх сельан і по троху зрівньу- 
вались з панами ,) забирали собі простих льудеі у крі- 
пость. *) В  загалі треба додати, шчо станьньа льуде,) в 
середні віка, напр, в Німеччині, були до того різні, шчо 
Сапсонсйкщ Закон (ЗасЬзепзріе^еі) навіть рх і не перелі- 
чу)е, кажучи, шчо рх іесть такого багато, шчо з ними 
вправитисъа не можна.

Дуже тьажке було житьтьа простих льуде] за всі 
еередні віка і не дивно, шчо вони не могли ^ого пере
носим без жадного супротивства. Через те число бун- 
тів і було дуже велике. Вже в Х-му століть,]і мужики 
в Нормандір (в північні] Франці,і.і) бажали вправовува- 
тись сворми власними порьадками. В  звісніі вірші Томан 
де Ву, писані) в X I I  в. вже просто говоритьсьа, шчо 
треба скинути з себе панське іармо. В  X IV  столітьр 
був велики] бунт Французських мужиків, котри,) проз
вали Жакрг. В  Х У І настали в Ыімеччині великі му- 
жицькі во]ни. Таким робом, ]ак бачимо, прості льуде 
не овсім спокуно терпіли своіе ненравдиве житьтьа. 
Тим часом одначе бунти рхні повсігда кінчались навіть

*) Зібер. Ельваські Громади. Отеч. Запіскі 1878 р. і 1879 II.

і



— 30 —

шче гіріним іармом під вагоіу державного урьаду, панів 
та попівотва.

Пришлось піукати іншого виходу, хоч не дльа всіх, 
то дльа н а] р о з у м н і ш ч и х або я а] ш ч аот л и ві і ц ч и х . Почали 
кріпосні льуде тікати в города. Шчо ж таке були ті 
города? В  інших містах, в Ііімеччині, це не шчо інше, і.ак 
вёяикі ] обведені муром нанські села. Так напр, навіть 
города, котрі упісльа славились сво]е]'у волеіу, ]ак Бремен, 
Тамбуре, П /.уріх  були колись наньскими. Вули одначе ] в 
Німеччині города з разу вільиі: Кельн, Вормс інші. В  
других земльах, в Француі, Італііі, Іспані]і, в Россі] і 
здаіетьсьа і зразу більша частина горожан були льуде 
вільні. Тим часом усьуде в городах було вільнішче 
жити, ніж в селах. Навіть кріпосні, котрі жили в го
родах ремеслами тілько віддавали властивцьу города 
частину сворх здобутків, а не решті вправовувались 
маіже самостуно.

В  городах незабаром почавсьа зріст ремесничних та 
купецьких товариств. Цим товариствам тамичка легче 
було заводитись, ніж в селах, бо раз таки в загалі в 
городах було більше льуде.) одноіі праці, а друге, та
мичка повсігда окрім кріпосних були і вільні льуде, над 
котрими пан не мав такор сили. Таким робом по троху 
в городах завелось два сорта товариств: 1) товариства 
льуде,) вільних, заможніх, купців — так звані гглъдір ,і 
2 ) товариства дрібних маістрів, робітників, кріпосних, 
котрі складались по ремеслам і звались цехами,

В  перші часи цехи і гільдір звичарю жили в добру 
згоді, бо ]ім в купі треба було обороньатись от панів 
та урьаду. Цьа боротьба тьагласьа дуже довго, мабуть 
білыне трох сот літ, бо ми зшуемо наприклад, шчо в 
V III  столітьтьу урьад в Англі]і вже признав гільдір по 
закону, але в то,) же час Карл Велики) у Француі шче 
розривав ніздрі і бив батогами і висилав ѵсіх льуде], на
лежавших до будь іакого товариства, звіазаного кльат- 
воіу. Але шче ,) в 1170 Датски) король Микола не
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хотів признати гільдіі города Шлезвига і смуавсьа з ,]іх, 
кажучи: „Мені нема чого боіатись цих шевців, та куш- 
нірів.* Тим часом, іак тілько він увіішов з дружиноіу 
в город, то зараз брама була замкнена, митьтьу зібра- 
лись цехові, ухонилн корольа і убили іого вкупі з усіма 
тими, хто схотів рго оборонити,

Але швидко післьа того, ]ак городов! товариства до- 
були собі вольу від урьаду ,і від панів, між дми самими 
почалась разуразньа боротьба, частино]у за иолітічну 
силу, а більше за госиодарскі відносини гільдіі і цехів 
одних до одних. Пльді,іач дуже бажалось самим одним 
заньати місто одбите у панів і вони по троху _ почали 
одпихувати ремесників от внлива на громадскі стооунки 
города. Так напр, в уставах гільді) загшсані такі пра
вила, шчоб не при]мати нікого до себе, у кого „руки 
пв чисті“ (звісно од праці), або у кого „пігтг сині“ 
(от барви у тих, шчо красьать вовну), або хто „сам 
розиосшпъ сву товар по вулицъах“ і т. д. Шчоб усту
пим в купецвку гільдуу треба було задовго покинути 
своіе ремесло. В  загалі чим старішчі правила гільді], 
тим вони шче лекші дльа робітників, чим вони новішчі, 
тим в ,]іх менше правди.

ІГочинаіучи з Х ІІІ-го  і Х ІѴ -го століту в білыпіі часті 
західно-европеіських городів, між богатирьами-купцьами 
.1 бідниками ремесниками, підмаістрами \ робітниками 
панувала вже гірша ненависть, ніж колись між горо- 
довими товариствами і кньазьами. Більа 150 років, от 
початка Х ІІІ-го , і ма]же до кіньцьа ХІѴ-го столітуа 
тьагласьа цьа боротьба з дуже перемінноіу вдачеіу і на 
решті в білыніі часті городів цехи одержали верх над 
гільдуами. У  цьу лору, т. д більа кінцьа Х ІУ -го  ] 
початка ХѴ-го віка настое коротки) час трохи лекшо- 
го станньа робітників в західні] Европі, але воно довго 
не вдержуіетьсьа.

Не треба цьому і дивоватись. Цехі ремісничні ніколи 
не були товариствами усіх робітників, так ]ак напр.

I
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іноді тепер буваіуть вони в Англу і або Німеччині, але 
вони були ні чим іншим, ]ак дуже одрізньаними одна от 
одному спілками дрібних хазьаінів, в котрі по білыігі.і 
часті не допускались підмаістрі, або тілько за дуже ви- 
соку плату, овсім не при,]'мались незаконні діти, або сини 
кріпосних і т. д. Отрок науки в усіх ремеслах був 
нарочито упрьадковани] довги), от 4— 7 років, шчоб 
]ак можна тьажче було спати цеховим мантрам. Поділ 
праці був доведение аж до смішного. Так напр, коваль, 
котри] коне] підковуіе, не смів робити гвозді навіть ті 
самі, шчо потрібні дльа підков. Ольусарне ] усі інші 
ремесла були порозбивані на кілько десьатків одрубних 
ремесел, котрі раз у раз між собоіу сварились. Станьньа 
підмаістрів і робітників було чим далі, тим гірше. Вони 
рідко де навіть мали право женитись. Лм було забо
ронено працьувати на ]іх власни] рахунок. Вони по- 
всігда були присилувані наіматиеь у какого маістра. 
Навіть жінки ііхні не сміли на сву кошт нуаким ре
меслом заробльати.

Таким робом упорьадкованьньа цехів, на котре про
ст! льуде зразу ложшги було пели кі надір, нарешті до
вело більшу часть ^іх до станьньа нічим не крашчого от 
неволі, або кріпацтва. Певно шчо од цього самого цехи 
повинни були б роспастись, ]’ак би ] інших резонів не 
було. Але знаішлись і другі. Ді резони були: першщ 
то], шчо працьа дем далі тим ставала складнішча, число 
робітників, котрі працьували в купі, чим далі росло в 
гору, ноділ праці дем далі тим більш доводив робітни- 
ків до того, шчо вони вже не знали робити все ремес
ло, а тілько невеличку ]ого частину. Цъу пору, т. ]. 
наіголовніпічим робом Х У ІІ-те  і Х Ѵ ІІІ-те  століть)а мож
на назвати віком великого здобутка мануфактурного 
(рукодільного). Други] резон, до решту загубивши] 
цехове впорьадкованьньа, це знаходка машин і збудо- 
ваньньа великих хвабрик, котрі вже не могуть бути 
власністьу дрібного цехового ма]‘стра, але потребуіуть
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великого капитала і прірівньаіуть перед силоіу хазьа- 
рна-капиталіста усіх робітииків до простих на]митів. 
Це,і порьадок, наступаіушчиі наіголовшшчим робом тілъ- 
ко з початку Х ІХ -го  віка, можна назвати віком машин
ного або хвабричпого здобутка.

До цього шче треба додати, шчо ] тіолитичні зви- 
чар льуде,) к цьому часу стаять такі, что урьади по- 
требуіуть більшор одинакісті упорьадковаиьньа, білыноіі 
централизацці і подібіа уоього одно до одного. Через 
це остатні цехові статути і були скасовані во Фран- 
ці]і в 1789 році, а в Німеччині в 1869.

Ми маіемо право сказати, шчо кінець Х ІУ -го віка 
був дуже поважно,)у хвилиноіу в історуі західно]і Ев- 
ропи, хвилиноіу, в кот|)у перши) раз за остатних тисьачу 
років, господарські питаньньа так само виступили на 
пе]^едне місто, ,|ак і в наші часи. На коротки] час була 
настала надуа, шчо цехи скасуіуть усі урьади по горо
дах, стануть на рхні міста .і упорьадкуіуть ирацьу та
ким робом, шчо б кожному чоловікові був иірни) за.ро- 
біток. Тим часом вони того не зробили. Замість того 
цехи, почали розбирати, хто законни] син, а хто не за
конниц, хто маце батьком цехового, а хто кріпостного, 
хто сві), а хто приблудни) і т. і. Певно дльа ціх роз- 
борів нотрібні були суди, поліцуа, ві,]сько дльа оборони 
от чужих, одним словом повинен був бути унорьадко- 
вани] звичадш,]’ політічни.] урьад. Цехи конче надрались 
удержати силуг за собоіу, але це не могло іім вдатисьа. 
Та політічна сила швидко переішла в руки королів і 
іншого во,іацкого урьада, а сила господарська до вели
ких капиталістів та хвабрикантів. Цехи тому самі вин- 
ні, бо зробивши з праці товар, купльа]учи ]еіі на ба
зар], добуваіучи з неіі бариші, вони дали початок капі- 
талу, нові] силі господарску, з котроіу боротись ]ім 
було уже конче не ііід  силу. Цехи погинули через те, 
шчо замість того, шчо б зрівньати усіх працьуіушчих 
льуде) одних до одних, вони не наче викинули із себе

з
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стан робітників і захотіли шче з нього користуватись. 
Але туткн вони помилились в своіу замірі. Бариші от 
цього користуваньньа дісталисьа не на ]іх вже дольу.

Чи кратче стало робітникам при вільну праці на ма
нуфактурах та хвабриках, ми швидко побачимо, ,)ак го- 
воритимемо про порьадки праці в новішчі часи, тепе- 
речка ж нам потрібно додати де шчо про зріст госпо
даре ьких иорьадків на Украрні, котри], хоч в загалі 
иодібни) до усьуднього в Европі, та все ж де чим од дого 
І одрізньаіетьсьа.

Ми не зшуемо допевно, коли саме почались хлібороб- 
ство і ремесла на Украііні. Звичаіно думацуть, шчо пів- 
нічна, частина туеіі землі, де тепер говорьать украин
скому мово,іу, вже давно була заселена різними Сла- 
віанськими племенами, ]ак то ПоМанами в Кі]івшчиш, 
Древлъаиами на Волині і т. д. В  південнц же частині, 
теперешніі Бессарабці, Херсоншчині, Катеринославшчині, 
на Дону, переходили швидко одні за одними різні льуде: 
Готщ Авари, Хозаре, Волгаре (шче іак говорили Финскому 
мово,]у), Нечетен, Половцг, Татари. Тим часом одначе 
3 у давнішчі часи в північну і середну Украііні льуде 
знали вже города будовати, бо ]’ досі зосталосьа чимало 
таких городишч, про котрі вже ,і памъати в народі не- 
ма]е, коли саме в дх  жили. Таких городишч багато 
Зесть в Кщівшчині, в Черниговшчині ] в інших містах. 
В  південніі Украііні дуже багато великих могил (кур- 
ганів) і в ііх, так само ,|ак і в городишчах, познаходили 
чимало різних таких річеі, післьа котрих можна бути 
певним, шчо тамошні льуде в дуже ранні часи (од. II  
до ѴІІІ-го столітііа) вже знали багато різних ремесел. 
Так напр, знаходьать горшки і навіть вази досить гар
но зроблені, бронзові ] залізні струменти, золоті ] срібні 
річи, шкло, намисто ]' т. і. Не можна думати, шчоб усі 
ці річи привозились із Царьгороду або Азці. Навіть таке 
нелегке ремесло, ,)ак виробка мечів, було вже звістне 
Слав.іанам і мечі ,]іхні славились навіть у Арабів. Літо-
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писець Нестор росказуіе, шчо хозаре побідивші Польан, 
брали з ,)іх податок мечами. Але коли Польане прине
сли ]ім свод мечі, то Хозаре дуже б то зльакалисъ, дивльа
чись на дх і казали: „Наніі шаблі гострі тілько з од
ного боку, а ці мечі з обох. Мабуть льуде ці колись 
і , нас і другі народи під себе підвернуть/

Усе ж надоловнішчоіу працеіу Олавцан було хлібо- 
робство ] кажуть нав.іть, шчо ЬІімці переньали плуга 
(Рйид) от Олав,|ан. Цьому легко можна повірити, бо те- 
перечка звичадіо думаіуть, шчо німецькі племена при
шли на свод міста пізднішче от Олавцан.

3  початку усі льуде між Олавіанами були вільні. 
Громада вибирала тілько старосту, котрого могла раз 
у раз і скинути. Інши] раз, на случа] відги, громади 
цілого племені вступали в товариство ] вибирали собі 
ватажка, але він ніколи не мав сили кньазьа ц ніколи 
не бувало, шчоб ціле племьа ]ак Польане чи Сіверьане 
зоставались довго під началом одного іакого чоловіка. 
Тим часом це) порьадок швидко почав зміньатись. Чим 
далі при Варьажских кньазьах ішло впорьадкованьньа 
урьаду, тим менше волі зоставалось простим льудьам. 
Швидко і вільних мужиків стали звати Смердами ]’ по
чали брати з ііх великі податки. В  городах шче, прав
да, зосталось громадське самоправство, вгче, але де далі 
тим білып на півдні і на сході Россід ставала сила 
кньазів, котрі в кожнім город! мали свого тіуиа, на 
нодіб)а теперешього губернатора або ісправника. Тілько 
на півиочі, в Новгороді, Пскові, Вьатці довго держалась 
самостцшсть городів і тамичка вона приньала вид дуже 
подібни) до народоправного житьтьа в західні] Европі. 
В  Новгороді зшла боротьба між городскими товарист- 
вами (вічем) і кньазьами з одного боку ц з другого між 
багатими і бідними горожанами, так іак між гільді]ами 
,І цехами. На решті в ХѴ-ому та Х У І  столітьтьах 
остатньа самостуність північних народонравств була за
душена Московськими кньазьами.
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В  південних кньажествах цьа самості,]НІсть городів 
загинула шче далеко раньше. В  перших роках Х ІІ-го  
віка Овьатополк Кидвську, при помічі жидів, грабував 
усіх горожан свого кньажества ] потім ділив з жидами 
бариші. Ки]ане були збунтовались і побили жидів, але 
через кілько часу знов стало по старому. На решті 
'Кир в, спалешц Андруом Богольубским в 1169  році, 
на кілька століті] ма]же потратив своіе велике визна- 
чаньа.

Та частина Украрни, котра зосталась доволі само- 
сті]ноіу от суздальських кньазів і опісльа от татар, була 
зібрана Галицькими кньазьами Романом і Данилом в 
доволі крепку державу, котра одначе по своіему упо- 
ръадкованъньу } по господарським відносинам вже була 
більш подібна до Феодального королевства західнор Ев~ 
ропи, ніж до північних Славьанських народоправств, або 
навіть до перших иівденних кньажеств удільно-віче- 
вого порьадку. Окрім того, післьа татарского погрома, 
південна частина Украйни маіже онустіла; замість Сла
вьанських сел і городів там кочували неведичкі о̂ іди 
ІСримських татар. Галичина в ХІѴ-ім столітуі стала 
польськоіу, а північна Укра^іна в першу частину того 
же столітьіа була завоіована Литвинами під проводом 
Гедеміна і Ольгерда (1 3 1 5 — 1 3 7 7  р.)

В загалі під Литовськими кньазьами визначаньа го- 
родів на Украііні стало далеко меншим, ніж воно було 
перше, бо порьадок Литовськоіі держави був чисто во- 
Іацьки]. Кньазі мали звичаі видавати своіім служивим 
льудьам жаловані грамоти на земльу, навіть на таку,, 
котра належала до сельських, чи до городських громад. 
За перших 150 років литовського пануваньа ми не ма- 
Іемо вірних звісток про те, шчо робилось в Украрн- 
ських городах, але треба думати, шчо за тоі час на 
Волині і у  Полісьсі громадськщ порьадок вже конче за- 
гинув, бо в кінці ХѴ-го віка ми бачимо, шчо кньазі 
ДаРУІУть Де Іаким городам Магдебурське право (Німець-
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ке городскѳ упорьадкованьа), котре вже да]е зрозуміти, 
шчо в ті часи не було в городах нуакого загального 
громадського народоправства, а був подібни] до захід- 
но-европеіського строги] поділ горожан на гільдуі, цехо- 
вих і простих робітників (пролетарі]ів).
■- Тим часом одначе це] порьадок не вспів охватити 
допевно південну полосу Украііни, котра шче зостава- 
лась вільноіу от татар. Там за го|)одами лишились не- 
роздільно-громадськими шче дуже великі грунти. Так 
напр, в грамоті, котру король Польські] Жигмонт III, 
1589 року, бувши} тоді вже і великим кньазем Ди- 
товським видав „мішчанам і льудьам" города Ч.трипа, 
видко, шчо грунти цього города простьагаіутьсьа от 
Тьасміна вишче Чигрина на чотире мілі (40 верств), 
через ноле в ріку Дніпр, потім Дніпром на низ до ріки 
Сули, відтільа по ріку Бог, а от Бога по границьу Кор- 
сунськуіу. Усі ці полъа, котрі обцмаіуть собоіу не менше 
двох теиерешніх повітів, король ттризна]’е власністьу го
рода Чигрина ;;за всіми земльами, грунтами, польами, 
лісами, борами, гаіами, ріками, озерами і ставішчами, па- 
-сіками, рибними, бобровими \ іншими всьакими иожитка- 
ми." За те, каже король, Чиги2эинські мішчане „будуть 
повинні против непрііательа кожного нашого короннаго 
при старост!, ві]'ту своіім тисьачнім, або намістнику 
]ого, конно, зб2ЭО]но завжде ставати під ]ого началом, 
Іак у часи поко]у, так і во]ни не виламиватисьа. “ х)

Ні про іаких інших жильців того грунта, ]’ак про 
„мішчан і льуде,]“ Чигринських в ті] грамоті не го- 
Боритьсьа. На північ от Чигринських грунтів лежали 
ма]же такі великі Черкасскі. На заході землі города 
Звенігородки врізувались між нольами Чигрина і Кор- 
суньа, а далі на північь грунти належали до Богуслава 
] Біло]і Церкви.

Таки] поділ грунта можеть здатись тепер дуже чуд-

5) Л  л. Антоповичъ. О Городах-
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ним і кожен запи-таіе ни міжлива річъ, шчоб на таких 
великих просторах не жило інших льудеі, окрім город- 
ських мішчан. Загальнор відповіді на це дати не можна, 
тим часом в лъустрацір Ѣогуслава говорштьсьа, шчо 
мішчане нуаких податків не илатьать, а тілько несуть 
во]’енну службу, —  помішчицьких (паньських) сел овсім 
не маце, а іесть тілько мішчанські хутори, котр>і не 
виповньаіуть нуакор повинності на користь замку. В  
Білу Церкві у то] же час (1615  р.) вже одрізньані 
минчане от козаків і про рх говоритьсьа: „Мішчане не 
даіуть податків, тілько воценну службу одбуваіуть при 
старості або іого намістнику конно і оружно, а козаки 
не хотьать старости слухати. * Трохи інші, ніж в пів- 
денних степах вже були порьадки далі на північ, в 
Каніві; там мішчане платили невелички) податок. В  
Кирві вже було далеко гірше: мішчане не володали 
великим грунтом, а тілько мали право рубати дрова 
між річками Ірпенем і Кривцем, та рибу ловити по 
Дніпровських заливах на тім же просторі. Але сінокоси 
І стави були в Ки]ан одібрані вже в 1495 році ] 
грунти городсысі р о з д а н о  різним панам Литовським. На. 
Волині ноділ льуде] на благородиих і простих скін- 
чивсьа шче рану, в першу половині ХѴ -го віку. Таким 
робом по троху ма]же усьуде городська самостуність 
загинула, де,)акі города були просто подаровані великим 
панам у власність, в білыну часті були одібрані грунти,. 
поназначані го|юдам от корольа вути, з правом судити 
льудеі городських в інших містах, а дльа господарсь- 
каго впорьадкованъа законом було поставлено Магде- 
бурське право. Деі порьадок окріп до решту в Кирві 
І Житоміру в половині ХѴ -го віка, в менших городах 
в кіньці Х У І-го  (Корсунь 1584, Чигрин 1592) і по
чатку ХѴ ІІ-го (Черкаси 1600, Крилов 1616, Лисъанка 
1622, Вінницьа 1630). Певно, шчо це Магдебурсъке пра
во нуак не можна прирівньувати до старого вічевого 
народоправства. Ііаівільнішчі городи, ]ак напр. Кам]а-
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нець, усе ж сто] ал и безпосередне ііід королевським 
урьадом, а в других, котрі належали, ]ак осібна влас- 
ність, до панів, дольа була шче далеко гірша. От через 
шчо городи овсім не дорогували тими правами ] де]акі 
украднські з охотоіу од рх отрікались і пристали до 
козаків, коли в ХѴ1І-го століть]і козацтво взьало білыну 
силу на сході .і на півдні.

Господарські порьадки в городах при Магдебурськім 
праві були в загалі на користь купців і дехових мад 
стрів, напроти робітників і простих льуде,). Усьуде було 
дозволено виклъучив право (монополий), на ]аке ремес
ло за плату, число таможень і кордонів росло з кожним 
роком, цехи закріплъалисъ усе тіснішче. Урьад надцав- 
сьа підньати ремесницьтво строгим догльадом за цехо- 
вими порьадками, думаіучи таким робом усьуде иоза- 
водити ремесла ] на скілько можна ослобонитись от 
далекого і чужестороньнього торгу. Воно ,і справді 
шчо без добрих шльахів, без судохідних рік, торг по 
сухопутьтьу з Німеччиноіу через Краков, або Торн ]) 
і Врацлав і з Туреччиноіу і Волохами через Кам,]анець 
і Могилів, був занадто не користни]. Через те вже з 
початку ХУ І-го віка королевські грамоти насильно за- 
водьать цехи в Украднських городах на подібіа польсь- 
ких. Між іншими, в грамоті виданіі Кременцьу в 1536 р., 
говоритьсьа: Кушніри, кравці, піевці, різники, пека,рі, 
кожем]аки повинни мати свод осібні товариства або 
цехи по звичаіу інших городів наших, особливо Кракова 
і Варшави.

Порьадки, котрі панували в тих цехах, мали надо- 
ловнішчоіу методу оборону дехових братчиків от під- 
рива (конкуренцід) з боку всьаких інших ремесників, 
а овсім не поступовну зріст і іэозвиток самого ремесла. 
Через це не рідко трапльалось, шчо цехові робили да
леко гірше, ніж партачг (так звались ремесники, котрі

') Торн— на Віслі, по дорозі на Гданск.
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були а рагіе, не належали до цехів). За те цехи мали 
право загарбувати (конфискувати) здобутоіс чужого ре- 
месника, або коли не сконФискувати, то дозволити іого 
продажу на ]’армарці тілько піольа уплати тьажкого 
податку, назначеного самими цехами.

Де далі, тим ставав білыпи)' поділ праці між цехами. 
Так напр, воіацгсі іфавці не мали права шити дльа жі- 
пок. Дльа капельушів „ кавалерських та капланських" 
були ооібні ма]'стрі. ІІ|)ацьа над металлами була по- 
ділена між вісьма різними цехами. Одні ма^етрі тілько 
І робили шчо оливіану посуду, другі — Казани (котли), 
треті— бльашаиі річі, четверті — все із жовтор міді] т.д. 
Упоръадкованьньа цехів було доволі складне. Кожниі 
цех вибирав дльа громадських стосунків двох цехмгст- 
ргв, старшого ,) меншого, котрих міг і скинути по своіі] 
волі.

Далі цехи стали турбуватиоъ над тим, шчоб завести 
таки) порьадок, котри.) не дозвольав би новому чолові- 
кові легко уві]ти в товариство. Забороньали мантрам 
прцмати більш одного вченика } двох підма]стрів. Але 
І у ті вченики не легко було потрапити. Шчоб бути 
приньатим, хлоиець повинен був предоставити докумен- 
ти, что він справді належить до мішчанства і шчо він 
родивсьа от законного шльуба. Строк науки був в різ- 
них ремеслах от 3 —-7 років. Маістрі часто дуже обіж- 
дами хлопців. Так напр, в 1718 році вже сам цех крав- 
ців в Камцанці протестовав проти одного мадотра, кот- 
ри] ученику свому вибив лопатку і лице покалічив. 
Не рідко шче маістрі не записували хлопців в цехові 
книги, шчоб довше користуватись ііхньоцу працеіу. Але 
навіть по скінчеиьу строка, підмацстер повинен був кіль- 
ка років страпствувати, т. ]. ходпти на заробітки із 
одного города в други,) і принести атеотати от іного- 
родніх цехів. ІНчоб післьа того добути званьньа ма,|- 
стера, він повинен був зробити пробну працьу {штуку, 
т ів іе гіи т Але перед тим він шче кілька тижнів отслу-
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жував хазьарну, за дуже малу плату і у то] час звавсьа 
« хпіосігіап ». Коли пробна працьа була знаідена гарно] у, 
то шукаіушчи) мадотерства повинен був заплатити в це- 
хоииі скарб уступке, іноді доволі велике (в цеху крав- 
ців в Кам]анці — 120 злотих) і зробити дльа братчиків 
трапезу ціноіу до 50 злотих. Відцільа ми бачимо, шчо 
порьадки і звичар стали овсім иодібні до західно-евро- 
пе]ських і привели до такор само,]і гіркор долі білыпу 
частину простих мішчан і робітників, котрі доставались 
не догіушченними до цехів.

Тим часом і підмаістрі, котрі в загалі звались чель- 
адьу, мали і сво,]е впорьадкованьньа.Вони вкупі скла- 
дали товариство, зване господоуу, котра вибирала, не 
проміж себе, а із маістрів „отцъа господи,“ котри,]' по
винен був повсігда усто,іувати за чельадьу. «Тому в по- 
шічь вибирали шче двох товаришчів (Безёщфів). Під- 
маістрі, не дивльачись на це, поступаіучи на роботу, 
повсігда давали на рік „на себе карту" ,і через те ,]'ак 
би ,рх не забіждали, не могли кидати праці.

Дльа гіршого упадку городського мішчанства на Укра- 
]іні додала помочі господарська боротьба з жидами. По 
правді кажучи, польськи) урьад не давав жидам великих 
прав; навіть в інших городах ,|ім заборонено було гіо- 
сільатись, напр, в Ки]іві, в Камьанці; в цехи ]іх теж 
не допушчали. Тим часом по іншим резонам жид и узьа- 
ли я а,) же в усіх городах верх над мішчанами у-кра- 
Іінцьами. На)головнішчим робом це вщшло через те, шчо 
жиди білын торгували та держали аренди, ніж ремес- 
ничали, а певно торг та шахрацство навсігда даіуть 
більш барита, ніж ручна працьа. Вдруге знов, жидам 
вдалосьа упорьадкувати дуже самостуне самоуправство, 
так званщ кагал, при помічі котрого вони усі держа
лись тісно один одного і не розбивались на цілу купу 
дрібних і недружних між собоіу товариств.

Такі були порьадки в городах західно]і Украрни. Трохи 
інакшими лишились вони в південну і східі-іу іе]і часті.
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Тамичка громадеъки] порьадок городсысого житьтьа по 
малу пере,]піов в козацбпщ. У перші часи це,) порьадок 
був доволі гаршу дльа всіх льуде.), бо з іэазу, особливо 
в де,]акі доби, нап]з. при Сагсцдачтм (в початку ХѴ ІІ-го 
віка) охоче при)мали простих льуде,) в козаки. Де далі, 
,тим одначе старшина більш забирала силу в свор руки 
\ дуже швидко, вже при Само)ловичу, в кіньці ХѴ ІІ-го 
столітуа, деіакі козацкі старншни мали своііх власних 
крепакін.

Про те ,іак ремеснична працьа була впорьадкована 
у  козаків, зшуемо дуже трохи. Не повинно бути, шчоб 
у козацьких городах було багато ремесників і ті, шчо 
були, мабуть ніколи не мали такого строгого цехового 
порьадку, ,іак в західніі Украрш. Ііа решті одначе Маг- 
дебурське право зоставалось кілько часу в деіаких го
родах, напр, в Кирві шче і під руським урьадом і на- 
віть до посліднього часу в украііньських городах іесть 
деіакі останки цехового порьадку.

На решті треба додати про Запорожців, шчо між 
]імы ремесників ма.іжс овсім не було. Дуже часто За- 
норожці добували сукно і полотно, потрібні на одежу, 
навіть шкури дльа чобіт, замість жалуваньньа от урьа- 
дів перше Польского, а потім Руського. Ііавіть хлібо- 
робство було дуже закину те у Запорожців і вони не- 
рідко терпіли недостачу хліба, ,) теж іноді получали 
.Іого від урьаду, або хоч прохали права купльати зер
но, не платьачи мита (пошлини). На решті Запорожці 
на]білып жили з рибальства, та з худоби. Вони з по
чатку року звичаіно кидали жеребки на ріки і полеві 
річки з лугами: ]ака на ]аки| курінь дістанетьсьа, на 
ту курінь увесь і працьуіе нероздільно. ІІід кінець За- 
поріжіа одначе ,] там завеласьа різнь. Запорожці, кот|)і 
жили не в Оічі, а в степу, мали право закладати своіі 
осібні хутори— зімовники, на котрих вони заводили од- 
різньані господарства і ириімалй до себе на житьтьа 
чужих льуде,), не козаків, і старшину пали над рми. Ок-
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рім того Кош  сам прщмав на евоіі землі ,і жоиатих 
льудеі, котрі закладали цілі села і в ,]іх заводили осібні 
господарства.

Таким робом ми бачимо, шчо чим блишче до нашого 
часу, тим гірши) порьадок наступав в городах і селах, 
тим гірша усьуде ставала нерівність льудських прав. 
На решті в ХѴ ІІІ-ім  столітуі шушло так, шчо на Укра- 
Ііні сільскі льуде по білыпу часті були крепаками, а 
в городах цехове впорьадкованьньа довело простих ро- 
бітників-ремесників теж трохи не до станьньа крепа- 
ків у рхніх хазьарнів-маістрів.

Окрім того з X V III віку на Украііііі вже процавльа- 
Іутьсьа на]перші мануфактури, а в X IX  віку вже прав
див! заводи і хвабрикн. Таким робом в нашу далыні] роз- 
мсві нам треба буде мати погльад вже на всі ці Форми, 
коли ми почнемо говорити про теперешнье станьньа ре- 
месників і робітників в наші] стороні. Тим часом перш 
ніж говорити осібно про порьадки нраці в селах і го
родах У крайни, на іеіі заводах і хвабриках, ми повин- 
ни хоч коротко познацомитись в загалі з тими обста- 
винами, в іаких льуде працьуіуть в новішчі часи, з 
відносинами між робітниками хазьа]намн, т. між 
працеіу ,і капіталом.



III.

Працьа і  Капітал.

Ми вже казали, шчо в дуже давні чаек мабуть ов- 
сім не було того, шчоб один чоловік робив на користь 
другого, а сам би через те жив в нужді та голоді. 
Поки льуде жили по одиначці сімуами .) невеличкими 
громадами, кожен робив дльа себе, або дльа свозе,]і гро
мади, ,|ак ми то бачили в Індусів. Але за к почали гро
мади воіуватись між собо,)у 3 замість того, шчоб вби- 
вати усіх ворогів, ]ак з разу робили, брати чужих льу- 
дез у полон, тоді перши] раз один чоловік почав оилу- 
вати другого працьувати на дого користь, шчоб самому 
спочивати, або матп час на інші діла, напр, візну, 
впорьадкованьньа держави 3 т. і. Ми вже говорили про 
невольу з про крепацтво і бачили, відкільа бравсьа 
хозьащові бариш із праці невільника або крепака. Ми 
казали, шчо то,і бариш ішов увесь з того, шчо працьа 
робітника давала білып здобутка, ніж коштувало дого 
содерж ат То] поверхніз здобуток ми ] назвали дода- 
точіщу вартістьу.

Ми додали, шчо так само, зак при неволі 3 крепацьтві, 
бувазе ,і при вільніз праці, т. ]. при роботі наньатих 
робітників. Кожей, хто на]мазе хоч одного робітника, 
робить це затим, шчоб покористуватись частино,|у ]ого 
праці, добути дльа себе із зого додадочнор праці дода- 
точну ва|)тість. Бо інакше ніхто не став би ,] наімати
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робітника, ,)ак би він мусів ]ому платити рівно стілько, 
]ак то] виробить.

Візьмемо з початку дльа прикладу дуже прости] слу
чае. Неха'| нідрьадчик-плотник узьавсьа поставити му
жиков! вітрьака за 120 карбованців, за саму працьу. 
Нехаі дльа того, шчоб ]’ого скінчити, чотиром чоловікам 
треба робити два місьаці. Хазьарн на]'ма]е тих чотирох 
чоловік по 10 карбованців в місьаць кожному, і за 2 
місьацьа платить рм усім в купі 80  корбованців, а 40  
дожить собі у кишеньу. Што ж то за гроші тих 40  
‘карбованців ? Ді гроші рівньаіутьоьа додаточну вартисті, 
котру дала працьа чотирох робітників. Бо певно, ]ак 
би рхньа працьа не варт була 120 карбованців, то 
властивець млина не дав би рх. Таким робом чотире 
чоловіка своіеіу праце.іу за 2 місьаці виробили на 120 
карбованців, а самі добули тілько 80 карбованців. Певно, 
шчо рм заплатили не за всьу вартість рхньор праці, а 
тілько за 2/з тиіеді вартісті, бо ]ак би рм заплатили стіль- 
ко, ]ак вони виробили справді, то пришлось би на дольу 
кожному не 10 карбованьців, а 15 в місьаць. Від чого 
ж то так? А ось від чого: Бідні льуде, робітники при- 
силувані продавати своіу працьу дешевше, ніж кошту|е 
здобуток, котри] то]у працеіу виробити можна. Так 
напр, наші плотники продали своіеіі праці місьаць, не- 
ха] по 12 годин в сутки, за 10 карбованців, а вироб- 
льаіуть хозьаіінові 15. ПІчоб виробити десьать карбован- 
ців і вернути хозьаінові іого гроші, ]ім було б досить 
замість 12 годин в сутки робити усього 8 . Таким ро
бом кожного дньа вони робльать по 4 години додаточ- 
но]і праці на користь хозьарна і цьа додаточна працьа 
на решті через два місьацьа да]е хазьаінові додаточнор 
вартості на 40 карбованців.

Тим часом одначе самому підрьадчикові зда]'етьсьа, 
шчо ,]ого барипхі не доволі великі. Він собі дума: ]ак 
би млин не давав гарного добутка, то мужик би не 
дозволив мені взьати такого барита. Воно дцено, шчо
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властивець вітрьака потратив на дого будованьньа сво)у 
деревньу, шчо він ]ер купив за свор власні гроші, за 
свіі каптал. Але шчо з того? іа  собі теж зробльу 
таки] капітал, збудуіу десьать вітрьаків, забаришуіу на 
кожнім по 40  карбов. і буде у  мене 400  карб. Заба- 
ришувавпхи ті гроші він не ха] на 320  карб. купить 
деревні, а за 80, іак сам хозьарн, збудуіе вітрьака. Віт- 
рьак коштуватиме уоього 400  карбованців і де вже 
Іеоть капитал того бувшого підрьадчика-плотника. Шчоб 
мати з того капитала добуток, він на]ма]'е мірошника, 
неха] за 80  карб. у рік, а добуваіе усього мірчукового 
зерна на 2 0 0  карб., або 120 чистого доходу. От він 
і лічить: 120 карб. шчо року на 400, котрі коштуіе 
вітрьак, це визнача]е 80 карб. на кожну сотньу. Це 
гарнщ процент і всі на дого дивльатьсьа і кажуть, шчо 
він заробив і вигодно ] чесно.

А неха] би подумали, відкільа ідуть ті 200  карб. шчо 
року, то зараз би побачили, шчо забаришовав він овоім 
не чесно, бо ] копі]ки там немаце дого власнор праці, а 
все чужа. Ові] капітал 400  карбованців він зібрав по 
троху, не доплачуіучи раз у раз 1/з за працьу сворх 
плотників. Іак би він робив по правді, т. р вступив би 
в товариство з сворми робітниками, сам би робив, і увесь 
заробіток роздільав між усіма на рівних правах, то кож- 
ни,| заробльав б и по 15 карб. але ні в кого з рх не 
набралосьа б капиталу, бо з сво]ер власнор праці, особ
ливо без грунту, капиталу зібрати не можна. От же ж 
замість того він шчо місьаца грабував кожного свого 
робітника на 5 карбованців і цім грабуваньньам склав 
собі капітал. Далі шчоб мати з дого білыпі] добуток, 
ніж би він міг дістати, отдаіучи дого в рост (на про
цента), він знов на]ма]е плотників і платить рм за бу
дованьньа вітрьака на цілу треть дешевше, ніж сам 
брав. На решті він мадо вітрьак і 120  карбованців чис
того добутку, але через шчо? Через те, шчо мірошник 
мішки з зерном на свор] спині тагаауе, а вітер млинові
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крила крутить. Таким робом увесь капітал і увесь шчо- 
годнц добуток з нього ідуть іому з чужо]і праці хоч 
безпоеередно, хоч при помічі природньор сили, котру 
не він впорьадкував і котра по правді ніколн не по
винна робитись власністъу осібноіу одного цакого не- 
будь чоловіка.

Ми нарочито узьали таки] прости] случа,і дльа при
клада, але відцільа вже не важко буде показати, шчо 
так само, а не інакше, буваце кожниц раз, ]ак чоловік 
на]ма]е другого чоловіка собі на роботу, або кратче 
казати коли один чоловік куплъще працьу в другого. 
Та це з зрозуміти не важко. Працьу купльаіуть, іак 
і іншу товар, на бариш, тілысо замість того шчоб пе- 
репродувати цеіі саму, ]ак звичацно товар, ту працьу 
потрібльаіуть при ,]акім небудь ділі і ирода) уть вже 
Іф  здобуток.

Ось іаким робом це дііетьсьа: ІІехаі наприклад іакіц 
пан ма.іе багато польа, худоби і усе господаретно гарно 
впорьадковане. Відкільа він ]ого добув, про те пита- 
тись не будемо, але допевно можемо сказати, шчо коли 
того добра багато, то добуте воно не іого власноцу пра- 
цеіу, а хоч відньато силоіу, хоч забаришовано з чужо]і 
роботи. Тим часом теперечка, не в тім питаньньа, і ми 
поки шчо признаіемо все добро іого дусноіу власністьу. 
Шчо ж він з тим почне робити, коли він сам один? 
Ш плуга налагодити, ні десьатини вирати, ні копи 
хліба позвозити, ні в скирту ]іх скласти в великім гос- 
подарстві самому не можна. А коли б навіть він і мав 
би таку силу, шчо і міг би то усе сам робити, то все 
ж чи багато він наробить? Може вправитьсьа він з 
,Іакими 5 — 8-ми десьатинами, а у  нього ]іх білып тисьа- 
чі. 3  тих пьати десьатин неха] би він заробив 200 
карбованців, а остатньа земльа усьа б пустовала \ не 
давала б іому жадного здобутку. От же ж він і робить 
ось ^ак: при)ма]е він до себе нехаі 40 чоловік робітни- 
ків, годуіе ііх і шче платить неха] по 50 карбованців
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у рік кожному на одежу ] зого інші потріби. Нехац 
кожен робітник таким робом ]ому обі]'детьсьа 100 кар- 
бованців, а всі сорок 4 0 0 0  карб. Ми бачили, шчо поки 
він жив без робітників, то виробльав усього 200 карб. 
Тепер він заводить тосподарство на всіх 1000  десьати- 
нах, і кожен робітник ]’ому виробльадо в рік по 200 
карб. Воно шче в громаді кожен чоловік і білыне ви- 
робить, ніж по одиначці, але ми ложимо однаково в 
тім рахунку, шчо шумит не так охоче робить, ]ак 
сам хазьари. От же ж продаіучи увесь здобуток свого 
хліборобства за 8000  карб. шчо року ,і зоста]етьсьа іому 
післьа одвертаньньа 4 0 0 0  карб., потрачених на ро- 
бітпиків, шче 4000  чистого баришу. Відкільа ж узьавсьа 
тоц бариш? Певно, шчо не от праці самого пана ] не 
от господарства, не от худоби, бо пан без робітників 
не добував білын 200  карб., іак і остатні робітники. 
Усьа цьа додаточна вартість, т. р зерно, сіно, худоба 
на 4000  карб. достацетьсьа панові тілько за те, шчо 
він купльаіе рокову працьу наймита за 100 карбован- 
ців, коли та працьа на ділі здобуваце 200 карб. ^ к  би 
на;|мити справді діставали стілько грошеі, іак ціхньа 
Працьа добува]е в зерні, худобі ц інших добутках, то 
за 100 карб. вони повинни були б робити усього пів- 
року замість цілого рока; а тепер вони цілісіньких шість 
місьаців робльать дурно додаточну працьу на користь 
хазьарна, котри) добуваіе через нер додаточні вартисті 
в зерні ] інших хліборобських добутках. Таким робом 
склада,)учи до купи тих 4000  карбованців забаришован- 
них шчо року, панові не тьажко буде через кілько ро- 
ків зібрати собі капітал і купити нові грунти, наньньати 
нових робітників і де дальше, тим білыне добувати з 
]іх додаточнор вартисті, тим більші капітали складати 
із добутків чу жор праці.

На цім прикладі з хліборобськор праці ми нацкра- 
шче бачимо, шчо капітал складацетьсьа тілько з тор 
різниці, ]ака цесть між. коштом праці, іер вартістьу і
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коштом здобутка (продукта) туе]і праці ] )ер вартістьу. 
Певно коли харч, одежа і інші потріби нацмита кошту- 
Іуть хозьа]нові 100 карб. у рік, то це визначаце, шчо 
рокова працьа хліборобського робітника коштуіе, т. 
може бути купована за 100 карбованців у рік. Але 
приложена до хліборобства цьа працьа в здобутках, 
котчрі иісльа неіі лишаіутьсьа, даце далеко більше, неха], 
,)ак ми поклали, 200  карбованців. Це визначаце, шчо 
працьа, коли вона потрібльана на хліборобське господар- 
ство, даіе вартість двічі або шче білыпу, ніж кошту- 
вало добути ту працьу в тім самім господаротві. Оцьа 
власність праці, при ев о] і. і потраті давати в загалі біль- 
ши] 'здобуток, ніж коштувало добути силу дльа цце,іі 
само,]і ираці, і (есть наіголовнішча основа усього госпо
дарства, бо ]ак би працьа не мала ці.іе/|і осібності, то 
льудьам було б вигіднішче жити мов звірьам, користу- 
.Іучись тілько тим, шчо вони зна]дуть готовим в природі.

Так цак ми оце бачили в хліборобстві і при будо- 
ваньні вітрьака, так само буваце ,і в усіх інших робо
тах, в ремеслі, в мануфактурі ] на хвабриці. Усьуде 
каиітал складац'етьсьа в руках хозьарна із різниці між 
ціно.іу, за котру він купльаце працьу сво|іх робітників 
і ціноіу, за котру він продаже здобутки ,]іхньоіі праці. 
Певно шчо до ціни праці треба додати .) колишньу 
працьу потрачену на упорьадкованьньа ремесла чи хваб- 
рики. Тим часом ми шче вернемось до цих питанц, 
говорьучи про різні порьадки праці на Украііні.

Теперечка ж нам наіцікавішче скілько справді кош- 
туіе працьа, чим визначацетьсьа і вартість при , і і  
продажі, т. ]. при на]мі одного чоловіка другим.

Певно шчо чоловік тілько тоді можеть працьувати 
]ак Слід, коли він маце доволі сили потрібно,іі дльа тер 
праці, котру він мусить робити. А дльа того, шчо б 
чоловік мав силу ц міг робити, треба, шчо б нацголов- 
нішчі потріби цого були хоч скілько небудь задоволені. 
Так напр, кожни,) добре розумі}е, шчо чоловік, охльав-

4
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ши] от голода, швидко ослабне дуже і далі приоилувани] 
буде кинути роботу. Але не кожшу у  нас шче зшф, 
хоча більша частина лъудеі вже і догадуцетьсьа, шчо 
при добрих харчах робітник виробльа]е білыне. В  Ан
глу! навіть тим робітникам, котрі, ]ак там звичацно бу- 
ваце, самі на сву кошт харчуіутьсьа, хозьаііни забораньа- 
Іуть погано ,]істи, кажучи, шчо це дльа ціх, дльа, хозъа]- 
нів некористно. Так само напр, грабарі в Смоленску 
губернуі коли робльать поденно, то цідьать більш кар- 
топльу та капусту, тілько ж цак стануть на роботу от 
кубовоці (кубічно]і) сажені, то зараз варьать кашу гре- 
чану ,) купльац'уть сала та солонину, або ииоді і друге 
мньасо х).

Так само цак з харчем буваце і з одежоцу. Чоловік, 
у котрого руки закльакнуть от холода, овсім не можеть 
робити. іак би ті робітники, шчо зімоцу гну на польа 
вивозьать, або дерева рубануть, або рх з лісу вивозьать, 
одьагались дуже легко, то ]іхні руки і ноги Попримо- 
рожувались би, вони б швидко заслабли ,) нрисилувані 
були б кинути працьу собі на горе, та ] хозъарну на 
вбиток. Через те ми бачимо, шчо одежа цесть така сама 
безпремінна потріба дльа робітника, цак і харч.

Тим часом і окрім харча та одежі цесть інніі потрі- 
би, без котрих не можна обутись. Так напр, без хати, 
або хоч цакого небудь жильа: куріньа, земльанки, пе- 
чері і т. і.

Ми не будем перелічувати багацько других потріб, 
теж білын або менш необхідних, але вкажемо шче на 
одну, на котру звичацно не доволі вважацуть. Це нот- 
ріба мати сімцу, мати діте], мати на шчо рх вигодувати. 
Здаіетьсьа, кожен розумуе, шчо коли б у робітників 
діте] не було, або коли б вони усі з голоду умирали, 
то швидко ц самі би робітники перевелись, бо старі б 
вимерли, а молодих не наростало б. Тим часом, по іако-

*) Емелы арт . Із села. «Отеч. Зап.» кн. 1879, I.
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мусъ чудному ногльаду, хозьащам здацетьсьа, шчо ро- 
бітників повсігда намножитьоъа доволі; цак сво,)іх не 
буде, то з чужих крарв іюзбігацутьоьа, а не то із сельан 
в городекі робітники попереходьать. Воно і справді не 
рідко так буваце, і от через шчо хозьарни усе тьагнуть- 
сьа, шчо б платити робітникам аби на ]іх власні потріби 
так сьак хватало, не вважацучи овсім на годуваньньа і 
в загалі на воспитаньньа діте].

Відцілъа ми бачимо, шчо робоча плата, або, шчо ви- 
ходить на одно, вартість праці: не цесть річь повсігда 
однакова, сама собі рівна, але шчо вона можеть дуже 
зміньатись, дивльачись по тому, шчо лічити за необ- 
хідні потріби робітника. Певно, шчо хозьаіни, властивці 
капіталів, шцемшчики маіуть прихільність зводити за- 
робочу плату на таку низысу ступінь, аби тілько ро- 
бітники могли жити ) працьувати. 3  другого боку певно 
робітникам хотілось би иідньати ту плату ]ак можна 
вишче. Через 'ге іде розуразньа боротьба між праце]у 
ц капіталом. Але за ким зостацетьсьа верх? на це пи- 
таньньа льуде різних попрьамків дацуть різні відповіді. 
Одначе нам не важко буде показати, шчо верх зоста- 
,Іетьсьа за капіталом і тим гірше, чим робітники самі 
білын рішені уеьащ і власності, особливо грунта. В  тих 
земльах, де більша частина льудец шче мацуть свор 
грунти, вони не иовсігда иродацуть своцу працьу ] че
рез те не повсігда дацуть хозьаінові дурно користува- 
тись здобутками це̂ і додаточного часа. Працьуіучи на 
сворм власнім грунті, вони мацже цілком користуіутьсьа 
усуецу своцецу роботоіу, певно одначе, коли у рх не 
відбираіуть ]іхне добро іншим способом, наприклад на- 
кладаіучи на сельан великі податки ,] т. і. Про це го- 
воритимемо колись в іншому міеті, а тепер обернемось 
до тих робітників в ремеслах, мануфактурах і хвабри- 
ках, котрі білыне живуть з своцер праці ] дуже часто 
вже не мацуть нуакор власності.

В  такім случар ми бачимо з одного боку хозьарна, т. р
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чоловіка мацучого мадотерску, чи мануфактуру або хваб- 
рику окрім того шче гроші, оборотни) капітал, на 
котри] він думаіе на,| мати робітників, але при помічі 
котрого він би міг шче і прожити доволі довги) час, 
коли б навіть, по цакому случа.іу, він і не на]іпов би 
робітників. Напротив дого сторть робітник з усіми тими 
потрібами, котрі ми перелічили ,| без жадного способу 
,]іх задовольнити. Між льудьами такого нерівного стану 
боротьба не можеть бути довга. Хозьаіін повсігда мо- 
жеть отложити на кілько часу сво]е здобуваньнъа, ро- 
бітник і одного дньа не можеть жити з сімдоіу без 
харчів, без одежі, без хати. Він принужден продати 
свозу робочу силу за стілько, скілько дому дадуть. Дати 
дому могуть інши) раз трохи більше, други) раз трохи 
менше, але усі турбованьньа хозьа]іна направльати- 
мутьсьа до того, шчоб гілатити робітнику ]ак можна 
менше і користуватисъ дого додаточно,іу працеіу, ]ак 
можна білыпе. Але правда шчо тутки він дуде до грьа- 
ниці, котру дому важко буде переступити:

Резон цьому то]', шчо чоловік, наіголовнішчі потріби 
котрого не задовольньані, слабне і стаце недобрии робіт- 
ником; дльа капіталіста це некористно ,і через те в 
загалі робоча плата і не падаце нижче наіменшо]і мож- 
ливоіі ціни, при котріі робітник шче так-сьак може під- 
держувати своіу робочу силу. Зате усьуде ] повсігда 
хозьацни усіма силами пильнуіуть довести плату робіт- 
ника до ці,іе,іі наіменшоіі міжливор величини. Де] за- 
гальни) напрьамок робочо]і плати падати усе нижче, 
аж поки вона ді,)де до крацнього свого станьньа, зветь- 
сьа залізним законом робочоуг плати.

Так ,іак різні потріби у льуде] маіуть дуже не од- 
накову силу, то і незадовольненьньа ]іх не однаково 
отзиваіетьсьа на спосібності до праці. Певно, шчо харч 
Іесть така потріба неотложна, шчо голодни] чоловік 
овсім не можеть робити. Воно б здавалось, шчо вже 
дльа власноіі користі хозьаііни повиннп були б добре
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годувати робітників, ]ак вже трохи не усьуде дцшли 
до того, шчо б добре годувати худобу. Тим часом дльа 
льудец і тут гірше буваце. В  Англііі напр, шуми-ти на 
хвабриках і ремесники в маістерських, де харч хозьа]- 
ськд,, ]ідьать менше, ніж навіть казна (урьад) даце арещ- 
тантіш по тьурмах, а ,і там далеко не дацетьсьа стілько 
білковини і жиру, ]ак потрібно робочому чоловікові. 
Тим часом по-де-куда вже починаіуть розуміти, шчо без 
добрих харчів не можеть бути ) добро]і роботи ] через 
те можна оказати, шчо не на харчах, а іншим робом̂  
хозьа]ни вибираіуть на]білыпі бариші із сво]іх робітників.

Без одежі, особливо в холодних сторонах, так само 
не можна обутись, ]ак і без харча. В  деіаких жарких 
земльах Клта]сыа робітники (Кулі) ] працьуіуть мацже 
голі. Але в Европі, чим далі на схід, або на північь, 
тим більша ста|е потріба одежі ] до того одеяеі тепло]і. 
В  Россііі в загалі, а особливо на Укра]іні иотріба в 
одежі лічитьсьа за одну із наперших і задовольньа- 
Іетьсьа, рівньаіа до загальних обставин житьтьа між 
бідними льудьами, кратче, ніж в західну Европі. У 
Францір у нростих льуде] страшенниі брак тешку і одежі, 
однаково по селах і в городських робітників. В  Англі]і 
навіть шче гірше. Там робітники рідко купльаіуть собі 
нову одежу, хоч би ] дешеву, іак Французські блузи, 
але по більшіі часті ходьать обідрані в старі] ланськіі 
одежі. Зате харчі звича]но в Англір трохи крашчі ніж 
у  Франці)і, а во Франці]і у городських робітників теж 
трохи кратче ніж у наших.

Але ,']есть шче і інші потріби, на котрих житьтьа 
робітника можна урізати гірше, ніж на харчах і одежі. 
Хозьаіни і капіталісти повишукували усі боки житьтьа 
простих льуде], на котрих ]ім можно було б забаришу- 
вати. I  справді вони умііуть покористуватиеь шче і на 
таких загальних нотрібах своііх робітників іак потріба 
мати своцу хату, сво]е власне жилльа, потріба спочинку 
і  науки, потріба сіме]ного житьтьа і т. д.
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Мац же усьуде теперечка ремесники ц хвабричні ро- 
бітники вже не ма,іуть своііх хат, а повинні жити хоч в 
хозьаціна, коли він ]іх при]маце, хоч на]мати собі кватирі 
за гроші. Але в великіц часті західноці Европи вже на- 
віть хліборобсъкі робітники-нацмити душли до подібно- 
го. станьньа. В  Англіці напр, властивець грунта, або 
цого арендатор, будуіуть цілі купки маленьких хаток 
(коттеджів) і отдацуть ціх у нацми своцім же робітникам, 
відбирацучи назад інши) раз четверту або ,і третьу часть 
усього ціхнього заробітка. Окрім того це шче один із 
епособів дер; кат и допевно робітників під своцецу воло- 
стьу; бо нацмити рідко могуть акуратно платити і, під 
страхом шчоб ціх не прогнали з неоплаченоці квартирі, 
вони слухацуть хозьаща в усім, шчо він црикаже ,] на- 
віть нацмацутьсьа за дешевшу ціну на нові строки. НІче 
гірше діцетьсьа з кватирами робітників в великих го
родах, особливо в таких, котрі швидко ростутъ. Так 
напр, в Берліш, післьа віцни, в 1873  — 1875  роках, 
прості льуде платили за шугіршу коморку більш тре- 
тьор часті свого загального заробітку ) трохи не 50 .000  
чоловік усе ж були нринуджені жити зімоцу за горо
дом в нарочито дльа ]іх збудованих бараках із дошчок.

Не крашче робитьсьа ц там, де, цак нерідко бува|е в 
Россір, робітники живуть в казармах при хвабриці. 
Звичарго буваце тілько но одніц казармі роздільно дльа 
чоловіків і жінок, а затим вже усі спльать в куні хоч 
на землі, хоч на брудних нарах (полу) середь тісиоти, 
смроду ц нерідко усьакоці зарази.

Таким робом ми вже бачимо, шчо на користь к а т -  
тала потріби робітників могуть падати ц справді нада- 
Іутъ низько на стілько цак воно тілько можна без того,,, 
шчоб сила дльа праці до решту загинула. Цьа сила це 
нацголовнішчи] добу ток дльа хозьаціна ц через те він 
пільнуіе користуватись цім жерелом ]ак можна більше 
І довше. Тим часом він вважаце не стілько на довжину 
усього житьтьа робітника, цак на довжину робочого
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дньа, бо дльа іого баідуже, шчо робітник кількома ро
ками раніі помре, аби він ,іому за то времьа багато ви- 
робив. Через те не важко урозуміти, через шчо число 
робочих годин у сутки іесть одно із на]перших пита- 
ні( в розурозні) боротбі між хозьа]нами ] робітниками. 
Хозьіціг. купльаіучи працьу у робітника, вже хоче за- 
купити |еіі усьу, шчоб і трохи іе|і дльа нього не про
пало, шчоб у робітника не зосталось ні часу дльа спо- 
чинка, ні сили чому небудь поучитись, або зробити шчо 
потрібне дльа сім}і або дльа самого. Особливо бо]атьсьа 
капіталісти науки дльа робітників, бо вони добре чу- 
Іуть, шчо наука колись доведе робітників до бажаньньа 
І спосібності. скинути з себе ]армо капітала.

Но всіх ціх резонах усьуде, де тілько іесть хозьа,]ін 
і робітники, там льуде] наньатих силуіутъ шчо дньа 
робити ,]ак можна білыне годин. 3  другого боку робіт- 
ники усьуде пільнуіуть ,]ак би робити менше. Не треба 
думати шчоб це дралось через те, шчо льуде в загалі 
ледачі до роботн. Ні, багато ]есть на світі льуде), котрі 
охоче робльать, іесть навіть і такі, котрі робльать че- 
2№3 силу по еи'.іді волі. Але певно, шчо чоловік буде 
робити шчиро тілько тоді, коли бачитиме користь собі 
от то]! нраці. От же ж робітники звичаіно того не ба- 
чуть. Бо скілько б вони не робплп, чи по 10 годин в 
сутки, чи по 12, чи навіть по 16, усе ]іх плати ледве 
вистачаіе на ,рх убоге жильльа, одежу та харч і при 
тому ма]же однаково не вистача|е, хоч вони робльать 
по 10, хоч по 16 годин у сутки, бо при більшім за- 
робітку льуде] зараз харч, одежа і остатні річі в кра)і 
ста.іуть дорожчими. Через те робітники добре ,) бачуть, 
шчо тілысо і ііхнього, шчо спочинути, або чому навчи- 
тись, а от лишньо]і години праці іім користі мало, на- 
віть і тоді, коли ]ім за ті додаточні години ] осібно 
платьать. Через шчо ж то так, може нас хто сиитаіе? 
А через те, шчо іак тілько робітники почпнаіуть довше 
працьувати шчо дньа, то зараз вартість ]іхньоіі роботи
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пада^е, так шчо хозьа|ін платить ]’ім по правді овсім не 
по годинам, а цілком за усьу працьу, скілька б вони 
Іе]і не робили, чи 8 годин, чи 16, і плата цьа ма,]же 
однакова, бо вона розмірьаіетьсьа не по здобутку от 
праці, а. напротив того по надменно.) міжливу вартисті, 
котроуі потрібно шчоб задовольнити на)головнішчі по- 
тріби робітника. От через шчо робітники тепер дуже 
розумно робльать, шчо в часи змов (стачок) білып сто
нать за цоменьшаньньа годин нраці, ніж за додаток 
заробочор плати. Бо коли б справді )ім і почали пла- 
тити більш, то, ми вже бачили, нарівні з цім побільша- 
Іуть ціни хліба, мньаса, кватир, одежі і других необ- 
хідних і загально-льудських потріб. Коли ж робітник 
добьетьсьа поменшаньньа робочого часу, хоч і без до- 
датка плати, то певно от цього дого нотріби не зміньа- 
Іутьсьа ,) він усе ж так-сьак матиме чим ]іх задоволь- 
нъати, а окрім того в дого шче лшшуетьсьа час дльа 
спочинка або дльа науки, Певно одначе, шчо коли ро- 
бітиик замість того, шчоб спочивати або учитись, та 
пі,іде ] на ці вільні часи на]метъеьа до кого робити 
за осібну плату, то він загубить усьу користь, бо і 
часу вільного не мат и меть і за свод потріби, коли усі 
так робйтимуть, ,іому на решті придетьсьа нлатити на 
стілько дорожче, на екілько він плати добув за про
дажу своііх вілы-іих годин.

В  усіх земльах хозьащи до того замучували своііх 
робітників страшенно довгоіу робочо,|у добоіу, шчо на 
решті навіть де]акі із урьадів повмішувались і повида- 
вали закона, котрими назнача]етьсьа міра дльа числа 
годин праці, котру хозьирн можеть правити з робіт- 
ника. Але закони ці ] досі іесть не в кожніі стороні 
і там, де вони ]есть, не иовеігда правдиво виповиъа- 
Іутьсьа. В  інших містах говоритьсьа тілько про жінок, 
та діте), а не про усіх робітняків. В  РуоькІм законі і 
досі нема заборони певно]і хозьаінам силувати робітни- 
ків працьувати скілько ]ім завгодно буде. В  загалі на
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хвабриках в наших сторонах увушов в звича] 12-ти го- 
динниі робочи) день, але багато де в ]аких міотах роб
льать і досі от 14—-16 годин у сутки, а, в городських 
ремесників хлоиці та нідмадотрі иавіть звича]но робльать 
не менше. Так само ,]ак в Россуі, нема загального за- 
КОН&..І в Англі)і, хоча там іесть чимало різних осібних 
законів дльа жінок, дльа діте], дльа різно]і роботи, див
льачись но хвабрикам. У Франці]і закон в загалі за- 
бороньа]ё оилувати робити на хвабриках і по мадотер- 
сышх білыпе 12 годин. В  Парижі звича]но не робльать 
поверх 11 годин. В  Швеіцаріі і 11 годин праці вже 
наідовши) строк. Подібни,) асе закон недавно видани) 
і в Дапір. В  других сторонах Евроии: Німеччині, Авст- 
рі]і, Ісиані)і, Італці, Бельгуі, Голландии за остатні роки 
теж видано не мало законів, ніби то на користь робіт- 
никам, але вони не варт і Французських, не говорьучи 
вже про ІІІвеіцарські. В  Белым.]'і навіть і досі не за- 
бороньана жіноча працьа в копальньах иід земле) ут, котра 
вже забороньана мгуже в усу Европі. Біукрашчі за- 
кони одначе усе ж таки в дфжях із Сполучених Шта- 
т!в північшуі Америки, де урьад (казна) в усіх ево]іх 
заводах установив робочи] день в 8 годин і не признаке 
контрактів робітників з хозьаіінами, де число годин білъ- 
ше от віеьми.

Окрім того, шчо користь хозьаінів іде в тім напрьам- 
ку, шчоб силувати робітників працьувати ]ак можна 
більше, вона шче ма]е іпши] вплив на дого житьтьа. 
Так ]ак хозьа)ін сво,іеіу Платову задоволъньадо на]голов- 
нішчі потріби не тілько самого робітника, но шче і дого 
сім,)і, то він бажа]е шчоб і робила усьа сім]а, т. ,). жінка 
3 діти окрім самого робітника. Хозьаіін добре розумііе, 
шчо коли чоловік ма]е сіміу, то він не можеть заробльа- 
ти менше, ніж потрібно, шчоб дого діти з голоду не 
вмирали* але хозьа.)нові зда]етьсьа, шчо ті діти живуть 
на дого кошт, коли вони дому не робльать. Або дума]е 
він собі, коли робітник не хоче, шчоб дого діти робили,
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то не треба іому дітеі мати. На шчо, кажуть капіта- 
лісти, випложувати діте], коли на ]іх хліба не вистачаіе?

Відцільа .) пішла та думка, звісна під імьам теорі]і 
Мальтуса (Англуського господарника), шчо льуде] в 
загалі родитьсьа більше, ніж могуть умножатись здо- 
бутки льудсько,іі праці, т . хліб, одежа \ т. і. Так напр. 
Мальтус казав, шчо у то,) час коли в ]аку стороні ро
дить хліба і іншоіі провізуі у 2, у 4, у  6, у  8 раз 
білыпе, ніж перше родило, число льуде') розмножа]етьсьа 
у 2, у  4с, у 8, у 16 разів, одним словом далеко ско- 
рішче. Коли б цьа думка була справедлива, тоді чим 
далі, тим біднішчі ставатимуть льуде, тим гірша буде 
нужда, тим білыпе число льудеі буде, ]ак казав Маль
тус, вгтлъучепо з бенкету житьтьа

Ті, хто стоіать за цьу думку, пітвержуіуть іер тим, 
шчо ніби то число льудеі удво]у)етьсьа кожних 25 ро- 
ків, а може ,і того скорішче, а здобутки, котрими льуде 
задовольньаіуть сво,)і потріби, не могуть так швидко 
удвоіуватись.

Тим часом це річь овсім не доказана, або навіть 
можна сказати допевно доказано, шчо ма]же ні в одну 
стороні лъудство так швидко не удво,)у]етьсьа. Так напр, 
в Роосф, Англі.)і ,]’ Прусеці, земльах, де льудеі наібілып 
множитьсьа, усе ж при теперешні] швидкості потрібно 
от 55 до 60 років шчоб лъудство удвоилось. В  інших 
сторонах, напр. Француі, Авструі далеко більше от 200  
до 300 років. В  загалі чим ]ака сторона ставатиме 
багатша ,] освічанішча, думаіуть, шчо | льудство розмно- 
жатиметьсьа не так нівидко; бо іесть в науці тепер вже 
,і така думка, шчо ]’ між звірьами \ між льудьами шукреп- 
іпі, наіздоровші, наідовговічнішчі ,) наірозумнішчі мно- 
жатьсьа не занадто багато. ІІевно одначе, шчо ці пи- 
таньньа занадто темні і ми тутки в кількох словах ,)ого 
розібрати подрібно не можемо. Тим часом напроти дум
ки Мальтуса ми шче маіемо інпіі річі відмовити.

На)головнішча із наших відмов це та, шчо здобутки
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хліборобськоіі і шшор праці могуть звеличатись ско- 
рішче, ніж росте льудство. Певно, не усьуде воно так 
буваіѳ ,і багато іесть таких міст, напр. Ірландца, де 
зда]етьсьа не паче б то закон Мальтуса | справедлив^. 
Але усьуде, де господарство добре упорьадковано, де 
льуде, шчиро робльать і де окрім того дльа хлібороб- 
ства ] іншого здобутьтьа за остатні роки вже користу- 
Іутьсьа наровими ] іншими машинами, там усьуде здо- 
буток росте швидче от льудства.

Візьмемо дльа прикладу кілыео господарств і недобре 
І гарно упорьадкованих. Довжицька волость знов нам 
тутки послужить. Тому 110 років (1 7 6 5 — 70 часи 
Ру м ь а н ц о в с к о іі переписі) льудство Довжицькоіі волості 
рівньалоеь 4160  душам. В  1874 році усіх льуде] було 
7568. Таким робом прибуло 81°/о, т. ]. навіть за 110 
років льудство шче не удвоилось. Ми не зна^емо скілько 
в прошлому отолітьіу волость цьа добувала хліба, тілько 
зшуемо число худоби. Воно було: Робочо]і худоби: коне] 
і волів — 1600, коров з тельатами— 1000, оведь— 2000 , 
кіз— 250, свине] —900. У теперешні часи худоби іесть 
ось скілько: Робочих коне]— 2900 , волів — 25, коров до]- 
них 1400, оведь— 5000, свине]—2 5 0 0 . Таким робом 
ми бачимо, шчо, не дивльачись на кріпацьтво ] звьазане 
з тим недобре господарство, число худоби Довжицько]і 
волості умножилось мфке в ті] саму відносині, шчо ] 
число льуде). Окрім того не треба забувати, шчо число 
десьатин грунта, котри] обробльаіуть під хліб, побіль- 
шало на цілих 2 3 0 0  десьатин, а певно, шчо при госпо
дарств! прошлого столітьіа, по відиосині до здобутка 
хліба, число худоби було білыпе. Таким робом ми мо
жемо сказати, шчо в Довжицькі] волості здобуток зерна 
виріс трохи швидче, ніж помножилось льудство. В  за- 
галі одначе ми бачимо, шчо Довжицька волость не да,)’е 
нам певно]і відповіді на наше нитаньньа і на пер од-

‘) Туш , 1. с.
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каково могуть звертатисъ, ,]ак прихільники теорі]і Маль
туса, такі ,)еіі противники. Але не треба нам забувати 
при цьому однор дуже важно]і обетавини. Тому 110 
років Довжицька волость із білып менш вільного станъ- 
ньа..не давно перевила і і і д  сторічньу невольу кріпацьтва 
І певно шчо булоб чудно, коли б льуде от того заба- 
гатіли.

Подивимось же тепер, шчо робитьсъа з відносиноіу 
між льудством і здобутком в таких сторонах, котрі вже 
давно маіуть вольу, на стілько на скілько в загалі льуде 
досі ]ер добилисьа. Дльа прикладу візьмемо Іспансьську 
область Біскщу. Кожен зшф, шчо це сторона з давних 
давен не тілько вільніінча от других, а навіть така, 
котра аж до посліднього часу була удержала своіе влас- 
не \ доволі широгсе народоправство. Ось іаку відповідь 
цьа земльа, гірньа } далеко неилодьуча, да]е прихільни- 
кам- Мальтуса. Тому сто років льудство БісКа]і рівньа- 
лось 100 .000  чоловікам, а шчо-годні] здобуток зерна 
був 200 .0 0 0  фанег пшениці (фанега, іспаньеька міра 
більа х/з нашо.іі четверті) ,] 400 .000  Фанег кукурузи. 
Теперечка льудство Біска]і удвоилось, але на 200 .000  
чоловік приходитьсьа тепер шчорочнього середнього уро- 
жаіу: ішіениці 600 .000  Фанег, т. ]. тричі більше, а ку- 
курузи поверх 1 .000 .000  Фанег, в 2 1/ъ разів більше, 
так шчо із Б іска]і вивозьать кукурузу в Англііу ] Ш- 
меччину. Окрім того здобува)етьсьа шче 80 .000  Фанег 
гороху ] квасолі ,і содержитьсьа 800 .000  худоби і на-, 
віть почато розводити виноград по таких містах, де 
перше нічого не росло. *)

Може хто нам скаже, шчо таки.] півидки) рост здо- 
бутка трапльа]етьсьа тілько де в }аких земльах і то 
малих, а не в загалі при кожнім добрім господарстві? 
На це ми відкажемо прикладом усуе]і Франц ір. 3  кінь- 
цьа X V III столітца льудство Француі виросло з 22

') Ъ о и л в -Ъ а п й е , Ваадиеа еЪ Каѵаггаів. Рагів 1878, стр. 205.



— 61 —

мільіонів до 36 мілъ]'онів з лишком, т. ]. більа 70°/о, а 
здобуток хліба більш ніж на 100°/о. 1)

Ми нарочито говорили досі тілько про міжливість 
швидкого росту здобутка хліба при добрім господарстві, 
бо кожен розумі)©, шчо звеличити урожа] хліба це на]- 
тьашче, усе ж остатке, праце.іу добути повсігда можна 
в великім розмірі, тілько треба, шчоб працьа була добре 
упорьадкована. Таким робом при добрих порьадках здо- 
буваньньа ніколи не можеть бути недостачі ні в залізі, 
ні в каміні, ні навіть в земльанім вугольлі, бо запаси 
усіх тих річе.) шче такі великі, шчо ,]ак би льуде] і в 
десьать крат білып народилось, то на усіх би виста- 
чало.

Ми справді ,]' бачимо через те, шчо в ремесничну 
праці здобутки ростуть в гору шче далеко швидче, иіж 
в хліборобстві. Так напр, загальни] здобуток усіх ргче] 
в десъати шуголовшшчих земльах: Англі]'і, Францгр, 
північні] Америці, Німеччині, Бельгуі, Россці, Авструі, 
Голландуі, Італі.іі, Ост-Індііі маіже удворвсьа почииаіучи 
з 1870-го по 1873-ти] рік. Певно, шчо льудство в усіх 
тих сторонах, за тих три роки пробуло не білып, іак 
на 3°/0 або 4 (>/о. 2)

Ось наприклад в ,)аких відносинах росла торгівльа 
в різних земльах. Числа наші показуіуть міль]0ни ан- 
глі]ських Фунтів стерлінгів. Кожен Фунт стерлінгів рів- 
ньа|етьсьа 8 карбованцьам (12 гульд.)

1) В 1815 року загальші] урожа] зерна в Франці]і був —  132,000,000  
гектолітрів і із ]іх шдениці 39,461,000.

В 1872 зерна в загалі 276,129 ,350  гект. Пшениці 120,803,500.
На льудину приходилось пшеннці:

1821 —  1,53 гект.
1835 —  1,59 »
1852 —  1,85 »
1872 —  2,11 »

(Е. Еееіиз. бео^гарЬіе, П , стр. 847).
2) Зібер■ Думкп про відносини господарства до права. Петерб. «Слово» 

1878.
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Ввезено н а :

В  1 8 6 0  р. 18 7 0 1 8 7 3 18 7 6
Великобританца . 2 1 0 3 0 3 37 1 3 7 5
Ф ранцуа . 106 140 183 158
Р о ссу а  . . . . 2 1 5 0 65 76
Сполучені Ш тати 73 9 0 133 —

Б е л ь гу а . 36 70 96 57
А ветруа . . . 32 62 81 53

Вивезено на

В  1 8 6 0  р. 1 8 7 0 1 8 7 3 18 7 6
Великобританца . 164 2 4 4 311 2 5 6
Француа 125 138 1 92 142
Россуа . . . . 2 6 5 4 5 4 64
Сполучені Ш тати 69 81 108 —

Б ел ьгуа 35 60 86 4 4
Аветруа. 37 58 65 59

Ко случаіу великого крізіса між 1873 і 1876 рока
ми в білыпу часті сторін за послідньу добу торговльа 
навіть поменыяала, але це не говорить проти загаль- 
ного ] швидкого іер роста. Усьуде вона трохи н:; удво- 
рлась за остатніх 17 років (1860  — 1876). Коли візь- 
мемо трохи довіли] строк, то побачимо шче білыиу 
різницьу. Так напр. Англііа вивозила різних товарів:

в 1841 році. В 18( 1 році.

Боволньано^і прьажі на. 7 ,2  мшуон. ф. от. 15 ,0  м . ф.

Бавольньаних товарів . 1 6 ,2  — 5 7 ,7  —
Льньаноіі прьажі. 0 ,9  — 2,3  -
Лыіъапих товарів 3 ,3  — 7,5 -
Вовньаних товарів . 5 ,7 2 7 ,0  —
Заліза і сталі . . . . 2, 4 2 9 ,0  —

Відцільа ми бачимо, шчо і 'річи потрібні дльа одежі, 
дльа будованьньа машин і виробки струмента, теж здо- 
буваіутьсьа в білыпім числі ] швидче, ніж росте льуд
ство.

Навіть така річь, котру наіважче добувати, напр.
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мньасо, усеж чим далі потрібльадотьсьа в білыпц мірі. 
Англичане теперь .іідьать вже мньаса по 96 Фунтів в 
год кругом на чоловіка, між тим ]ак у  нас на Укра- 
діні наврьад чи прщ'детьсьа по 20, а в Француз ледве 
вистачаіе по 40  Фунтів. В  Анг лі,іі одначе льудство тричі 
густішче проти нашого } мало не двічі проти Фран
цузского. іак росте нотріба мньаса в Англці видко з 
того, шчо привезено було: •

Рогатор худоби. Овець. Свине]. Мньаса] сала.

В  1 8 4 5  р. 1 6 ,8 3 3  ш тук. 1 5 ,9 5 7  1 ,5 9 0  0 ,1 3 2  міль]. центнерів і) 
„ 18 7 5  „ 2 6 3 ,0 9 8  „ 9 7 7 ,8 6 3  8 0 ,8 7 8  3 ,8 7 5  —  —

Таким робом ввіз мньаса страшенно виріс за трицать 
років, але виросло дуже ,] здобуваньньа дого в іамі] 
Велико-Британці, бо і тепер усе ввезено мньасо рівньа- 
Іетьоьа тілько одні] пьаті,і часті усього мньаса потріб- 
льаіемого в королевстві.

Нам зда.іетьсьа, шчо ціх кількох чисел допевна до- 
волі, шчоб показати, шчо в теперешні часи, коли іесть 
нужда на світі, а іноді навіть бідносгь росте, замість 
того, шчоб зрівньуватись з багатством, то виноіу не те, 
шчо льуде] нарождаіетьсьа дуже багато, а здобутка з 
землі не вистачаіе. Напроти того, здобуток з землі мо
жеть рости швидче от льудства, бідность усе ж ста- 
вати гірша. Дуатиметьсьа це от неправдивого упорьад- 
кованьньа праці і усього господарства, от тьажкого 
іарма положеного на працьу капіталом, іарма, котре 
тим часом можна ) скинути, а овсім не через ,]аки| не- 
будь необхідни] закон нрироди.

Ми вже казали ,)аким робом в старі часи, при неволі, 
при кріпацьтві, при цеховім ремеслі капітал користу- 
вавсьа працеіу. В  оцу остатні] голові ми бачили, шчо 
загальні закони, по котрим веласьа тоді цьа неправда 
3 по котрим вона ведетьсьа тепер при так звані,] вільніі

і) Центнер =  ма]же 3 пуда.
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праці, в коріні сводом раз у раз однакові. Нам хочеть- 
сьа показати теперечка, ,]акі саме іесть способи в капі- 
тала висисати додаточну вартість із праці ] особливо 
зупинитись на тих Формах, котрі це користуваньньа 
прщма]е на нашу землі, на Укра]іні. Наіголовнішчі Фор
ма тут певно ті самі, шчо ,) в інших сторонах, т. ). 
ремесло, мануфактура ,] велики] хвабричниі здобуток. 
Форми ці звичащо виростаіуть одна із однці, але нерід- 
ко живуть і поручь в одну добу і, хоч подаіуть друг 
другу помічь, хоч борьутьсьа між собоіу. Остатнщ слу- 
ча| звичадшлчи] і в загалі можна сказати, шчо велики,) 
здобуток машинни] зпічтожа)е по троху мануфактуру 
(рукодільниі здобуток) і ремесло. Усі ді форми- нраці 
маіуть безпосередні відносини з торгівлеіу, так ]ак хо- 
зьа]іни добуваіуть сво]і бариші тілько післьа продаж! 
сворх товарів. Хоча таким робом торгівльа ] в загалі 
весь купецьки] стан іесть не шчо інше ]ак пособник 
каніталістів і хозьаінів в користуваньні чужоіу пра- 
цеіу, ми тим часом про торгівльу на Украрні мусимо 
отложити нашу розмову до іншор книжки, бо торгів- 
гівльа дьа у нас ма]е в загалі такиі особисти] харак
тер, котри] нотрібуіе подрібнішчого розбору, ніж ми 
теперечка можемо дати. Через те ми в остатніх трох 
головах нашо]'і |зозмови ] зупинимось тілько на трох 
упорьадкуваньньах праці, на ремеслі, маиуФактурі і 
хвабриці.
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ІУ .

Ремесла на Украдіні.

Ми вже казали іаке тьажке було Житьтьа дрібних 
ремесників ііід  польским панством над Украрноіу; Тим 
пасом під руським воно не поліпшало. Окрім того, шчо 
ма,іже до остатніх часів цехові порьадки мали своіу силу, 
крепацьтво, в інпіих містах підновлене, вдруг их і конче 
на ново заведене руським урьадом, мало сві] гнетучи] 
вплив не тілько на хліборобство, але теж і на ремесло. 
Справді в X \ ’Г! 1-му і ХІХ-му етолітьр в городах Россір 
скрізь, і на Украііні, завелось шчось подібне до того, шчо 
в західніі Европі було тілько в перш^ половині середніх 
віків, т. ]. завівсъа осібнщ стан кріпостних (паньских) 
ремесників. Багато де іакі між панами узьали собі зви- 
ча] віддавати кріпооних хлоиців в городи до смаістрів 
в науку. Ці хлопці, вивчившись ремеслу, хоч вертались 
на село ,і робили там на користь пана, хоч зоставались 
працьувати по городах і платили панові оброк, по біль- 
іііі.І часті доволі дорогир

Через це число ремесників на Укра)іні було в загалі 
білыне до волі, ніж тепер. Особливо ж число ремесни- 
ків украіінців. Урозуміти, чому так було, дуже легко. 
Кріпосних но неволі силували вчитись ремеслам, але 
окрім того іноді пан і платив за іі х науку. Теперечка 
ж мужицькі діти дуже рідко вчатьсьа по городах у

5



ремееників, раз через те, шчо в загалі укразінські сельа- 
не мало ма,|\ п, прихільності до ремесл і особливо до 
городського житьтьа, вдруге ж через те, шчо хлоііці 
потрібні в господарстві ,і батьки не мазуть, з чого |іх 
возит и в городи з хоч кілько часу там содержат и.

Через те далеко більша частина ремесників в тепе- 
решні часи на 7кра]'іні не Укразінці, але, дивльачись но 
місту житьтьа ,і но ремеслу: Моеквиии, Льахи, Німці 
або Жид и. ІІе у всіх ціх льуде,] ремесло однаково з 
унорьадковано. Хоч теперечка в загалі усьуде госпо
да рек из порьадок стазе однакови) і на те сходить, 
шчо в кого гроші, то то,] і хазьаіін і всі бариші добу- 
вазе, а хто бідниз, то мусить нэдматись ціліоіньки] вік і 
все ж окрім за робітньо]і плати, за котру ледве прожита 
можна, не то забагатітн, нічого більгне не добуде. Тим 
часом хоч між робітниками в дезаких случках, особливо 
між Москвинами, зоставсь ' шче громадьски,] порьадок. 
Але дуже зрідка, бо навіть в плотницъких артільах вже 
звича]но зесть хазьазіном тоз мастер, котри] підрьажузе 
остатніх, та з робітники вже тепер звичазно на жалу- 
ваньні, а не дільать між собозу загальни,] здобуток праці. 
В  інших случа]ах, зак наприклад у артілынчнків на заліз- 
ницьах, де шче держитьсьа громадскщ порьадок, бо хо- 
зьазіна окрім захзнодорожнор компапі,)і. між артілынчи- 
ками не мазе, там знов далеко не кожному вільно в 
артіль вступити, бо нравльать за те чималі гроші, на- 
віть до 100 карбованців. Таким робом ці артілі дуже 

. подібні на товариства дезаких Французських і німецьких 
робітників, котрі громадозу заводьать собі мазстерску і 
працьузуть на сву кошт, але не призмазуть до себе нікого 
іншого, зак тільки тих, шчо ма,іуть гроші з внесуть зіх 
у кассу товариства. Бідних же льудез і вони, мов прав
див! хазьазіни, не призмазуть в товариші, а тілько беруть 
в наімити за звичазну плату. Таким робом від того, шчо 
кілько льудез заведуть між собозу товариство, шче не 
мазе добра великого, бо не треба шчоб товариство було
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одрізньане, але шчоб мало правдиви) громадски] порьа
док, т. і. шчоб кожному було вільно в ,іого вступити.

У жидів хоча не ма]е правдивого господарського гро- 
мадського порьадка, але іесть за те дуже тіснп] звьазок 
народни) і релігііни]. Так напр, воно не рідко трапльа- 
Зѳтьсьа, шчо жид хазьаіін зобіжда|ё жида робітника і 
силузе ,іого до праці через міру, але з другого боку 
знов жиди звичадю пособльаіуть робітникам виходить 
в ма)стрі і дружно піддержуіуть жида в боротьбі з 
ремесником із усьако,)і іншо,]і породи.

У німців-ремееників теж зесть подібна цьому громад- 
скість породна, хоча в меншщ мірі, ніж у жидів.

Шче менше іер у Льахів-реМесників, котрі живуть 
на Укра.)іні, окрім хіба робітницьких товариств у Львові 
3 інтних Галицьких городах, де однако ремесники скла- 
дазутьсьа наібілыпе:— з Льахів, Жидів і Укра]інців.

У  ремесників-Укразінців не замітно шче мазже нуа- 
ко]і прихільності до громадського упорьадкованьньа ]'іх- 
нього стану. Тим часом хоч не продаж ремесниками, 
то між дрібними купцьами зестъ товариства ] на Укра- 
]іні, так напр, між так званими шчетгшниками із Ра- 
шовки Полтавсщі губернці. Тамошні козаки збираіуть- 
сьа невеличкими громадами в 6 — 10 чоловік, склада^уть 
своіі гроші до купи \ гуртом забиразуть товар у куп- 
цьа, потім росходьатьсьа по селах і виміньуіуть тоз 
товар (голки ,і т. і.) на шчетину, піріа з інше, а на- 
решті збираіутьсьа в назначени] час і робльать між со
бозу рахунок.

Так само дуже не рідко з чумаки, пёревозьачи велику 
вагу хліба або іншого товару, складазуть до купи гроші 
потрібні на росход у часи дороги, і)

В  загалі про житьтьа ремесників на Укра,|іні треба 
сказати, шчо воно бува,)е дуже різне, але наібілын не 
добре. Так напр, плотники, котрі нриходьать з Калуж-

*) Дивись у  Калачова: Артели в Россіи  стр. 40 і олід.
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скоіі і інших губерні)', добуваіуть пересічно от 8 — 12 
карбованців в місьаць і певно шчо на ці гроші, особ
ливо коли вони добува,іутьсьа білын на вплату подат- 
ків, та на різні справи вдома, не можна гарно жити. 
Через те Москвини-плотники ] живуть страшенно тіе- 
но, по 20  і по 30 чоловік в невеликц горниці і хар- 
чуіутьеьа дуже погано, звича.,)но гірше от наших сельан.

Одначе шче меньши] заробіток маіуть пишу раз ро- 
бітники в малих жидівских містечках.,Так напр, немаіе 
довшо,)і роботи ,і гіршого житьтьа, ніж підмаістрам у 
дрібних кравців, та шевців, котрі обшиваіуть безчислен- 
них Факторів, шинкарів, прикашчиків і інших неробочих 
жидів. В  загалі між жидами число правдивих ремесни- 
ків не велике, може трохи білыне одноіі пьато]і части 
а усе остатие жндівство рівньа]етьсьа ,іак би одному 
великому хазьаііну, котри,] користузетьсьа. ремесницким 
станом, ніби сворм на,| мигом.

Станьньа ремесників Німців в загалі на,і кратче дльа 
хазьарпв і навіть дльа робітників, коли вони теж німці. 
Де залежить від того, шчо зшіча,)но німді працьуіуть 
над ма]'стерствами, котрі шче нові на Укра)іні, так наир, 
вони машиністи, чавунники, часовшчикн ,) т. д. В  самім 
Кі-ціві білып 2 0 0 0  німців на половину ремесників, кот
рим житьтьа тамичка тим кратче, шчо жидів в Ки]іві 
шче мало, ,і деіакі ремесла мфке допевно в німецьких 
руках.

Станьньа (не дуже великого числа) ремесничних ро- 
бітників Дьахів і Украрнців дуже недобре. Ви,)ти в 
хазьа,]ни при усьудні,] боротьбі з Жидами ,] Німцьами, 
котрі одні одного піддержуіуть, дуже важко: Білына 
часть городских ремесників ааробльа^е от 10 до 25 кар- 
бованців за місьаць, але без жадного власного госпо
дарства, ні хати, ні грунта, на ці гроші мфке жити 
не можна. Окрім того, чим далі, ремесло все пада,]е, все 
змешнаіетьсьа ,) замість іого насту па,|е мануфактура ) 
хвабрика. От через шчо певно тепер рімесницькі підма]-
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стрі та ученики на Укращп одні з тих льуде], котрі 
живуть на)гіршим на евіті робом. Ми далі дамо до 
цього кілька прикладів, а теперечка хоча не можемо 
нерелічити усіх ремесел на Укра]іні, шчоб показати,.)акі 
.з ]'іх на]'головнішчі і в ,]аких відносинах вони стонать 
но числу робітників між собоіу, випиніемо деіакі циФри 
із .Іугозападнаго Календарь,! на 1873 рік, х) В  , тім 
Каліндарі ,іесть тілько список ремесників по городах трох 
наших губерні,], але по ,|ому дльа прикладу, хоч і не 
дуже певно, можна вирахувати число городских ремес- 
ників в усіді Укра]іні:

Губерні)а Кн]івська2). Подольска. Волігасъка.

Пікарів і кондіторів. 8 5 0 5 8 8 53 6
Міасникііз (різників). 4 7 2 4 4 0 317
Ковбасішків . . . . 105 18 —

К р авц ів .............................................. 16 9 7 1341 1249
Шлзачок і модісток . 2 1 2 31 50
Ш евців . ................................. 2 5 7 3 2 5 5 2 1327
ІПаповалів і шлъашіиків . 37 2 140 25 1
Р у к ави ч д и к ів ................................. 53 11 36
К у ш н ір ів .......................................
Ткачів (в городах) 3) . . .

393 2 3 3 4 3
96 136 52

Красил ьшчиків (маіьарів) . 131 52 ?
Пильшчиків....................................... 2 6 4 ? ?
Ц е г ѳ л ь н и к ів ................................ 3 8 4 ? ?
Кам)апш чиків................................ 155 4 5 3 ?
П л о тп и к ів ....................................... . 7 0 1 4 5 5 ?
Укривальшчиків (кровѳльшч.) 142 ? ?
С т о л ь а р ів ....................................... 829 5 1 0 5 2 5

’ ) Чубипекій, Календарь Югозападиагсцкрая.
2) Ііісльа Киряськор перешісі 18Т4 року де]акі з ціх чисел повиниі бути 

побільшені. Так напр, в садам Ки]іві:
ПІвачок . • . 1642  
Кравців . . . 1995 
Шевців . . . 2937  

I так далі. Загальие число ремесників і льуде] працьу]ушчпх над різними 
промиелами в &і]іві, післьа переписі 19,388.

3) Б іішшх селах Кирвськор гуверні]і тчуть в усіх сім]ах, ]ак і в Чор- 
шіговііічіші, особливо в РадомислЬськім повігі, теж і в колоні]і Менонітів 
.в Вердичевськім.
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Губерні|а Ки]івська Подольска. Волинська.

Шчиикш і штукатурів . . 5 7 6 351 4 4 9
Стеколыдчиків . . . . 15 0 ? ?
Ковалів . . . . . . . . 63 8 4 3 2 3 1 4
О л ь у о а р ів ................................. . 2 1 6 37 ?
Лудильшчиків і мідників . . 38 6 20 1 169
Т о к а р ів ....................................... 63 25 10 8
Оббиізалынчиків . . . . . 109 ? ?
Ш орішків і каретників. . 691 93 151
Г а н ч а р і в ................................. 14 2 ? ?
Б о н д а р і в ................................. . 33 3 39 9 146
Перепльотчиків . . . . 2 2 9 50 90
Ч а с ів ш ч и к ів .......................... . 169 70 8 6
Іувелірів (золотарів). . 135 57 8 4
Фортеіуаншчиків . . . . . 4 4 3 ?
Різчиків печаток . . . . 11 '? ?
Іконників . . . . . . . . 1 6 4 ? ?

Усього 1 3 ,887  8 ,7 0 7  6 ,0 9 4 ,вкупі 2 8 ,1 8 8

Із цього списку видко, шчо деіакі ремесники, особ
ливо в Подольску і Волиискі] губернуі, не занесені в 
перелічуваньньа, так шчо в загалі в тръох губернуах 
треба признати певних, а може ,] поверх 30,000 ремес- 
ників тим більше, шчо тутки не перелічені ремесники 
де]аких містечок більших от інших иовітових городів. 
ІІо цьому рахунку, коли пересічно на губернііу візьме- 
то десьать тисьач, то на всьу Украину буде ]іх 100,000 
самих ремесників чоловіків, а рахуіучи по 5 душ на сімзу,, 
все льудство, котре живе з ремесла, увесь ремесницьки) 
стан матиме 500,000. х) На загальне льудство росс. Укра
йни в 16 ,000 ,000  це виіде трохи більше от 3% . Не треба 
одначе забувати, шчо це тілько самі городскі ремесники,.

*) В Полтавску губернуі усіх ремеоників, вкупі сельських і місцових,. 
рівньазетьсьа 26,352 чоловікам.

Дивись Труды коммиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности 
вг Россіи■ Выпускъ I, 1879 г. стр. 35.

В Полтавшчииі між ремесниками на^білыи шевців і колеснпків. Ма̂ жо-- 
всьуда ремесло  ̂ хліборобство по сслах ідуть поручь.
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окрім котрих шче іесть чимало в селах. Тим часом од
наче знаіучи, шчо жиди маіже всі живуть по городах 
і містечках і шчо всіх жидів на Укра,]іні більа 1.500,000, 
ми бачимо, шчо тілько невеличка частина ііх працьу|е 
по ремеслам. Не можна сказати скілько саме із усіх
500.000 льудства ремісничного стану належать до жи- 
дів, але ми не новинни дуже помилитись положивши
300.000 або часть всіх жидів, ,]ак вже вишче ка
зано.

Треба додати шче до цього вагального перегльаду 
ремесла на Укра.ііні, шчо так ]ак станьньа підмаістрів 
і учеників дуже тьажке, а ремесла по всьому світу змен- 
щаіутьсьа, не тілько в нас, то ,і не дивно, шчо в Укра- 
раських городах теперечка число маістрів рівне числу 
підмаістрів і учеників взьатих вкуиі: Із 28 ,000  нашого 
списку 14,000 ма)стрі, 9 ,000 підлгсустрг, 5 ,000 ученики. 
3 одного боку ніхто вже охоче не ,)де в ремесники, шу- 
каіучи другого заробітку, з другого ж, при браку ре- 
месничних школ і негарнім стані тграці наших ремесни- 
ків вони де далі ріш:і,іутьсьа' праці, не витримуіучи бо- 
ро*гьби з загрьаничним або машинним товаром. Ось чому 
не дивно, шчо в наібільш освічених і промишленних 
городах Украіінн число ремесників в загалі білыне ,) 
окрім того знаходитьсьа більш хлопців в науці і під- 
маістрів на роботі у  маістрів. Так напр, в Одесі в 1875 
році усіх ремесників було 7,980 і між ними ма]стрів 
— 2,386, підмаістрів— 4,031 , ученикір— 1*563 х).

Придивльаіучись до списків ремеснпків, ]ак до Одес- 
кого, так і до списку ІІівденно-Захиднього кра]’у; ми 
бачимо, шчо по наших городах, ,іак на решті і звпча,)но, 
між ремесниками на]більш кравців і шевців. Так напр, 
між 28 ,000  ремесниками трьох губерну Ки]івскоіі, ІІо- 
дольскоііі Волинскоіі кравців більа 4,300 т. більш 15% , 
а шевців навіть більа 6,500, т. і. трохи не 25% . В

!) Хвабрічна статистіка гор. Одеси 1875, стр. 52.
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городі Одесі на 7,980 усіх ремесників кравців 785 т. ,). 
10% , а шевців 993, шчо рівньаіетьсьа 12,5% . Че
рез те говорьучи про житьтьа ремесників на Украрні 
ми наіперш і обернемось до льуде.) працьуіушчих над 
цими двома ремеслами. Ось шчо нишуть про ]іх із 
Нодтави до ^Громади: “

„Робітники иершого розбору оціх двох ремесел роб
льать по мастерским хазьаінів, але на свсуіх харчах. 
Працьуіучи шчоденно, зімоіу ,| у літку, з годиннріу от- 
дишкоіу, но 17 годин, швець, середнее, можеть заробити 
в місьаць 12 карб.; з иоловино,іу; то б то рокова ,)ого 
заробітна плата рівньа)етьсьа 150 карб. Справді ж це 
остатнье число далеко зменыиуіетьсьа,1 бо не ціли] рік 
іде однакови) заробіток: сливе три місьацьа шчо року 
в шевців бува,|е безробгттщш, коли місьачнщ заробіток 
змешшуетьсьа на половину-—-так шчо справдешну серед- 
ні.і рокови) заробіток шевцьа буде 125 карб.

„Ро.крви,і заробіток кравців з иершого погльаду зда- 
Іетьсьа далеко білыним, ніж у шевців; середні] номісьач- 
ни.і заробіток рівньаіетьсьа 20 карб. 50 копуок, а ро
кови,) би то 245 карб. Але в цьому ремеслі ,) безробіт- 
ницьа бува,)е довше 4 — 5 місьаців і заробіток зменша- 
Іетьсьа тоді в ,|іх далеко на більшу частину, ніж у шевців: 
на,)білыниі тоді заробіток 5— 8 карбованців у  місьаць, 
так шчо зробивши розлік, викльучивши шче карбован- 
ців 10 на деіаки,) росход дльа роботи,— нитки, шовк, 
світло, триски дльа залізок і інші — иолучимо, шчо се- 
редніі рокови,) заробіток кравцьа робітника рівньати- 
метьсьа 165 — 185 карб.

„Нічого, зда,)етьсьа, казати про те, шчо такого заробіт- 
ку, а особливо в шевців не стаіе на те, шчоб оилатити 
різні скарбові ,| обшческі податки, прохарчувати себе ] 
сво,)у сім,іу, в котру сами,) дріб,іазок, шчо не може шче 
заробити собі ,і на хліб. Тут рідко коли доведетьсьа 
побачити старих робітииків;— не доживаіуть до старісті, 
— через те звичарвд ,і діти в сіміах усі малі. Звернути



— 73 —

треба увагу ] на те шче, іакі отстать на базарі ціни на 
наіпотрібнішчи] дльа робітників товар:— хліб, крупу, сіль, 
варево ] інніі, окрім того треба ,і кватиру наньати і 
стратити на це 3 0 — 35 карбон., треба одежину спра
вили собі і цілі] сім]і і те усе на один заробіток робіт- 
ника-чоловіка; жінка ж не ма]'е часу: добре, ]ак вона 
сама впоразетъсьа з дітьми,— обшщетьсьа, обпере, наго- 
ду)е, пригльадить, коли дитина заслабне; та чи мало ма
тер! роботи в нашу сімр?...

„От ]ак росказував полтавськи.і робітник про те ,)ак і шчо 
вони іідьать шчоденно: „Купит собі на базарі один хліб 
фтнтів зо три за 10 копуок, принесет з дому друбочок 
солі, та одну цибульку,-— от і всьа мо}а ]іжа на иівтора 
дні; разів три на тиждень себе ноласуіепг.— підеш у 
трахтир та вшцеш ча.|у; це коли компанце]у то віще 
концок на о. А то купит, теж разів зо три на тиждень, 
по маленькому оселедчику,— от наша усьа ,] ,)і;ка і наші 
ласошчі. Горілки вищеш тілько в недільу, або в велики] 
иразник, та ,і то не багато; гцанства в нас не ма_]е, та- 
.1 ні з чого: сливе в кожного у  нас ]е сіміа, або, на тебе 
податків багато накладено, або .ѵа.шунові ти винен, коли 
в нього узьав кілько гроше.і наперед на ]аку нужду, 
тпчо на)частішче ) буваіе між нашим братом, — те все 
треба оплатити... Де тут і за вішчо пити, — неха) и.іуть 
ті, шчо нашу кров іцуть!" I снравді між тамопіиіміг 
робітниками и.іаиства не маіе; на вулицьах ІІолтави 
скоруще можна зустрінути правого клубного або бан
кового ді.іача, ніж ,|акого спрацьованого, замученого ро- 
бітника, котрому і ]е причина залити сво]е невиводне 
горе. “

„Умовини на ,іаких нинька становльатьсьа робітники 
до хазьа,інів теж дуже цікаві, каже то,]’ же лист. Коли 
робітник стаіе на роботу до хазьа]ін» шче перши,] раз і 
не бравши у нього гроше,| на перед, то білъш того шчо 
нііаких умов, особливо ж заведених на бумагу- (нагар), 
не бува.]е, окрім звичаріих відомих кожному робітнику.
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Все діло кіньча]етьсьа на тім, шчо робітнику видадеть- 
сьа хазьарном рошчотна книжочка, де записуіетьсьі; шчо 
зробив робітник і скілько видано дому гроше] за ту 
роботу; в ті) же книжиці надруковані ,) ті правила, 
котрі мусить знати ] сповньати робітник в сворх сто- 
суііках з хазьа]іном і навіть ]ого сімдоіу.

„В то] же час, коли робітник обживсьа в хазьа]іна, 
попавсьа дому в лани,— зробивсьа дого виноватим, от тоді 
тілько настадо наото]ашча година умовин, котрі тоді 
вже ,і иишутьсьа на папері, ст в ер д ж у і у т ь с ь а п аписами 
робітника, хазьарна, а иноді і членами ремесничого 
урьаду: старшини ] інших. В  тих „условцах*' подрібно 
виписано і число довгу хазьа]нові ,] умови, іак то] 
довг уплачувати, і штраф и за всьаку провинитесь ро- 
бітника: за прогул, недбалість у роботі (цінуіему самим 
хазьа]іном), невідбуванъньа строку, нешаноба до хазьа- 
Ііна ] ]ого сім]і, п]анство і інші. За ці всі провинності 
з робітника по тому условуу ноклададотьсъа одрахову- 
вати 10— 25 карбов. Інколи в тім договорі пишетьсьа 
так: то мусить він (робітник), не доводъа діла до суда, 
безперечпо заплатить в моіу (хааъарна) пользу.

„Окрім от таких „услові]“ у хазьа]иів ]е шче один 
роб удержат» робітників у своііх неситих руках, —  це 
стачка, змова між ними, по котрі] ні один хазьа]ін не 
при]ме до себе робітника, доки це] не представить ]ому 
квітка від першого хазьаііна, шчо він чоловік шановни], 
не задира, не п|аницьа.

„Закон з свого боку не иотура)е, не да]е потачки ро- 
бітнику і теж відда]е дого до рук дого грабителів і ко- 
ристників: по Ремес/тчому Уставу, частини котрого над- 
руковані в рошчотних книжках, робітнику забороньа- 
,)етьсьа дома в себе вистачати то] сами) товар, ,]аки] 
він виробльа)е у свого хазьаііна ) иродавати дого на 
базарі, або робити на замову. За переступ же цього за
кона робітник мусить платити штрафу 5 — 15 карбо- 
ванців.



— 75 —

„А ось ]ака харч робітників кравців: У хазьарна Цех- 
містреипа напр, на 25 чоловік робітників на сніданьньа 
даіетьоьа хліб і один фунт сала, або щатъ певеличпих 
рж авих оселедцгв; на обід покладаДетьсьа сгм фунтів мнъа- 
са, так званого 4-го розбора— волов,п.\ шчелепів, обрізків з 
морди, хрьашчів і плівок— це на боршч, або на Іушку; на 
кашу ж кілька Фунтів різних крупів, змішаних з мишачим 
та криоьачим кізьаком; на вечерьу те, шчо зостанетьсьа 
від обіду. Хліб да]етьсьа так званщ двохтижнъовщ, то 
б то такіу, котри] спеченщ вже два тижньа тому назад, 
сухи,і ,)ак камінь, раз у раз заіілісніли], часом і зовсім 
ГН И ІуЧ И ].

„Хатки, в котрих робльать робітники, шевці і кравці 
дуже невеличкі, іноді в нідвалі, низенькі, тісні такі, шчо 
,І новернутись нігде, з невеЛйчкими темними вікнами, зі- 
моіу без дво,]них рьам, з глиньаним або цегловим помо
стом; садить у таку ма^стерску іноді 25 чоловік. По 
де,)аких хазьа]нах напр, у Васильева, першого швець- 
кого маістра у городі, ма]стерска зімоіу ] не топитьсьа, 
не диво ж, коли в оду маістерску на стінах цвілі на 
палець, стіни аж чорні від не,]і, по углах і з вікон те- 
чуть гнилі патьокп слизі, котрі гпи.іуіи додаіуть шче 
більше смороду воздуху, котрим диха]уть там нешчасні 
робітнкки. Кравцг теж страждаіуть, але от іншо]і при
чини. Дльа ііхнього ремесла треба, шчоб завжде топи
лась піч, де вони грі,іуть залізки дльа глаженьньа ро
бота. Дльа цього в |іх по мастерским окрім варистор 
печі або груби поставльано шче 2 або 3 залізних пічок, 
котрі від невиводнього жару роспікаіутьсьа до шченту; 
в хаті робитьсьа таіау чад, духота ,і млость, шчо ро- 
бітники мусьать завжде мати двері одчинені на двір, 
звідкільа з густоіу пароіу ,іде таки) холод, шчо треба 
сидіти підобгавши ноги і закутувати ііх в шчо небудь 
тепле: вверху пече, а знизу холод проімаіе.

,/Гаке то житьтьа робітннків у сво,)іх хазьаінів! Не 
ліпше ж воно і дльа тих самостуних робітників, шчо
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живуть дома ,] працьуіуть мов би то на самих себе, 
не ліпше від того, шчо такому окрім нестачі капітала 
дльа роботи: — різиого струмента, ,|ак то колодок, терпу- 
хів, ножів і іншого в шевців (про швецьку машину 
Іому і гадати нічого), шчо коштуіе вже не дешево ] 
у тім разі, коли в нього оце вое ]е — дуже сутъажно 
боротисьа з більніим капиталом хазьарна, у котрого ,і 
машини і усе іе і '.котрого скрізь иіддержуіе теперешнц 
господарски] порьадок.

„ІІереходьачи от батьків до діте^, от робітників до 
вчеників, наше оповіданьньа ещ е шче сумнішче. Ре- 
месницькі вченики:—  діти від 9 — 15 років, котрі 
віддані своими батьками, опікунами, а іноді ,і сель
ским сходом до різних хазьа.унів в науку. Не треба но- 
кладатн, шчо то ,і справді ,]ака небудь наука, шчо ха- 
зьарн і справді учить дітеі Сво]ему мастерству, ні! наука 
іде іакось то сама собі: хлопець придиБльа]етьсьа;}ай 
робльать старші. Зпершу ж діти ці служать за попи- 
хача, ]ак то кажуть: бігаіуть на базар, у лавки, при- 
гльадаіуть хазьа]ских дітеі, виготовльаіуть де шчо дльа 
стар их робітників, наприклад у шевців еучать дратву, 
чистьать струмент і т. і. Дльа цього оетатнього діла 
хазъарн будить )іх далеко рануш, годин за півтори, коли 
приходьать робітники з дому,— це ]ак літом, то годин 
у 3, а зімо_іу у 5 ранку; нотім того вони робльать 
стілько ж годин, скілыео і старші робітники; — зовсім 
неуки чистьать чоботи і лата.іѵть дірки, а трохи біль- 
ші,— літ 12-ти— 15-ти вистачаіуть і справжньу роботу. 
Таким побитом,— страшно ,і вимовити,— малг діти пра- 
щуІутъ тчодешо безугавно по 18 ■ годин,1 з годттоуу от- 
дишпоуу па спгдапънш ) на обід. Годуіуть діте.) навіть 
шче гірше і шче скупішче от великих робітників,

„Одежі да|стьоьа на один рік кожному хлоицьу 2 
сорочки і 2 штанів і на 4 роки одна сірьачина. Со
рочки ніколи не латаіутьсьа і не перутьсьа: надівши 
сорочку і штани хлоща носить уіх доти, поки вони не
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роспадутьсьа на іого тілі, шчо буваіе ^ак раз через пів- 
року; тоді даіутьсьа іому другі.

„Усьа дітвора спить в одну хаті, долі, на гнил у та 
воньучу соломі. У хазьа.і іна Васильева , де, ]а казав, 
маістерска ніколи, навіть і зімо]у не топитьсьа, діти 
згожуіутьсьа кратче ночувати в отд нетопленц, холод- 
нц ма]’стерску, ніж у тц, сказать би хаті, так ні, у  
тому іакомусь закутку дльа шченьат, котрщ і;ім дльа 
снаньньа приназначени), де окрім такого ж самого холо
ду .1 мокроти ]іх живцем [ідьать блошчиці, блохи воші, 
шчо аж кишать там. В  то] закуток і на часинку не 
ложна навернутись, так тебе зараз і вкрще ота погань. 
Постіль же собі діти стельуть долі у маістерскі.і, під- 
стилаіучи иід себе трохи соломи \ кладучи у голови 
ослони. ІІІчоб нагрітись, вони вкриваіутьсьа рьадном з 
головоіу, одним на 4 хлопдьа і льагаіуть тісно, обцма- 
мщуть один другого руками ] ногами, мов і справді ті 
шченьата, від котрих вони не далеко відіішли по всц 
обстанові свого житьтьа.

Ві|ку терпльать ці діти від хазьаінів страшепнуіу: 
штовхнути сидьачого за роботоіу хлопцьа з усііе,)і сили 
в спину, оперезати .іого потьагом реміньа в півмезіньцьа 
завтовшкя, вважа.іетьсьа ні за вішчо. Катуваньньа дітеі 
доводить ]іх до каліцьтва, а іноді ,і до того, шчо вони 
самі собі смерть заподіва.]уть, вішаіутьсьа або шчо/1'

Нам дуже жалко, шчо ми не можемо привести усі- 
Іе,]і це]і дуже докладной дописі, але ось шче рахунок 
барита хазьарнів, із за котрого терпльать таку нельудъ- 
ску муку, не тілько робітники, але шче і малі дітй, 
шчо отдані в невольу певно на]частішче проти ,’|іх влас- 
ного схочу.

„Рахунок бариту, іакиі маіуть в ІІолтаві хазьа^ни, 
шевці ,| кравці з сво]іх робітників і відносина тих барп- 
нпв до заробочор плати ось ]акі:



ШЕВЦІ. Звича]па ціна, 
шчо плат, заказч.

Вартість 
матері алу.

Плата
робітшшу.

Бариш і о/0 ]е)'і проти 
плати робітника.

1. Виросткові чоботи ц іл ъ н і...................... 6 карб. 3 карб. —  к. 1 К. 2 5  к. 1 к. 75  К.  —  140°/°
2. Вироеткові п р и ш ви ............................... 4  „ 1 „ 5 0  „ 1 и  ?) 1 „ 5 0  „ —  150
3. Петербургск. товару чоботи цідыіі. 9 „ 5 я >> 1 „ 2 5  „ 2  „ 75  „ —  2 2 0
4. Пришви такого ж товару................... 6  „ 2 „ 5 0  „ 1 „ 2 5  „ 2 „ 25  „ —  18 0
5. Ка.юші різного т о в а р у ....................... 4 -  5 „ 1 „ 5 0  „ 1 „ 25  „ 1 — 25  до 2 — 25  к. 140
6. Великі чоботи (ботФорти)................... 1 0 - 1 2  „ 5 1/2 „ —  6 кар. 1 „ 2 5  „ 3 — 2 5 д о 4 — 75 „ 3 1 5
7. Черевики (ботинки) жіночі, напьсъкі. 3 1 5 1 „ 5 0  к. *  75 ,, 1 — 2 5 до 2 — 75 „ 2 6 5
8. Черевики(ботинки)чоловічі,паньоькі. 7 —  8 „

сё-1
ИСОсо 1 „  2 5  „ 2 — 75 до 3 — 2 5  „ 2 4 0

Середнье 200о/о,

КРАВЦГ.
На^'меньши] бариш.

1. Сьуртучна або Фрачнапара оукошіа. 4 0  —  6 0  „ 2 0 — 2 5  карб. 5 „ 5 1/* 15 к. 29Ѵ 2к . —  2 0 0 %
2. Окроме сьуртук або Ф р а к ............... 9

??
9

>> з » 3 V* ? ?
3. Трікова кругла пара.............................. 25  -  35 „ 15 карб. 4 „  4 1/* 6 „ 1 5 1/* „ —  150
4. Пальто на ваті драпове....................... 35 —  5 0  „ 1 8 — 2 5  „ 3 4 *  4  к. 1 3 1/»,, 21  — 3 5 0
5. Пальто л іт н ь е .......................................... 12 —  2 0  „ 5 — 10 „ 2 „ -  , 5 „ 8 „ —  3 5 0
6. І І ід ж а к ......................................................... 1 2 - 1 8  „ 5 —  8 „ 2 „ —  „ 5  „ 8 „ —  2 5 0
7. НІтани різпого матеріалу................... 9 - 1 7  „ 5 - 1 0  „ 1 „ -  „ 3 „ 6  „ —  3 0 0
8. Жілети різного матеріалу................... 4  —  6 „ !'/»  2  „ 1 ;? 17* „ 3 „ —  150

• Середне 2 5 0 %
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„ІІамьатаіучи, шчо ререднц заробіток шевцьа рівньа- 
Іетьсьа 125 карбованцьам, а краВцьа 175 карбованьцьам, 
то треба тілысо першу суму помпожити на 2, а другу 
на 2 %  шчоб мати певнщ бариш хазьа]іна з праці кож
ного ;]ого робітника. 1 2 5 )х (2 = 2 5 0 , це визнача]е, шчо 
кожни] швець добуваіе хазьаіінові чист их 250 карбов. 
річно.’ Здобуток от на]ма кравців-робітників шче бідьши): 
1 7 5 X 2 1/а==-4 3 7 ]/2 карбов. з кожного чоловіка річно. 
Це визначэде, шчо таки] мастер, ]ак напр. Цехмістрен- 
ко, котри] держить 25 робітників і морить ]іх голодом, 
ма]е більа 12,000 • карбованців шчорочнього чистого до- 
бут ку.“

Але час вже нам покинута Полтаву і подивитись, чи 
не кратче живетьсьа у кра^іньцьу-ремеснику в інших 
частинах цашо,|і землі, напр, на заході, Гии шче до ев
ропейской освіти і волі. Тим часом ось шчо пишуть 
із Котарна в Таличчтіі про заробітки тамошніх ткачів- 
самостуних хазьаінів. 3) Ось ,|а ки] заробіток і ]аки) ви- 
даток, рахуіучи дуже бідно на мал у сіміу, ма̂ е та- 
мопші] ткач: ;>То] ткач, шчо о нім бесіда шце свозу 
хату ,) коло не.)і ]е чверть морга десьатини) грун
та. Належить от же до так званих хаЛупнпків (без- 
польних). .Іого родина складауетьсьа з трох осіб, т. ]. 
]ого самого, жінки ] доныси. Ми говорили з ним де о 
чім і ,іа просив ,]ого, шчоб він вирахував, кілько би іому 
треба на ііду на рік дльа всуер родини, на одіж і т. д., 
а кілько зпов ма]е доходів. Пода]у тоі обрахунок. Треба 
ту завважати, шчо росходи рахуіутьсьа ту — не кілько 
він вида]е, а кілько ,іому зда,)етъсьа доконечнпм, шчоб 
жити,— а доходи розумі]етьсьа ді]Сно ,]0Г0.

„Видаток на ,]іду дльа трох осіб на тиждень:

-1) Дзвік. Галицько-Украішська збірка, 1878. стр. 269.



2 гарці жита на хліб —  1 гарнець по 2 0
кра|І|ерів (15  к о п і ) о к ) . .......................... 4 0  кр. (3 0  к.)

1 чвертка булъби (картошки).......................... 6 0  „ (4 5  „ )
1 гарнець пшениці на підбивку . . . .  3 0  „ (22
2 кварти білор муки (борошна) по 1 0  кр.

СП* к . ) .......................................................... 2 0  „ (15  „ )
3 кварти круп, по 8 кр. (6  к.) кварта. . 2 4  „ (18  „ )
7? топки с о л і ...........................................................6  ( 47а)
ІІа  омасту (сало або олца)................................ 15 ,, (1 2  „ )
1 гарнець молока....................................................12 „ ( 9 „ )
4  вьазанці дров ( 3  літом, 6 зімоіу) по

8 кр. ( 6 ) ...........................................................3 2  „ (2 4  „ )
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Разом прожиток тижневи] трох осіб 2
гулъд. 39  кр. . . .................................(1  кр. 80  к .)

Ш чо виносить на одного по середині 80  кр. (—  „ 6 0  „ .)

Одіж дльа трох осіб на рік:
А )  дльа чоловіка.

1 сорочка (2 сорочки на 2 роки) . 1 г. 2 0  кр. ( 9 0  к.)
1 нагавиці (дво^е теж на 2 роки) . —  „ 4 0  „ (3 0  „ ) 
Чоботи (нові чоботи 4  г ., підшить^е

2 г., па 2 р о ки ).................................3 „ —  „  (2кр б .25к .)
Опанча, кабат (с в и т а ) ..........................3 „ —- „ > (2кр б .25  к.)
Еапельух (за, 6 0  кр. па 3 роки) . —  „ 2 0  „ (1 5  к.) 
Ш апка (за 1 г. 6 0  кр. на 4  рока). —  „ 4 0  „ (3 0  „ )

Одіж на чоловіка річно . . 8  г. 28  кр. ( 6к р б .21к .)

В )  дльа жінки.
2 сорочці (по 1 г. 2 0  кр.) . . . 2  г. 4 0  кр. ( 1крб.80 коп.)
2  спідниці (одна неділъна 2 р., дру

га  1 г. 2 0  к .) ..............................3 „ 2 0  „ ( 2 „ 4 0  ,
Чобочи (з підшитьам на 2  роки). 2 „ 50  „ ( 1 „ 8 7 і / г ,
2  запасці (фартушки)..........................1 „ 2 0  „ (—  „ 9 0  ,
3 хустини (по 3 0  кр.) . . . . —  „ 9 0  ., (—- .. 6 7 і / г , 
Х устк а  зімова (нова 4  г., на 2 роки) 2 „ —  „ ( 1 ,, 5 0  ,
К а б а т ...........................................................2 „ —  „ ( 1 „ 5 0  ,
На зіму кожух дубка) , ■ • ■ 3 „ —  „ ( 2 „ 2 5  ,

Одіж на, одну жіику річно, 1 7 „ 2 0  ,, (12крб.90 коп. 
На дві жінки виносить. . 34  „ 4 0  „ (25крб.80 коп.
За рік одіж длъа трох осіб. ,42 „ 68  „ (32крб. 1 коп. 
За рік ,]іда длъа трох осіб. 1 2 4  „ 2 8  ,, (93крб.21 коп.
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Окрім того шче інших видатків:
Податок, 3 г. 90 кр. грунтови^, до 

того шалъварок 3 д н і= 9 0  кр. і
вароботкови] 30 кр...........................5 г. 20 кр. ( 3 к. 90 коп.)

Горілка на тиждень по 10 кр. . 5 „ 20 „ ( 3 „ 90 „ ) 
Тьутьун тижнево на 12 . . . . 6 „ 24 „ ( 4 „ 68 „ ) 
Овітдо, на ціле літо за 20 кр., на 

зіму по 2 кр. денно (зіма трива^е
5 місъаців).........................................3 „ — „ ( 2 „ 25 „ )

Горш ки....................................................—  „ 50 „ (— „ 3 7 г/а )
Соломи п]ать околотів по 10 кр. . — „ 5 0  „ (— „ 37 і/г ) 
Вапна . . . , .............................—  „ 40 „ (— „ 30 „ )

Разом 21 г. 14к.(15 к. 80коп.)

Всіх видатків на три особи: 124 '28 -| -42 -68 -]-2Г 14  
виходить 188 г. 10 кр., а додаіучи до того шче видатки 
на різні дрібниці, направи і т. і., котрих тут всіх ви- 
числьати ані не можна, ані не треба, візьмем по 12 г. 
річно, то одержимо цілих 200  гульденів або 150 кар
бованцев.

Із цього рахунісу ми добре бачимо, шчо харчі у Ко- 
марньанских ткачів ма^же такі самі, ^ак і в наших льу- 
деі, тілысо горілка кошту]'е звича]но нашим більш 3 карб. 
90  коп. у рік. Ііаібільша різницьа виходить на одежі. 
У  нас в південнц Укра}іні чоловік, котриі живе не дуже 
бідно, ніколи не можеть одьагтись за 6 карбованців у 
рік, а це рахунок заможнього ткача; або такого, іаким 
би ткач бажав бути. Певно, шчо ]ому дльа того треба 
видати ма]же тричі стілько гроше]. Тим часом розумі- 
Іетьсьа, шчо ткачеві і потрібно менш одежі, особливо 
чобіт і тешку і одежі, ніж хліборобові, або чумакові. Та 
І на решті іакі ті достатки, шчо баж ав  мати ткач? 
„Швтораста карбоватців\“ іака нуждена купа на вдер- 
жаньнъа трох осіб через ціли) рік. Тілько щатьдесьат 
карбованьців бажаіе одна особа річно на ]іду; убори ] 
на всьакі при,]емності житьтьа сього! Д іака ж то ]іда? 
Така шчоб не вмерти з голоду. Всьа страва не смачна,

— 81 —
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бо б съ о го  омасти ^де на три особи річно тілько за 7 г. 
80  кр., т. ]. на одну особу денно менше %  кра]царьа 
або річно 1 г. 80  кр. (1 карб. 35 к.), за шчо мож купити 
в Галиччині 5 ф. солонини або сала.

Іака ж та одіж? Така, шчоб голи] не ходив. А іакі 
прщемності житьтьа? Ііі]аких. Розраху]емо ж ]ого до
ходи: Заробити може двома верстатами (щэацьуіуть усі 
тро]е: дво]е робить, одно суче цівки), коли ]е робота ] 
наіліпше платьать,— на]білыне 2 г. 40 кр. (1 к. 80  коп.) 
на тиждень, а коли гірше платьать, то 2 г., 1 г. 80 кр., 
а навіть 1 г. 20 (1 к. 50 коп. — 90 коп.), шчо визна- 
ча]е наіменши] денниц заробіток 20 кр. (15 коп.), а на]- 
більши] 40  кр. (30  коп.) Наібілыниі тижневи] заробі- 
ток 1 карб. 80  коп. трапльа]етьсьа рідко, а наічаотшіче 
меншиі більа 1 карб. 20 коп.

Іак би, прижмем, ткач заробльав шчо тижнъа 2 г. 40 кр., 
то на ціли] рік заробльав би 2 ’4 0 х 4 9  (3 тижньа ви- 
падаіе на свьата без н ед іл ь)=117  г. 60 кр. на]білыиа 
сума зарібку. ІІорівньавши іер з вишче обрахованими 
конешними росходами, побачимо, шчо хоч би кожни^ 
тиждень був іак на]лішни], то все таки було б недо
бору 84  г. 40 кр. (63 к. 30 коп.) Це на]мешна купа 
недобору — і )ак бачите вона тілько трохи менша від 
половини веер бажанор, доконче потрібнор купи.

За назгірніи] заробіток візьмемо 1 г. 50 кр. (1 жар. 
12Ѵа кон.) Виходить на рік 1 '5 0 )х^ 4 9 = 7 3  г. 50 кр. 
Недобору буде 2 0 0 — 7 3 -5 0 = 1 2 6 '5 0 : Це визначаіё, шчо 
наібільша купа недобору два раза білына ніж увесь 
річни] доход. 3  відки ж, запита]сто, бере він на то,] не- 
добір? Трошки з свого города, трошки з того, шчо в 
літі заробить дешчо білыие на жнивах, а білыне ні 
відки. Розумуесьа, шчо недобір так і лишаіесьа дуже 
велики] і тому вже нічого порадити:— мусьать голоду- 
вати. А коли вже дуже притисне, то мусьать прода- 
вати грунт, ]а,ки] хто шче ма]е. То зиичарш ] ді]есьа.“
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Тим часом може хто нам відповіда,]е, шчо не треба 
по житътьу ткача судити в загалі про житьтьа робіт- 
ників, бо звісно, шчо ткачі маіже усьуде одни із на,)- 
нешчастливішчих льудеі і тому не дивно шчо і в Га- 
личчині ,|іх дольа така недобра. Візьмемо ж дльа відповіді 
заробітки і житьтьа робітника із великого міста, нале- 
жашчого до того розбору працьуіушчнх льуде], плата 
котрим на]вишча. Ось шчо пишуть про Лъвівского на- 
боршчика (зецера), з ,]ого власних олів: *)

„За, чоловік жонати], у мене четверо дрібних дітеі, 
— значить,— родина склада]етьсьа з 6 голов. Працьуіу 
при одну з тутешніх шчоденних газет, шчо в нас ува- 
жаіесьа стосунково наршшим зарібком. Дохід мі] кож- 
дого робочого тижньа (6 робочих днів, працъуіучи шчо 
день рано від 8 — 12 і з полудньа від 1— 7 години) 
виноспть в тиждень 16 г. 36 кр. (12 карб. 27 коп.) 
(Така плата десьати-годинни] день добуті тьажкими 
змовами 1871 — 72 років). За рік (49 робочих тижнів) 
плата цьа чинить купу 801 г. 83 кр. (601 карб. 40 коп.), 
або коли розрахуіемо ]е]і на цілиі рік, то випаде, шчо 
на житьтьа сво]е ] сво]в]г родіши зароблбаув пабортчик 
тижнево 15 г. 4:2 кр. (12 карб. 31 коп.) Коли б ска- 
зати про таки] за|зобок сельскому робітникові,—■він би 
здивувавсьа ,] певно би сказав, шчо, ма̂  він таки] заро- 
бок на тиждень, не потребував би нічим журитись до 
суду-віку. Але тут діло маіесьа зовсім не так. Погльань- 
мо лишень на спис видатків тижневих на житьтьа і 
помешканьньа, то ] побачимо, шчо цьа велика купа заріб- 
ку лиш на око велика, а на ділі ]і] відповіда]уть шче 
білыні потріби."

Видатки тижньові нашого наборшчика обраховані 
середніми цифрами ось ]акі:

') М олот■ Галицька-Укра^шока збірка. Львів, 1878, стр. 144.
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Забеспеченье в товаристві. . . . —  г. 79 кр. (60  коп.) 
Помешканьньа ] податок містови] . 3 „ 15 „ ( 2 к. 37) 
Виживлеяъньа родини злож. з 6 льуд. 8 „ 4 0  „ ( 6 „ 30)
Дльа хлопцьа на шкільні потріби . —  „ 50  „ ( —  „ 3 7 1/*) 
На одіж дльа 6 осіб тижнево . . 2 „ 50  „ ( 1 „
На тъутуп, пиво, горілку ] пр. . —  „ 48  „ ( —- „ 36)
На домові видатки, на солому, горш

ки, посуду ] т. д ............................... — „ 30  „ ( — „ 221/а)
Дльа усуед  родиии на праньньа,

шитьтьа, латаныіьа . „ . . . 1 „ 55 „ ( 1 „ 15)
На дрібні надзвичаіні видатки . . —  „ 10 „ ( — „

Разом кошту^е 6 осіб на тиждень. 17 г. 77 кр.(13 к. 32 к.)

Одна особа пересічно 2 г. 96 кр. Дак бачимо, пупа ви- 
датпгв о 2  г. 35 (1 п. 79 п.) переходить пупу тижневого до
ходу. Ось вам і велика плата! Може хто небудь скажеть, 
шчо видатки пораховані занадто широко? Тому відкажемо, 
шчо ві Львові житьтьа дуже дороге: Фунт мньаса кош- 
тузе 28 краіцарів (21 коп.); хліб (на 6 льудии, хоч і 
малих овсім недоотаточни]), 20  кр. (15 коп.), Фунт борош- 
на пшеничного 12 кр. (9 коп.) і т. д. Ііе треба забу- 
вати, шчо такі доходи, іак наш наборшчик, побираіе зов- 
сім не білына часть наборшчиків, а ледве 40°/0 . Шчож 
мабуть робити ті, шчо заробльаіуть по 12, 10, 8 гуль- 
денів (9, 1 %  6 карб.) тижнево, а де в котрі робочі 
тижні і зовсім не можуть знаіти роботи, — або і такі, 
шчо через іішігц рік робльать тілько 3—-4 місьаці? 
Шчож ма^у казати, говорить далі наш наборшчик, на 
звичадіу балаканку, шчі-ді наборшчики напротів усіх 
других робітників мабуть велики] заробіток? Шчо другі 
робітники заробльаіуть шче менше, тому не перечу, але 
дльа наборшчиків це не втіха, бо і цх заробок, хоч може 
І білыииі, не вистачаде на житьтьа, зак то кожни) ио- 
бачить з мого обрахунку."

Ми б могли дати шче багато прикладів гіркого жи
тьтьа ремесників на Украрні, починаіучи от наібідніш- 
чих в захованих по закутках сельских громадах і кін-
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чаіучи іншими із городских робітників, котрі на подіб]а 
Львівского наборшчика, добуваіуть заробочу плату, на 
перши] погльад доволі велику. Тим часом нам не можна 
занадто продовжати нашу розмову і нам шче треба дати 
відповідь на нитаньньа, котре мабуть не одному із на
ших читачів навернулосьа на ум:

Чому на Украііні, особливо, де між ремесниками шче 
] досі більша половина самості]ні хазьа]ни, ііхні] заро- 
біток таки] мали)? Певно, шчо тутки це залежить не 
від цехів, або інших притискуіушчих упорьадковані] 
ремесла, бо ]іх ма]же позничтожено, але от ширпшх і 
загальщцшх резонів. Окрім того, цехові порьадки не- 
добрі тілько дльа робітників, а хазьаргам навіть пособ- 
льаіуть. Тим же часом тепер гидко жити не тілько 
наімитам, а дрібним ма]страм. Наіголовнішчим резоном 
цьому іесть те, шчо в теиерешні часи ремесло дрібне 
ота]е ма]же овсім непотрібним, бо замість іого народив- 
сьа іншиі поръадо'к, при котрому кожна працьа іде да
леко спорішче. Де] нови] порьадок починаіетьсьа з ма- 
нуфактури ] чим далі усе більш переходить у .ѵпапри
ку. Ремесло гине не через шчо інше, ]ак через те, шчо 
чоловік один, або вдвох чи втрох не можеть витриму- 
вати боротьби з громадоіу льуде]. Між ремеслом і ма- 
нуфактуроіу іесть наігірша ,і наіголовнішча різницьа та, 
шчо в рюмеслі трохи поділу праці і кожен робітник 
повинен іер уеьу робити сам своими руками, або тілько 
при помочі занадто простих етрументів. При мануфак
тур! працьа вже подільана між громадоіу льудеі і хоча 
звичаіно кожен з ,]іх так само шче робить руками або 
дуже простим струментом, але раз у  раз одну малень- 
ку частину ]ако]і праці і через те нривча]етьсьа роби- 
ти іе]і дуже гарно ] дуже швидко. Вдруге знов ману
фактура можеть користуватись, при ]е]і величезні ] ка
питал! такими річьми, котрі дльа дрібного ма]стра раз 
у  раз би зостались без приступу, так напр. хазьа]ін 
мануфактури, маіучи в сво]ім роспорьадку цілу громаду
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робітників, можеть збудовати велики] будинок дльа свого 
заводу, добути ввесь потрібни] струмент і матеріал. 
Таким робом не важко зрозуміти, чому в боротьбі з 
ремеслом послідне слово повинно зостатиоь за мануфак- 
туроіу, або в загалі за кожному нодільаноіу ] громадь- 
ско]у нрацеіу.

У.

ІІоді.і праці ) мануфактура на Укра]іні.

3 початку житьтьа льудского, поки шче кожна пра
цьа була проста і невелика, то кожен чоловік міг ]е]і 
робити сам один, не запитуіучи помочі в других льу
де]. Окрім того, перше льуде жили осібнішче один од 
одного ] мали менше між собору відносин. Тим часом 
незабаром стали трапльатиеь такі праці, котрі, хоч шче 
дуже прості, але все ж не могуть бути зроблені од
ним чоловіком, а безпремінно потребуіуть помочі других 
льуде]. Так напр, хоча один чоловік і можеть зрубати 
на]більше дерево, але перетаскати ]ого з одного міста 
на друге мігтимуть тілько кілька льѵдеі, узьавшись вку- 
пі до робот и. Знов один чоловік не можеть гребльу за- 
гатити, бо поки він кидатиме земльу, а вода розмиватиме 
все, шчо він наробить. I  дльа цього певно треба при
ложите працьу хоч невеличкор громади льуде]. I  так 
само дльа кожно]і іншо]і велико]і і тьажко]і праці, котра 
бажаіе багато сил и, хоча б вона ,] була наріростішча. 
От через шчо льуде вже в дуже давнъу старовину по
чали робити великими громадами вкупі. Так напр, ве- 
личезні Египетскі піраміди,. котрим більа 6000  років, ]'ак 
вони збудовані, потребували праці тисьач, або може 
І десьатків тисьач робітииків. Так само ] великі канали,
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по котрим в старі віки проводили воду; храми, дворці 
І іпші великі будинки. Це певно визнача]е, шчо льуде 
почали працьувати громадами з початку через те, шчо 
робота була занадто тъажка дльа одного.

Але швидко до цього резона громад скор праці, або 
Шщперагщг, ]ак ]'ер зовуть звичаіно, прибавивсьа ] дру- 
гщ. Інша працьа, хоч не дуже тьажка дльа сили чо- 
ловіка, зате дуже складна, потребуіе дуже багато різ- 
них дрібних праць, котрим уоім навчитись одному чо- 
ловікові не легко, або котрі всі навіть не можуть на 
однім і тім же місті буть зроблені. Через те вже в 
дуже старі часи, де ]акі роботи, дуже тонкі, або кот
рим вчившись треба було багато часу потерьати, роби- 
лись не всіма, а тілько дебатами із льуде]. Так напр, 
ми вже казали, шчо дльа виробки оружьа були осібні 
ма]стерскі, в котрих у  часи Римльан, а упісльа і при 
Карлі Великім сходилось навіть по кілька сот робітни- 
ків, котрі кожни] знав сво]е осібне діло. Так само на- 
віть у старих Галлів, батысів теперешніх Французів, були 
великі ганчарні маістерскі, ]ак то видко по останкам 
рхнього города Бібракта.

Тим часом одначе ні старі часи, ні середні віка шче 
не були правдивим часом великор громадсько]і праці і 
поділу ]ер. В  городах Бельгуі і Голландф, правда, вже 
в X I I I  віку ткачі робили по кілько десьатків і навіть 
сотень в купі, але все ж вони робили шче дуже про
стим струментом і кожен сам робив усьу працьу от 
початку до кіньцьа. Певно, шчо було користнцше бу
довати один будииок на сто верстатів, ніж дльа кож
ного один мали) і оце тілько і було, в купі з потрібо- 
Іу догльаду, наіголовнішчим резоном громадскості нраці. 
Але де далі, тим громадська працьа стала при] мати 
іншиі характер. На перше місто виступила тонкість та 
складність праці і через нер поділ ]е]1 між робітниками, 
де далі, тим дрібнішчщ. Кожен розумуе, ]ака страшен
на одліка теперешнього от прежнього порьадку, коли



наприклад один і тоі же робітник і руду копав і за- 
лізо витопльував і плуг із рго ковав. Теперечка ж така 
дрібнпцьа, ]ак булавка, проходить не менш ]ак через 
руки 18 робітників. Один тьагне дрот, другщ іого ріже, 
треті] обточуіе, четверти] скручу]е головку і т. д.

На шчо ж, спитаіете, таки] дрібниі поділ праці? .Іака 
користь з того? Певно, шчо от того користь дльа ха- 
зьаііна іесть та, шчо робітник, призвичаіуіучиоь до одно]і 
Іако)і праці, котру він робить цілісіньки) вік, починаіе 
]е]і робити дуже швидко ], не наче машина, раз у раз 
однаково. От цього швпдкість праці страшенно росте, 
а через не]і і бариші хазьа]іна. Але робітникові таки) 
дрібниі поділ праці багато шкодить: кожна робота, ]ака 
б вона не була легка, усе ж можеть зашкодити здо- 
ровіу, коли вона раз у раз робитьсьа та сама, без жад- 
но]і одміни. Знов робітник тілько ] знаіучи ЦІЛІСІНЬКИ] 
вік працьувати над одному заучено]у роботоіу, звичаіно 
дуже простоіу, одвпкаіе думати про своіу працьу, по- 
чинаіе робити сам не наче струмент ]аки]’, і в загалі 
одуріваіе. На]головніщче ж лихо робітникам це те, шчо 
знаіучи тілько одну дрібну частину іакого ма}стерства 
(напр, дзтари проходьать ма]же сотньу рук), а не все 
ма]стерство, вони страшенно рішаіутьсьа всьакоіі само- 
сті]ності напроти хазьа]іна. Не важко зрозуміти, шчо 
потреба в робітниках, котрі тілько і знаіуть одну дуже 
просту роботу, напр, насажуіуть головки на булавки, 
не можеть бути занадто великоіу дльа хазьа]іна. За ко
ротки] чао він можеть задовольнити ]еіі при помічі іі-і- 
шіх робітників, а тих, шчо з ним не згожуіутьсьа, лишити 
без жадного заробітку. От через шчо хазьаіни і маіуть 
міжливість при дуже дрібнім поділі шче білыне зобіж- 
дати робітників малоіу платоіу і тьажкоіу працеіу, в 
певні] надуі, шчо ті ііх не покинуть, боіучись загубити 
остатни) шматок хліба.

Таким робом дуже дрібниі поділ праці стаіе одним 
із резонів шче гірпюіі неволі праці під капіталом. Воно
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зводитьсьа на те, шчо подібно тому, іак содержать коров 
дльа молока або бджол дльа меду, при великц ману
фактур! содержать робітників, кожного дльа звіснор ро
бота, котру од іого правльать безпремінно, без чого дому 
3 жити не даіуть. На решті виходить трохи не баідуже, 
в іакім стані живе то.] робітник: чи зветьсьа він невіль- 
нйКом, чи кріпосним, чи вільним робітником. В  загалі 
він усе не шчо інше, іак невільник іако]і небудь одно]! 
праці, котра вже дому обридла до того, шчо він і ди- 
витиоь на не]і не хоче, але без котрор він не ма]е жад- 
нор ініпор міжливості прожити сам і з сімдоіу.

Через те всьуде етаньньа робітників на заводах, ману
фактурах і т. и. бува]е гірше, ніж навіть у  ремееників. 
В  старі віки заводскі робітннки були звичащо невілъни- 
ки, в середні— кріпостні. У  нові ж часи ноділ праці знов 
закріпостив мануфактурных робітників. .Іакиі же вплнв 
ма]е мануфактура на загальне житьтьа льудеі, котрі 
при ні] працьуіуть? Не важко зрозуміти, шчо ману- 
Фактури або такі заводи, де всьу працьу робльать лъуде 
власними руками, де машинной сили шче дуже трохи, 
в загалі маіутъ таки) вплив, шчо льудство тор сторони 
швидко більша]е. Робитьсьа це затим, шчо ] дльа ка- 
пітала користно мати багацько робітників, бо кожни] із 
рх робить і да]е дому здобуток, котриі він шче не вмуе 
діотати іншим способом, т. р при помочі машин. Але 
шчо з того, шчо льудство більшаіе під впливом ману- 
Фактури? Іаке житьтьа тих льудеі? іаке рхнье здоровьа? 
чи довги] |іх вік? Про це капіталістові ба}дуже, аби 
кожни) робітник за кілько молодих років свого житьтьа 
приніс дому міжливо більши] бариш, а потім нехаі і гине, 
не доживши половини віка, аби тілько на сво^е місто 
молодих підростків поставив. Через те де далі кані- 
талісти гірше силуіуть жінок і дітеі до праці, шчоб і 
вони дурно хліба на рли, шчоб і з рх видушита здобу
ток дльа капітала.

Цеі порьадок дрібного поділу праці або мануфактури
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наібілын панував в західні) Европі от початку Х У І-го  
до кінцьа Х Ѵ ІІІ-го  віка, коли під впливом будованьньа 
машин і рх загального прикладу до праці, в уиорьад- 
кованьньу ]ер про]авилисьа нові і чималі зміни.

Одно із наперших здобуваньнь, котре переішло із ре
месла на мануфактуру, це тканьньа, ] притому особливо 
тканьньа сукна, а не полотна. Ми вже говорили, шчо 
суконні мануфактури в Фландрір дуже давні. Тим ча
сом в Англуі навіть в ХѴП-му віку ткачі самі пра- 
цьували кожни) осібно в себе в хаті, а продавали сукно 
на еві] власни] кошт в нарочито дльа того упорьадко- 
ваних громадскш складах. Але швидко по троху пе
ревелось вже на те, шчо льуде працьували, хоч шче ] 
в дома, але вже на користь хазьарна вовнй, або скупшчи- 
ка сукнам. На тім воно шче і лишилось в дфіких 
сторонах, але в загалі пішло далі. Іак придумали нові 
верстати, крашчі ,і дорошчі (напр. Жакарівскі), то вже 
особисті ткачі не мали з чого рх завести і не могли 
витримувати боротьби з. тими великими хазьаінами, котрі 
рх позаводили. Вони присилувані були кидати ремесло 
в власні) хаті ,і на)матись робітниками на мануфактурі 
капіталіста. Через те звича^но не тілько в Англі]і, в 
Німеччині, а навіть і в Московшчині ткачі ирацьуіуть 
вже не в себе в дома, а в осібних будинках, суконних 
чи баволньаних мануфактурах, певно на користь хазьа
рна, от котрого дістаіуть тілько заробітньу плату.

Так само іак з ткачами сукна, стало ] з іншими, особ
ливо від того часу, ]'ак замість полотна в західну Евроиі 
наібільш стали носити баволну. Чому так, зрозуміти не 
важко. Баволну треба закупльати із далека і великими 
парті)ами і певно цього дрібни) ткач робити не можеть. 
Не інакше воно бува^е і з іншими ремеслами. Перелі- 
чувати )іх ми не можемо, скажемо тілько, шчо в загалі 
чим більш ремесло залежало от материалу і от вели- 
кор, але простор роботи, тим білын воно із рук само- 
стуних робітників переішло до хазъаінів, т. р капіта-
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лістів. 3  другого боку ті ремесла, де працьа дуже тонка 
І тьаж ка] маіже всьа сила в цу праці, а не в матерцалі, 
такі ремесла шче іноді і зостались в руках самостуних 
робітників. Це особливо замітно в тих із робітників, котрі 
сто,{ать на перехідні] ступні між звича]ними ремесниками 
} а]>тіотами, напр, скульпторами, живописьцьами ,і т. і.

Відколи саме ,і іаким робом почалась мануфактурна 
працьа на Украрні, допевна сказати не легко. Ми ба- 
чили, шчо вже пбчинаіучи з Х Ѵ І-го  віка ремесла в 
Укра]іньских городах душли чималого розвитку, але не 
можна того самого додати про мануфактуру, бо навіть 
і досі багато де в чім укра]інці задовольньаіутъеьа тим, 
шчо виробльа]етьсьа в власних малих сельских госпо- 
дарствах, або закупльаіуть у Москвинів різшу товар 
готовим по іармаркам, котрі привозьать іого з Москов- 
шчини, або в Жидів, котрі добуваіуть іого з Полынчі та 
Цісаршчини. Це наіголовнішчі землі, котрі посила|уть на 
Украину річі здобуваіемі мануфактурному праце]у, але 
про ці відпосини говоритимемо в іншому місті, в роз- 
мові про торгівльу.

Тоі невеличкщ зрост мануфактури, ]аки) теперь іесть 
на Укра]іні, повинно бути, почавсьа від кіньцьа ХѴІІ-го 
віка ] початку ХУІП -го, наібілыя під впливом розвитку 
мануфактури в Мооковшчині. Де ]ака мануфактурна пра
цьа, хоча шче і доволі по дрібпому, робилась на Мос- 
ковшчині і перед Петром І-м, так напр, город Архан
гельск навіть вивозив чимало сукна в другу половині 
ХѴ ІІ-го  віка, *) але все ж правдива] початок великого 
здобутку ] поділу праці ] тамичка почавсьа під впливом 
Петра І-го, котриі, упорьадкувавши заводи на кошт 
урьаду, післьа того передавав ]іх приватним властив- 
цьам, на деіаких условуах, напр, шчоб завод поставльав 
стілько то здобутку в казну по такі] то ціні і т. д. Таким 
робом попались великі гірні заводи Демидова] інші ма-

і) Де Ливром Статист, опис-аиіе Россіііск. Импер., стр. 118.
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нуфактури, напр, суконні. Звича]но передавались із казни 
приватним властивцьам не тілько заводи, а ) приписан! 
до ]іх льуде, котрі вже не повинні були працьувати 
над хлібом, але за деіакі, дуже малі, гроші, робити на 
заводах на користь ]іхнів властивців. Льуде ці звались 
поосесцними дльа одліки ііх од кріпостних. Тих льуде] 
було в Роесі]і у  часи скасуваньньа паншчинн, в 1861 
році, більа 200 .000 . *) Далеко білыиа частина'належала 
до гіриих заводів на Уралі, але були і на папірних 
заводах і шче більш на еуконних, між іншими на ве- 
ликім суконнім заводі .Іусупових в Рьашках Полтавско]і 
губ. Поссесііні льуде звича]но не лічили себе за паньских 
обовьазанних робити, за скілько прикажуть, навіть і 
дурно, але памьатаіучи, шчо вони були казенні, вони 
лічили себе вільними ] чимало разів бунтовались. Певно, 
шчо за ті бунти ііх страшенно карали і батогами ] по- 
силко]у у  Оібір. Тілько, здаіетьсьа, самим Казанським су- 
коншчикам потрапилось добути волі трохи рані] скасу
ваньньа паншчини (1 849  р.,), 2) післьа маіже 100 років 
проханьньа і бунтів. Остатні ж ослобонились от цііе]і 
двічі неправдивоіі неволі тілько в 1861-му році.

Тим часом, ]'ак в Московшчині, так і на Украііні, 
окрім ііосоесііних, були і приватні мануфактури різних 
властивців, на котрих працьували ]іхні кріпостні льуде. 
Де]акі із панів на Украрні навіть дуже льубили заво- 
дити різні мануфактури, напр, мебельні, коверні, ] т. і., 
котрі хоч не повсігда давали велики] бариш, але лічі- 
лись за проіаву багацтва і просвіти власнивцьа. Далі 
в наші] стороні на]головнішчи] вплив стали мати і досі 
маіуть сахарні ] винокурні, про котрі говоритимемо при 
великім здобутку на хвабриках при помочі машин.

Переходьачи до почастного розбору мануфактурних 
здобутків на Украрні, ми наперед усього мусимо при-

1) Семевсюд, Поооесуні крестьяне, Вістн. Европ., 1878, 10 і 11 Л».
2) Нерв и/ шаг- Казанска збірка, 1875.
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знатиоь, шчо дуже не легко допевно одрізнити ману
фактуру от ремесла з одного боку і от великого хваб- 
ричного здобутку з другого. Через те ми зарану про
симо вибачити нам ці помилки, котрих невно буде чимало. 
Дивльачись по річам, над котрими працьуіуть льуде, 
ми можемо розрізнити мануфактуру на три відділа: 
1) Здобуток і обробліньа річе) із неорганічно]і, нежи- 
воіі ирироди, 2) Працьа над річьми добутими із царства 
рослин і 3) Обробдіньа здобутків житьтьа тваре].

Між здобутками з неоргані чно] і природа, або так зва
ного мінерального царства, в Украііні на першому місті 
треба иоставити здобуток солі. Б  Россі) і в загалі сіль 
знаходьать в трох різних про.]авах: 1) під видом камньа- 
но,|і солі в землі, наібільш на Уралі більа Ілецпо}і зашчи- 
ти; там по прикладному рахунку іесть не менше 74 мілі- 
Іардів пудів солі в землі. 2) Під видом солъаних кльучів, 
із котрих сіль виварьуіуть. Такі кльучі зесть і на Ук- 
раііні, на]більш в Харківшчині більа Сдавіниска і в Ка- 
теринославшчині більа Бахмута. 3) В  великих солъаних 
озерах або Ллманах напр, в Криму з Херсоншчині під 
Одесом в Кууалъницътм лімані і інших. ]) Не дивльа
чись на величезні запаси солі в Россуі, здобуток ]е]і та- 
кщ малиі, шчо не задовольньа,]еть потреби не тілько дльа 
худоби, но навіть дльа льуде]. На]головнішчі резоии 
тому, окрім загального браку господарского руху, це 
дуже високіу акциз на сіль і недостача гарних шльахів 
к тим містам, де знаходитьсьа сіль. Загальнщ здобуток 
солі на усьу Россуу в 1874 році був 44 ,000 ,000  пудів 
і із тих на Украрні в губерньах Таврическі], Хер- 
сонеку, Харьківску і Катеринославску добуто більше
18,000,000 нудів, т. ]. трохи не половина. В  Галиччині 
теж здобуваіетьсьа більше 8,400 ,000  пудів солі, 2) але 
на]головнішчим робом в польскі) ]с*,) і часті в копаль-

*) Де Ливрон 1. о., стр. 116.
3 ежегоднік мтістёрства фіпаисів, стр. 360, 1875.
2) Е. К е с і и в ,  вёоцгарМе П І, стр. 404.



— 94 —

ньах камньанор солі під Велічко)у і Бохнеіу. 3  другого 
боку Карпатів одначе в Угоршчині на.ібілын добуваіеть- 
сьа солі в Марморошскомг/ комітату, льудство котрого 
украрнске. Тамичка, та і в інших містах в копальньах 
працьуіуть наібільш гірні Укра]інці із Вескидів т. р 
Гуцули, Бо^ки } др. Камьана сіль прольагаіе під земле- 
Іу ] далі на південь в Буковині ] Волошчині, але та
мичка ]ер шче мало здобуваіуть.

Ми не будемо казати про лихе житьтьа ] безчисленні 
нешчастьа, котрі трапльаіутьоьа через обвали та зальатьа 
водоіу в великих копальньах Велички ] Бохні. Велика 
частина рх теперечка до іэешту завалилась, так не добре 
вони були впорьадковані. Тим часом копальні ці не 
належать до Украрни і про ]іх за остатні роки бага
то писано. Звернемо крашче нашу увагу на житьтьа 
робітників, про котрих ма]же нічого не знаіуть, тих ро- 
бітників, котрі добуваіуть сіль із сольаних озер більа 
Одеси. Житьтьа тих робітників, звичарго Чернигівців і 
Харківців, котрих контора компанір здобуваіушчор сіль 
назмаіе од себе сама, в загалі доволі порьадне, але тих 
робітників менша частина. На]'білып виволочка ]' ломка 
солі віддаіетьсьа з підрьаду артелынчикам за 25— 28 
карб. за погонну сажінь. Один артілынчик може виво- 
локти 10— 12 сажнів. Артелъшчик сам від себе наімаіе 
робочих і з ними рошчиту]’етьсьа. По контрахту з ком- 
ианцеіу артеЛынчик мусить збудовати деревьани) бала
ган, котри] післьа робот дістаіетьсьа конторі озер. Та
ким робом підрьадчик ма]е чималі затрат и і через це 
він вигадуіе, ]ак би шцдешевше наньньати робітників і рх 
обдурити, шчо б самому не лишитиеь з убитком. I  справді 
робітники часом тіка]уть навіть без вісті, побачивши, 
шчо вони можуть заробити не білын карбованьцьа на 
сажені. Тим часом і артільшчик не баришуіе багато, 
хоча при тіі платі, котру він дістаіе, і міг би забари- 
шувати от 3 до 4 карбованців на сажні. Але по кон
трахту ісонтора ма^е право перегонит артелыпчиків з
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одного міста на друге. В  ііднім напр, місті артілыичик 
почне вже ламати сіль, пона)ма]е робітників, а тут кон
тора каже іому, шчо в цьому місті або не вигодно, або 
не можна ламати солі, і показуіе )ому друге місто. Ар- 
телыичик переходить на друге місто, а перші видатки 
пропадаіуть, бо він дістаіе плату за ногонни) сажінь 
складени] в бугор. Та і в загалі контора нишеть кон- 
трахти так, шчо б тримати підрьадчиків допевно в сво- 
]іх руках. Артільшчики на]ма]уть завше поденних робіт- 
ників і платьать ]ім по 80 коп. до 1 карб., шчо дньа 
чоловікам, і от 3 5 — 50 коп. жінкам, котрі при виволочці 
промиваіуті» сіль і поливаіуть бугри водоіу. Ді поденні 
робітники буваіуть на]білын із тозі голоти, шчо бродить 
по Одесу і ночуіе на вулицьах, то по Одесышх міпах 
(печерьах в камьаних горах), та інших закутках. Чим 
білын ,]е такого народу, тим підрьадчики гірш принижу- 
]уть поденну плату.

Підрьачик звича]но харчуіе своііх робітників в набор 
і в набор же да]е іім і горілку. Контора і сама Шу
мане дльа ломки солі поденних робітників по тіі самі] 
ціні, шчо ,і підрьадчики і розшчиту]е ]іх по суботам. 
За дльа того, ніби то шчоб в недільу робітники не 
пропили усього заробленого, та післьа не сиділи го- 
лодні, контора видаке по 6 марок, кожна по 30 коп. 
За ці марки робітник обіда]е в озерних маркитантів, а 
маркитант доставльаіе марки у  контору, де іому вида- 
Іуть за ]іх гроші. Харч у маркитантів погани]: не сві- 
жи]. Боршч з мньасом по 8 коп. порцуа, каша з салом 
по 7 коп., чарка горілки по 6 копцок. Хліб копцщу 
дорошче городских цін. Маркитанти купуіуть теж стару 
-одежу, чоботи і продаіуть це все робітникам втро]е, 
вчетверо дорошче, ніж самі платили. Одно слово поден- 
ни робітники на сольаних озерах заразом висисаіутьсьа 
трома різними породами правок: членами компангр, під- 
рьадчиками, маркитантами. Вони наібездольнішчи] народ 
на світі. У  ]іх ні роду, ні плоду, ні образа чоловічого.
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Страшенна бідность замітна по всьому: по одежі, по 
лицьу, по тілу. Свіжому чоловікові ні]аково становить- 
сьа ] гльанутп, не то шчо пожити з такими поденними 
робітниками. Всіх робітників на цих озерах іесть чи
мало: зімо]у чоловік з 80, а літом з 300, в осени, ,]'ак 
бува виволочка солі, то от 600'— 700. Так живуть під 
Одесом льуде, котрі добувазуть усім нам одну з на^пот- 
рібнішчих річеі дльа нашор. страви. г)

Камшанв вуголъльа на Украриі здобуваіетьсьа в двох 
різних крарнах: 1) На]головнішчим робом в бассейні 
річки Доньцьа в губернір Катериноелавокіі і в області 
Доньских Козаків і 2) шче трохи в губерні]ах Ки] івску 
(південні] часті) і Херсонскір Окрім того над земльаним 
вугольам працьуіуть в Сібіру, на Уралі і на острові 
Сахалин), в Великоросс^ в губерньах Тульскі], Рьазань- 
ску і Калужскі], в Полыні під Домбровому, в Галйччині 
більа Казакова. В  самих Донських пластах зальагаіе, по 
деіаких рахунках, не менше 15 мілііадэдів пудів земльа- 
ного вугольа. 2) Здобуток іого в 1871 році був поверх
32,000 ,000  пудів. Усі Донецькі коиальні можна розріз- 
нити на 7 відділів або труп: 1) Грушівскі копалъш 
знаходьатьсьа 30 верств на північь от Новочеркаока і 
з рх дістаіуть тверди] і блискучи] вуголь, звани] ан- 
трагфпом. Еопальні належать до Руського Товариства. 
Пароходства ] шчо року даіуть більа 12 ,000 ,000  пудів. 
антрадіту. 3) Каменскі тпалъпі— між Гундоровскоіу ] 
Катерининскоіу станйцьами вдовш Донцьа содержать 
вуголь крихкщ, здобуваньньа котрого шче ма]же тілько 
почишуетьсьа (більа 1,000,000 пудів). 3) Успенсбка пу
па попалеиъ в Олавьано-сербскім повіті, між річками Лу- 
ганчиком і Лазовоіу, содержить пласти вугльа дуже

*) Громада. Укра^шьська збірка V, стр. 86—-88.
2) Де Мерой, 1. о., стр. 111.
3) Фелькнер. Земльане вугольа ] залізо в Россуі, 1874, стр. 89 | 

далі.
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круто иа.хільане. от 80° до 25°, але Доволі чистого і 
гарного. 4) Голубовсъпі копальт теж в Славіано-серб- 
съкому повіті, по обом берегам Луганки і по вершинам 
Лозовоіі і Білоіі, содержать багато вугльа дуже подібно- 
го до Англідоького і Бельгідоького. Здобуток 1871 року 
■в одніі Голубовці 1 ,282 ,000  пудів. 5) Листаньсиа плас- 
ти наіпівнічнуші, вдовж Доньцьа, вже звістні з 1791-го 
року. Хоча нластів лежить 14 один поверх другого ] 
деіакі з них доволі товсті та здобуток з них невеликиі 
(500 ,000  пудів напр.) і вуголь не занадто гарни]. Копальні 
ці казенні. 6) Мгтгтовсъпг ко палый, Бахмутського повіту 
більа річки Булавина, да]уть вуголь гарнир але трохи 
дрібнку і з занадто великоіу частино]у попіла; —  здобу
ток цього вугльа доходить до 300,ООО пудів. 7) Купа 
ргчки Калъміуса, на котру копальні належать Англича
нину Джону і теж даіуть уголь добри] (більше 500,000 
пудів). Окрім того шче в різних містах Донецькоіі 
кра] іни роскидані копальні, із котрих напр, приватні ко- 
иальні Міуського округа видаіуть річно більш 2,000 ,000  
пудів вуголъа.

Б  Ки)івшчині іесть дві копальні бурого земльаного 
вугольа, одна більа Катеринпольа (Кальниболот), друга 
під Журавщіу (Бобринских). Вкупі копальні ці вида- 
вали до 1 ,000,000 пудів. В  Елісавета^эадськім повіті 
Іесть невеличка копальньа в Катериновці, в котріі од- 
наче здобуваньньа іде не раз у  раз. Ціна на вуголь 
дуже різна в іэізних копальнъах, дивльачись по добрюті 
вугольа чи по впоръадкуваньньу копальні. Так напр, 
на казеині,| Лиеичанськіі копалы-іі в 1865— 66 роках 
ціна за пуд була 8,25 копідок, на Грушевських 4,5 — 7,5, 
під Бахмутом 2,7— 3,7. В  Одесі антраціт обходитьсьа 
більа 20  коп., між тим ]ак англідокіц вуголь в Петер
бург! коштуіе усього 10 коп. В  Польшчі земльане ву- 
гільльа далеко дешевше, ніж на Дону, більа 3— 4 кош- 
док за пуд. Тим часом за остатні роки ціни на вугільльа 
земльане почшкууть падати, і наіголовнінгнц резон дльа

7
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цього, окрім збудованьньа залізниць, це звеличеньньа чи
сла робітників в південних степах. Так напр, шче в 
1869 році важко було знаходити робітників на копальні,
І у Петербурзі иавіть пропонували посилати на цъу 
роботу есилвно-каторжних. Б  1873 році вже не було от
бору од тамошніх копалынчиків.х) Перше звичаіно льу
де зімоіу молотили хліб, але від часів заведеньньа па- 
рових молотилок хліб буваіе вимолочени] з осени і усьуде, 
де знаідено вугільльа, кида]утьсьа на іого здобуваньньа. 
Чимало простих льуде] і досі шче копаіуть вугільльа по 
одиночці ,і тілько зімоіу, бо літом в мужицьких шахтах, 
без жадного провітрьуваньньа копати вугільльа не мож
на. Тепер же чимало украинских сельан наімаіутьсьа ] на 
великі копальні казенні ] купецькі. Тим часом ]іх да
леко не вистачаіе, ,і через те частина робітників наби- 
ра]етьсьа із приходьачих Москвинів, котрі одначе зви- 
ча)но можуть наіматись тілько на короткі строки, кілько 
місьаців наібільше, бо присилувані вертатись до дому. 
От через шчо ,і казна і приватні властивці турбуіуть- 
сьа над тим, шчоб позаводити більа копалень постоіанне 
льудство робітників. Дльа ццер мети не раз вже прикли- 
кували Німців, і в Грушовку ді]сно в 1860  року прибуло 
більа 500 ВестФальців, але побачивши гидке жильльа ,) 
недобре впорьадкованьньа копалень, без гаіэних драбин, 
без парових машин і порьадного провітру, Німці зараз 
зрекались робити ] частиноіу вернулись до дому, частн
и ку порозбродились по різним містам по берегу Азов- 
зовського морьа. Тому років з п)ать була велика змова 
робітників на заводах Дуза, де діх вже занадто обіждали. 
Усе це показухе, шчо житьтьа на Донсцысих копальньах 
не занадто гарне, хоча плата звичаіно доволі висока 
(більа 1 карбованцьа напр.) К великому жальу нашому, 
ми не ма]емо чого подрібнішче казати про дольу укра- 
Ііньців-копальшчиків.

’) Фелькнѳр. 1. с., стр. 132.
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Ми бачили вже, шчо в ті] частині Галиччини, де жи- 
вуть Укра]іньці, земльане вугільльа шче маіже не здобу- 
ваіетьсьа. За те за остатні роки в західнц часті укра- 
І інсьео]І Галиччини під Дрогобичем в Бориславі широко 
розвивсьа здобуток иафти і землъстого воску. Б  Галич- 
чині полоси шарів грунту, котрі содержать наФту і 
земльаниі віск лежать раз у раз ііоручь (паралельно) 
з шарами, котрі содержать кам]ану сіль. Довжина ці~ 
Зе,]і полоси в самі] Галиччині мадо не менше 250  верстов 
і в загалі запримічено, шчо під скатами гір, на котрих 
ростуть самі сосни, земльа бува^е промочена тщеіу наФ- 
тоіу. Багато де в іаких містах навіть земльа почорніла 
от горьучих річе], сланцеви скелі жовті, бурі, навіть 
чорні, мов смола горьать полум^ам, коли ;]іх запалити. 
Бода в усіх річках покрита пліночкоіу одливаіушчо]і усі- 
ма барвами веселки, а в велику спеку воздух до того 
псуіетьсьа духом наФти, шчо інші льуде от того слабу- 
Іуть, не наче отроіені. Тим часом довго не замічали ціх 
підземних богацтв. Тілько іак в Америці нафтова га- 
рбачпа змінила собоіу золоту гарьачку, Галицькі жиди 
п-ід проводом Американських інжінерів, теж кинулись на 
ті наФтові джерела та на пласти земльаного воску, здо
буток котрих заразом виріс у  тридцьать разів. В  1866 
році він дцшов до 2,000,000 пудів. Борислав, невеличке 
село, менше ніж в 10 верствах від Дрогобича, в бас- 
сеіні гірнього Дністра, зразу став наіголовнігпчим осе
редком, (центром) здобутка наФти. Швидче, ніж за одно 
літо, село перевернулось неначе в бджолини) вуліі з льуд- 
ством в 2,000 чоловік, в іакусь нісенітницьу хат, курі- 
нів, рештовану, де кишіло ,]акесь міжна]эодне льудство, 
котре збіглосьа з Галиччини,Полыні і Угоршчини. В  1873 
році здобуток самого воску був 1,200,000 пудів; наФта 
же тим часом зменшилась до 750 ,000  пудів. Загальна 
вартість тих здобутків не менше 4,000 ,000  гульде- 
нів. Посеред нероспутного збору хат, огорож, шльашків, 
проверчено було в земльу не менше 5 ,000  криниць,
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пересічно в 40  метрів (18 сажнів) глубішоіу. де робіт- 
ники працьували середь воздуха, отроіеного углеводо- 
родними газами: на случа] раптовод задиніки вони обіуа- 
зані довгими канатами, за когрі рх можна витьагти 
з іами. х) Робітники знаіуть лихо, котре грозить рм,, і 
далеко неспокі,]но спускаіутьсьа в б|)удні, не вентілі- 
ровані криниці, але нужда присилуіе до усього. Ось рш 
I. Франко в дуже гарнц повісті свор] Воа Сотігісіог 2) 
виклада]е станьньа духа молодого робітника, котри.) ма]е 
спушчатись в одну із на]глибншх криниць Борислава: 
^Гринь (Грицько) узьав ліхтарньу ] ступив одному ногоіу 
в кибель, а р у щ у  взьавсьа за линву. Степан і Микола ста
ли до корби. Поволі замахувала вона сворм крилом, і линва, 
мов червона зяі)а, почала зховзуватисьа з валу, на кот- 
рім була навинута. Гринь шче сто,)ав на берэезі ]ами. 
На іого лиці крізь густу верству глини і кіщачки мож 
було добачити іакиісь неспоку, ]акусь трівогу і шчось 
мов боротьйу з самим собоіу. Через )ого голову пере- 
мигнула блискавкоіу думка про дім, про стару матірь, 
котра завтра в недільу жде ріго на обід. А ту ось пе
ред ним цъа глубоченна 80-ти саженна пропасть, бруд- 
на, воньуча ,) тісна, мов житьтьа в иужді. А там в 
глубині кілько то різних, невидимих сил грозить зому! 
Хто знаіе, чи за годину, за дві ]ого. товариші не ви- 
тьагнуть холодного трупа? Хто зна]е, хто зшф!... Дрож 
прорила по іого тілі, коли кибель почав тонути в до
лину, коли на ]ого лице повинув важки], підземни] хо
лод. Іому стало так тьажко, ]ак шче ніколи. Ось він, 
стоіачи одноіу ногоіу в киблі, руко.іу держачисьа лин- 
ви, перевис у  воздусі і захитавсьа над западне] у. А 
корба невпинно махаіе сворми крилами, линва невпинно 
сховзуіесь з валу,— він тоне, тоне повільно, т и х о 3)

1) Еесіив 1. с. III, стр. 405.
2) Дивись: Громадсыад Друг, Дзвін, Молот, Гадицко-Украрнські Зйірки. 

Львів, 1878, стор. 41.
3) Заробіток шчоденшц ціх ріпндків в Бориславі не переходить за 1 рері- 

скіу гульдеи або 75 кйп.
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В  Россусі.кіі часті Украршг шче не знаідено і к і ф т і і  і 

вона до нас іде частиноіу з Кавказа, де вже впорьад- 
ковано більа 700 крйниць з добутком коло 1,400,000 
пудів, із котрих маіже ®До в Вакшеькор губерну'г '•)

На цьому ми залишимо здобуваньньа річе] із під землі, 
бо в загалі працьа над добуваньньам і обробкоіу руд ме
талл!^ відноситьсьа конче до великого хвабричного здо
бутку, бо вже стала маіже не можливо]у без помічі па- 
рових і інших машин.

Одна з мануфактурних праць над неорганічним ма
териалом, з котроіу приходитьсьа зустрічатись на Укра- 
]іні доволі часто, це заводи цегелъні, пахельиі, черешчні. 
Цьому не треба дивоватись, бо на Укра]іні в загалі лісу 
бракуіе, ] гарни] стродови} ліс дуже дороги]: з другого 
боку шче не вві]іпло в звича] в більші] чаеті городів 
будовати із дикого каміньа, бо ]ого наші льуде ні із 
гір добувати, ті обсікати, ]ак треба, шче не иривчилисьа. 
По калеидарьу ^гозаподнаго краіа 2) ціх різних ма
нуфактур іесть но губернцах:

Заво- Робітни- Здобуток
дів. ків на ^іх. варт. Карб.

В  К щ ів сь к ц  г у б . ц е ге л ь н и х  . . . 5 8 8 0 3 2 0 0 ,9 9 2
„  Во.ТІШСБКу .. „  . . . 3 9 2 6 3 3 8 ,3 6 6
„  ПОДОЛЬСЬКЦ „ „ . . . 9 8 7 1 6 5 8 ,5 0 0
„  К и зівоькіі „ к а х е л ъ н и х . 2 2 5 2 1 ,4 3 7
„ В о л и н ськ іі „ черепиш -ш х . . 4 1 5 2 ,8 4 9
„ У сім  к р а ]у  (т р о х  гу б е р н ц а х )  до- 

б у в а ]е т ь о ь а  ваш га  . . 8 3 5 6 5 6 7 ,5 3 5
„ П о д о л ьськ у  г у б . п о таш н и х  . . 5 8 1 ,2 0 0
„ В о л ш ісъ ку  „ „ . 2 2 1 0 9 1 7 ,6 5 8
„ К и ]ів е ь к у  г .  ви р о б л ьа іу ть  білила. 2 7 ■ 5 ,512

Переходьачи до виробки різно]і посуди: поливіаноіі, 
Фа]ансово]1, шкльано]і і т. д. ми замітимо, шчо на Укра-

*) Де Ліврои 1 . о., стр. 116.
2) Де Ліврон I. с., стр. 204.
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]іні здобуток усіх тих річе] шче занадто мали]. Дрібне 
І цросте ганчарство трапльаіетьсьа на]частішче в Чер- 
ттвшчииі і Бессарабці. Білыпиі, мануфактурни] здобу
ток уиорьадковано теж під Глуховим  у  Чернигівшчпні. 
Фаіансові ] ФарФорові заводи на Украрні іесть в гу- 
берньах Кпіівськіі і Волинську тубілыне, *) усього 5 за
вод!^ з 155 робітниками і здобутком на 33,878 карб. 2) 
Шкльанних заводів на Украііш трохи білыде, особливо 
трапльаіутьсьа вони в Полісьсьу. В  трох іугозаиадних гу- 
бернцах ]іх іесть 26 з 348 робітниками і здобутком в 
66,497 карб. В  шкльанні] мануфактурі иоділ праці до- 
ведениі вже доволі далеко. Візьмемо дльа прикладу за
вод, котри] виробльа, Фльашки. Працьа на ]ому роспада- 
.Іетьсьа звичадю на три частини. Перша доба-— це під- 
готовка шкльаного составу із піску, вапни і т. і. сплавка 
до купи цього составу в печі. В  цім першім відділі 
працьа поділена між чималим числом робітників, так 
само і в остатнім, третім, т. ]. коли Фльашки ви)маіутъ 
з холодильників, сортірузуть, пакуіуть і т. і. По сере- 
дині між цими двома відділами Праці стоить сами] здо
буток Фльашок, т. ]. виробка ]іх із розтопленого состава. 
Більа кожного виходу з печі працьу]е ціла купа ро- 
бітників, котрі всі в купі зовутьсьа в Англці „дгро]у.“ 
Цьа „діра^ зложена не менш ]ак із п]ати льуде], котрі 
кожни) робльать тілько одну ]аку небудь працьу: один 
набираіе шкло в дудочку, другиі видимаіе із не]і Фльаш- 
ку, т р е т і.і  даіе ] іі п о т р іб н у  Ф о р м у , ч е т в е р т и ]  отставльа]е 
]еіі на бік, піатиі бере і односить. ІІевно, шчо ціх піать 
льудеі не наче члени одного іакого тіла, не наче час
тини іащ ісь машини, котра можеть працьувати усьа 
тілько тоді, коли вона зібрана до купи, коли в іер не 
бракуіе ні однор потрібно]і часті. 3)

х) Де Ліврон, 1. о., стр. 137.
2) Календарь Луг. 3. К , стр. 207.
3) Карл М арке. Капітал, стр. 301.
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На цьому ми скінчимо мануфактурниі здобуток річе] 
мінерального царства ], приступаіучи до мануФактуршуі 
праці над рослинами, зупинимось на]перше на здобу- 
ваньні тьутьуну, котре аку’е на]більше ваги дльа Укра
йни. Та ] сиравді, коли в усу у Россуі в 1874  році 
зібрано було тьутьуну 2,602,688 пудів, то на Укра- 
Ііньскі губернір при]шлосьа:

Плантацг). Десьатин.
ПудІЕ

тьутьуну. Заводів.

НаВолинську . 1 3 ,0 3 2 3 9 4 3 3 ,3 2 6 12
„ Кигрвсъку. . . . 7 25 1 ,0 9 0 21
„ Подольську . 1 ,7 3 0 4 4 0 1 6 ,6 7 2 15
„ Чернигівську 2 5 ,9 7 6 17Д 4 1 1 ,1 5 7 ,2 9 2 1
„ Полтавсъку , 2 2 ,3 0 5 1 1 ,2 1 8 4 4 2 ,9 4 5 10
„ Катеринославську . 157 105 4 ,1 7 1 5
„ Херсонсъку . 8 9 2 3 8 7 2 ,2 1 7 3 4
„ Таврічесъку . . . 9 5 5 7 4 4 2 4 ,7 0 4 17
„ Бессарабуу . . ' . 7 ,398 2 ,5 2 7 6 6 ,9 3 3 16

Вкулі. 7 2 ,4 5 2 3 2 ,9 8 1 1 ,7 4 9 ,2 5 3  132
В  усуе] Роосіі 9 5 ,4 5 9 4 4 ,3 2 5 2 ,6 0 2 ,6 8 8  303

Таким робом здобуток тьутьуну на Украрні рівньа- 
Іетьсьа трохи не 3/4 усього здобутку в Роесуі. Мдіже 
така сама відносина між числом цлантацу і десьатин, 
тілько тъутьунних заводів на Украрні менша половина 
проти Россу і, через те шчо тьутьуи необроблени) про- 
да|етьсьа в Москівшчину ] Сібір.

Про житьтьа робітників ] робітниць на тьутьунних 
плантацуах ми отклада]емо говорити до того часу, коли 
нам вдастьсьа подрібнішче побалакати про хліборобство, 
бо порьадки праці на тих плантацуах більш походьать 
на хліборобскі, иіж на заводскі. Число робітників на 
заводах тьутьунних в трьох іугозападних губернуах 
більа 700, а шчо рочнц здобуток ма]е вартість 1,334,694 
карб. В  саму Одессі 15 тьутьунних заводів з загаль-

1) ^ ежеюднік фінапс., стр. 362.
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ним здобутком в 1 ,193,500 карб. Де іакі із ціх заводів 
можна навітъ лічити між хвабрики, бо вони ма^уть па
ров! , машини в 10 і 12 кіньских сил. *)

В  пійнічну Украііні, наібілын в Кщівськім і Волин- 
ськім Полісьсьу женуть нимало смоли із соснового коріньа 
М інших дерещанних останків. ІПче більше працьуіуть 
над цім здобутком в Чернигівшчині. В  Кирвську губер- 
ні)і смольаних заводів _]есть 7 з 33 робітниками і здо
бутком в 27 ,547  карб. На Волині 39 заводів з 222  
робітниками здобуваіуть смоли на 80,582 карб.

В  усі]іі Украрні істнуіуть, особливо по білыних го
родах де ]акі невеличкі мануфактури, сто]ачі на переході 
до ремесла напр, мебельні, екіпажні, дльа виробки гуд- 
зів (иуговиць), тим часом рх дуже не багато і ми не 
маіемо чого осібного про ]іх казати. Шчоб закінчити з 
манувактурноіу працеіу над річьми, шчо добуваіутьсьа 
із рослии, ми ма]'емо тілько де шчо додати про олцштів 
і про ті мануФактури, на котрих робльать еірникн.

Ми ставимо добуван ьн ьа олуі між м ан уФ актур н у пра- 
цьу затим, шчо в Россуі і в Галиччині воно в загалі шче 
не пере,)шло в добу великого хвабричного здобутка. 
Дрібні мужицькі олуниці _іесть усьуде, дё розводьать 
коноплі або льон. Конопльану олуу біуть наібілыне в 
губернуах: Чѵрнигівсъкіі, К г ф в с ь т із соньашників в гу- 
берньах: Вороивжсбкц, Кщівсъщ ; із льньаного сіміа: в Хер- 
сонську, Харъківські], Мінські], Могилевську, Землі Воіска 
Донського. Усього олуних заводів в правобережні,] рос. Ук- 
ра,ііні 25, робітників на рх 71, загальни] ^іобуток на 
32,987 карб. Ось шчо пишуть про заробітки олуни- 
ків із Комарна в Галиччині: 2) Олца виробльу^етьсьа 
так: На самперед оім]а опиха]етьсьа на ступі (заньаті дві 
особи— одна опихаіе, друга підсипаіе) і можуть навпи- 
хати від дідие до півдньа 2 чвертці; відтак ідесьа до олі-

*) Хвабрична ст атіст іт  Одесси, стр. 8  і 51.
3) Молот, отр. 115.
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^арні (ту заиъато три особи) з по півдні видушуіетьсьа 
вже олца чиста. Шче перед опиханьам треба сіэда перше 
висушити в печі. От же при видушуваньньу олі)і із 2 
чверток сто,)ать 2 робітники цілщ день а шче один 
робить пів дньа, т. 2 х/2 робітника. Відтак один чо- 
ловік бере на другщ день цъу олізу в кобельу на плечі 
і несе продавати в сусідні села навіть за 20  і більше 
верстов; затим при двох чвертках заньатих 3 1 :-г робіт- 
ника. Таким правом виробльуз'есьа олца, шчо назбілып 
три рази на тиждень, т. 6 чверток шфг. коли добре 
відходить, то ,] 12 чверток на тиждень, але то тілько 
перед самим Різдвом. Але знов в гірши] час олцник 
виробить усього 2 чвертки з менше. Коли прщмемо, шчо 
переоічно виробльуіесьа 4 чвертки (7 робітників), то 
призмемо досить, коли не багато.

Конопльана олца робитьсьа три чверти року, а льньана 
одну,— одже з 49 тижнів (3 откинуто на свьата) коноп
льана робитьсьа 37 тижнів, а льньана 12 т. Заробіток 
при конопльанім сімені 45 кр. (34 коп.) за кожну виробку, 
при льньанім 59 кр. (45 коп.) на чвертці. При 4 чверт
ках тижнево це даіе на коношгьанім 4.49 т. ,і.:—  180 кр. 
Х 3 7 = 6 6  г. 60 кр. (50 карб.) і на льньанім 4.59 т. 3.:=  
236  кр. X  I -  28  г. 92 кр. (22 карб.) а разом 94 г. 
92 кр. (72 карб.) Це заробіток усі|е,)і сімр. „Вставаі ио- 
ночи, товчи на ступі, роби, відтак бери на плечі '} неси 
на три милі, шчо аж илече] не чуіеш і ніг,— 3 за усе 
72 карб. у  рік,й Ііе дивно, шчо комарньанскі олііники 
мазже тілько 3 живуть тим, шчо при продажі не до- 
ливазуть міри, т. 3. не працеіу, а мошенством.

На Украрні, в загалі стороні хліборобскі] і плодьучіз, 
Зесть тим часом в інших містах, напр, на иівночі в 
Чершігівпічіші, такі недобрі грунти, шчо хліборобством 
там льуде вже прожити не могуть. Там и ч ка льуде прп- 
стаіуть і до назгіршод роботи, аби не вмерти з голоду. 
От через шчо дезакі повітн Чернигівшчини 3 стали по- 
середком виробки сірнпків, а не великі города, Одеса або
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Кирв, де цъого здобуваньньа мазже не ъйуе. Усъак, хто 
зназе, з’ака гидка цьа робота, зак Бона шкодить здоров,]’у, 
тоі не здиву]етььа тому, шчо тілько на]біднішчі льуде 
до не,)і пристаіуть. Мені довелось бачити чоловіка із 
Ж о в о зи б к о в с ь к о г о повіта, ко три], тілько проробивши два 
роки, вже дістав страш енну ФОСФорну гангрену ] ріінив- 
сьа нижньоіі чельусті, котра усьа вип&ла, крізь величезну 
дірку під підбо|)одком.

Чудним робом то,і здобуток, котри,] назпершщ пере]- 
шов от ремесла к мануфактурі, т. ткашнъа сукна 3 
в загалі працьа над вовпоіу, і досі шче знаходитьсьа 
більш у станьньу мануфактури, ніж великого хвабріч- 
ного здобутку, особливо у нас на Укра]іні. Окрім того, 
не дивльачись на те, шчо білына частина вовни добу- 
ваіетьсьа в південні,] Украііні: Катеринославцічині, Тав- 
РФ, Херсоишчині з Бессарабір, в котрих в купі іесть
6 ,572 ,000  шпаньских овець, т. 3. більша половина 
загального рх числа в Воееір, на Украрні здобуток 
сукна шче дуже мали]. Тілъко миіуть вовну в зага- 
лі на півдні, наібілын під Херсоном, на Дністрі, на 
Бузі, в Кішіневі, Одесі, Елісаветі, Катеринославі ] Рос
тов! на Дону. Вовна ціх південних мозок по білыпіз 
часті привозитьсьа в Одес і відтільа продазетьсьа за кор
дон і таким робом не обробльаіетьсьа на Укра]іньских 
суконних мануфактурах. Із північнор Украрші вовна ]де 
на морей в Харьків, Білгород, Ізьум, Обозань і відтільа 
на]більш спродуз’етьсьа в Москву. Вимита вовна наби- 
вазетьсьа в великі мішки, на північних мо]ках просто 
ногами робітників, а на південних вже оеібними преса- 
ми. Загальни] здобуток вовни шпаньских овець в Рос- 
сір мазе вартість 14 ,000 ,000  карб., з котрих білып
10,000,000 приходптьсьа на Украрну. Окрім того шче 
здобуваз'етьсьа в усірі Р0ССІ3І більш ніж на 32 ,000 ,000  
карб. просто]і вовни.

С у кони а мануфактура по числу заводів (1339), ро- 
бітників (1 2 1 ,0 7 0 ) і вартісті здобутку (7 7 ,0 1 6 ,7 0 0 )
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заіма,)е перше місто в Россуі ] швидко росте в гору. За 
остатніх 10 років (1865 — 1875) заводів нобілынало 
на В0°/о, вартість здобутку на 60% , а вартість здо
бутку кожного робітника з 401 на 604 карб., т. на 
5.1 °/о. Московська губернуа сама одна виробльа]е тепер 
сукна білын, ніж на 20 ,000,000 карб. річно. х)

Рівньаіучи до цього, здобуток сукна на Украрні вихо
дить дуже малим. Ііаібілыну частину ]ого, на 2 ,648 ,000  
карб., даіе Чернигівська губерні]а. В  Кіуівськц губернці 
на 17 заводах, 637 робітниками виробльаіетьсьа сукна на 
531;500 карб., в ІІодольські,] на 78 заводах, 777 робіт- 
никами на 378,471 карб., в Волинську на 48 заводах 
880  робітниками на 362 ,890  карб. Остатні губернір Ук- 
ра]іни в загалі здобуваіуть сукна на купу от 100,000  —
300 ,000  карб., а інші ] того менше. Окрім на сукно, 
чимало вовни иереробльаіуть на коври в Харьківскц 
губ. і на чулки в Клинцьах, в Чернигівшчині.

Коли вже суконна мануфактура знаходитьсьа на Ук
ради! в такім жалкім стані, то про шовкову нема чого 
І казати; іе]і ма^же овсім не ма]е, хоча навіть урьад 
чимало турбовавсьа за тим, шчоб упорьадкувати шовко- 
водство в південну Кирвшчиш ] Хе|)соншчині (напр, 
в Новомиргороді). Та,] в усіі Россуі здобуток і число 
робітників і мануфактур шовкових не більшаіуть так 
Іак суконні. В  1851 році було заводів усіх 460, ро- 
бітників 16,800, здобуток 6 ,187 ,400  карб. В  1871 за- 
водів 450, робітників 15,400, здобуток 10,304,500. Це 
визначаіе, шчо шовкових мануфактур не побілыиало, 
тілько працьа на ]іх трохи крашче упорьадкована.

Здобуток і виробка шкур це одна із мануфактурннх 
праць, котрі наічастішче трапльаіутьсьа по усп,|(\) Рос
су!. Загальна вартість шкур шчо року вигарбованих 
на усіх заводах білына от 30,000,000 карб. Тим часом 
працьа на усіх руських заводах робитьсьа шче дуже

*) Де Мв-роп, 1. о., стр. 71 і 126.
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по старому ] через те гарбованьньа іде дуже по малу, 
дльа великих шкур навіть не менше двох років. Між 
Украііньскимигубернуами на]більш виробльаіетьсъа шкур 
в Херсонсыці, на 20 заводах, 214 робітниками, варті- 
стьу 734 ,838  карб. і в Катеринославшчині на 16 заво
дах, 108 робітниками, вартістьу 553 ,407 . Правобереж
на Украрна да]е далеко менше: Киіівшчина маіе 46 за- 
водів з 188 робітниками і здобутком в 235,784 карб., 
Подільа-— заводів 89, робітників 330, здобуток 78 ,346 . х) 
На Волині 156 заводів з 398 робітниками } здобутком 
в 205 ,748 . Відцільа ми бачимо, шчо виробка шкур на 
Украрні упорьадкована шукрашче в Катеринославшчи- 
ні. 2)

Між остатніми здобутками от тваре] на]важнішчі 
дльа мануФактурно)і праці це сало і віск і ті річи, на 
котрі ,)іх переробльаіуть. На]білын салотопенних заводів 
на Украрні ]‘есть в Харківшчині. В  правобережнц Ук- 
рэдіні ііх усього 36 з 102 робітниками і загальним 
здобутком на суму 82,659 карб.

Свгчок ло)ових наібілып виробльаіуть у нас в Харь- 
кові ,і Одесі, стеаршових в Одесі. 3) В  Кіфвсіл і губер- 
нііі свічних заводів 21 , робітників на ]іх 61, оборот на 
суму 222,133 карб. На Подільльу заводів 65, робітників 
145, здобуток 45,683. На Волині заводів 33, робітників
110, обороту на 57,103. Відцільа ми знов бачимо, в

') В самім Брацлавськім повіті 195 робітників.
2) В саму Одесі заводів свічок стеарінових 1  з добутком на 438,000  к. 

Лсдових овічок і лилышх— 7, здобуток— 600,000. Салотопеиних— 4, здобуток. 
— 140,000, воскових свічок— 2, здобуток— 6,800. (Хвабр. стат. Одѳоа, Стр. 8 ).

3) Окрім того в О л ъ ш а н п і ,  Новооскольского повіту Курсько^і губ. живе не 
менш 3,500 Укра^ііщів кожевників і шевців, котрі шчо року виробльа^уть 
білып 150,000 пар чобіт річно. Заробіток річнід пересічно, т. робітнйків 
жінок і діте^, бо усі в Олынанчі працьу^уть над чобітьми,—не переходить 
за 3 0 — 35 карбовапців у  рік.

Див. Овод Материалов по кустарной промышленности в Россіи, стр. 59, 
1874.
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Іакі] мірі трохи білъші ,] кратче впорьадковані Кирв- 
скі заводи да.іуть більши) здобуток на кожного іэобіт- 
ника, ніж малі заводи на Подільу з Волині. Воско
вых свгчоп в Кирвшчині \ на Волині на 7 заводах, 47  
робітниками виробльуіетьсьа на 168,692 карб. Милова- 
ретишх заводів на Украрні іесть на]білын в Харьков] з 
Ѳдесі, але мило, котре на рх варьать, просте і у  загалі 
не добре, далеко гірше Казанського і Петербургеького.

Ми не будемо шче перелічувати де]акі невеличкі ману
фактури, котрі знаходнмо на Украрні, бо рх раз дуже не 
багато, а в друге всі мануфактури, котрі скілько побудь 
добре унорьадковані і пода]уть надцу далыпого гарного 
розвитку, помалу переходьать при помочі заміни руко- 
дільнор праці маінииноіу із мануФактурнор доби в хваб- 
річну. Напротів того тамичка, де машини шче не при- 
кладаіутьсьа, напр, в дрібних мужицьких господарствах, 
]’ак ми бачили, працьа довго зостаіетьсьа з характером 
хатнього ремесла, ]ак напр, тканьньа полотна з т. і. 
і вже мабуть безпосередно передо в станьньа великого 
хвабрічного здобутку, .чгфке не проходьачи крізь ступінь 
мануфактури.



VI.

Машпни ] хвабрики на Уюра]іні

Одна з на]перших машин, котру придумали льуде, 
був водьани) млин. До того часу, т. до иершого 
віку до різдва Христового, все зерно мололось на ручних 
млиночках жінками-невільницьами. Це була працьа одна 
з наітьажчих і на.)нуднішчих, ]аку можна приду мати і 
через те не дивно, шчо всі льуде, котрим дольа невіль- 
ниць вдавалась неправдивому, а таких льудеі в Грецгр і 
Римі у  то] час вже було чимало, дуже зраділи в ті] 
надір, шчо млини ] інші машини колись ослобонъать 
льуде] от занадто тьажко]і праці. Так напр, вже Аріс- 
тотель каже, шчо коли б „човиики ткача ворушились 
і  ткали сами собору, то маустру не треба було б по- 
сібників, а хаз(щгну невілтипів. “ А ось ]ак греческиі 
поет Антіпарос, одновременник Ціцерона, обертаіетьсьа 
до нешчаених дівчат-невілы-хиць, но случаіу збудовань- 
ньа перших водьаних млинів:

От праці тьажко]і бѳрѳжіть ваші руки, мірошниці, спіть
собі тихо,

Півень нѳха] понапрасну вас рано не будить:
Богиньа з дівчат на русалок вложила роботу.
Легенько вони по колесах стрібаіуть,
Аж осі трьасутьсьа, крутьачись в підісках,
I  камньа тьажкого в а гу  усе вкруг оберта]уть.
Знов будемо жити, ]ак  колись то батьки наші жили, 
Раді без праці добру, шчо богиньа нам дарувала.
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Таким був погльад на машини в старовину. I  шчо ж? 
Від того часу минулосьа 2000 років, нових машин при
думано певно шчо більше число, човник ткача давно 
вже сам ходить но верстату, зерно мельуть не самі 
водьані русалки, а навіть вогньані гемони (парові ма
шини), а усе ж далеко не звісно, мак справедливо каже 
Мілль, , «  всі машини вкупі полепшали пращ / хоч 
одного чоловіпа?“ х).

Шчо це визначаіе? Чи справді старі Греки помили- 
лиоь, і надуі ііхні на машини були марні, чи може месть 
на те інші резони, і винни в тім не машини, а ті, хто 
Ііми володаіуть, т. м. самі льуде? Постара)емось дати 
відповідь на це питаньньа.

Машини вбілынумуть льудску силу м спосібність до 
роботи двоіаким робом: Першим, 4е передамучи в кори- 
стуваньньа льудеі такі сили ирироди, котрі без того 
сотні м тисъачі років переходили дурно, не справльа- 
Іучи тьажкомі робіти, потрібномі дльа льуде). Так напр, 
сила бігучо.іі води, сила тепла, зложеного в шарах зем- 
лъаного вугольа м т. д. не мали жадного впливу на за- 
довольненьньа льудских потріб, поки не були придумані 
водьани) млин, або парові машини. Певно, шчо тутечка 
дльа льудеі Іесть прьамщ добуток; окрім власнор сили 
своііх рук дльа праці, вони добули нову силу, силу 
ваги води, або упругісті водьанор пари, нового двига- 
тельа ('ворушгітелъа), пособльамушчого мім напр, орати, 
молоти м т. д. одним словом робити в річах нриро- 
ди ті зміни, котрі потрібні дльа вбілынаньньа, з менпщіу 
працеіу, здобутку в харчах, одежі м т. і. Відцільа ми 
вже бачимо, шчо кожен раз, коли замість сили сворх 
власних рук, чоловік прикладаме силу макогось іншого 
природнъого двигателъа: вітру, води, вогньу— працьа чо- 
ловіка повинна ставати лекша м менша. Але месть шче

') К. М аркс, 1. с., стр. 361.
2) Там же, стр. 324
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І другщ спосіб, через котриі машини повинни лекшати 
працьу чоловіка ] звеличати ]е]і здобуток. Це] шосіб 
Іесть заміна машинами иальців чоловіка або простих 
отрументів. Певно, шчо тутки здобуток праці можеть 
більшати страшенно. Коли напр, чоловік можеть рів&ти 
дерево одним ножем, або пилъати іого одноіу пилоіу, то 
до машини можна прилагодити кілько десъатків ножів, 
або пил і в стілько разів робота пііде сиорнішче. Знов 
напр, жінка прьадѳ одним веретеном, а так звана „Дженг“ 
(прьадільна машина) з самого початку прьала 18 вер
тепами. Та машина, шчо чулки плете, працьуіе зара- 
зом 1000  спицьами замість іуати. Не треба думати, шчоб 
до ціх машин треба було велико]і саля; напроти того, між 
ними навіть іесть такі, котрі могуть двигатись рукоіу 
одного чоловіка, напр, кругови) верстат Клаусена, ви- 
робльаіушчіу тим часом 96 ,000  петель в одну минуту. 
Таким -робом, окрім прикладу природніх двигателів до 
праці, машини маіуть друге велике визначаньа: те шчо 
замість руки робітішка, або іакого п|)остого струменту, 
становльать робочу машину, от чого працьа робитьсьа, 
тоді при рівні] затраті сили, в кілько десьатків разів 
скорішче.

Коли ми блишче придивимось до тоіі часті машини, 
котра вже саме сиравльаіе роботу, до само]і робочо]і 
машини, то побачимо, шчо вона іесть не шчо інше, 
]'ак звича.]'ні струменти, котрими працьуіуть льуде. Одліка 
]есть тілысо в деіаких одмінах Форми і в прикладі ін- 
шого двигательа замість сили чоловіка ] то не повсігда, 
бо ійші машини, напр, ткацькі верстати, ] досі іноді 
рухаіутьсьа льудскоіу силоіу. Так напр, величезна ма
шина, шчо свердлить залізо, працьуіе струментом дуже 
подібним на звичаіне свердло, кубове (товсте листове) 
залізо ріжетьсъа робочоіу машиноіу, дуже подібноіу до 
кравецьких ножниць і т. д.

Таким ^юбом при білыніі силі, в інші,]' трохи Формі } 
з більшоіу швидкістьу в роботі, машина, т. ]. двигатель
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в купі з робочоіу маишиору стаіуть на. місто робіттта 
з простим ]ого струмеитом.

Це подіб]а між робітником і машинсду можна про
вести шче багацько далі. Так само іак буваіе коопера
ции, т. і. громадська працьа меншого чи більшого чи
сла робітників в купі, так само бува]е і машинна коопе- 
раці|а. Так само іак ми між робітниками бачили коопе- 
рацуу двох |)одів: без поділу праці і з дрібним ]ер по- 
ділом (теиерешньа мануфактура), так само буваіе ,і при 
машинніі кооперацір. Коли наприклад багато однакових 
машин, напр, ткацьких, або кравецъких (шве,)них) 316- 
рано в одні] Фабриці, але кожна машина робить усьу 
працъу от початку іе]і до коньцьа, не роздільа]е зе]і з 
іншими машинами, то це буде проста кооперацуа ма
шин, так само ,|ак ми назвали простоіу коопераццеіу 
робітників напр, то] поръадок, котрим працьували на 
великих суконних мануфактурах у Фландрці, де кожнщ 
робітник, без жадного поділу праці, виробльав сукно 
от початку до кіньцьа ]ого здобуваньньа.

Але цьа проста кооперацца в великім машиннім здо
бутку тепер вже трапльаіетьсьа не часто, так само ]ак 
і в мануфактурі. іаіс тамичка працьа поділена була 
між різними робітниками, так тут вона ділитьсьа по 
різним частинам машини, або кратче казати по різ- 
ним машинам, із котрих в купі зложена одна вели- 
чезна машина— хвабрика. ѵ)

Шчоб крашче поіаснити нашу думку візьмемо дльа 
прикладу впорьадкованьньа здобутку ] виробки залізних 
річе], ,]ак одну із тих хвабрикацу, де машини прило
жен! вже на]більше, де поділ праці доволі велики), а 
між тим усі роботи тісно між собо]у звіазані, одна другі] 
пособльаіе, і де без кожно.іі з них увесь здобуток мусів 
би зупинитись. Одну з наівеличезнііпшх і нарсрашче

К. Маркс, 1. о. стр. 324— 334.
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впорьадкованих, виробльуіушчих залізо хвабрик нам до- 
велосьа бачити в Крезо  в середніі Францці.

Усі ті будинки, з котрих зложена хвабрика, криіуть 
собо.)у простор грунту не меншіц 20 десьатин і огоро
жен! стіноіу на просторі 160  десьатин. Мат ер] ал під- 
возьать до завода і перевозьать на половину вироблені 
річі із одного отділа в другиі осібні залізниці, котрі, іак 
би витьагти |іх в одну лінііу, мали б довжину в 80 
верстов. Робітників на самім тілько оцім заводі пра- 
дьу]е 9,800 чоловік, парових машин іесть 234, а за- 
гальна сила ]іх рівиа 15,700 коньам. Певио, шчо і здо
буток такого заводу не може бути малим: він вироб- 
льа]е річно: земльаного вугільльа 12 ,160 ,000  пудів, ча- 
вуна 12,160,000, заліза 5 ,760,000, сталі 4 ,480,000 пуд., 
паровах машин дльа залізниць більа 100 річно.

Окрім залізно,іі руди, котру привозьать із коналень 
належачих до Крезо, за 2 5 — 32 верств от нього, все 
остатне виробльаіетьсьа на самім заводі. Уголь добува- 
^уть із 7 криниць, паровики машинами піді)ма]уть іого 
із шахтів, сортіруіуть і потім залізницеіу одвозьать до 
13 величезних груб, в котрі зверху наклада^уть залізну 
руду. Там вона розтопльуіетьсьа і змініавпшсь з ву- 
гільльам, робитьсьа, чавуном, котриі будучи важчи] от 
шлаків опускаіетьсьа на низ груби ] відтільа, разів 6 
або 8 на сутки, вииуска^етьеьа в великі Форми, зроб- 
лені із вохкого ніску ,] постановлен! на низу більа 
груби. Увесь витоплениі чавун ділитьсьа на три часті. 
Одна так і лиикуетьсьа чавуном, і з ш\і і вил ива) уть 
різні речі, друга переверта]етьсьа в сталь, третьа пере- 
робльуіетьсьа в залізо. Дльа кожнор з ціх робот зесть 
осібне впорьадкованьньа, котре кожне заімаіе кілько 
сотень робітнйків. Чавун перетопльаіуть в 4 2 4  малих 
грубах. Сталь добуваіетьсьа кількома різними способами, 
між іншими пропуском крізь чавун паровоіу маши- 
щ іу сильного потьага холодного воздуха. Це так зва- 
ниі спосіб Бессемера. Залізо виробльа]етьсьа в 98 осіб-
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них грубах, через так зване пудлъоватта, т. р розмі- 
шуваньньа ростоиленого чавуна залізноіу палице] у, аж 
поки увесь вугіль у ]ому не перегорить, чавун не за- 
гусне ] не переробитьсьа через те в залізо. Це наіваж- 
ча робота на всім заводі, бо вона робитьсьа руками; дльа 
неіі шче не придумано гарно]і машини.

Далі сталь і залізо переходьать в величезиу кузньу, 
в котрі] знаходитьсьа 18 молотів, із котрих на]білыпиі 
важить 4000 пудів. 15 величезних парових машин, ма- 
Іучих вкупі силу 4/250 конеі, ріжуть, стружуть, виточу- 
Іуть ту сталь і те залізо, між тим іак 54 менші машини 
в 500 кіньских сил вкупі виробльаіуть із ііх різні ча- 
сті і шматки, потрібні дльа будованьньа машин, кораб- 
лів, мостів і т. д. Нарешті всі ці одлиті і виковані річі 
переходьать в великі маістерські, де більш 2 5 0 0  робітни- 
ків склада]уть рх до купи ]' здаіуть готовими, спосібни- 
ми бути призначеними хоч до плаваньнъа по морьу, іак 
пароходи, хоч до ,)ізди по залізницьам, іак ті локомотіви, 
із котрих мені довелось бачити вже виробку 1943-го 
в самім Крезо, хоч нерідко і до знічтожіньньа льуде], 
бо ми мусимо додати, шчо Шнеідер, хазьаііи Крезо, не 
цураіетьсьа ,і такоіі роботи, ]ак одливка пушок. Тим ча
сом іого хвабрика один із на]крашчих ирикладів вели- 
чезного машинного здобутка з надниршим иоділом ираці 
не тілько між робітниками, але ] між машинами. Шма
ток руди залізнор проіде крізь руки кількох десьатків 
робітників, він переробльатиметьсьа постуиовно кілько- 
ма десьатками машин, із котрих кожна робить своіе осіб- 
не діло, поки виідеть із завода в закінченніі Ф о р м і па- 
ровоіі машини, устоіу дльа мосту, або ^акого дрібного 
струменту, котрі завод сам дльа себе виробльа]еть х).

Ми бачимо відцільа, шчо великиі машинниі здобуток 
прикладаіе до праці стілько сили, виравльа]’етьсьа легко 
з такоіу ]е]і складністьу, кожну частину праці робить

*) Кароіеоп Ѵайоі, Ъе Сгсигоі, 1875.
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на стілько коротшоіу, шчо справді починаіемо дивува- 
тись, чому впорьадкованьньа машин досі дало так мало 
шчастьа льудьам. Здаіетьсьа, треба було б тілько усьуде 
позаводити велики] машинниі здобуток, шчоб сили льу
де] стали двічі або тричі білыиі, а працьа ]іхньа двічі 
або тричі мента ] коротша. Так би воно і було справді, 
Іак би машини належали лъудъам в загалі, а не Ье\ашм 
лъудъам-хвабрипантам, іак би вони працьували на ко
ристь уоіх льудеі однаково, а не кілысох хазьаінів, котрі 
]іми володаіуть.

Теперечка ж діло сторть конче інакше. Велики] здо- 
буватель, капіталіст, котрщ один маіе міжливіеть упорь- 
адковати сво]е господарство по своему бажаньньу, заво
дить машини овсім не длъа того, шчоб полекшати ро
боту сво|іх робітників, а просто затим, шчоб частину 
сво]іх робітників замінити машинами. Воно певно ви- 
годнішче: машини годувати не треба, плати вона не 
просить і змов вони між собору не робльать. Але конче 
без робітників не можна обутись і при машинах, тілько 
дльа рівного здобутку ііх треба далеко менше. Це ка- 
питалістові ] на руку. Купивши машину, він лишга]’е собі 
стілько робітників, скілько іому треба, шчоб управитись з 
машинами, платить кожному стілько ж ]ак і перше, бо по- 
тріби робітників остались ті самі, править з кожного стіль- 
ко ж годин праці, бо ] сили ііхні не змінились, а остат- 
ніх робітників, ставших іому непотрібними, він розшчи- 
туіе, кажучи, шчо вже не ма,]е дльа ]іх роботи. Колиб 
машина належала усу громаді робітників, то вони справ- 
ді могли б, не зменшаіучи здобуваньньа, переміньатись 
на праці при машині; машина справді б ]ім иособльала, 
робльучи ііхньу роботу коротшоіу ] лекшоіу. Але тепер 
ні; машина в руках капіталіста починаіе боротьбу з 
робітниками, вона не влекшуіе ираці одно]і часті робітни- 
ків і овсім отніма заробіток у другод частини. Таким 
робом бариш хазьа]іна буде білыпи].

ПІчож від того дуетьсьа? Дльа того, шчоб дати від-
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повідь на це питаньньа, подивимось, іак зміньаіетьсьа 
число робітників в ]акі] стороні в ті часи, коли число 
машин раптово білышуе. Так напр, в Англі,]і на шов- 
кових хвабриках в 1856 році було веретен 1,093,799, 
в 1862 р. 1 ,388 ,544 ; в 1856 р. ткацьких станків було 
9260, а в 1862 р. — 10,709. Робітників же в 1856 було 
56,131, а в 1862 зосталось усього 52,429. Це визна- 
чаіе, шчо в то] сами] час, коли число веретен побіль- 
шало на 26,9°/о, ткацьких верстатів на 15,6% , число 
робітішпів помечтало на 7% . Подібне цьому дцалось 
і на вовньаних хвабриках: в 1850 р. працьувало 875,830 
веретен, в 1856 —  1,324,549, в 1 8 6 2 — 1,289,172, а 
робітників було в 1 8 5 0 — 79,737; в 1 8 5 6 — 87,794 і в 
1 8 6 2 — 86,063. Таким робом число робітників хоч трохи 
побільшало в загалі, але менше, ніж веретен, а нід кі- 
нець почало зменшатись. Окрім того число малих дітеі 
між робітниками виросло з 9,956 до 13,178. Остатне 
діІетьсьа через те; шчо при машині в загалі не по- 
трібно велищі сили от робітника, а капіталістові ко- 
ристнішче мати білыие діте] на сво̂ ц хвабриці, бо він 
платить ]ім багато дешевше.

Таке саме іак при хвабрикацііі шовку і вовни, ді- 
.Іетьсьа маіже в усіх других здобутках, навіть і в хлібо- 
робстві, в котрому де далі, тим білын машини стаіуть на 
місто робітників. Теперечка вже в Англііі загальне чи
сло всіх сельскіх робітників упало нижче от числа при
слуги, т. і. льуде,), котрі не ма]учи жадного заробітку, 
ні в хлібороботві, ні на хвабриках, шчоб не вмерти з 
голоду, ідуть за дуже дешеву плату у лакеіі, куховарки 
до панів, купців, аби тілько ]ак небудь прохарчуватись. 
В  1861 році в Англііі всіх хліборобсышх робітників 
було 1,098,261 чоловік, робітників на ткацьких хвабри
ках і на всіх вугольних і металічних копальньах в 
купі 1,208,442, а само,)і тілько домашиьоіі прислуги 
1,208,648. г) У  теперешні часи ті ціфри шче змінились

') Е . Маркс 1. о. стр. 393.
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в тім же самім напрьамку. Число хліборобських робітни- 
ків упало нижче от 1,000 ,000 , а число прислуги дохо
дить вже до 1,300,000, Це страшенно і вимовити: в 
стороні, в котрі] більш 20 ,000,000 льудства, менш од
ного мільдона ирацьуіуть над на,]ііотр ібн ішчоіу дльа усіх 
річіу, над хлібом і в то] сами) час трохи не 11/,2 раза 
більше льудеі живуть конче дурно, не здобувазучи навіть 
і крихти чого небудь ді]Сно потрібного дльа громади, 
бо певно шчо тепер ні один скілько небудь розумниі 
чоловік не посмуе вже сказати, шчо прислуга одного 
чоловіка другому, можеть бути дусно,іу иотрібоіу. Усі
1,300,000 англііскоіі прислуги ,і окрім не]і всі робітники 
без роботи, котрих теж ]есть чимало, усі льуде при- 
нуджені пересільатись в Америку, усе це поверхне, 
пепотргбне льудство, викинуте на вулицьу боротьбоіу з 
машинами капіталістів. Та справді нашчо і льуде дльа 
капіталістів, коли в ]іх ]есть стілько машин, шчо напр, 
самі прьадільні машини при 500,000 робочих шчо року 
напрьадаіуть стілько, ]ак би могли напрьасти тілъко
100,000,000 робітників, на ручні] ирьальці. Хазьа]наМ 
потрібно мати 500 ,000  робітників тенеречка, ні одним 
більше, а коли родитьсьа ]іх шче, то нема ]ім міста на 
світі, нема ]ім роботи, немало і хліба. Нехаі тіка]уть, 
неха,) гинуть, аби не мозолили очі сво]е]у нуждо]у, аби 
не льакали міжливостьу колишнього бунту! Ось де ле
жать правдива основа дльа прахільників Мальтусовоіі 
думки, а овсім не в тім, шчоб земльа не вистачала хліба 
своіім власним дітьам.

Та і гарно ж берутьсьа англускі хвабриканти до 
зменшаньньа льудства, крашче навіть од німецких ин- 
жінерів з ііх круповскимн пушками. „Долини Індуі 
білііуть от кісток ткачів баволни,^ умерших от голоду 
післьа впорьадкованьньа великих прьаділень і ткацьких 
хвабрик в Англці, пишеть навіть сам англцску гене
рал-губернатор із Калькутти. Але не самі тілько Ін- 
дуси вмираіуть через машини Англуі; гинуть і ]с]і вла-
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Сшуі діти. Б  хліборобських округах Англу і із 100  дітеі 
нарожденних за пердш) рік вмиразе от 9— 12, а в великих 
хвабричних центрах: Манчестері, Еттоні, Нотінгемі ] ін. 
білыие 2 5 — 26. Така велика смертельність мазе на,)го- 
ловнішчім резоном те, шчо матері працьуіуть на хваб
риках, а діти зоотаіутьсьа без догльаду, голодні, або 
навіть ]ім. нарочито дазуть опізум, шчоб вони спали з 
не робили крику.

При теперешнім господарьськім порьадку машини 
маіуть губльачщ вплив не тілько на житьтьа з на здо- 
ровза робітників, а навіть на зіх розвиток, зіх сиосібність 
добре робити, в загалі на зіхніз розум. Робітник, котри) 
не міньазе своіеді праці, раз у раз знаходитьсьа при од- 
ніз закіз небудь машині, одурівазе на решті так само, 
Зак і в мануФактурі при дуже дрібному поділу праці. 
Окрім того, робльучи цілісіньки] вік, він усеж не навча- 
Іетьсьа нуакому самостуному ремеслу. Чим нижче стазе 
в робітників розвиток тіла з духа, тим гірше вони 
згиназутьсьа під зармом хазьа]іна з тоз здцмазетьсьа над 
]іми кажучи: „Хвабричні робітники не повинни забу- 
вати, шчо зіхньа працьа зесть дцсн'о назлекша ] на]по- 
сліднішча; шчо не ма праці, до котро]і лекше було б 
звикнути з за котру б платили шче так добре, нрірів- 
ньузучи плату до вартісті праці. Щ аку інініз праці 
не можна вивчити так швидко велике число льуде], 
Зак хвабрічнц. Хазьа]ські машини мазуть далеко більше 
визначаньньа дльа здобутку, ніж працьа ) уміньньа ро- 
бітників, котре таке мале, шчо зому в шість місьаців 
кож ни,] мужик научитьсьа. “ х)

До такого станьньа довело робітників неиравдиве 
впорьадкованьньа великого машинного здобутку в Англі- 
]і, в ту сгороні, де вже далеко білыпа часть праці, че
рез ступні ремесла ] мануфактури, дуніла до хвабріч- 
ного впорьадкованьньа. Але початок цього впливу за-

*) К- М аркс, 1. с. стр. 375.
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мітно навіть і тепер уже в таких земльах, де машин 
шче не дуже багато, але де вони заводьатьсьа занадто 
раитово, ,|ак напр, в деіаких частинах Укра]іни:

Не багато іесть на світі таких кра^ів, де б дльа хлі- 
боробства було б вже позаводжуваио такого багацько 
різних машин, ]ак в птденні] половині правобережно]і 
Укра]іни. Хіба тілько шчо в Англуі, в північні] Аме- 
риці, та в Венгруі іе ]іх шче білыие, ніж в південну 
лоловині Ки]івськО]і ] твнічнор Хереонськоіі губернуі. 
Особливо в тих містах багато нарових молотилок. Трохи 
не в кожному селі іе парова машина, хоч в пана, хоч 
в жида арендатора, іак виідеш часом в осени на мо
гилу в иолі, то інши) раз побачиш ]іх не менш іак п^ать 
за разом, шчо курьать у стену. В  інших великих гое- 
подарствах, напр, в Звенигородськім повіті в Шполі, 
в Калигірці ]е ,)іх по три .] по чотире. Звісне діло, шчо 
в тих земльах, де зразу заводилось багато машин, наир, 
в Англуі, Сакооні]і, Бельгі)і, та навіть і в Московськц 
і Владимірські] губернуах, ціна робітникам через маши
ни завше зменщуваласьа, бо машина з іакими двадцьать- 
ма чоловікамн, справить стілько роботи, скілько наперед 
того ,і сто робітників наврьад чи зробили б. Через те 
остатні вісімдесьат чоловік мусьать шукати іншо]і ро
боти, мусьать шуматись дешевше, а іак часом то ли- 
шаіугьсьа без жадного заробітку. Затим то прості льуде 
в західні] Европі ] на Московшчині з початку дуже не- 
навідили машини, а іак де, то і досі ненавидьать. У  нас 
річ трохи інакша, бо шче рідко де льуде жалііутьсьа, 
шчо б машини в ііх одбивали роботу. У степовім краіу 
південшуі Украрнн землі іе доволі, а льудеі не багато, 
І через те, поки не було парових молотилок і інших 
машин дльа хліборобства, то дуже багацько грунту раз 
у  раз зоотавалось не ораним. Дай почали навозити з за 
кордону ті машини, т. і. від 1 8 5 5 — 60 р., то пани 
стали засівати хлібом в два, або ,] у три раза білыне 
польа, ніж наперед того. Усьак зшуе, шчо в нашу сто-
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роні пани завше дуже поспішазутьеьа з усьакозу робо
т у  в хліборобстві. Кожен пан бажаіе, шчоб у іого було 
і виорано ] заслано вперед, ніж у суеіда. Кожен піль- 
нуіе зібратп ввесь сві] хліб, іак він постигне, за ]аки] 
тиждень, а особливо всьак гонитьсьа за тим, шчоб іак 
можна швидче вимолотить своіу пшеницьу і відправити 
,|ер до Одесп або до Миколаіева. Наше зерно тілько тоді 
добре купльаіуть за границьу, коли воно бува]е при
ставлено до кораблів дуже рано, вже в августі і у  сен- 
тьабрі місьацьах. Через те поки шчо воно в нас шче 
рідко трапльа)етъсьа, шчоб машини одбивалп роботу в 
льуде]. Так само не можна казати, шчоб і ціна на 
льудську працьу стала менша від того часу, іак у нас 
завелись машини. Тим часом одначе і нашим льудьам 
буваіе од машин не мало лиха. Перво на перво, через 
машини, та велике паньске господарство, дрібне мужйць- 
ке руінуіетьсьа до решту. Ми вже казали, шчо пани дуже 
посиішаіутьсьа з усьакозу машинно]у роботоіу. Шчо ж 
з того виходить?

В  наші] стороні пани наімаіуть льудеі до роботи шче 
зарані, по весні, або в осени, .у тоі час, ]'ак з льудеі 
податки збираіуть. Тоді саме пани даіуть льудьам гроші 
на одробіток на десьатини, або до машини. От же ж 
]ак почнетьсьа панська робота, то льуде мусьать шчо 
дньа виходити до нер, хоча б на ііх власних нивах зер
но на земльу висипалосьа. Через те воно завше ,] бу- 
ва,]е, шчо в льуде] і виорано, ,) послано, ] убрано піздні- 
шче, іак в панів. Певно шчо це дльа льудеі велике лихо: 
Іак бува]е шчо в пана стоить на десьатині 15 кіп., то 
в мужика тілько 10. Пан з кожнор копи пшениці маіе 
шість мірок, або і цілу четверть зерна, а мужик іакпх 
мірок чотирі, бо решта висипалаоь або мнші по,]’іли. 
Пан свіі хліб продаіе рано і за дорогу ціну в Одесі або 
в Миколаіеві, а мужик хіба шчо післьа Дмитра (26 ок- 
тьабрьа) вивезе іаку торбинку в містечко і віддасть 
Іе]і на базарі жидам за півціни. А це все через шчо
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дііетьсьа? Через те, шчо в панів багато грунту ] гос- 
подарство велике ] машини іесть, а в льуде] грунту 
трохи, хазьадотва дрібні ] машин немаіе. От же ж чим 
більш пани машин накупльаіуть, тим більш вони хліба 
насіваіуть; тим ііхні господарства ростуть обширніііпі. 
Чим дальше, тим гірше льуде гаіутьсьа по заробітках, 
на панських ланах, та коло паноьких машин, і тим 
гірше руінуіетьсъа ]іх власне господарство.

Окрім того працьа більа машин на Украііні впорь- 
адкована дуже не добре. Кожен знаіе, шчо пани та 
жиди маіуть от машин велику корпеть. Усьак добре 
розумі]е, шчо та корпеть іде ]ім не от самих машин, 
а від льуде], котрі коло них працьуіуть, бо звісно, шчо 
машина, хоч іак хитро вона зроблена, все ж таки сама, 
без льуде], ніколи нічого до ладу не доведе. Тим часом 
ніхто не турбуіетьсьа про дольу і здоровіа тих льуде], 
котрі більа нер робльать. А робота при машинах крн- 
че не лехка ] не безопасна: Машин не давно понаво- 
зили в нашу сторону; напіі льуде до ііх шче не конче 
П2ШВИКЛИ і через те не рідко трапльаіетьсьа лихо ро- 
бітникові от машини. Інши] раз вона чоловікові пальці 
поодриваіе, други) раз усьу руку; не рідко бува^е шчо 
І до смерті вбіе, або шче гірше, скалічить до віку. Таке 
лихо бува]е дуже часто, тілько про ]ого шчось дуже 
мало знаіуть. Навіть ми сумліваіемось, шчоб була на 
Украрні хоч одна парова молотилка, котра б сворми 
колесами та зубами не потрошчила льудоьких кісток, 
або не пролила крові робітників. Ми зна]емо не про 
один десьаток таких случаев, зна]емо, шчо де на іаких 
машинах такі річи бували но три ] по чотире рази, але ми 
не знаіемо ] одного случаіу, шчо б то,] пан, або аренда
тор, котри] був хазьа]іном машини, заплатив хоч копуку 
робітникові за каліцтво. На]більш бувало нешчасних слу- 
чаіів в перші роки, іак тілько ионавозили машин у нашу 
сторону, одначе не рідко вони трапльаіутьсьа ] тепер. х)

і) Див. за прикладами в У  т. Громади, стр. 95— 97.
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Певно шчо це завше так було } буде всьуде, де ро- 
бгтник працъу]е за гротг па папсъшх, чи хвабрикант- 
съких машинах. Хазьаіін маіе машину, ма^е гроші; 
Іому баз дуже, шчо іого маніина кого вбіе, або скалі- 
чить іаки] десьаток льуде;). Він завше наіде інших ро- 
бітннків, бо нужда та голод приведуть ]іх до нього. 
Тим часом одначе тепер вже в інших крахах, напр, 
в Англі]і, хоч і там робітники працьуіуть н ахазьа]- 
ских заводах та машинах, та усе ж в Англір робітники 
хоч трохи вільнішчі \ освіченішчі од наших і вже вони 
своими бунтами, то розбивапьньам машин, присилува- 
ли хазьаінів до того хоч, шчо ті мусьать платити ]ім 
грішьми за каліцтво, котре вони добудуть робльачи на 
тих машинах. Певно, шчо, по правді кажучи, здоровіа 
чоловіка не можна оцінувати ні на ]акі гроші, одначе 
все ж, іак став чоловік калікоіу, то треба ]ому чимсь 
харчуватись. В  Англі]і робітники до того часу розби- 
вали, та палили машини ] заводи сворх хазьа.] нів, аж 
поки не настав таки] закон і звича], шчо хазьа^ни при- 
мушені були ]ім платити за каліцтво доволі великі 
гроші. Ііе завше вони ,] там чесно платьать, бо дльа 
багатого чоловіка закон не писани), не завше так само 
рм положено платити стілько, ]ак потрібно би, одначе 
буваіуть случар в Англуі, при дуже тьажким каліцтві, 
шчо хвабрикант мусить заплатите робітникові навіть до 
1000  Фунтів стерл. (7500  карб.)

Шче раньше зак до хлібо|юбства, машини стали при- 
кладатись на Укра)іні до деіаких іпших здобутків. На^- 
головнішчі між ними це здобуваньньа сахару і горілки. 
До рх ми тепер і обернемось.

Сахариі заводи продавились у нас з 30 років нинішнього 
віку і, під впливом кріпоснор праці і таможенной поін- 
лини на ввоз закордонного сахару, дуже швидко пона- 
ростали багато де в іаких містах Россір, а особливо на 
Украрні. 3  початку звичаіно варили сахар на голім 
вогні, але швидко знаішли користніішим прпложити до
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ці]е.]‘і хвабрикацгр парові машини. За остатні рока були 
шче впорьадковані деіакі важні зміни, так напр, замість 
прессів дльа видушуваньнъа бурьакового соку, ,]ого до- 
бувазуть осібними витьажними (диФФузіонними) машина
ми на де,)аких заводах, наир, в Канівськім повіті на 
заводах Лопухина-Демидова і в інших.

На] пер тип] завод на Украрні, здаіетьсьа, був збудова- 
ниі з Канівськім повіті при селі Трошчгті Поньатов- 
ского у 1832 року. Затим наібілыіг будовалось заводів 
в кінці трицьатих і сорокових годах, а потім знов в 
кіньці шістидесьатих. За остатні роки де ]йкі із заводів 
були позакривались, тим часом і тепер шче діфікі нові бу- 
дуІутьсьа. Таким робом ми бачимо, шчо сахарні, не дивльа- 
чись на ввесь плач рхніх хазьаінів, шчаслпво пережили 
часи скасуваньньа паншчини, браку робітників і т. д.

Загальне число всіх сахарень в усце] Россуі в 1874 р. 
рівньалось 224. Із них приходикосьа на цілком Укра- 
рнські губернуі з Б ессар абц у: 1

Саха - НаДхро- Пудів Вартість
рень. бітників. сахару. І°го.

К іц івськ у : пісочних . . 66 2 6 ,0 0 0  3 ,1 2 0 ,0 0 0 1 4 ,0 4 0 ,0 0 0
,,  раФІнадних . 8 3 ,1 0 0  2 ,6 0 0 ,0 0 0 1 5 ,6 0 0 ,0 0 0

ІІодолъську пісочиих. , 33 1 0 ,2 5 0  1 ,2 0 0 ,0 0 0 5 ,4 0 0 ,0 0 0
„ раФІнадних 4 1 ,0 5 0 4 0 0 ,0 0 0 2 ,4 0 0 ,0 0 0

Волинську пісочних . . 5 1 ,380 2 1 0 ,0 0 0 9 4 5 ,0 0 0
„ раФІнадних . 1 3 5 0 2 5 0 ,0 0 0 1 ,5 0 0 ,0 0 0

Б е с с а р а б ц у . . . . 1 ? 1 8 ,375 7 5 ,0 0 0
Харьківсъку. . 23 ? 5 0 9 ,0 9 6 2 ,0 5 0 ,0 0 0
Чернигівсъку . . . . 17 ? 2 2 0 ,4 8 8 8 8 0 ,0 0 0
І І олтавську. . . . 3 ? 4 4 ,7 4 7 1 8 0 ,0 0 0

Заводів Бироблъа]уть пудів Вартістъ^у
сахару. карб.

т5к„пі- ій і Піску. . . 5 ,3 2 2 ,6 9 6  2 2 ,0 0 0 ,0 0 0
' 0 РаФІнаду. . 3 ,2 5 0 ,0 0 0  1 9 ,5 0 0 ,0 0 0

і) Чубінскщ. Свеклосахарні заводи, Кніів, сгр. 60, 1874. Ми раху^емо в 
купі з цілком укразінськими губернуами Бессарабську, хоч у ну тілько 
манша половина льудѳз укра^інщ. Ми за те не раху^емо укра^інських по- 
вітів Курсько^і, Боронежсько^і  ̂ Ставропольской губ. Загальна купа здо
бутку на Укра^іні, котру ми так вирахову)емо, буде доволі вірна.
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Б  1877 р. заводів в усу Россі]і робило 220, з них на 
Украііні 177, а вироблено піску в усу Россір 11,209,197 
пудів, а з них на Украііні 9 ,856 ,757  пудів (з них у 
Киіівські] губ. 5,520,566). (Ежег. по М. Ф. 1878.)

За іуать років (1 8 7 1 — 1874) число всіх заводів по- 
більшало небагацько, усього на три завода, за те ро- 
боча доба на веіх заводах дуже виросла в тору. Пере- 
січне число робочих суток з 88 стало 113, т. по- 
більшало на цілих 25 суток, або коло 30% . На]білъше 
виросла доба праці на сахарньах у ІІолтавшчині ] Чер- 
нигівшчині:— на 31 сутки, наіменш в правобережну 
Укра,]іні — на 6 суток.

Відцільа ми знов бачимо, шчо де далі, тим лекше 
стазе хвабрикантам добувати іэобітників, бо інакше вони 
не сталиб вбільшувати посівів бурьаків і здобутку сахару. 
Ми бачимо знов, шчо в лівобережну Украііні це] зріст 
хвабрічного здобутку швидчи]’, ніж на правим березі і 
це повинно визначати, шчо тамичка легче ] дешевше 
можно мати робітників. Це і не дивно, бо ми знаіемо, 
шчо льуде часто ходьать на заробітки з лівого боку 
Дніпра на правиі, а дуже рідко навиворот. Маіучи де- 
]аке знаньньа про дольу робітників на сахарньах тілько 
із правобережно,) і Украйни, ми тим часом не сумніва- 
Іемось, шчо все горе і усьа неправда, ,)акі ми виложимо, 
не в мешку, коли не в білыпу мірі терпльатьсьа ро- 
бітниками при сахарьньах по лівім боці Дніпра.

1ак ми бачили, число робітників на сахарньах трьох 
право-бережні губерну переходить трохи за 42,000. 
Певно це тілько робітники заводські, шчо працьуіуть 
зімо,іу при виробці сахару, а іак би порахувати всьу 
молодіжь сільску, котра ходить на бурьакові плантацуі 
літом, то загальне число робітників при сахарньах пе- 
ре]шло б кілько сотень тисьач. Тим часом теперечка 
ми говоритимемо тілько про чисто-заводских робітників. 
Вони далеко не всі Украііньці, бо чимало на нашч за
води приходить льудеі із губерну Орловскор, Смолен-
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ско]і і губерні] білоруських. На Смільанским заводі Боб- 
ринських іесть навіть ціли] виселок Білоруссів. *)

Заводи наімаіуть робітників хоч безпосередно самі, 
хоч через підрьадчиків. Хоч підрьадчики, хоч заводські 
ОФ)ці)алістп звичаіно про,]авлъа]утьсьа по селах у часи 
збора податків і там збираіуть волосного, старосту, сот
ских і інших дуків, частуіуть ]іх горілкоіу, да]уть 
]ім шче іншого хабара ] потім ідуть вкупі на сельски] 
схід, де вже на]маіуть недо]імшчиків по ті,) ціні ] на 
тих умовах, іак самі схотьать, бо вое начальство ]іх 
піддержуіе, страха недоіімчиків, шчо продасть худобу ] 
одежу ] т. д. Звичаіно вмова робитьсьа не з кожним 
робітником порізнь, а з усііеіу сельскоіу громадоіу, котра 
обовіазуіетьсьа к такому то строку поставити стілько 
то робітників. 2) В  загалі робітники наімаіутьсьа за одна- 
кову ціну на всі заводскі роботи, т. і. вони повинни 
робити все, шчо прикажуть. Тілько і іесть поділу між 
робітниками шчо на „робгтимків“ і на „півробтткгв,“ 
до котрих належать усі жінки ] хлопці молодші 17 — 
19 років. Звичадіо півробітників буваіе дві щатих за- 
гального числа всіх робітників.

У часи вмови з робітниками іім видаіетьсьа завдаток, 
шчоб заплатити податки. Звичаіно видаіуть от 7 до 15 
каіэбованців на чоловіка, наічастішче 1 0 — 12 карб. Під- 
рьадчики навіть охоче видаіуть і більшу часть усього 
заробітку вперед дльа того, шчоб робітник мусив упісльа 
в рх же завинуватитись і через те дешевше наньньатись

')  Чимало робітників на заводи ^дѳ з Чернигівшчини, особливо із північ- 
них повітів. Чим гірше землъа родить, тим білъш льудез отходить 
шукати праці: В Борзенскім пов. урожа^ 65 пудів жита на десьатині 3 

отходить усього 7°/о хазьа.)щв, в Чернигівському при 35 п. жита, мусьать 
кидати сімзу вже 14°/о, а в Новозибковському при 15 п., середнього уро- 
жа]у— навіть 75°/о. Див. Экономичеокія скитанія. Отеч. Записк., 1880, V I  
стр. 417 и далі.

а) В Черішгівшчииі назма]уть заразом артель робітників, через осібних 
артельшчиків, котрим завод платить білыяе 3  котрі окрім того діста^уть 
дакнсь то осібні приказа із волості.
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знов на другу компанііу. Звичазно робітникам на доро
гу  дльа харчів видаіетьсьа от 50 коп. до 2 карб., котрих 
певно не можеть виетачити, коли нридотъсъа зти напр, 
із Смоленской губернгр в південну часть Кирвськор. *)

Заробоча плата робітнику за місьаць з 30 днів зви
чазно буваіе 6 карб., а півробітнику 4 карб. Здобуток 
на заводі переоічно продовжуіетьсьа більа 120 днів і 
таким робом середні) зімови) заробіток робітника буде 
24  карб., а півробітника — 16 карб., т. ]. дльа нершо- 
го 20  коп. в день, а дльа другого 131/2 коп. Так зак 
довжина робочого дньа на всіх заводах рівна 12 го
дин, то де видаіе за годину роботи дльа робітиика 12/з 
копуки, дльа півробітника 1 копуки.

Таку плату на решті дістазуть тілько робітники без- 
посередно наиьаті от завода. Станьньа тих, котрі при- 
ставльазутьсьа підрьадчиками, шче гірше. Звичазно завод 
платить підрьадчику за „пару робітників,“ т. 3. одного 
робітника,) одного півробітника, от 18 до 25  карб. в місь- 
ацъ. Із цих гроше] підрьадчик робить видатки на назем 
робітників, платить ]ім в міоьаць от 4 —-5 карб., харчі 
Зому коштузуть от З’/г—А 1/% карб. в місьаць на чоло- 
віка, оісрім того він дазе робітникам кватиру ]’ усе ж 
таки маіе чистого баришу от 2-х до 3-х карбованців 
в місьаць з кожного чоловіка. Може це кому сдатьсьа 
дивним, але це залежить від того, шчо подрьадчик, по- 
всігда жид, назмаіе робітників дешевше от властивцъа 
завода. .Тому пособльазуть усі ]ого зідиновірці; в кож- 
ним селі зесть жид-шинкарь і зому мазже всі льуде ви- 
нуваті. При помічі шинкарів і хабарів волостному під- 
рьадчик або ,іого прикашчики-жиди завше назмазуть льу- 
дез шче дешевше от заводских оФІцуалістів. Трохи не 
половина робітників на оахарньах правобережнозі Укра- 
ЗІни доставльазутьсьа жидами-підрьадчиками.

') По умовам з робітииками із Чернигівшчини видко, шчо за не^авку 
наньньавшогосьа робітника з него беруть 2 0  карбованьців штрафу, а коли 
іілько опізниіьсьа то по — 1  карбовандьа за день.
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Робота на заводах дуже не легка. Через увесь здо
буток вона зде без перериву, навіть і в недільу, окрім 
свьат Покрова, Миколи, Куті з трох днів Різдва, та 
Водосвьатьа. Тілько на заводах Браницького ,і ІІотоць- 
кого в недільу от 6 ранку, до б вечера не працьузуть на 
прессах. Суточна працьа поділена на дві.зміни: денна, от 12 
години дньа до гіівночи і нічна, от півночи до полудньа. *) 
За ціх 12 годин праці робітникам не нолопфтъсьа по пра
ву ,) одно,)! минути отдишки. Особливо тьажка робота 
при прессах в тих заводах, де шче нема дифузіонних 
машин, т. і. далеко в білыш] часті усіх заводів. В  
пресових звичазно холодно з мокро ,] сама працьа пот- 
ребуіе великор мускульнор сили. Знов на сушці робіт- 
ники терпльать от страшеннор спеки, котра доходить 
до 48° Реомьура. При дефепащг (очистці) сахару дуже 
шкодьать здоровьу робітників пари аммЦаку, дуже гост- 
рого воздуху, маіучого сву початок в гнилі різних нечи- 
сте] сахарного бурьакового соку. Робітники, котрі ви]- 
мазуть і розносьать утфелъ (нечисти) шче сахар), в ве
лику жарі працьузуть м;уже голі, в самих Фартухах; 
облиті потом, вони мусьать спускатись в зами з па
токозу, котра приетаіе до рхнього тіла, роз.ііда]е шкуру 
3 покривите зер сипом і ранами. В  усіх остатніх отді- 
лах завода працьа теж іде в тісноті, грьазі, на скрізь- 
ному вітру з через те зак заразні, так і простудні бо- 
лісті занадто часті між робітниками на сахарньах.

В  білыніз часті заводів казарми, в котрих живуть 
робітники, страшенно тісні, гидкі з позапушчені. Вели
чина зіх далеко менша навіть от тоз'і міри, котра по- 
требузетьсьа законом. По більшіз часті казарми побу- 
довані тілько дльа одпоуі половики робітників в тім 
рахунку, шчо друга половина завше працьуіеть на за
вод!. Таким робом в казармах епльать трохи не круглі

’) На ін іш іх  заводах визива^уть охочих робити кілько змін підрьад і  

гматьать ,іім за те по карбованъцьу за зміну. Один хлопещь з Чернигівшчнни 
проробив 1 2  змін під рьад, але ^ак заснув, то  ̂ не прокинувсьа.
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сутки, от чого певно воздух в ііх страшенно псуіетьсьа, 
]атг от диханьа льуде], так і от просушки одежі мокро]і 
І брудно]і, котра розвішуіетьсьа тут же над головами. 
Опльать робітники, на чім бог послав, підстилаіучи під 
себе дешчо із своіер одежі, бо от завода звичаіно нуа- 
ко]і постелі ]ім не видаіетьсьа. Замість подушки шфга- 
стішче під голову кладуть чоботи. Тілько на де]‘аких, 
трохи кратче впорьадкованих заводах, іесть осібні ка- 
за|)ми дльа чоловіків і жінок, або дльа жонатих льуде,). 
Звичарго ж усі спльать в купі, ] казарма тілько ] ма]е 
два отділа: спальньу і застольньу. Шче гірше прихо- 
дитьсьа от тісноти тим робітниісам, котрих розмішчуіуть 
по хатам у  мужиків, бо звича]но наімаіуть хату на 
кількох чоловік, шчоб це заводу обходилось дешевше.

Тілько на деіаких із сахарень льуде] харчуіуть до- 
вол! і не дуже погано, так напр, у Бобринских і в Се- 
міренка полагаіетьсьа по фунту мньаса в день на ро- 
бітника. За те ма^же в усіх остатніх заводах мньаса да- 
Іуть тілько 2 — 3 рази на тиждень і не білъше іак по 
1/2 Фунта. Житнього борошна пола.га]етьсьа от 1 пуда 
30 Фунт, до 2 пудів в місьацъ на чоловіка, каші, зви- 
ча,]но пшона, по 30 Фунтів. Соли отпуска]етьсьа 3 — 4 
фунтів і стілько же сала. В  піст замість сала даіуть 
коноплъану олуу. Приварку, т. ,). боршчу і т. д. даіуть 
дуже трохи, хоча в нашім краіу овошч конче не до
рога. Робітники ночно]і зміни вечерьаіуть в 11 годині 
вечера, снідаіуть у 6 ранком, а вернувшись в 12 дньа 
обідаіуть і зараз льагадть спати. Денна зміна обідаіе 
в 11 дньа, зараз по обіді починаіе роботу, полуднуіе в 
6 вечера і вернувшись з роботи у північь, вечерьа]е. 
На обід звича]но даіуть боршч і кашу. Коли ]есть мньа
со, то воно варитьсьа в борпгчу, потім ви]ма]етьсьа ] роз- 
даіетьсьа |)обітникам. На вечерьу даіуть те саме, шчо на 
обід, на сніданок і полудень звичаіно тілько сами] хліб.

Такі одначе тілько харчі тих робітників, котрі наньа- 
ті самим заводом. Тим, котрих харчуіуть підрьадчики,

9
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приходитьоьа далеко гірніе. Жиди даіуть ]ім і бороінно 
непросііаяе ,і мнъаоо не овіже і олцу з водоіу і усього 
Іак можна менше, аби іім обходилось дешевше. Окрім 
того, не ддіучи робітникам порді}і горілки, шчо на реш- 
ті ді]етьсьа тілько на кількох заводах, підрьадчики тут 
же при заводі починадуть торговати горілкоіу, в певні] 
надці, шчо робітник, присилувани] тьажкоіу прайму, при 
поганих харчах, питиме горілку на сву кошт і дасть 
зірвати з себе підрьадчикові шче нови) баршн.

До всього цього лиха в житьтьу робітників на сахар- 
ньах треба шче додати конешни] брак всьакого впо- 
рьадкованы-іьа, котре б мало метозу хоч трохи полек- 
шати ^іхньу дольу. Так напр, далеко не на всіх заво
дах іесть бані, або купальні, а коли ;і іесть, то малі аж 
до смішного, по числу робітників. Так само ніде на за
водах нема особ их сушилень дльа мокрор одежі .( на- 
віть нема оеобих прачок дльа праньньа сорочок робітни- 
кам, котрі через те звичазно ходьать в чорних сороч
ках, аж поки вони на ііхніх плечах не рюСпадутьсьа.

При таких обставинах кожен розумуе, шчо робітни- 
ки повинни часто слабувати, працьуіучи по сахарньах. 
Тим часом далеко не при всіх заводах |есть больниці 
і навіть далеко не всі заводи на}ма|уть лікарьа дльа 
сво]іх робітників. Порьадні больниці іесть тілько в Омі- 
ліі, Городишчі, Тальнім. В  кожнім случа]і заслабшщ 
робітник ріша]етьсьа на то] час заробітноіі плати, а під- 
рьадчики навіть вишчитуіуть із дхньор плати за харчі. 
Робітникп, покалічені на заводах, тілько зрідка дістаіуть 
карбованців з 10 за сво]е каліцтво, звичазно ж .іім 
не даіуть нічого. В  загалі відносини робітника до за- 
водського начальства внзначені в умові -юрмуло,іу: »по- 
винуватиоь усьому, шчо буде приказано" ] через те при- 
ліпшчики і інше мале начальство дозвольаіе собі не тілько 
ламати робітників, а навіть і бити ііх. Окрім того штраФи 
назначаіутьсьа часто без Жадной законно]! основи. *)

і) О. Новостро^енсщ, Кіавокій ТелѳграФъ, 1875, .№ 20 і 22.
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От таку то муку за працьу терпить робітнйк на 
сахарні цілих 4 — 5 місьаців і ка реінті вёртаіетьоьа 
до дому з іакими 5 — 6 карбованцьами, а частішче 
конче без гроше], інши) раз виновата] підрьадчикові ] з 
подібноіу уМовоіу на сліду.іу чіу рік. Про вплив, ]акп| 
маі© заводська робота на влаоне господарство ,і на сі- 
ме^не житьтьа крестьанина, на рго мораль» ісѵь, при тім 
щанстві і роопутстві, котрі звича]но пануіуть на заво
дах, ми вже тутки говорити не будемо, бо в ці,і роз- 
мові не хочемо виходити далеко за чисто госкодарьскі 
справи.

Піельа цього загального огльаду житьтьа льудеі на 
сахариі да]емо шче, по доішсі із Брацлавського повіту 
Подольськор губерні]'і, де]акі приклади до всього того, шчо 
ми казали. *)

„За. буду казати про рдну Отепановську сахарньу.,,. 
Цьа сахарньа наложить до товариства, кот ре маіе 8000  
десьатин купленор землі і 4000  десьатин лісу. Окрім 
того, ]ак сказано в надрукованоМу уставі, товариство му
сить мати 1,200,000 карб. гроше,); але справді ціх 
гроше.) не" ма,]е і вони лічатьсьа тілько на папері, а все 
діло ведетъсьа на гроші, позичені за добрі всотки в І\и- 
рвськпх банках.

„3 самого початку Отепанівська сахарньа пона]Мала на 
службу економів і ирикашчиків з польскор шльахти, а 
тамошнього жида, Мошку Дубицького запросила до себе 
в підрьадчики, шчоб на.умав робітників. Це.) жид до свого 
часу був чоловік бідни); але наімаіучи на сахарньу 800 
або і більше робітників на рік, запхав собі в кешеньу 
за вісім чи девьать років тисьачь з двацьать льудських 
гроше].

„Завод змовльаіетьсьа з підрьадчиком і платить ]ому 
в місьаць за 30 робочих днів по 14 карб. 56 коп. за 
кожного робітника, та по 8 карб. 56 коп. за полуро-

1) Громада, V , стр. 89 і слід.
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бітника. Замість завдатку підрьадчик да]'е робітнику 
ввеоь заробіток вперед за 4 місьацьа, але дому не при- 
ходитьсьа тих гроіпеі і в руках подержати, зараз на- 
бігаіуть старшина з писарем і відбираіуть ііх за різні 
податки та недоимки. Без ]іх підрьадчик не міг би ро- 
бітників наньньати так дешево і через те він даіе )ім по 
1 карбованьцьу за кожну продану дому душу. Лому 
нема чого жаліти цього карбованцьа, бо за дого підмо- 
гоіу він шумаіе робітника за 5 карб., а полуробітника 
за 3 карб. 50 копі]ок в місьаць. На кожні,] парі робіт- 
ників підрьадчик баришуіе таким робом 7 карбованців 
кожного місьацьа ,і от 3 0 — 40 карбованьців за ввесь 
здобуток.

„Але дому цього мало ] підрьадчик, де тілько мога, 
норовить зірвати з робітника хоч книжку: занедужа]е 
робітник на один день, він вишчитаіе з нього; зоста- 
нетьсьа на кілько часу вдома залатати чоботи, або по- 
лагодити порвану Свитину, він одвертаіе за цгмі] день 
від заробітку. Так само шахруіе більа харчів: на кож
ного чоловіка по вмові г.;шада,)е ^  Фунта мньаса, в 
день; але підрьадчик хоч і да]е, та тілько по стілько, шчо 
хиба деіакому припаде по шматочку, остатні ж іідьаТь 
одну ту бурду, де варилось мньасо. Але це шче не все. 
Море підрьадчик робітника голодом, ганьа^е на роботу, 
шчоб і трохи не отдыхав; а ]ак иріуде діло до рошчо- 
ту, то він ,іого шче і обшахруіе; він заплатить робіт- 
нику не за ті дні, шчо чоловік робив, і за іакі споді- 
вавсьа одібрати гроші, а тілько за ті, шчо занисапі в 
підрьадчика.

„Загльанемо ж тепер в жильльа робітників. Всі вони 
живуть в казармі. В  цд казармі е̂ дві ноловини: в 
одну живуть тілько робітники, а в другу — шче зроб- 
лена ] кухньа. В  кожну половині більа стін і посере- 
дині зроблені ліжка з дошчок, де спльать робітники. 
Тут так тісно, шчо між ліжками хіба два чоловіка 
тілько розминетьсьа. Долівка земльана з вибитими скрізь
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великими .іамами, так шчо иавіть можна ноги но кал і- 
чити. Омітьтьа мабуть ніколи не виноситьсьа, а загор- 
таіетьсьа під ліжка, бо там лежать цілі купи гнозу; 
хоч і кажуть, шчо ]е ,іакась „вентільаціза," але вонь в 
казармі ніколи не проходе. Опить робітник на сворз 
свитині, котру підстіла, ]ак льага спати. В  обох поло
винах живуть всі робітники разом з жінками 3 дівча- 
тами, котрих зе душ 80.

„Кожен завод повинен мати сво^у больницьу з аите- 
коіу, Фельдшера і лікарьа, шчоб хворому можна було 
б хоч трохи запомогти, а ]ак завод не хоче мати свого 
лікарьа, то муоить просити повітового, шчоб ]эаз у раз 
прирздив. Лікарь повинен давати не тілысо заиомогу 
хворим, але разом з поліцізезу мусить Нридивльатисъ до 
санітарного стану робітників, се б то шчоб в казармах 
було чисто, сухо і тепло, шчоб харчі були свіжі ]' здо
ров! 3 таке інше. Замість всього цього, заводьски) лікарь 
одбираіе карбованців 1,500, а іак зого не маіе, то по- 
вітови) теж карб. 300  — 400, — по вмові з хазъазіном; 
перши,] за те, шчо мусить бути на заводі Всвіз,“ бо сві) 
буде мовчати, а други,),— шчоб прирхав, не догльадівсь 
до чого ,)ому треба, а де з ким иобазікав та викурив 
цигарку. Так само ,] становщ буде мовчати, бо ] зого 
не забуваіуть: перепада з на зого дольу карбованців з 
300. .ДІраведні та милостиві судьді^ теж не звертазуть 
сво,іе.іі уваги на бідного робітника, хоч і зовутьсьа вони 
милостивими, та тілько милость ііх не дльа робітників, а 
дльа тих, хто зіх теж не зоставлъазе сворми милостьами. 
— ;;Де нам позиватись" казав мені один робітник, яко
ли окрізь і всі підкуплені; подаси жалобу хоч би до 
мирового і мазеш надізу, шчо тебе не осудьать; аж 
гльади, рішили, та не на твоз^ користь: здихнепі тіль- 
ко тъажко, та руки опустит.®

Сахарні самі зазмаз’уть більш 2/з усіх хвабричних ро- 
бітників в правобережну Укразіні,] добру частину в у сізу 
остатні) і через те все сказане про зіхне житьтьа відносить-
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сьа в загалі до заводських робітників тіа» У крарпі, бо зви- 
ча_)но кажуть, шчо на сахарньах шче платьать бглыпе ] 
житьтьа на]крашче між усіма іншими хвабриками.

В  нашу стороні післьа сахареш. назбільше визна- 
чаньньа дльа робітників маіуть винокурні. Так само 
Іак і сахарень, украрнска земльа ма]е на собі велику 
частину всіх’ винокурень Россуі, хоча на ренхті далеко 
не в такі] мірі іак сахарень. Загальне число винокурень 
в Европе]сісі] Россуі, на котрих працьували в 1874 —  
1875  році, рівньалось 2 ,569 і викурено на ]іх спірту 
більа 27 ,000 ,000  відер. х) Із тих приходитьсьа на губер- 
ні]і Украрни з Бессарабцу.

Заводів.
Викурено спирту без
водного (100°) БІдер.

Ки]1ВСЬКу . . . .  . 150 1 ,0 5 1 ,1 3 3
Волинсъку . . . . 159 7 4 8 ,3 9 5
Подолъську . . . . 136 1 ,4 6 6 ,8 1 0
Чернигівську . 123 8 7 6 ,8 7 5
Полтавсъку . . . . 95 1 ,0 3 5 ,3 0 6
Харьківську 76 1 ,4 6 6 ,7 0 4
Катерш юславсъку 15 1 4 0 ,2 9 1
Х ер сон ську . . . . 2 6 2 6 1 ,4 1 7
Бессарабцу. 2 4 3 8 4 ,5 8 9
Тавричесъку. . 9 ?

Вкупі. . 8 0 4 6 ,9 2 4 ,8 0 6

Таким робом дев]ать украрнських губерну здобува- 
Іуть білыне */а часті усього спірту в Россуі, а число 
рх заводів ледве не доходить до однор Щ, Про число 
робітннків на винокурньах можемо тілько сказати, тпчо 
в Кирвську губернір рх 2600 , Подольські.) 1620, Во- 
линську 1420, або 5640 на 445 заводах, або ложучи 
пересічно більа 14 чоловік на завод (на лівім березі 
заводи трохи білыпі) на украрнських винокурньах по
винно працьувати не менш 10,000 робітників. Далеко

')  Лѳжегоднік ФІнаноів, 18 7 5 , стр. 3 7 4 — 377 .
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білына частина ціх робітників Укразіцці, сельане із тих 
же міст де завод, на котрому вони працьузуть. Кожей, 
хто зна]е, заки.) велцчезни] податок казна дере з горілки, 
т. 7 копцок з градуса, розумітиме, шчо цілу четверту 
часть цього назголовнішчого евого доходу вона виби- 
разе із здобутків праці Укразінців.

За остатні роки в Россуі позаводилось чимало пиво- 
вареиних заводів і окрім того шче зесть в кожні] мар 
же губернф заводи, на котрих варьать мед, або такі, 
де робльать пиво ) мед вкупі. Б  усізу Россуі пивоварэень 
1 ,6 2 1, заводів дльа пива з меду 269, дльа самого меду 
226, а вкупі 2 ,021 , число не дуже мале, післьа котрого 
можна було б думати, шчо мед і пиво начинаіуть хоч 
трохи заміньать собоіу горілку. Тим часом по величині 
здобутку ці заводи не можуть бути прирівньані до ви- 
нокурень.

В  Украрнських губерні]ах зіх в загалі не багато:

Заводів пи- Дльа пива Самого
воварешшх. 1 меду. меду.

В  Кіуівсъку . 62 12 13
„ Волинську . 9 0 1 6
„ Пододъсъку. 49 ? 2
„ Полтавські] 3 0 2 3
„ Харъковську . 19 6 2
„ Чернигівсъкц . 21 1 5
ч  Беооарабську . 10 ? ?

„ Тавричеськц . 17 2 1
„ Хѳроонську 4 7  і) 2 4

Вкупі. .. 34 5 26 36

Робітників на пивоварньах правобережнор Украрііи 
більа 600, оборот білъа 250 ,000  карб.

Велики] в загалі розвиток хліборобства на Украрні, 
котриз, окрім продажі хліба за кордон, про]авивсьа з ве
ликим здобуваньньам спирту, мусів мати вплив і на інші

іі В саму Одесі 5 заводів, котрі виробльа^уть 500,000 відер, т. 3 . по 2 */а 
на кожну льудину. (Стат. Одес., стр. 8 ).
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хвабричні здобутки, в основі котрих лежать багацтво 
в хлібнім зерні. От через шчо не дивно, шчо Украина 
стала дльа всізер Роосі,р назголовнішчим місцем дльа 
виробки борошна, крохмальу з т. і.

ГІо вартості здобутку борошна на першім місті сто
ить Хёрсонська губ., а швидко піольа нер ідуть Черни- 
гівська з Кирвська. і)  Парових млинів в Россі)і шче 
дуже мало (всього 145), але мазже всі, котрі зесть, 
знаходьатьсьа в ІІольшчі, або на Укразіні. Так напр, в 
самі] Одесі 22 парових млинів, загальниз оборот кот
рих рівнъаіетьсьа 4 ,200 ,000  карб. Шчо року вивозитъ- 
сьа більа 1,000,000 нудів бо2эошна за кордон. 2) В  пра- 
вобережних т|)ьох губернізах знаходитьсьа млинів:

Парових. 3 оборотом. Водъаних Оборот. 
г 1 крупчаток. г

В  Кіфвськіі . . 18 9 0 0 ,0 0 0  6 7  2 ,3 0 0 ,0 0 0
„ Волинські] . . 3 1 5 0 ,0 0 0  3 4  1 ,0 0 0 ,0 0 0
,, Подольські]. . 1 2  6 0 0 ,0 0 0  1 0 7  2 ,6 0 0 ,0 0 0

Вкупі. . З3 1 ,6 5 0 ,0 0 0  2 0 8  5 ,9 0 0 ,0 0 0

Робітників на ціх великих млинах 3253. Окрім того 
шче в трьох губернцах зесть 414  тоичаків (кінських мли- 
нів) з 1,242 робітниками і оборотом в 1,200,000 і про
стих млинів водьаних 5,684 і вітрьаків 4,638. Назбілын 
вітрьаків буду,іуть на решті не в трьох південно-захід- 
них губернііах, а в Херсоншчині ( Черниговшчині. Усіх 
млинів в Россір 81,320, оборот 61 ,469 ,900  карб.

Із ціх чисел ми бачимо, шчо здобуток борошна на 
Украрні не мали] і певно вистачив би длъа всіх льуде], 
^ак би був кратче впорьадковани). Теперечка ж наібільт 
млинів знаходитьсьа в аренді, а от цього дльа Украин
ского народа зесть два дуже великих лиха: перве це 
те, шчо арендарі по звичазу свозему білып шахрувати, ніж 
гоеподарьувати, ніколи не содержать млинів і гребель в

1) Де Ліврон, 1. с., стр. 140.
2) Настоящая численность Одесскаго населекія. Федорова, стр. 5 5 , 1877.
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порьадку, через шчо вони далеко агент виробльаіуть, 
]’ак би можна було ] страшенно швидко руінуіуть са
ми] млин. Друге, це-звичаі брати за промол не гріш- 
ми, а натуроіу, мірчукове, дуже велике, до г/ю і навіть 
Ѵв, котре, не говорьучи вже про страшенпу дороговиз
ну промолу, шче иособльа]е арендарьам обмірьати ] ін- 
шим робом обмошенничувати льуде]. Де дуже велика не
правда тим білын, шчо кожей добре розумуе, шчо млин, 
річь нотрібна усім льудьам рівно і иритім движима 
силами природи: паром, водоіу, чи вітром, повинен бути 
безпремінно громадсьщу установоіу, а не власністьу 
або арендоіу іакого здобувательа даремних баришів.

На рьаду з паровими машинами в Одессі теперечка 
впорьадкованиі велики) крахмальни] завод і окрім того 
шче іесть 4 макаронных і галетних (сухарних) заводів, 
котрі виробльаіуть товару на 185,100 карб. Такіж за
води ]есть шче: крохмальии) в Вттиці ] макаронни] в 
Бердичеві, окрім того иарова пікарньа в Ки]іві.

На цьому ми маіже повинни скінчити наш перегльад 
великого машинного здобутку на Укра]іні, бо хоч і іесть 
по декуда роскидані інші невеличкі хвабрики, але ііх 
так трохи ] вони таки]' мали] вплив маіуть на житьтьа 
нашого народа, шчо ]іх перелічувати по одніі і дуже 
тьажко, та навіть і не иотрібно. Так напр, в трьох пра- 
вобережніх губернцах виробльаіетьсьа панеру на 9 за
водах 411 робітниками на сумму 326 ,265  карб. Три 
четвертих цього здобутку відносьатьсьа до Волині. В  
Одессі теж працьуіе одна папірна хвабрика, котра ви- 
робльа тілько прости] обверточнн) напір вартістьу на
90,000 річно. Окрім того Одесса ма]е дві хвабрики ка- 
натів і вірьовок, котрі вкупі виробльаіуть ]іх на 340 ,000  
карб. і частину носилаіуті. навіть за кордон.

Бавольньаних нрьаділень і ткалень, т. тих, котрі 
на]головнішчі в Англі]і і де]аких губернуах Москов- 
шчини, на Украііні зда]етьсьа шче овсім не ма]е.
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Ма навмисне отложили на кінецъ один машинки] 
здобуток, розвиток котрого на Украрні шче дуже мала], 
але без котрого ніколи ні в ]аку сторон і не можеть бути 
гарного з рост у хвабричнор праці. Це здобуток заліза, 
дого виробка ] будованьньа різних машин, конче потріб- 
них дльа кожного великого хвабричиого здобутку, дльа 
гарного хліборобського господарства ; на решті дльа 
впорьадкованьньа хвабрик, шчо будуіуть нові машини.

Досі доб\ вадотьсьа на Укра]іні заліза дуже трохи, 
але не затим шчоб залізно,]і руда в нас браковало. В  
Донедькому крьажу ,]ееть непорушеннаі скарб залізно]і 
руда, котра.] вастачив би навіть дльа такого широкого 
здобутку заліза, ]аки) напр, тепер іесть в Белъгуі. г) Тим 
часом в Катеринославшчині зесть тілько три заводи, з 
котрих один, Луганськиі, обробльав досі чавун, приве- 
зениз з Уралу, друиц, Петровськи) не вдавсь і замість 
дого тепер упорьдковано Лисичанськи], на котрім справді 
виробльаіетьсьа де шчо чану на. Треті] завод Луза на 
річці Кальміусі, котри) піедьа довгого непорьадку, бо- 
ротьби з робітниками ,і т. д., теж почав добувати чавун
із власнор залізноіі руди. 2)

Де в )аках із західних губерну, між іншими на Во- 
лаігі, знаходьать залізну руду особливо в болотах і пе- 
реробльуіуть ]ед на чавун, або залізо в невеличках труб
ках. Це залізо служить дльа виробка дрібного струменту 
дльа крестьаиского господарства.

.Іаки,] мала,) здобуток заліза на Украрш, видно із того, 
шчо коли в 1871 році в Россуі в загалі добуто заліза:

1) Де М ерой, 1. о., стр. 107.
2) На ціх заводах иаусьажчу працьу, пудльоваиьньа, т. 3 . переробку ча- 

вуна в залізо, вже через 6  місьаців післьа впорьадкованьньа заводів, робили 
Укра^шц! иазбільш із села Каменшу Брод. (Фелькнер, 1. с., стр. 61). ТѴЕіж 
тим павіть Крезо, післьа ста років здобутку, випису|е шче з Англуі ча
стицу р.обйників пудлъарів.

Так само мені довелось бачити, ^ак наші нрості мужики за кілько 
тнжнів привчалисъ бути машиністаш більа парових молотилок.
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Пудів Чавуна Сталі
заліза. пудів. пудів.

1 5 ,5 0 6 ,4 1 3 2 1 ,9 3 2 ,9 8 9 4 4 2 ,2 4 1
В  Волипсъку . . . 5 ,4 3 4 5 5 ,8 4 8 ?

„ Катеринославсътсу. 1 4 ,469 6 5 ,4 4 4 ?

Заводи дльа виробки різних залізних річеі на Укра- 
Ііні іесть шче нцібільш в Херсоншчині, в Таврическу 
і Харьківску губернуах, Невеличкі оруже]ні іеоть в Ки- 
3іві. Б  ІІолісьсьу, в Кидівеьку і Волипекіі губернуі іейть
14 невеличких заводів, шчо виробльаіуть залізо і чавун, 
на котрих в купі більа 100 робітників. Залізо це иере- 
робльа)етьсьа на дрібни] струмент в Житомирськім повіті.

Чавунно ,і мідноліте]них заводів, рівньаіучи до такого 
нікчемного здобутку металлу, на Укріфпі шче .десть до
вод!, хоча дльа потреби сторони в машинах і занадто 
трохи, іак залізо, так і готові машини досі привозьать 
перше наібілъш з Уралу ,і Бельгці, а машини із Англці 
,і ІІімеччини.

В  Одеосі іесть 5 чавунно-літеіних і машинних хваб- 
рик з затальним здобутком більа 1,500,000. Паролон- 
нішчі з ціх хвабрик: Белліно-Фендрів за]мазе 500 робіт- 
ників і да]е обороту на 400 ,000 карб., Русокаго Обче- 
Ства параходства і торговлі, маіогерскі при залізниці: 
більш 400 робіт. в 1874 році на 959 ,700  карб.

Чавунно і мідгго- Робіт* Здобуток.
літершх ваводів. ників. карб.

В  Ктфвськц губ. . 7 50 1  3 5 1 ,5 9 1
„ Волинсъку „ . 5  28 1  1 8 3 ,6 0 0
,, Подольеьку „ . . 7 91 2 9 ,5 2 4

Окрім того іесть невеличкі машинні хвабрики в Го- 
родишчі, Сміліі, Білі] Церкві ,] Кирві, в Олавуті і в По- 
дольські.і губершр.
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VII.

Конечні думки.

В  початку оце,)і нашозі розмови ми завдали собі де- 
]акі питаньньа і, шчоб мігти хоч частинозу дати на іх 
відновідь, ми коротко розібрали впорьадкованьньа нраці 
льудокозі в загалі і на Укра]іні в осібності. Усьуде ми 
назбілыпе звертали увагу на житьтьа льудез, шчо нрацьу- 
Іуть багато ,] тьажко, зак би ті льуде в різні часи не 
звались: невільниками, кріпостними, робітниками. Ми ба
чили в усі часи громадського житьтьа, окрім хіба в на.)- 
перші початки хліборобских громад, про котрі ми за
надто мало зназемо, шчо, поруч з ціми льудьми чорнозі 
робота, живуть другі льуде, багаті з вільні от тьажкозі 
праці. Хто б вони не були, чи властивці невільників в 
старому Римі, чи плантаторі в Американських штатах, чи 
пани над еотньами 3 тпсьачами кріпаків, чи на решті 
просто хазьар-ш над великими мануфактурами 3 хваб- 
риками, всі вони кориотузутьсьа чу,козу працйіу, всі вони 
живуть і багатііуть не здобутками власних рук свозіх.

Розбиразучи різні впорьадкованьньа праці по одному, 
ми бачили, шчо невільників содержали тілько затим, 
шчо ,)іх працьа давала більшщ здобуток, ніж було пот- 
рібно дльа піддержки житьтьа ] спосібності працьувати 
в невільників. Тоз лишок здобутку дурно отбиравсьа 
хозьаінами в свозу користь і давав рм міжливость не, 
працьувати самим, бути вільними увесь свіз вік, ходити 
на польуваньньа, на вііну, заполоньати нових невілъни- 
ків, на решті теж ді]ти доволі високого розвитку в 
науці, поезізі 3 інших умілостьах, зак то ми бачимо 
особливо у старочасних Греків.

Середневікове, та 3 нове панство, так само жило тим
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злишком, котри] працьа креиаків давала Післьа задоволь- 
неньньа наінеобхіднішчих потріб робітників. Лак би крі- 
постні не вирофіьали здобутків більше, ніж потрібльали, 
то певно нічим було б годувати панів, попів і інших 
не робочих льудеі і ті льуде конче не могли б істно- 
вати на овіті, так само іак би не було ні цевільників, 
ні )іхніх хазьа]нів, іак би невільники самі нотрібльали 
увесь здобуток своіер праці.

Переходьачи далі до ремесла, ми бачимо, шчо поки чо- 
ловік робить сам один і поки здобутками своіер праці 
задовольньазе сво]і иотріби, він ніколи не стане дуже 
багатим і ніколи не мігтиме дурно жити т. задо- 
вольньати сво,)і потріби, не нрацьуіучи. Але іак тілько 
хазьеуін-ремерник на]ме хоч одного робітника, хоч иід- 
ма,)стра; хоч ученика, то зараз він користуіетьсьа час- 
тиноіу ]ого здобутку. Віи не прщмэде до себе товари
ща самостііно.го, шчоб з ним робити вкупі, — бо так 
працьа ,|де спорнішче,— і післьа ділити здобуток рівно- 
иравно. ІТі, він прщмадо робітника, котрому платить 
за роботу менше, ніж варт здобуток іого роботи. То] 
злишок він бере собі, хоч затим шчоб полекшати своіу 
власну працьу, хоч дльа того, шчоб збирати гроші, т. ]. 
иокласти основу капіталу. Знов ми бачимо, шчо багат- 
ство або міжливость сиочиику дльа ремесника-хазьарна 
маіуть тілько одну основу міжливу: неиравдиве загарбань- 
ньа частини здобутку праці другого чоловіка, робітника, 
шфшта. Ми знов бачимо, шчо чоловік не можеть бути ба
гатим, або навіть нрожити, лежачи на боці, іак тільки 
користуіучись чужому працеіу, ]ак відбираіучи от іншого 
чоловіка іаке добро: хліб, гроші або ініди) товар, котрі ціл- 
ком повинни б іти на задовольненьньа ірго власних нотріб.

Чим далі іде поділ праці, чим білын робота із осо- 
бисто_)і стаіе громадскоіу, чим білыл робітників робльать 
вкупі, одним словом, чим далі ремесло переходить у 
мануфактуру, тим білып хазьарн-ма,|стер кидаіе сам 
працьу. 3  початку він шче догльада]е за робітниками,
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але швидко наіма]’е пригіншчиків, прикашчиків, пжсарів, 
бухгалтерів, управльаіушчих і т. д. на сво]е місто. Ні 
сам хазьаіін, ні всьа цьа орава неробочих льуде.) ні- 
чого не здобуваіуть, але всі вони живуть кратче от 
робітників і працьа ]іхн!>а далеко лекша. Бонн усі жи
вуть з доходів мануфактури. А шчо таке ті доходи? 
Не шчо інше, іак то,) злишок вартості здобутку праці 
робітників но над заробочоіу платоіу; котру вони добува- 
Іуть. Лак би робітники за своіу працьу діотавали новну 
]'е,)і вартісТь, то не було б нашчо ні самому хазьаііну 
бенкетовати, ні тих нікчемиих догльадчиків содержати 
] навіть, коли б вони схотіли на світі жити, то мусіли 
б пристати до ,іако.]і праці і задоволыгьати ,|е]і здобутком 
всі сво.і і нотріби.

Коли настали машини .] коли здобуток льл дскч>іі праці 
от того дуже виріс, хазъа]іни хвабрик почали надцатиоъ, 
шчо ,)ім можна буде обутись з дуже малим числом робітни- 
к ів .і усе ;к мати великі доходи, не наче б то не із 
льудско.|і нраці, а от машин. Лак ми справді бачили, 
одна частина цього рахунку правдива. Машини, з мен- 
шим числом робітників, даіуть більшиі здобуток, а ос
тах пі робітники стаіуть непотрібні і хоч вмираіуть з 
голоду, ,)ак Ірландці в сорокових роках теперешнього 
столітьа, або індусъкі ткачі, або, нодібно англі,)сышм був- 
шим дрібним ремесникам і селъанам, присилувані на,|- 
матись в прислугу, т. ]. трохи не в невільиики, за нік- 
чемну плату. Усі ці льуде тепер непотрібні на світі, 
бо капіталісти навчились іншим робом здобувати все 
багатство дльа ,)іх нотрібне; |ім вже нема куди дівати 
тих самих робітників, котрими вони користувались досі; 
Іім не треба шчоб у робітників нарождались діти. Нема 
робітнякам робота ні в іакім, користнім здобутку, неха] 
вмираіуть з голоду, а коли хотьать жити, то неха] вальа- 
Іутьсьа в ногах у капіталістів, про ха.) учи, шчоб вони доз
волили іім прислугувати собі, зробитись ііхніми лаке- 
Іами, горнишними, коньухами і т. д.
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Тим часом одначе хвабріканти дуже помильаіутьсьа, 
коли вони думаіуть, шчо машини самі по собі даіуть 
]ім хоч крихту з усіх рхніх баришів величезних. Не- 
хаі би згинули не одні ті робітники, котрі ,|ім стали 
непотрібні, котрих ]ім шче нема до чого приложити, а 
шче і ті, шчо працьузуть тепер більа ,)іхніх хвабрик, 
коиалень та залізниць, то зараз би каніталісти побачи- 
ли, шчо все рх упорьадкованьньа, вкупі взьате, не мо
жеть прохарчувати рх і одного дньа без льудскр]і пра- 
ці. Без робітників капіталістам 'прщшлось би вибирати 
одну з двох річеу. хоч вмерти з голоду серед парови- 
ків, колес і верстатів на сворх заводах, хоч самим стати 
робітниками. Це ,] не диво, бо і при машиннім здобутку, 
правдивиі, користшу здобуток, да]е тілько сама льудська 
працьа. Тілько да]е вона ,|ого далеко білыце; вартість 
Іого в більше число разів росте но над вартістьу за- 
робочор плати робітника; капіталіст дурно користуіеть- 
сьа в кілько разів білнним злишком здобутку, проти 
вартості праці, в таку мірі, шчо працьа меншого числа 
льуде] задовольньаіе потріби в такім великім числі річе], 
шчо остатніх робітників працьу нема до чого корист- 
но і приложити, і через те вони зоста)утьсьа без заро- 
бітку. Одно лихо піддержуіе друге. Чим більшу частину 
здобутку сво)іх робітників бере собі капіталіст дурно, 
тим більша частина робітників в загалг ріша^утьоьа 
свого заробітка. Таким робом ми добре розумуемо, шчо 
недольа робітників, при великім машиннім здобутку, 
ночинаіетьсьа не з іншого коріньа, шчо і при неволі, 
кріпацтві, ремеслі ] мануфактурі. Корінь це]і недолі 
раз у раз то,] сами,]': Робітник не корнету,]етьсьа усім 
здобутком сво,]ер праці; частину того здобутку одбираіе 
у ]ого хтось други), хоч сило]у, хоч через нужду та бід- 
ність робітника, Кажуть, шчо робітник вілъни) на,|матисъ 
або не на]'матись, але забуваіуть, шчо не наньньавшись, ро- 
бітник і сіміа іого не маіуть чим оберегтись от голоднор 
смерті. ГІрацьа робітника стала товаром, котрщ він при-
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силувани) продавати і при тому раз у раз нижче іе і̂ вар- 
тост!, бо працьу льудську купльаіутъ не так іак хліб, або 
одежу, шчоб заДовольнитн безпосередну потрібу, але 
тілько в ігаді.іі хоч забагатіти з то]і праці, хоч самому 
втікти од роботи. От через шчо безпремінно, нродаіу- 
чи своіу роботу, чоловік за неіі діста]е менш, ніж вона 
варта, ніж кошту)"е увесь іе,]і здобуток, а заміньаіучи со
бозу окрім того другого чоловіка, котри] спочиваде, він 
поклада^е на себе злишок праці против то]і, котра б 
при]шлась на ]ого дольу, ]ак би всі льуде працьували.

Лак же ж, запитаіете, вщ'ти з цього лиха? Теперечка,. 
вже знаіучи корінь дого, не так важко показати хоч 
загальнп) напрьамок, в котрім робітникам треба пиль- 
нувати, шчо б добути собі вольу от капіталу і льуд- 
окѳ житьтьа. Веігдашни] корінь ііхнього лихого стану 
один і то] же: хтосъ отбщще от роб/тіт/ш білъшу 
або метиу частину загального здобутку рсенъор прагф 
хоч пан, хоч казна, хоч хазьа^'н або хвабрикант, купець. 
і т. д. Коли корінь лиха звісни], то наіпершим робом 
треба знічтожити тоі корінь і тоді само лихо згине. 
Треба, шчоб робітники мали в своуім власпім роспорйад- 
ку ввесъ здобуток сво)ер працг.

Через шчо ж вони іого тепер не маіуть? Лаким ро
бом вони могли б іого мати? Коли робітник сам один,, 
своіім власним струментом працьуіе самостуно над іаким 
ремеслом і продаіе сам здобуток сво]ер праці і нікому 
зате нічого не платить, то він конче дістаіе ввесь здо
буток своіе]і праці. Коли мужик на ово]ім власнім шмат- 
ку грунту посцеть хліб, збереть іого, вимолотить і про- 
дасть, то певно і він матиме ввесь здобуток своіеіі 
2Эоботи. Але чи можеть так бути, шчоб усъа землш була. 
поділена на дрібні більш-менш шматочки, з особними 
мужицькими гоеподарствами? Чи можеть так бути, шчоб 
усі не-мужики були дрібними, самості]ними хазьа]нами 
без наімитів і учнів? Можемо відмовити допевна, шчо 
хоч би таки] порьадок коли і запровадивсьа, то він
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не міг би вдержатиеь на довго. Через шчо, ми вже ба- 
чили. Дрібни) хазьа]ін хлібороб не можеть витримувати 
боротьбу проти трохи більшого, котри] матиме більше 
виносів, білыне худоби, котри,]’ на решті приложить ма
шини до хліборобства. Це] здобуватиме більш хліба з 
меншоіу працеіу, це] продаватиме іого на базарі дешев
ше, на решті одібде нокупачів от своііх сусідів, ті 
позавинувачуіутьсьа, не могучи жити з свого дуже дріб- 
ного гоеподарства, нарешті присилувані будуть заста- 
вити або продати своіі власні грунти шчоб не вмер- 
ти з голоду, посту нити в на]мити, може, до того самого 
багатирьа, котри] рішив ]іх власного ма]етку. Так само 
І у ремеслі. Знаідетьсьа між дрібними ремесниками та
ки], шчо мігтиметь робити трохи швидче, або більше 
шчо дньа, ніж другі, або нридасть крашчи), нови] сио- 
сіб роботі, або впоръадку]е ]аку нову машину: зараз 
Іого товар ироіавитьсъа дешевшим на базарі; сусіди не 
мігтимуть іти за ним слідом, ]ого здобуток все ростиме, 
він уиорьадкуіе мануфактуру, потім хвабрику; при по- 
мічі великого поділу праці ] машинной роботи ночне 
продавати сві,і товар двічи, тричі, дешевше от простих 
дрібиих ремесників, таким робом розорить ]іх і нриси- 
луіе покинути самостііниі здобуток і поступити найми
тами на іого, або на іаку іншу хвабрику. Таким робом, 
Іак би правдиво не впорьадкувати з разу осібну хлібо- 
робську ] ремесницьку працьу, поки бариш кожного 
робітника лічитиметъсьа осібно, поки буде боротьба гос- 
подарська між льудьми, доти, в кіньці кіньців, зведеть- 
сьа завше на те, шчо один чоловік користуватиметьсьа 
здобутком праці другого.

Цьому лиху можна пособити тілько одним способом. 
Мало знічтожити користуваньньа одного чоловіка пра- 
це]у другого. Треба так упорьадкувати працьу льуде], 
шчоб навіть таке користуваньньа і наступит и не могло. 
Поки буде боротьба між осібними льудьми чи сім]ами, 
поки будуть господарства ] здобутки належати осібним

ю
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льудьам, доти не можеть буть иравди на світі. Один 
тілько зесть спосіб знічтожити боротьбу між льудьми, 
це звз’азати користь усіх льудеі до купи. Коли здобу
ток хлібом, худобозу з іншим добром належатиме рівно 
всім льудьам, котрі працьували над дого здобуваньньам, 
тоді ніколи один чоловік не покористуз'етьсьа працезу 
другого. Так само і при всіх здобутках ремесницьких, 
мануфактурних, хвабричних.

Через те ми бажаземо такого внорьадкуваньньа пра- 
ці: Земльа повинна належати до громад льудез, котрі 
на ніз працьузуть, так само зак і струменти, машини, 
будинки потрібні дльа хліборобства. Тілько громада 
льудез вкупі можеть упорьадкувати гарне, велике, ма- 
шинне хліборобство, назкористнуше по здобутку з на,]- 
лекше по довжині 3 тьажкості праці.

Так само всі ремесницькі мазстерскі, мануфактури, 
хвабрики повинни належати до громад тих робітників, 
котрі на рх працьузуть; бо тілысо таким робом минеть- 
сьа боротьба між оеібними здобувательами, тілыео таким 
робом полекшаньньа праці через машини і користь от 
ЗІх випаде на дольу всіх льудез, замість того, шчоб рі- 
шати велику часть рх остатнього заробітку. Кожен 
працьузушчиз чоловік повинен мати вільни] доступ, на 
рівних з усіма правах, в громаду такор праці, до ]акор 
він мазе назбільш прихільності, або навіть і до кількох 
громад, коли він бажатиме працьувати різну роботу. 3)

Між громадами робітників по різним сторонам і різніз

') Коли б нас хто запихав, чи хочемо ми скасувати дрібні мужицькі 
хліборобскі господарства, де хозъа]Ш робить сам без насинив і такі самі 
дрібиі ремесницькі господарства, то скажемо: в таких самостуних государ
ствах, хоч і осібпих, ми великого лиха не бачимо, бо в зіх нема гіршоЗі 
неиравди: користуваньньа чужому прайму.

Усі ж господарства, ^ак хліборобські, так ремеспицькі.мануФактурні.] хваб- 
ричпі, на котрих зесть хоч один назмит, муеьатъ бути повернуті в громадські.

Думаз'емо теж, шчо дрібиі особисті хазьаз’ства не дуже довго вдержать- 
сьа поруч з громадськими.
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іграці повинни встановитись загальні відносини, ма~ 
Іучі метоіу таке впорьадкувавьньа праці в ціліі стороні, 
або і в усіх сторонах, шчо нристануть до цього гро- 
мадсысого порьадку, котре б було нарсористнішчим по ве
личин! здобутку, по рівності іого розпростору між усіма 
громадами} у тоі же чао по легкості праці дльа грома- 
дьан-робітників. Про це впорьадкуваньньа громадівського 
господарства сподіваіемось поговорити інщи] раз.
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