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ТЮРМА І КАТОРГА ЯК ВЛАДНІ РЕПРЕСИВНІ ІНСТИТУТИ
ПРИДУШЕННЯ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1905–1907)

Досліджено проблематику системи виконання покарань у Російській ім-
перії відносно політичних арештантів під час і після Першої російської рево-
люції. Описано репресивну модель тюремного ув’язнення на початку ХХ ст. 
на Півдні України; приділено увагу спробам втеч політичних арештантів із 
в’язниць та жаргонному тюремному спілкуванню. 
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Сповільнений економічний розвиток Російської імперії внаслі-
док економічної кризи початку ХХ ст. та участь Росії у війні проти 
Японії спонукали до дій не тільки радикальну опозиційну до влади 
частину суспільства, а й ліберальні сили. Потреба в негайних полі-
тичних, економічних та культурних реформах особливо відчувалася 
в державі у кризовий період 1900–1904 рр. Монархічна влада, за-
мість компромісних шляхів вирішення конфлікту та пошуків діалогу 
з населенням, пішла на відкриту конфронтацію, не залишаючи вибо-
ру для революційних сил щодо активізації антидержавного опору в 
найгіршій – насильницькій його формі. В історії Російської імперії 
такий перебіг подій закономірно оформився у найжорстокішу політи-
ку придушення «народного гніву». Велика кількість жертв політичної 
реакції царизму в 1906–1909 рр. склала імператору Миколі ІІ славу 
найкривавішого монарха за всю історію династії Романових. У цьому 
контексті пенітенціарні установи Російської імперії відігравали якщо 
не основну, то важливу роль, – вони стали невід’ємним елементом 
репресивної політики.

Серед сучасних українських дослідників, які займалися досліджен-
ням подібної проблематики, слід згадати В. Пальченкову1, яка вивчала 
громадський контроль за пенітенціарними закладами на українських 
землях на початку ХХ ст. Історико-правове дослідження розвитку пе-
нітенціарних закладів в України було зроблено О. Григор’євим2. Для 
дослідників історії тюрем буде важливо звернутися до праць В. Рос-
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сіхіна3, який досліджував пенітенціарні заклади Російської імперії на 
початку ХХ ст. на прикладі українських губерній. Боротьбу таємної 
поліції проти українських політичних партій на початку ХХ ст. та 
пенітенціарні заклади Харківської губернії вивчали Л. Стромилюк4 і 
Р. Кравченко5. Ю. Соцький6 розкрив питання правого регулювання ви-
конання покарань на початку ХХ ст.

Серед російських істориків необхідно відмітити О. Коняєва7, який 
вивчав соціально-економічний аспект діяльності пенітенціарних уста-
нов європейської частини Росії. Питання політичних репресій та функ-
ціонування пенітенціарних закладів Російської імперії досліджував 
М. Лаврентьєв8. Не менш важливе питання – політичну реакцію проти 
революційного підпілля висвітлила М. Аракелян9. На важливості ви-
вчення історичного досвіду реформування пенітенціарної системи Ро-
сійської імперії наголошував В. Іванніков10.

Унікальність репресивного апарату Російської імперії повністю 
пов’язана з історичними особливостями розвитку цієї держави. Незва-
жаючи на поширеність ліберальних ідей гуманістичного спрямування 
в російському інтелектуальному середовищі, пенітенціарна система за-
лишалася незмінною століттями, деспотичною та відсталою, не в дусі 
політичного розвитку провідних світових країн. Багато елементів сис-
теми виконання покарань залишалися незмінними ще з часів Петра І. 
Двоглавий орел став одним із символів подібного стану справ серед 
тогочасної інтелігенції, тобто вплив Заходу та споконвічні традиції до-
сягли апогею в суперечці щодо вибору майбутніх пріоритетів для Росії. 
З минулим все залишалося зрозумілим як для прихильників монархії, 
так і для її противників, але треба було щось змінювати. Залишалося 
відкритим питання, якими методами реалізовувати ці зміни. Події Пер-
шої російської революції вимагали конкретних дій від уряду Російської 
імперії. Однак, реформи в політичному житті на початку ХХ ст. не наб-
лизили Росію до ліберальних цінностей. Як наслідок, зародження пар-
ламентських традицій стало гучним прикриттям прихованої активної 
репресивної політики держави. 

Реакційна політика царизму в роки Першої російської революції 
була спрямована, в першу чергу, на придушення індивідуального опо-
ру революціонерів через систему виконання покарань. Окрім заборон 
для політичних арештантів у спілкуванні із зовнішнім світом, існували 
й інші обмеження. В’язням не вистачало продуктів та речей першої 
необхідності. Неодноразово до помічника Одеського жандармського 
управління надходили доноси від інформаторів про листи в’язнів до 
революційних комітетів із проханням допомогти із одягом, їжею, цук-
ром, чаєм тощо11.

Документи свідчать про випадки, коли листи революціонерам або 
від них передавали й самі працівники тюрем. Так, одеський градона-
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чальник А. Григор’єв у листі до начальника Одеської тюрми від 3 трав-
ня 1906 р. наголошував на необхідності звільнення тюремного нагляда-
ча І. Кушнєрука за те, що, як встановило слідство, у його присутності 
(за межами тюрми) під час конвою в’язнів був переданий лист приват-
ній особі на вулиці. За дії підлеглих начальнику тюрми оголошувалася 
службова догана12. Справник Катеринославської в’язниці Загорянський 
у листі до Катеринославського губернатора від 15 січня 1906 р. клопо-
тав про звільнення з роботи тюремного фельдшера Гуляйченка, який 
був помічений при спробі передачі листа з волі політичним арештан-
там13. Ув’язнені вигадували різні способи передавання інформації. Час-
то передавали листи із залишками їжі. Реалізація цього способу була 
неможливою без допомоги 3-ї особи, як правило, працівника пенітен-
ціарного закладу14.

Достатньо інформативною є офіційна документація, що відобра-
жає комунікації між в’язнем та адміністрацією тюрми. Зразки оформ-
лення звернень в’язнів до тюремної адміністрації з різних питань 
були опубліковані в революційній літературі ще до подій Першої ро-
сійської революції, зокрема, в книжці «Обшук, тюрма, заслання» під 
редакцією революціонера Г. Кукліна, що вийшла друком у Женеві в 
1903 р.15

Причини звернень в’язнів – різноманітні. В основному, вони були 
пов’язані з умовами утримання. Наприклад, у канцелярію херсонсько-
го й дніпровського тимчасового генерал-губернатора 2 вересня 1906 р. 
поступило клопотання від селянина О. Дем’яненка, який просив видати 
йому теплий одяг та взуття, а також замінити заслання до Томської гу-
бернії утриманням у Херсонській в’язниці16. Селянин с. Попельнястого 
Верхнєдніпровського повіту Л. Аврахов 24 січня 1906 р. звертався до 
новопризначеного катеринославського губернатора С. Олександров-
ського з проханням звільнити його з в’язниці під заставу в 100 рублів. 
В’язень писав, що відсидів уже 5 місяців і не має родичів, які б могли 
клопотати за нього. Гроші у сумі 100 рублів – це був весь його скарб, 
який він ладен був віддати за звільнення із тюрми під поліційний наг-
ляд17. Житель Таганрога Д. Вейцман у березні та квітні 1906 р. надіс-
лав до Катеринославської губернської тюремної інспекції клопотання 
про заміну заслання у Томську губернію висилкою за межі Катеринос-
лавської губернії його синові – політичному арештанту Володимиру у 
зв’язку з поганим станом здоров’ям18. В’язні Катеринославської тюрми 
Т. Лігупа та Ш. Кияшка 5 червня 1904 р. просили новопризначеного 
губернатора Катеринославської губернії О. Б. Нейдгарта звільнити їх з 
тюрми під поліційний нагляд. Вони писали, що відсиділи вже 6 місяців 
у Катеринославській в’язниці та усвідомили свою провину, до того ж 
у випадку відсутності їхньої допомоги під час польових робіт на селі 
їхнім родинам загрожував голод19.
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У травні 1906 р. до Катеринославської губернської тюремної 
інс пекції надійшла телеграма з Маріуполя із груповим проханням 
щодо звільнення арештантів. У телеграмі йшлося про вкрай неспри-
ятливі умови, в яких залишилися родини політичних арештантів без 
годувальників. Згадувалося, що всі арештанти вже перебували у в’яз-
ниці 4 місяці без жодних пояснень від влади, більшість із них не ви-
тримували тюремних умов і дуже хворіли. Далі йшов перелік прізвищ: 
Гавриленко, Зубатенко, Кифаренко, Єгоров, Куюков, Михайленко, 
Мельниченко, Прокопенко, Феодоров, Яровий, Сохуле. У телеграмі 
зазначалося, що у разі відмови від звільнення цих арештантів, які є 
основними годувальниками, їхнім родинам загрожує повна загибель20.

Цікавим є документ – клопотання за підписом 46 службовців Хер-
сонського повітового земства, що надійшло у канцелярію херсонсько-
го й дніпровського тимчасового генерал-губернатора 9 червня 1906 р. 
Йшлося про переведення в інше місце вчительки Посад-Покровської 
земської школи О. Артем’євої, яка була заслана разом із сином до 
с. Тол мачево Наримського краю. Ініціатори клопотання пояснювали 
свою турботу про вчительку небезпекою для неї, пов’язаною із хо-
лостяцьким населенням села, суцільно зараженим сифілісом21.

Часто зверталися із клопотанням до влади й самі службовці тюрем. 
Так, голова арештантського будинку в Одесі 18 липня 1906 р. писав 
до градоначальника Одеси А. Григор’єва, що з 16 липня 1905 р. його 
підлеглі несли вже більше півроку посилену службу. Внаслідок пере-
повнення Одеської тюрми до арештантського будинку було переведено 
близько 150 чоловік і станом на 18 липня 1905 р. тут нараховувалося 
350 осіб. Голова арештантського будинку прохав градоначальника ви-
дати його співробітникам грошове винагородження за піврічну роботу 
в посиленому режимі22.

Важливим елементом історії пенітенціарних закладів Російської 
імперії є факти втеч із в’язниці політичних арештантів у роки Першої 
російської революції. Внаслідок перевантаження системи виконання 
покарань такі ситуації траплялися нерідко. Подібні спроби намагала-
ся взяти під контроль органи жандармерії, де результат залежав від 
розгалуженої сітки поліційних інформаторів. Відомості, отриманні в 
такий спосіб, доводилися до відома начальників тюрем. Так, із канце-
лярії одеського градоначальника 11 грудня 1905 р. надійшов запит до 
начальника Одеської тюрми стосовно реалізації покарання для в’язнів, 
які були викриті 5 грудня 1905 р. за спробу зробити підкоп під тюрем-
ною будівлею23.

Про втечу політичного в’язня Л. Тарло доповідав у рапорті від 
3 квітня 1906 р. одеському градоначальнику начальник Одеської 
тюрми. В’язень здійснив втечу з тюрми під час прогулянки 22 берез-
ня 1906 р.24 18 липня 1907 р. повідомлялося начальнику Одеського 
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жандармського управління про спробу одеських політичних в’язнів 
організувати масову втечу з Одеської тюрми шляхом встановлен-
ня міни у заздалегідь підготовлений підкоп із зовнішнього боку 
стіни25.

Представники революційних партій неодноразово намагалися 
звільнити своїх товаришів із тюрми, використовуючи для цього різні 
методи і прийоми, наприклад, були спроби перевдягання у форму кон-
воїрів та сфальсифікованого виклику підсудних на допит26. Траплялися 
й казусні випадки. Так, миколаївський поліцмейстер у листі начальни-
ку миколаївського охоронного відділення під грифом «цілком таємно» 
від 23 листопада 1907 р. надавав вказівку про те, що у майбутньому 
політичних злочинців треба звільняти лише за особистим письмовим 
розпорядженням миколаївського поліцмейстера, а не за телефонним 
дзвінком. І навіть письмові розпорядження у майбутньому перевіря-
ти на достовірність у канцелярії миколаївського поліцмейстера27. Крім 
того, оскільки постійно відбувався витік інформації з різних силових 
структур, міністр внутрішніх справ у наказі до губернаторів та градо-
начальників від 16 січня 1908 р. заборонив їм дозволяти своїм секрета-
рям відкривати та читати листи, що містили гриф «таємно» чи «цілком 
таємно»28.

Херсонська есерка Д. Ковальова (що цікаво, вік цієї особи ста-
новив всього 15 років) протягом 1906–1907 рр. неодноразово орга-
нізовувала втечі жінок. Під виглядом божевільних жінок переводили 
до психлікарні, звідки Д. Ковальова організовувала втечу. Часто вона 
сприяла втечам політичних арештанток за допомогою фальшивих ли-
стів щодо звільнення окремих в’язнів, які приносив у Херсонську ка-
торжну тюрму революціонер Поляков. За це пізніше його в Херсоні 
стратили. Сама Д. Ковальова так само серед білого дня за допомогою 
фіктивного звільнення вийшла з Херсонської каторжної тюрми цілко-
вито вільно, ніким не затримана, що стало причиною суворих переві-
рок в установі29.

Допомагали втекти політичним в’язням і співробітники тюрем. 
Так, міністр внутрішніх справ П. Столипін 6 березня 1907 р. у листі до 
одеського градоначальника писав, що посольство Німеччини піклуєть-
ся про гідне покарання для наглядача Одеської тюрми Гриневича за те, 
що він допоміг втекти з в’язниці Юліусу Елькану30.

На сибірських каторгах втечі арештантів траплялися ще частіше. 
Інформацію про найбільш гучні втечі вміщувала місцева губернська 
преса. Так, у газеті «Новини Одеси» від 23 жовтня 1907 р. була вмі-
щена стаття про спробу втечі політичних та кримінальних арештан-
тів у Сибіру, які конвоювалися з Тюмені до Тобольська. Внаслідок 
перестрілки між арештантами та солдатами загинули 22 арештанти. 
6 солдат були поранені, один з яких помер через 2 дні. 11 арештантів 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



77

втекли, захопивши із собою 9 гвинтівок та набої до них. Після орга-
нізації переслідування вдалося наздогнати 3-х арештантів та знайти 
5 гвинтівок31.

Такий стан справ потребував негайного посилення режиму та не-
відкладних превентивних заходів. Тому у листі Головного тюремного 
управління в Петербурзі до одеського градоначальника від 13 липня 
1906 р. вказувалося на необхідності створення комісії для перевіряння 
пенітенціарних установ з метою забезпечення стабільності функціону-
вання. Зокрема, зазначалося, що внаслідок частих втеч арештантів із 
тюрем останнім часом варто оглянути будови та розробити превентив-
ні заходи32.

Тимчасовий одеський генерал-губернатор П. Глаголєв 2 вересня 
1905 р. повідомляв одеському градоначальнику, що для охорони зов-
нішніх стін Одеської тюрми командувач військами розпорядився ви-
ставити солдатський патруль із 9-ти осіб33. 24 квітня 1906 р. він писав 
начальнику Одеської тюрми, що після втечі політичного в’язня Л. Тар-
ло слід заборонити всім в’язням спілкуватися між собою, а особливу 
увагу приділити пильності спостереження за в’язнями під час прогуля-
нок34. Були прийняті й інші заходи. Так, міська управа Одеси 25 серпня 
1906 р. доповідала одеському градоначальнику, що для попередження 
втеч арештантів видано розпорядження про спилювання дерев та вста-
новлення 8-ми додаткових ліхтарів35. 

Начальник одеського арештантського будинку у листі до П. Гла-
голєва від 5 червня 1906 р. наголошував, що в будинку після втечі од-
ного з арештантів усіх в’язнів наказано закривати в камерах на ключ. 
Ключі від замків арештантського будинку зберігалися в розвідного 
чергового. Однак, із 5 червня комендант м. Одеси наказав по теле-
фону, щоб усі ключі зберігалися в начальника арештантського дому 
чи його помічника. Начальник вважав цей обов’язок не притаманним 
його посаді та дуже незручним при роботі, тому він клопотав перед 
генерал-губернатором про відміну наказу36. Одеський градоначальник 
у відповіді від 15 червня 1906 р. зазначив, що наказ стосовно пере-
давання ключів адміністрації арештантського будинку відмінятися не 
буде. Військова охорона, закріплена за Одеським арештантським бу-
динком, не була зобов’язана виконувати функції ключників. Що ж до 
питання стосовно посилення поліційної охорони, то це також не було 
можливості реалізувати, виходячи з обмеженості поліційного штату 
в Одесі37.

Начальник Одеської тюрми 22 березня 1906 р., після втечі полі-
тичного в’язня Л. Тарло, наказав відправляти на прогулянку з в’язнями 
не менше 5-ти осіб охорони. Ключникам надано розпорядження впу-
скати в тюрму та випускати відвідувачів тільки за наказом чергово-
го помічника начальника тюрми. Без дозволу дозволялося переміщу-

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



78

ватися лише судовим слідчим, поліцейським або жандармам, відомим 
ключникам в обличчя. Під час побачень наказано виставляти додатко-
вий караул та взагалі не випускати з воріт жодної особи без супроводу 
наглядача. У наказі від 30 березня 1905 р. градоначальник підкреслю-
вав на необхідності супроводження в’язнів навіть на території тюрми: 
до лікарні, майстерні чи на кухню. У наказі від 10 квітня 1906 р. на-
чальник тюрми закріпив повноваження за своїми помічниками: 1) за 
прогулянками політичних злочинців відповідав помічник Пахомов; 
2) за прогулянками кримінальних злочинців – помічник Попов; 3) за 
візитами в лікарню – помічник Коглеров38.

Командувач військ Одеського воєнного округу 31 березня 1907 р. 
разом з одеським градоначальником А. Григор’євим вирішили посили-
ти воєнний караул в Одеській тюрмі ще на 5 додаткових постів. Причи-
ною цього рішення послужили агентурні повідомлення з різних джерел 
про підготовку втечі з Одеської тюрми декількох в’язнів39.

Головний інспектор із пересилки арештантів у листі до А. Гри-
гор’єва від 23 червня 1907 р. клопотав про заборону побачень у тюр-
мі в день пересилки в’язнів до інших місць ув’язнення, щоб запобігти 
можливим провокаціям, або хоча б заборони побачень для етапного 
контингенту поточної пересилки40.

Головне тюремне управління в Петербурзі у листі до одеського 
градоначальника І. Толмачова від 2 квітня 1908 р. просило посприяти 
у клопотанні командувача військ Одеського воєнного округу щодо 
подовження терміну перебування воєнного караулу в Одеській тюр-
мі, що було пов’язано з неспроможністю вільнонайманої тюремної 
охорони, яка погано володіла зброєю, забезпечити повну безпеку в 
тюрмі, де утримувалися найбільш небезпечні злочинці південного ре-
гіону41.

Справне несення служби воєнним караулом, як правило, винаго-
роджувалося. Наприклад, деський градоначальник А. Григор’єв у ли-
сті до Головного тюремного управління від 12 квітня 1907 р. відзна-
чив вправні дії прапорщика 14-го Стрілецького полку Фромунда, який 
28 та 29 березня 1907 р. зміг попередити тюремний бунт, що виник 
внаслідок переведення зі слідчого відділення в загальні тюремні каме-
ри 3-х в’язнів єврейської національності42.

Варто зазначити, що всі заходи безпеки стосовно втечі політичних 
арештантів давали тимчасовий ефект. Втечі продовжувалися і в реак-
ційні 1906–1909 рр., і напередодні Першої світової війни43.

У поліційних органах на Півдні України також було розгорнуто 
репресивну модель стабілізації політичної ситуації. Місцева влада за-
тверджувала правила для утримання арештантів у місцевих поліцій-
них дільницях. Так, на основі правил утримання арештованих при 
поліційних дільницях Одеси, рекомендованих Міністерством внут-
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рішніх справ, 23 травня 1905 р. була узгоджена одеським градона-
чальником Д. Нейдгардтом «Інструкція для поліційних дільниць мі-
ста щодо утримання неблагонадійних осіб». Зокрема, в ній йшлося 
про те, що арештовані мали завжди утримувалися під замком, ключ 
повинен був знаходитися у ключника (§2); камери мали провітрю-
валися двічі на день і влітку, і взимку; під час прогулянок арештан-
тів у камерах повинна була проводитися дезінфекція карболкою (§6); 
особам привілейованих станів у камеру можна було заносили ліжко 
з матрацом (§7); годувати арештованих потрібно було двічі на день: 
на обід – борщ та каша, на вечерю – тільки борщ. Арештант міг від-
мовитися від харчування та отримувати кормові від держави на хар-
чування у розмірі 7 коп. на день (§9); побачення дозволялося лише 
з дозволу начальства та лише у присутності поліцейського. У великі 
свята, такі як Різдво, перші 3 дні Великодня та кожну неділю тижня 
дозволялося побачення без присутності поліцейського (§12); читання 
газет та журналів поточного року заборонялося (§15). Арештованим 
також заборонялися: а) азартні ігри; б) гра на музичних інструментах; 
в) вживання вина; г) свавільна поведінка, сварки, лайка, непристойні 
розмови, пісні; ґ) куріння тютюну; д) мати при собі заборонені речі; 
е) розвішувати в камері брудну білизну; є) псувати малюнками стіни 
камери (§18). У разі порушення правил арештовані підлягали пока-
ранню в залежності від ступеня провини: а) догана наодинці чи у при-
сутності інших арештантів; б) позбавлення прав читання книг, окрім 
духовних, на 1 місяць; в) позбавлення права листування; г) позбав-
лення побачень на 1 місяць; ґ) заборона додатково покупати їжу на 
власні гроші; д) зменшення тюремного пайка та переведення на хліб 
і воду на 3 дні, е) переведення у «світлий» карцер на строк не більше 
тижня; є) переведення у «темний карцер» на 1 тиждень із подальшим 
переведенням до «світлого карцеру» з дозволом прогулянки на 4-й 
день (§19). На арештантів, які буянили або тих, кого привезли у сп’я-
нілому стані, дозволялося одягати гамівну сорочку §2044.

Подібні правила не дуже-то впливали на загальну урядову контр-
революційну атмосферу в поліційних органах. Поліцейські чини актив-
но впроваджували насильницьку політику. Так, у ніч на 7 листопада 
1906 р. мешканці прилеглих до Катеринославського відділку поліції 
будинків не могли довго заснути, бо з відділку доносилися крики ареш-
тантів, яких била поліція. Стало відомо, що була заарештована ціла 
родина Е., яка складалася з вчителя похилого віку та 2-х його доньок. 
Разом із родиною було заарештовано 2-х молодих чоловіків, які пере-
бували в гостях у цієї родини. Ще по дорозі до поліційного відділку їх 
били прикладами рушниць, продовжили побиття у поліційному дворі, 
а в коридорі до загальних камер почали бити «по звірячому» всіх, не-
зважаючи на вік та стать. Били всім, що було в арсеналі поліційного 
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відділку: прикладами рушниць, нагайками, чоботами. Тягали всіх по 
підлозі поліційного відділку за волосся. У молодого чоловіка Ш. кров 
цвиркала як фонтан та повністю заляпала кашкет ще стоячого на ногах 
його друга В.45

Внаслідок переповнення місцевих тюрем арештантські будинки 
часто перетворювали на відділення місцевих тюрем. Так, начальник 
Одеського арештантського будинку у листі до одеського градоначаль-
ника від 12 травня 1906 р. жалівся на нестачу кадрів для роботи. Він 
зауважував, що відповідно до особистого розпорядження градоначаль-
ника Одеський арештантський будинок вже став відділенням Одеської 
тюрми, однак кадровий дефіцит не поповнено і прохав дозволити йому 
взяти на роботу ще 2-х коридорних46.

У самих тюрмах репресій зазнавали як представники революційних 
партій, так і ті, хто примкнув до їхніх лав під час революційних заво-
рушень на Півдні України. З документів відомо, що градоначальник 
Одеси А. Григор’єв 14 червня 1906 р. отримав урядову телеграму з 
Петербурга, в якій йшлося про те, що в газеті «Речь» було опублікова-
не повідомлення про солдат Інгульського полку, яких за різні дрібниці 
заковували в кайдани та відправляли у карцер. У протест проти цього 
свавілля вся Одеська тюрма оголосила голодування47.

У відповідь на цю телеграму А. Григор’єв у листі до начальника 
Головного тюремного управління в Петербурзі від 14 червня 1906 р. 
пояснив, що 9 червня 1906 р. за поломку камерного замка був покара-
ний карцером арештант Невідомий. Після цього арештанти Одеської 
тюрми оголосили голодування та висунули вимоги: розкувати закова-
них у кайдани; відмінити заковування у кайдани політичних в’язнів; 
визнати уповноважених осіб серед в’язнів; збільшити час прогулянок 
та побачень із рідними; покращити медичну допомогу; видавати кор-
мові гроші; переводити солдат у політичний корпус. Вимоги щодо 
збільшення часу прогулянок та побачень, видачі кормових та покра-
щення медичного обслуговування були задоволені адміністрацією тюр-
ми. Всі інші – ні. Для покарання в’язнів було відправлено у карцер 6-х 
винуватців заколоту, 10 осіб одягли в кайдани у зв’язку зі вступом у 
законну силу судового приговору щодо каторжного покарання. Всього 
голодування оголосили 175 в’язнів. Станом на 10 червня 1906 р. ще 
голодували 25 осіб. З них – 23 особи, які вимагали звільнення чи ви-
сунення обвинувачення, бо знаходилися в тюрмі без оголошення зви-
нувачення, а згідно з представленням херсонського губернатора та 2-го 
жандармського управління. Кримінальні злочинці участі у голодуванні 
не брали48.

Про умови утримання каторжних арештантів у миколаївській тюр-
мі в 1905–1906 рр. залишила спогади революціонерка І. Єрмакова-Кол-
ган. Вона згадувала, що нари зачинялися на замок удень та відчинялися 
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лише перед початком відбою. Цілий день жінки перебували на ногах, 
а під час перевірки мали стояти струнко, без зайвих рухів49. Крім цьо-
го, жінок часто били в тюрмі та поліційній дільниці. Автор спогадів 
описувала своє знайомство у 1907 р. у поліційній дільниці Олешок із 
М. Шатохіною з Нової Маячки: одяг жінки був цілком скривавлений 
від побоїв та прилип до тіла, вона не могла навіть присісти на нари50. 
Треба додати, що в Херсонській каторжній тюрмі в 1906–1908 рр. жі-
нок утримували разом із їхніми малолітніми дітьми51.

Російський письменник А. Чехов у своїх мандрівних записках про 
каторгу зазначав, що каторжників приковували до робочої тачки на 
декілька років, що було вкрай принизливим та незручним способом 
покарання. Ланцюг обмежував рух каторжан та деформував м’язову 
структуру тіла. Тривалий час після знятих кайданів в’язень відчував 
психологічний дискомфорт. Його рухи залишалися різкими та вимага-
ли зусиль без будь-яких потреб для цього. Наприклад, коли він брав у 
руки кружку з чаєм, то обов’язково розливав його52.

Реакційна політична кон’юнктура вимагали й розширення пені-
тенціарних закладів держави. Так, у газеті «Юг» від 10 січня 1910 р. 
з’явилася інформація про розширення Херсонського виправного 
арештантського відділення: планувалася добудова нового флігеля для 
350–354 каторжників53. У вересні цього ж року газета «Юг» писала 
про плани губернської влади побудувати нову політичну тюрму для 
жінок, що мала бути єдиною, центральною для всього Півдня Росій-
ської імперії54.

Варто додати, що за політичними в’язнями, на відміну від кри-
мінальних, владою було організоване подвійне спостереження. Окрім 
адміністрації тюрем, за ними наглядали та несли відповідальність ще 
й жандарми55. Ситуація із політичними каторжанами була не кращою. 
Місця заслання, не дивлячись на судовий вирок, могли змінюватися 
від обставин, які не залежали від волі влади. Так, міністр внутрішніх 
справ П. Дурново у шифрованій телеграмі до катеринославського гу-
бернатора С. Олександровського від 20 квітня 1906 р. наголошував на 
необхідності відмінити заслання до Архангельської та Вологодської 
губерній для політичних арештантів у зв’язку з весняним бездоріжжям 
у цих місцевостях. Планувалося замінити ці місцевості заслання на 
Наримський край Томської губернії та північні повіти Вологодської 
губернії56.

Спогади, опубліковані у Харкові в 1922 р., про реакційні каторжні 
1907–1910 рр., у т. ч. відношення кримінальних злочинців до політич-
них арештантів залишив революціонер І. Вороніцин. Згадуючи проти-
стояння політичних та кримінальних злочинців, він зазначив, що кри-
мінальні звинувачували політичних у зруйнуванні «старих порядків» 
на каторзі. Після масового заслання політичних каторжан до Сибіру в 
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період реакції, кримінальні злочинці втратили всі привілеї, надані їм 
каторжною адміністрацією57.

Відносно справедливості судових вироків та відношення до полі-
тичних арештантів, в їх середовищі було поширене певне твердження 
або оцінка діяльності пенітенціарної системи Російської імперії – «В цій 
державі за правду-матку засилають на Камчатку»58. Це твердження 
можна вважати частково правдивим, якщо звернутися до збірки зако-
нів Російської імперії. В кримінальній частині збірки (у 5-й главі) винні 
у масових заворушеннях особи визначалися в дуже поширеному зна-
ченні. Навіть співчуття до революціонерів могло стати підставою для 
заслання на каторгу чи ув’язнення59.

Стосовно виконання смертних вироків необхідно відмітити, що 
згідно із збіркою законів Російської імперії, реалізація їх мала від-
буватися лише через повішання та не публічно60. Однак, внаслідок 
діяльності воєнно-польових судів часто революціонерів розстрілюва-
ли, не дотримуючись законної умови про заборону публічності. Не 
дивно, що в революційні роки виконання вироків та судові процеси 
мали відносно-хаотичний характер. Так, у вересні 1905 р. у Катерино-
славі судили кандидата природничих наук Тахчогло за нанесення полі-
цейському легких поранень. Суд виніс смертний вирок та клопотав про 
заміну його на 15-річну каторгу. Вирок був представлений тимчасово 
командувачу Одеського воєнного округу генералу О. Протопопову, 
який замінив смертний вирок 20-річною каторгою. Після жовтневого 
маніфесту Миколи ІІ всі політичні строки мали бути скорочені вдвоє, 
згідно із імператорською амністією. Таким чином, Тахчогло мав от-
римати 10 років каторги. Однак, генеральному прокурору В. Павлову 
вирок показався дуже м’яким, і він клопотав замінити смертну кару 
Тахчогло на 15 років каторги. Суд задовольнив клопотання В. Павло-
ва, зауваживши, що свого час вже подавалося клопотання про 15-річну 
каторгу61.

Документи свідчать про випадки, коли суди відкрито жаліли ре-
волюціонерів, допомагали їм уникнути жорстокого покарання. Так, на 
суді над учасниками повстання на навчальному судні «Прут» суддя був 
звинувачений прокурором у тому, що навмисно затягував винесення 
смертної кари на вечірньому засіданні. Суддя намагався дочекатися 
опівночі, щоб констатувати зміну доби та приурочити до вироку факт 
дня народження цесаревича Олексія (30 липня), що б надало змогу 
смертникам бути помилуваними в честь великого свята в імператор-
ській родині62.

Місця для виконання вироків були різними, в залежності від ви-
бору місцевої влади. Так, у Катеринославі смертників завжди віша-
ли на бантинах пожежного сараю 4-ої поліційної дільниці, в Одесі 
страчували поблизу Олександрівського парку та за Чумною горою63. 
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Після виконання вироку арештантів хоронили на християнському 
цвинтарі у відлюдних кутках, попід огорожею. Іноді їх закопували 
на місці виконання страти, якщо вона відбувалася за містом. Надзви-
чайно рідко довідувалися рідні небіжчика про місце його страти та 
поховання64.

У січні 1906 р. у катеринославській в’язниці мати смертника на-
магалася домовитися з адміністрацією щодо останнього побачення з 
сином. Замість дозволу з в’язничної контори їй винесли пасмо волос-
ся – усе, що залишилося після її сина. Напередодні страти він попро-
сив ножиці, відрізав його і передав для матері. Його остання воля була 
виконана65. У 1908 р., у цьому ж місті, в дворі 4-ої поліційної дільниці 
страчували революціонера Кошеля. Під час страти мотузка обірвалася 
й кат намагався задушити смертника, натиснувши ногою на горло. Од-
нак, смертник не вмирав й страта припинилася за наказом присутнього 
прокурора66. Щоб позбутися такого сорому, політичні арештанти були 
ладні покінчити життя самогубством ще до виконання вироку. Типова 
ситуація мала місце в Херсоні у 1910 р., коли в каторжній тюрмі пові-
сився революціонер Ткаченко. У цьому ж році в Олександрівській тюр-
мі 15 політичних в’язнів покінчили життя самогубством, розділивши 
між собою передану з волі отруту67.

Дослідник реакційної політики царизму М. Полянський свого часу 
опублікував статистику політичних арештантів з 1902 р. до 1908 р., 
статистику страчених, виправданих судом, відправлених на каторжні 
роботи чи на поселення до Сибіру з 1902 р. до 1909 р. Він визначив 
1908 р. як найбільш реакційний68. Особливу увагу М. Полянський при-
ділив діяльності воєнно-польових судів, легалізованих від 19 серпня 
1906 р., до складу яких входили 5 офіцерів із місцевих військових ча-
стин, які без юридичної освіти вирішували питання смертної страти 
для кожного політичного чи кримінального арештанта на протязі не 
більш як 2-х діб69. Вирок воєнно-польових судів не підлягав оскаржен-
ню та реалізовувався протягом 2-х діб70.

Професор М. Гернет дослідив наслідки реакційної політики цариз-
му в Російській імперії, зокрема й кількість смертних вироків. Згідно 
з його висновками, південна Україна була одним із «найкривавіших 
регіонів» у цьому аспекті, а Катеринославська губернія – лідером серед 
інших українських губерній Російської імперії у кількості реалізованих 
смертних вироків71.

Як свідчать документи, політичні в’язні були змушені спілкували-
ся з кримінальними за допомогою тюремної мови – жаргону. В Цен-
тральному державному історичному архіві України, м. Київ зберігся 
лист із щоденника невідомого арештанта, датованого 1906 р., із назвою 
«Заметки тюрьми»72, в якому зазначені деякі поширені у тюремному 
середовищі слова, а також їхні аналоги:
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Шухер – обшук Стукали – годинник

Шкари – штани Фікс – золото

Фіксовий чертог – золотий хрест Чепчик – шапка

Голубяк – сорочка Гамір – водка 

Шамро – хліб Іжек – солома

Перо – ніж Свистун, к…ва, б…дь – стукач

Чепіпка – повія Лід – вогонь

Самєрєтка – папір Шабар – лом

Баланда – тюремний борщ Барахло – одяг 

Потичник – конокрад Мент – городовий, наглядач

Гадюка – цепка Фарш, сара – гроші

Обруч – кільце Серьга – замок

Шмара, маруха – жінка Батало – язик

Плитка – губа Петух – 5 руб.

Дікап – 10 руб.  М’ясалки – солдати

Очки – документ Параша – нужник

Хілять – тікати Майдан – вокзал

Колеса – чоботи Катати – прибирати

Шама – їжа

Колишній каторжанин П. Фабричний опублікував у 1923 р. на 
шпальтах журналу «Каторга та заслання» словник жаргонів каторги – 
слова та вирази, що слугували певним індикатором визначення прина-
лежності особи до каторжного світу. Цей словник дає певне уявлення 
про життя політичних арештантів на каторзі на початку ХХ ст. Наприк-
лад, у каторжному середовищі існував вираз «полуполітик», що іден-
тифікував особу, яка не була ні кримінальним, ні політичним каторж-
ником. Цим словом, а також словом «м’ясалки», називали в основному 
солдат, засуджених воєнним судом за службові злочини, не пов’яза-
ні з революційними подіями. Слово стало дуже поширеним у 1905–
1906 рр. у каторжному середовищі Сибіру та Далекого Сходу. Словом 
«подаванець» називали особу, яка клопотала про особисте помилуван-
ня у царя Миколи ІІ. Політичні арештанти намагалися не спілкуватися 
з «подаванцями» та усіляко уникали контактів з ними. Кримінальних 
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каторжан політичні часто називали «Іванами» або «особами з демокра-
тичною освітою», що означало – «взагалі неписьменні». Кримінальні 
каторжні, в свою чергу, називали політичних словами: «плюс», «мінус» 
або «глобус», оскільки останні постійно займалися самоосвітою та вели 
філософські розмови. 

Слово «випробуваний» вказувало на особу, яка відбувала першу 
третину покарання та була зобов’язана весь цей термін носити «ніж-
ні» кайдани. Для довічних каторжан, яких називали «безсмертні», цей 
термін становив 8 років. Каторжан другої третини від терміну заслан-
ня називали «ті, що виправляються» (рос. «исправляющиеся»), а тре-
тьої – «вільна команда», представникам якої дозволялося жити вільно 
на поселенні та навіть відвідувати родичів, якщо останні проживали 
неподалік від місця каторги.

Дуже поширеним у 1905–1906 рр. було слово «сухарник». Ним іме-
нували осіб із малим терміном покарання, які мінялася ініціалами під 
час етапу з особою з великим терміном покарання за гроші чи одяг (як 
тоді говорили: «продав сам себе за сухарі»). Враховуючи великий потік 
каторжан у 1905–1906 рр., адміністрація не могла відразу після прибут-
тя етапу ідентифікувати всіх засланих за обличчям, чим користувалися 
каторжани. Після звільнення на волю каторжанина «із малим терміном 
покарання», справжній власник ініціалів розкривав адміністрації прав-
ду, що він був насправді тим, кого мали відпустити на волю по закін-
ченні терміну відбування покарання на каторзі.

Вираз «йти по Усольському тракту» означав залишитися в Сибіру 
назавжди, тобто померти. Цей вираз походив від відомого на ті часи 
одного з найбільших цвинтарів для каторжан, який знаходився на стан-
ції Сибірської залізниці – Усол’є, 70 км. від Іркутська73.

Таким чином, пенітенціарна система південної України стала 
найефективнішою в сенсі реалізації виконання покарань. Тюрем-
на хроніка Катеринослава, Одеси, Миколаєва та інших великих гу-
бернських міст свідчить про активну репресивну діяльність не тільки 
центральної влади, а й місцевої. Основним доказом цього має служи-
ти факт переповнення тюремних установ у 1906–1910 рр. та прояви 
жорстокості влади не тільки до революціонерів, а й всього населення 
Півдня України. 

Окрім об’єктивного опису репресивної політики Російської імперії 
в 1906–1910 рр., важливо відмітити й факт формування в Росії потуж-
ного прошарку політичних в’язнів, які своєю кількістю та сутичками 
із кримінальним елементом змінили внутрішнє життя в тюрмах та на 
каторзі. А також відзначити їхню непереборну жагу до волі, непо-
хитність переконань, незважаючи на оточуючу реакційну атмосферу. 
Найважливішим та беззаперечним наслідком репресій царату було на-
родження нового покоління в політичному житті держави, яке стало 
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прямим доказом безпідставності та відсутності довготривалого ефекту 
від насильницького методу стабілізації внутрішньополітичної ситуації 
в Росії.
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The article examines the problems of the system of execution of punishments 
in the Russian Empire concerning political prisoners. The author describes a 
repressive model of imprisonment in Russia in the early 20TH century in the south 
of Ukraine. The focus is on attempts to escape of political prisoners from the prisons 
of southern Ukraine. Attention of research is focused on prison communication 
between prisoners, on the strength of on their limited capabilities and isolation. 
The author emphasizes that repressions in the Russian Empire were permanent, and 
reactionary policies were consistently implemented by the authorities in the post-
revolutionary years of the First Russian Revolution.

Key words: First Russian Revolution; South of Ukraine; political prisoners; 
prison jargon; jailbreak.
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