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Ukrainian shipbuilding tradition in the XVIII century

This article attempts to highlight the features of the traditional Ukrainian shipbuilding, marked its 
regional and chronological framework 
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МІСЦЯ УВ’ЯЗНЕННЯ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА 
ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСТВА: ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII – ПЕРША 
ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ

Місця ув’язнення завжди були скромним союзником адміністративного 
апарату у провадженні державної політики  Дані установи логічно включилися 
у процес державної колонізації Півдня України  Їх особлива роль у цій системі 
військово-адміністративних та господарських заходів, спрямованих на стале 
функціонування інститутів держави, становитиме предмет даного дослідження 

Здебільшого розглядаються місця ув’язнення, які діяли у межах сучасної 
Запорізької області  Географічні рамки дещо розширює необхідність розкриття 
функціональної єдності тюремних установ Катеринославської, Херсонської і 
Таврійської губерній 

Хронологічно охоплюється період із 1770 по 1867 рік, але основні висновки 
дослідження стосуються останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ ст , коли 
починає фіксуватися вплив місць ув’язнення на повсякденне життя краю та вияв-
ляється їх зв’язок з політикою державної колонізації 

Повноцінна історія в’язничної справи починається у межах сучасного Запо-
різького регіону із укорінення на землях Січі елементів централізованої держави, 
які було запроваджено через будівництво фортець Дніпровської лінії, зокрема, 
Олександрівської – родоначальниці міста Запоріжжя  До цього у Запорозьких 
Вольностях панувало козацьке звичаєве право, для якого характерними були 
фізичні розправи – повішання, скалічення, тортури та просте побиття  Відомий 
дослідник місцевої старовини Аполлон Скальковський, посилаючись на спогади 
столітнього запорожця Микити Коржа, називає «три рода казней и три особые 
для них орудия», поширені у Вольностях: шибениця, загострена паля або кіл, киї 
або бичі [1, сс  620 – 621]  Спеціальні місця ув’язнення не були обов’язковим 
елементом ані самої Січі, ані паланкових центрів  Заарештованих могли тримати 
у глибоких сирих ямах або в так званих військових пушкарнях, де часто і прово-
дилися «кваліфіковані» допити обвинувачуваних [2, сс  321 – 324]  Лише після 
появи на Запорожжі російських військових залог спеціальні тюремні приміщення 
міцно входять до правового побуту краю 

За основне джерело кримінального судочинства новоросійські губернії дістали 
Уложення царя Олексія Михайловича 1649 р  та Установи для управління губерній 
Російської імперії 1775 р  Даниною щільній мілітаризації краю було використання 
Артикулів воїнських (1715 р ) та Уставу морського (1720 р ) Петра Першого, які 
визначали порядок покарання усіх осіб, причетних до справ, де об’єктом посягань 
були інтереси військового та військово-морського відомств 
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Практика тюремного ув’язнення регулювалася в Уложенні 1649 р  главою ХХІ 
«О разбойных и о татиных делах», де позбавлення волі широко сполучається з 
іншими покараннями: «и того татя за первую татьбу бить кнутом и отрезать ему 
левою ухо, и посадить его в тюрьму на два года, а животы его отдать истцам» [3, 
с  138]  Установи для управління губерній Катерини ІІ, не переглядаючи архаїчну 
систему покарань Уложення 1649 р , значно розширили можливості застосування 
тюремного ув’язнення в адміністративно-поліцейському порядку  Практикою 
ув’язнення найчастіше зловживали капітани-справники і городничі, які нетри-
віально розуміли свій обов’язок «смирить по мере данной … власти нарушителя 
общего, частного и собственного своего покоя и блаженства» [4, сс  85, 97] 

За новим правовим порядком Південна Україна ближчою була до великоросій-
ських губерній, аніж до історично споріднених Правобережжя та Лівобережжя, 
де традиція Литовсько-Польської доби та Гетьманщини формально проіснувала 
до другої третини ХІХ століття  Такою була ціна одержавлення Дикого степу, 
чий розвиток в якості мілітаризованої контактної зони силоміць було перервано 
руйнуванням Січі у 1775 році 

В будівництві укріплень Дніпровської лінії разом з державними селянами було 
задіяно і зсильнокаторжний контингент  Не дивно, що серед перших будівель 
головної Олександрівської фортеці значився під 1775 роком острог [5, с  210] 

Відправлення колодників «на новую линию в Александровскую крепость» 
офіційно було започатковано сенатським указом від 30 листопада 1773 р  [6, 
сс  867 – 868], але фактично відправка на каторжні роботи до Дніпровської лінії 
розпочалася вже з 1772 року  Саме тоді колодники, засуджені в Єлисаветградській 
та Катерининській провінціях, почали прибувати до Олександрівської фортеці [7, 
с  38]  У 1774 р  за фортецею значилося 130 колодників, незначну частину яких 
складали жінки та діти  Наприкінці 1779 р  кількість колодників становила тут 
167 осіб, а в 1782 р  – 262 [8, с  126]  Для порівняння: на будівництві Петровської 
лінійної фортеці у 1775 р  перебувало 350 колодників, у 1779 р  їх кількість скоро-
тилася до 62 осіб, а в 1782 р  – зросла до 251 особи [9, с  83]  Нерівномірний роз-
поділ зсильнокаторжних по флангових фортецях спричинявся нестачею дешевої 
робочої сили та складною військово-політичною обстановкою  Утім, наполегливе 
бажання представників російської адміністрації дозволило завершити розбудову 
цих форпостів заселення краю  Фортеці Дніпровської лінії ставали адміністра-
тивними центрами утвореної наново Азовської губернії (1775), зокрема, місцем 
розміщення адміністрації Консьководського повіту визначалася Олександрівська 
фортеця [7, с  67] 

Тогочасне фортечне господарство підтримувалося силами нижніх армійських 
чинів, казенних поселян та колодників  Тому останніх цілком можна віднести до 
піонерів багатоликої державної колонізації Південної України  Серед колодників 
переважав тубільний український елемент: «бриется по-запорожску под чупри-
ну», «говорит тихо пространно по-малороссийску» [10, с  129]  На каторгу до Лінії 
відправляли за вбивства та гайдамацький промисел [7, сс  39 – 42] 

Вивільнені від карного переслідування держави «колодники» і «каторжники» 
у період між 1775 та 1797 рр  становили вагому частку у прирості народонаселення 
Олександрівського форштадту (згодом – посаду) [5, сс  210, 442]  Дана категорія 
першопоселенців осідала на р  Московка, між тогочасним містом і фортецею, утво-
рюючи поселення з невеликих землянок і мазанок – Невінчаний куток  Своєю 
назвою поселення завдячувало практиці відлучення зсильнокаторжних від «святих 
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таїнств», у тому числі, вінчання [5, с  263]  В Олександрівському форштадті пара-
лельно із фортечним острогом функціонувало окреме місце ув’язнення [11, с  25] 

У зв’язку із перетворенням протягом 1784 – 85 рр  Олександрівського форш-
тадту на цивільний посад не стрічаємо будь-яких відомостей про зміни у порядку 
в’язничного тримання в цьому населеному пункті  Так само не маємо інформації 
стосовно подальшої долі форштадтної в’язниці  Зі свідчень городничего Олексія 
Яковича Норова можна припустити, що до 1806 р  в’язні («колодники») трималися 
в сінях поліції [5, с  254]  Це було типовим явищем для провінції [12, с  25] 

Установи для управління губерній 1775 р  не знали чітких вимог щодо орга-
нізації тюремної справи на місцях  Була відсутня і єдина адміністративна номен-
клатура місць ув’язнення  Хоча з першої чверті ХІХ ст  вже відбувалося певне 
розрізнення в’язниці як адміністративної установи («острог») та в’язниці як при-
міщення («тюремная изба»): «ночью содержавшиеся в Изюмском остроге четыре 
важных арестанта … инвалидной команды 3-х солдат, накормили называемыми 
варениками … куда были примешаны семена травы дурмана … и из тюремной избы 
проломавши в окне железную решетку, вылезли, потом сняв с завалены большую 
доску, приставили к острожному палисаднику, и чрез оный бежали» [13, с  673] 

Перетворення Олександрівська у 1806 р  на повітове місто обернулося для 
Катеринославського губернського правління клопотом  Чималих витрат потребу-
вало розміщення «присутственных мест» і тюрми  Для повітової в’язниці планува-
лося використати так звану кордегардію (приміщення для варти), однак, зваживши 
на неможливість роздільного тримання у кордегардії здорових та хворих в’язнів 
було вирішено орендувати великий кам’яний погріб [5, сс  254 – 255] 

Повнота влади у тюрмі належала начальнику інвалідної команди, чиїми силами 
здійснювалася охорона ув’язнених  Наглядач («смотритель») повітового острога 
передовсім відповідав за ведення документації та господарські питання; трапляли-
ся випадки, коли на цю посаду призначалися арештанти з привілейованих станів 
[14, с  409]  Подібна практика «острожного самоуправління» була заборонена у 
1820 р , з цього часу посаду наглядача могли обіймати лише поліцейські чиновники 
[14, с  409], що підпорядковувалися городничим 

Уперше капітальна в’язниця була зведена в Олександрівську близько 1825 р  
«и никак не позже» [15, спр  989, арк  114 а] «из суммы, пожертвованной гражда-
нином» [16, спр  1146, арк  2]  Ім’я цього благодійника нам не відоме, але він зробив 
велику справу, забезпечивши бодай мінімальні умови для роздільного тримання 
ув’язнених  Камери для «маловажных», «важных», «дворян», «женского пола» 
були обладнані нарами та проглядалися із коридору [16, спр  1146, арк  2]  Велика 
камера призначалася для хворих, в традиціях тюремного милосердя її було роз-
міщено навпроти кухні [16, спр  1146, арк  2]  Будівля першої Олександрівської 
повітової в’язниці (рис  1), скоріш за все, була фахверковою, тобто такою, що 
мала подвійні стіни із ряду дошок та ряду саманної цегли [17, с  134]; навколо було 
споруджено дерев’яний палісад (рис  2) 

Утримання в’язниці здійснювалося за рахунок казни  Обов’язком же міської 
влади було опалення та освітлення тюремних приміщень [18, с  129]  Паливо для 
«острожного дома» доставлялося за підрядами, в яких замовником виступала 
міська ратуша [19, № 180, с  8]  На січневу третину 1820 р  через повітове казна-
чейство для в’язниці було виділено у розрахунку на асигнації 103 крб  95 к  [18, 
с  147]  Сукупні річні видатки на утримання даної установи мали б перевищувати 
300 крб  асигнаціями [20, с  318]  Однією з найбільш неупорядкованих статей видат-
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ків було продовольче забезпечення арештантів, на якому нарівно позначалися і 
чиновницькі зловживання, і цінові коливання 

За табелем, височайше затвердженим у 1831 р , по Катеринославській губер-
нії на одного арештанта щодня мало відпускатися 10 коп  «кормових» [21, сс  186, 
815], однак вже у 1832 р  фактичні видатки становили 17 копійок [19, № 180, с  8]  
У річному обчисленні це доволі велика сума – 62 крб  5 коп  Аналогічна ситуація зі 
здорож чанням арештантського раціону склалася і в Таврійській губернії: «на 9 коп  
в нынешнее время не только нельзя быть сыту, но и невозможно даже утолить 
голода» [21, с  313]  Нарікання цивільної влади було почуто у столиці; арештантські 
кормові у Таврійській губернії збільшилися до 15 коп  [21, с  313] 

Покладений на городничих і стряпчих обов’язок обліку «расходов, упот-
ребленных из казны на продовольствия арестантам денег» часто виконувався 
недбало [19, № 171, с  8]  Імовірно, саме це дало привід утвореному в 1819 р  Това-
риству піклування про тюрми клопотати про передачу продовольчої частини у 
відання губернських комітетів Товариства  Отримане у 1827 р  право розпоряд-

Рис. 2. Дерев’яна огорожа Олександрівської в’язниці, 1825 рік

Рис. 1. Фасад Олександрівської в’язниці, 1825 рік
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жатися казенними асигнуваннями [22, сс  539 – 540] та підрядами перетворило 
комітети Товариства на привабливі для місцевого чиновництва установи 

Доведені по губерніях норми харчування арештантів є цікавим джерелом для 
визначення рівня цінових коливань та продовольчого забезпечення в окремих 
регіонах (табл  1)  Арештантський табель складався на основі цін на борош-
но і крупу, подібно до платежу «за прокормление проходящих по Губерниям 
рекрутов без улучшенной пищи, т  е  без мяса или рыбы» [23, с  641], «полагая 
солдатский паек: муки по 2 ½ фунта в сутки: (считая куль в 7 ½ пуд) и крупы 
1 ½ гарнца в месяц» [22, с  2] 

Таблиця 1

№ з/п Губернії, повіти та міські центри 1817 1822 1827 1831

1. Волинська – 13 8 14
2. Катеринославська 5 8 8 10
3. Київська 10 11 5 10
4. Подільська 10 ½ 7 16
4.1. Кам’янець-Подільський 9
4.2. в інших містах 7

5. Полтавська 13 7 12
5.1. Полтава, Хорол, Золотоноша, Пирятин 8
5.2. Кременчук 5
5.3. Переяслав, Лохвиця 7
5.4. Гадяч 6
5.5. Кобеляки 12 ½
5.6. Ромни, Костянтиноград, Лубни, Прилуки, Зіньків, 

Миргород 
10

6. Слобідсько-Українська 12 ½ 7 10
6.1. Харків, Валки, Лебедин, Суми, Зміїв, Ізюм, Куп’янськ, 

Вовчанськ, Богодухів 
10

6.2. Охтирка 5
7. Таврійська 11 13 9 (15)
7.1. Сімферополь, Євпаторія, Перекоп, Феодосія, 

Тмутаракань
13

7.2. Дніпровський та Мелітопольський повіти 11
8. Херсонська 7 10 9 15
8.1. Одеса 8
9. Чернігівська 10 13 ½ 4 8

Місця ув’язнення Південної України великою мірою були інфраструктурним 
проектом  Вони все більше переправляли арештантів, засуджених до каторж-
ної роботи зі зміцнення причорноморських рубежів імперії  У повітових каз-
начействах видатки на етапне відділення проходили окремими рядками: на 
ремонт «ножных кандалов», «на зделание железной шейной цепи о двух замках 
и деревянных колодок» тощо [18, сс  118 – 119] 

У період з 1819 по 1829 роки через Олександрівську в’язницю пройшло понад 
4600 арештантів, серед яких лише 293 особи відбували покарання за присудом 
місцевої влади [24, с  306]  Майже 94 % ув’язнених становили особи, чия провина у 
судовому порядку не доводилася, та пересильні арештанти  Очевидно, що тюрем-
ний інститут в меншій мірі слугував цілям правосуддя, виступаючи передовсім як 
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інструмент адміністративно-поліцейського примусу та доставки дешевої робочої 
сили  Звідси і малий відсоток засуджених 

Етапування пересильних арештантів, зсильнокаторжних, здійснювалося пові-
товими інвалідними командами, що справно зловживали етапною повинністю 
сільських і міських обивателів, збурюючи відоме невдоволення  Інформацію про 
перебування в Олександрівській та Петровській фортецях по одній інвалідній роті 
стрічаємо під 1804 роком [25, с  122]  27 березня 1811 р , «при общем преобразо-
вании инвалидов и разделении их на Подвижных, Служащих и Неслужащих», 
було утворено Олександрівську та пов’язану із нею етапним трактом Оріхівську 
повітову інвалідну команду [25, сс  133, 136; 26, сс  595 – 597]  У 1829 р  Олексан-
дрівська інвалідна команда налічувала 113 військовослужбовців [24, с  306]  Вона 
конвоювала арештантів у південно-східному напрямі до Оріхова та у північно-
західному напрямі до Катеринославу [27, с  2] 

У 1835 р  завершується казенне будівництво кам’яної споруди Олександрів-
ського тюремного замку на 100 осіб [28, с  233]  Даному факту Олександрівськ 
завдячує як центр найбільш заселенного повіту Катеринославської губернії  
Станом на 1834 р  кількість ревізьких душ становила тут 52 275 осіб [29, с  209]  
Чисельність чоловічого населення самого Олександрівська становила у 1836 р  
595 осіб (разом з жінками – 1 216) [30, с  201] 

Статечність та винятковість Олександрівського тюремного замку у міському 
ландшафті відзначалася Афанасьєвим-Чужбинським і Яворницьким  Сьогодні ми 
можемо сказати, що це, дійсно, була цікава з точки зору цивільної архітектури 
споруда (рис  3)  Загадкою залишається чому кам’яний тюремний замок деякі 
місцеві чиновники не бачили у своїх зведеннях  Складений у 1837 р  статистичний 
опис Олександрівська не називає у місті жодного кам’яного казенного дому [20, 
с  314]  До 1842 р  належить петиція предводителя дворянства Миколи Марка про 
незручність Олександрівська як повітового центру, зокрема, відсутність у ньому, 
на відміну від Оріхова, кам’яного тюремного замку [31, с  210] 

Ці зведення не відповідали дійсності  10 жовтня 1835 року представник кор-
пусу інженерів шляхів сполучень зафіксував завершення будівництва кам’яної 
в’язниці у Олександрівську: «По сему плану работу окончательно освидетель-

Рис. 3. Фасад Олександрівського тюремного замку, 1835 рік
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ствовал … оная произведена согласно проекту» [16, спр  1146, арк  1]  Згідно із 
планом у коридор першого поверху тюремного замку виходили приміщення «для 
служителей», «для пересыльных», «для беспаспортных и по разным легким пре-
ступлениям и подозрением содержимым», «для важных преступников уголовному 
суду подверженных», «для буйных и упорных» та кухня  Найбільше приміщення 
призначалося «для беспаспортных»  Другий поверх також забезпечував роздільне 
тримання в’язнів: «для воров», «для содержимых за долги», «для женщин», «для 
малолетних»  Були і окремі лазарети для чоловіків та жінок, каплиця  Прилегла до 
тюремного замку внутрішня територія розподілялася на три прогулянкові зони: 
для жінок, для хворих чоловіків, для решти в’язнів  Садиба тюремного замку була 
обнесена кам’яною огорожею; ворота замку утворювали окрему споруду із вар-
товим приміщенням, лазнею та коморою (рис  4) 

Олександрівський тюремний замок, якщо і не відповідав усім вимогам Това-
риства піклування про тюрми [32, сс  112 – 118], то певною мірою перевищував 
нормативні очікування для типової повітової в’язниці [33, с  56], додатково забезпе-
чивши роздільне тримання «буйных и упорных», «воров», «содержимых за долги», 
«малолетних»  Проходження через повіт етапного тракту зумовило обладнання і 
окремої камери для пересильних 

Певне уявлення про склад арештантів, які утримувалися у новому тюремному 
замку Олександрівська та в решті місць ув’язнення Катеринославщини, дають 
зведені дані губернського комітету Товариства піклування про тюрми за 1842 рік  
Сам комітет було утворено у Катеринославі у 1838 році [34, с  2] 

Загалом в губернії утримувалося 1597 арештантів, з яких 501 при поліції  За 
кримінально-правовою характеристикою вони поділялися наступним чином: 
«отлучка от партии и упуск арестантов» – 100 осіб; «лихоимство, растрата сум 
и злоупотребление по службе» – 19 осіб; «убийство и подозрение в оном» – 
22 особи; «буйство, пьянство и дурное поведение» – 19 осіб; «контрабанда и 
корчемство» – 7 осіб; «делание фальшивой монеты и перевод оной» – 1 особа; 
«фальшивые разного рода поступки» – 14 осіб; «предержательство беглых» – 
9 осіб; «неимение видов, просрочка оных и побег» – 258 осіб; «прошение 
милостыни и бродяжничество» – 309 осіб; «грабеж и подозрение в оном» – 
19 осіб; «зажигательство и подозрение в оном» – 17 осіб; «кража и мошенничест-
во» – 236 осіб [35, сс  42 – 43] 

Як бачимо, більшу частку затриманих складали волоцюги та злодії: разом – 
50,3 %  Однак звертає на себе увагу і велика група ув’язнених за порушення 
порядку етапування («отлучка от партии и упуск арестантов»), що свідчить про 
інтенсивний рух арештантських партій на Катеринославщині  Прикладом, в Хер-
сонській губернії таких ув’язнених не було [35, с  42] 

Рис. 4. Кам’яна огорожа та ворота Олександрівського тюремного замку, 1835 рік
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Олександрівськ став одним з перших повітових центрів, де була уведена 
посада наглядача («смотрителя») тюремного замку  Відбулося це одночасно із 
завершенням будівництва нової в’язниці восени 1835 р  Відповідне клопотання 
підготував Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор  Грошове утри-
мання наглядача становило 500 крб  на рік [36, сс  987 – 988]  Через мізерність 
міських доходів повітового Олександрівська, оклад виплачувався за рахунок зем-
ських повинностей  Для освіченого провінційного товариства посада наглядача 
тюремного замку навряд чи була привабливою, адже вчителя наук у Олексан-
дрівському повітовому училищі отримували 625 крб  [37, с  334]  Погодимося із 
думкою спеціалістів з історії іншої частини підросійської України – Чернігівської 
губернії, – які слушно зауважили, що «низькі оклади мали компенсуватися нату-
рою та поборами» [38, с  44] 

Низька соціальна привабливість посад у тюремній адміністрації та відомий 
негативний вплив від спілкування зі злочинцями обумовлювали появу в керівництві 
повітових місць ув’язнення осіб морально неоднозначних, чиї злодіяння ставали 
для історіографії хрестоматійними прикладами «звірячої подоби російського само-
державного абсолютизму»  Типовим представником в’язничного паноптикуму був 
начальник Олександрівської інвалідної команди поручик Кривозубов  Близько 
1835 року він придбав в одного з поміщиків родину кріпосних Лисоконенкових, 
що складалася з чотирьох осіб: подружжя та неповнолітніх дітей  Голову родини 
Кривозубов майже одразу запроторив у в’язницю, попередньо вибривши бідоласі 
голову  Жертвою знущань начальника інвалідів стала і одинадцятирічна Марія 
Лисоконенкова  Страждання дівчини, що призвели до її смерті, докладно описано 
у капітальній праці Михайла Гернета «История царской тюрьмы» [39, с  8] 

Моральне зубожіння тюремної адміністрації доповнювалося фізичними 
вадами її окремих представників  Згідно із затвердженими у 1831 р  правила-
ми, в тюремні наглядачі направлялися із Внутрішньої сторожі нижні чини, які 
мали «небольшое сведение рук или ног, выхождение заднепроходной кишки, 
недержание мочи» [21, с  52]  Служба у тюремних чинах стала надовго асоці-
юватися з моральною або фізичною неповноцінністю  І для цього, як бачимо, 
були усі підстави 

З 1851 р  у господарському забезпеченні повітових в’язниць ще більше зростає 
роль місцевих відділень комітету Товариства піклування про тюрми [40]  Згідно 
зі статутом Товариства, до складу повітових відділень губернського комітету за 
посадою входили: повітовий предводитель дворянства (головуючий директор), 
повітовий лікар, благочинний церков, голова повітової земської управи, справник 
тощо [41, с  103]  У різний час Олександрівське повітове відділення очолювали 
великий землевласник Петро Ананійович Струков [42], син «залізного» міністра 
фінансів Олександр Єгорович Канкрін [43], гвардії поручик Олексій Миколайо-
вич Наковальнін [44, с  194], сановник та відомий меценат Іван Вікторович Канк-
рін [45], малоросійський дворянин Валеріан Семенович Миргородський [45]  
Члени Товариства піклування про тюрми підлягали височайшому нагородженню в 
особливому порядку [41, сс  109 – 110]  З огляду на це, місцевою владою ретельно 
документувалися особисті досягнення кожного з благодійників 

Загальний рівень організації тюремної справи в Олександрівську засвідчив у 
1867 р  візит Катеринославського губернатора В  Д  Дуніна-Борковського  Губер-
натор відзначив старанність наглядача тюремного замку колежського секретаря 
Павловського та офіційно оголосив йому подяку [46] 
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На загал скромну історію мають місця ув’язнення материкової частини Тав-
рійської губернії  Діставши у 1801 р  міський статус, Оріхів водночас призначався 
одним з перших повітових міст краю (тоді – Новоросійської губернії)  Від його 
належного адміністративного облаштування певною мірою залежав успіх вну-
трішньої колонізації Північного Приазов’я  З 1803 по 1842 рр  Оріхів був центром 
Мелітопольського повіту  Через це його іноді називали Мелітополем  Серед пер-
ших адміністративно-судових установ у місті почали діяти повітовий та нижній 
земський суди, казначейство, поштова експедиція, духовне управління [47, с  9]  
В’язниця доповнювала цей адміністративний ансамбль  В установі тримався різно-
манітний контингент  В Описі справ Таврійського історичного архіву знаходимо, 
що у 1821 р  Мелітопольській повітовий суд ухвалив рішення «выдержать в Оре-
ховской тюрьме на хлебе и на воде две недели» двох мешканців селища Микола-
ївка  Вони побилися у храмі «во время службы страстей Христовых» [48, с  108]  
Безчинство у храмі лише малий епізод з багатої історії релігійних пошуків нових 
жителів південного краю  Були і безуспішні намагання «завести секту кастратов» 

[49, с  133], і викриття «секты прыгунов» [50, сс  108 – 109] тощо  Прихильники 
численних єресей та церковні злочинці нарівно із загальнокримінальним елемен-
том справно поповнювали місця ув’язнення Південної України  В цьому смислі 
Оріхів був стандартним повітовим містом 

На складі арештантів також позначався поліетнічний характер колонізації 
краю  Меноніти найчастіше потрапляли до в’язниці за нанесення тілесних ушкод-
жень, неповернення боргів, самовільний перехід до інших колоній; переселенці з 
південних земель Німеччини зазвичай просто втікали з колоній, виявляли «нера-
дение и леность в хозяйстве» та непокору начальству; болгари, крім втеч, були 
помічені у бійках, грабежах і навіть в чаклунстві [51]  Місця ув’язнення південного 
краю стали для багатьох переселенців своєрідною школою лояльності до нової 
батьківщини 

Оріхівська в’язниця знаходилася на одному з кінців тракту «от Берислава до 
Орехова» [52, сс  33 – 34]  Вона бачила арештантів різних станів, національностей 
та віросповідань  Нескінченний потік пересильних вимагав особливої міцності 
стін тюрми  Питання щодо будівництва у місті кам’яної споруди тюремного замку 
було порушено біля 1818 р  [53, спр  254, арк  3]  В’язницю планувалося збудувати 
за проектом, ухваленим для повітових тюремних замків ще у 1811 р  [53, спр  254, 
арк  3]  За цим проектом основна будівля тюремного замку була одноповерхова 
і складалася із коридору («сеней, где быть часовому»), двох покоїв з металевими 
ґратами для злочинців 1-го розряду і двох покоїв без металевих ґрат для злочин-
ців 2-го розряду, кухні та кімнати для хворих  Для «преступников и преступниц» 
передбачалося роздільне тримання  Усі покої обладнувалися вентиляцією у вигляді 
вмонтованих в стелю дерев’яних труб [53, спр  254, арк  3] 

Будівництво нової замкової будівлі Оріхівської в’язниці відбулося у 
1823 – 1824 рр  Підряд на будівництво виконав Катеринославський купець 
другої гільдії Тимофій Іванов  Попри вчасно здану роботу, купець не отримав 
належного розрахунку  Лише після «височайшого» втручання Іванову відшко-
дували у 1832 р  необхідну суму [53, спр  34, арк  440 – 441] 

Появі тюремного замку в Оріхові передував Циркуляр Департаменту дер-
жавного господарства і публічних будівель Міністерства внутрішніх справ від 
1823 року [53, спр  104, арк  7, 7 зв ]  Цей керівний документ зобов’язував губерн-
ські правління впорядкувати розміщення адміністративно-судових установ у 
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повітових центрах, «дабы посредством сего достигнуть двойной цели: и постройки 
каменных присутственных мест в уездах, и основание надежнейших помещений 
для заключения арестантов» [23, сс  809 – 810]  Оріхів вдало вирішив ці завдан-
ня на основі проектної документації 1811 р  [54, с  1428]  Хоча загалом у державі 
з 1821 р  з’являються інші правила будівництва повітових установ, зокрема, місць 
ув’язнення  Після вдалої апробації у Харкові та Нижньому Новгороді нового про-
екту будівництва тюремних замків архітектора Шарлеманя-Боде [55, с  94], «на сих 
же самых основаниях» 25 квітня 1821 р  ухвалюється записка міністра внутрішніх 
справ «О планах уездным тюремным зданиям» [14, с  699]  У записці містилася 
витіювата настанова «предпринимать постройку тюрем каменных там, где можно 
к сему иметь удобность, и деревянных на каменном фундаменте и с железными 
крышами в тех уездных городах, в коих деревянное строение, по дешевизне леса, 
или по недостатку материалов, для каменного строения нужных, должно быть 
предпочтено» [14, с  700] 

У продовження лінії на уніфікацію архітектури адміністративно-судових уста-
нов, 22 липня 1822 р  затверджуються два типові проекти для будівництва служ-
бових місць та в’язниці у повітових центрах  Перший проект був розрахований 
на функціонування всіх установ в одній будівлі  За другим проектом в’язниця 
мала розміщуватися в «особом строении» [33, сс  55 – 56]  Проекти 1822 р  ста-
нуть складовою частиною вже згаданого Циркуляру Департаменту державного 
господарства і публічних будівель МВС [23, с  809] 

Добрим прикладом розміщення в’язниці в «особом строении» був Олексан-
дрівський тюремний замок  Разом Оріхівський та Олександрівський тюремні 
замки були свідками швидкої уніфікації системи державного управління, розвит-
ку бюрократичної практики  Усюди впроваджувалися єдині зразки діловодства, 
поступово складалися «некоторые правила для составления смет и планов» [53, 
спр  104, арк  7] 

Крім архітектурних особливостей, уніфікація тюремної справи позначилася 
і на адміністративних питаннях  В номенклатурі найменувань губернських та 
повітових в’язниць зрештою надається перевага одній назві – тюремний замок  
Це пов’язано з поширенням МВС у 1831 р  єдиної Інструкції наглядачеві губерн-
ського тюремного замку, яка в однаковій мірі стосувалася й наглядачів повітових 
в’язниць  Останнім дозволялося виконувати Інструкцію з урахуванням місцевих 
особливостей: «сколько местные обстоятельства и способы то дозволяют» [41, 
с  46]  Інструкція певним чином ламала усталену практику старшинства військо-
вих начальників і декларувала принцип єдиноосібної влади наглядача тюремного 
замку: «Смотритель есть полный хозяин тюремного замка и блюститель в оном 
внутреннего порядка, за который строго ответствует» [41, с  64]  Інструкція була 
чинною до 1915 року 

Не менш важливою подією в історії уніфікації тюремної справи стало і 
видання в 1832 р  «Уставов о содержании под стражей и о ссыльных» [56, с  39]  
Ця пам’ятка увійшла до ХІV тому першого видання Зводу законів Російської 
імперії, що мав на меті систематизувати діючі у різних сферах державного 
життя норми законодавства «по главным предметам дел правительственных 
и судебных»  Згідно із маніфестом Миколи І, Звід законів набував чинності з 
1 січня 1835 року [57, с  68] 

На материковій частині Таврійської губернії процес становлення тюремної 
справи завершується із остаточним узгодженням внутрішніх адміністративно-
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територіальних питань  Йдеться, зокрема, про формування адміністративних 
установ нових Бердянського та Мелітопольського повітів 

Відкрита у 1830 році Бердянська пристань, зважаючи на свої переваги для кабо-
тажної торгівлі, швидко склала небезпечне суперництво «старейшим приютам 
торговли Азовской, Мариуполю и Таганрогу» [58, с  67]  У 1841 р  височайшим 
рескриптом Бердянську було даровано статус міста  А у 1842 р  п’ятитисячний 
Бердянськ стає центром однойменного повіту [59, сс  9, 11 – 12]  Статус повіто-
вого міста зумовив великі перетворення по адміністративній частині  Бердянська 
влада разом із Таврійським губернським правлінням мали забезпечити умови для 
функціонування повітових установ, серед яких був і тюремний замок  В молодих 
містах Новоросійського краю це питання стояло дуже гостро і часто вирішувалося 
через оренду приватних приміщень  У рапорті Мелітопольської міської поліції 
від 6 січня 1844 р  зазначалося: «В городе Мелитополе казенных гражданских 
зданий нет, а нанимаются дома под помещение здешних присутственных мест за 
цену: уездного суда 240 руб , земского суда 220 руб , городской полиции 180 руб , 
тюремного замка 300 руб  серебром в год» [60, с  22]  У Бердянську державні 
установи так само тривалий час винаймали приміщення у приватних осіб  Навіть 
особовий склад інвалідної команди був розподілений певний час по квартирах 
обивателів  Фактично на утриманні мешканців міста перебувало понад півтори 
сотні військово службовців інвалідної команди [52, с  31] 

Непростий характер квартиронаймачів підкреслює випадок, занотований 
у «Записках до відома» керуючого ІІІ Відділенням царської канцелярії Леонтія 
Дубельта: «Полковник Боассель донес, что начальник Бердянской инвалидной 
команды, подпоручик Цац, во время учения ударил в лицо рядового Маковкина, 
который за то ударил его штыком в бок, однако не ранил и от дальнейшего поку-
шения удержан другими солдатами» [61, с  172]  Подібних інцидентів вистачало, 
адже комплектація інвалідних команд часто провадилася за залишковим прин-
ципом  Сформовані у 1847 р  Бердянська та Мелітопольська команди навряд чи 
були винятком [62, с  345] 

Порядок охорони інвалідами місць ув’язнення потребує детальнішого 
дослідження  Ухвалене в 1811 р  Положення для внутрішньої сторожі, яким 
керувалися начальники повітових інвалідних команд, серед обов’язків по відно-
шенню до губернського начальства скупо називає «отряжение нужных часовых 
к Присутственным местам, тюрьмам и острогам» [26, с  785] 

Діяльність бердянських місць ув’язнення наприкінці першої половини – 
у третій чверті ХІХ ст  майже не відома  Приміщення, які винаймалися для 
в’язниці, не встановлені  Стан тюремної справи у цей час окреслює лише неве-
лика згадка від 1849 р  про бердянський «острог» та потребу його «значительных 
исправлений»  Втім, дане зауваження стосувалося і «городских тюрем» в Оріхові 
та Мелітополі [52, с  34] 

Занедбаність тюремної частини великою мірою гальмувала запровадження 
на теренах Таврійської губернії прогресивних елементів кримінальної юстиції  
У 1846 р , зваживши на відсутність в губернії робітних домів та через нестачу 
місць у тюрмах, Таврійська палата карного суду не змогла прийняти пропозицію 
Міністерства юстиції щодо заміни окремим категоріям осіб тілесних покарань на 
арешт [63, сс  102 – 103]  У дусі російської дидактики тілесні покарання застосо-
вувалися судами Таврійської губернії до скасування даного роду кримінальних 
покарань 17 квітня 1863 року [49, с  132] 
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Не можна сказати, що губернська влада не розуміла суті накопичених про-
блем  Незадовільні умови тримання ув’язнених в орендованих приміщеннях 
спонукали Таврійське губернське правління організувати в повітових центрах 
будівництво тюремних замків за типовим проектом  У 1859 р  підряд на будівниц-
тво в’язниць у Бердянську (на 75 осіб) та Мелітополі (на 100 осіб) узяв одеський 
купець першої гільдії Ківа Гранов, який гарантував здати об’єкти у 1861 році [53, 
спр  1215, арк  44, 237]  Перебування Гранова під слідством у справі про армійські 
поставки під час Кримської кампанії стало на заваді успішної реалізації проек-
ту [64, сс  86 – 87]  Справа Гранова розглядалася військовим судом у Києві [64, 
с  86]  Сам він був жорстко обмежений у можливості пересування  Департамент 
поліції поширив лист із забороною видачі паспортів купцям, «прикосновенным 
к делу о злоупотреблениях в Крымской армии» [65, спр  25, арк  3]  Зрештою, 
адміністративно-поліцейський тиск спричинив банкрутство Гранова [53, спр  1215, 
арк  586, 653]  До Таврійського губернського правління тривалий час надходили 
клопотання про задоволення боргових зобов’язань купця шляхом продажу його 
майна [53, спр  1215, арк  429, 1181] 

Зі зрозумілих причин умови тримання в’язнів у повітовому Бердянську не 
покращилися  У 1863 р  один із бердянських кореспондентів «Одеського Вісника» 
зауважив: «Между прочим, гг  главный начальник края и губернатор нашли у нас 
в запущенном положении острог и больницу» [62, с  77]  Занедбаність тюремної 
справи губернське правління пов’язувало, у тому числі, із низьким грошовим 
утриманням тюремних наглядачів («смотрителей»): «при получаемом ими край-
не ограниченном жаловании (в губернском городе 225 руб , а в уездном от 120 до 
150 руб  (сріблом – прим  авт ) трудно и даже невозможно найти людей, которые 
бы вполне отвечали своему назначению» [66, с  540] 

Багато проблем стримувало розвиток тюремної справи в Мелітополі  Цей пові-
товий центр постав із селища Новоолександрівка у 1842 р  Для колишнього казен-
ного селища, яке з легкої руки керманича Новоросійського краю М  С  Воронцова 
перетворилося на повітове місто [60, с  20], завдання із належного розміщення 
нових адміністративно-судових установ виявилося непростим  Сюди мали пере-
їхати повітові службові місця із Оріхова  Водночас Оріхівська в’язниця залиша-
лася важливим пересильним пунктом [52, с  34]  Тюремна справа на новому місці 
розпочиналася практично з нуля  З 1844 по 1856 рік видатки на оренду приміщень 
для Мелітопольської повітової в’язниці зросли із 300 до 1 000 рублів на рік [60, 
сс  22 – 23, 31] 

У 1850-х роках через в’язницю проходило щороку в середньому 200 арештантів 
[52, сс  31 – 32]  Її традиційний контингент становили селяни  Інститут тюремно-
го примусу був традиційним засобом упокорення найбільшого податного стану  
В 1862 р  до чотирьох місяців тюремного ув’язнення було засуджено одного з 
волосних голів Федора Онищенка, який пропонував селянам ухилятися від скла-
дання і підпису уставних грамот, залишаючись «при прежних обязанностях к 
помещику, графу Канкрину» [49, с  128]  В’язниця, утім, була не єдиним способом 
протидії емансипації селян  Найчастіше репресії застосовувалися у комплексі: 
покарання різками та передача до арештантських рот або ті самі різки та заслання 
«на поселение в отдаленнейшие места Сибири» [48, сс  106 – 107] 

Особовий склад Мелітопольської інвалідної команди перевищував 200 війсь-
ковослужбовців  Через нестачу казенних будівель він був розселений на приват-
них квартирах [52, сс  31 – 32] 
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Усі перетворення в тюремній справі новоросійських губерній були підпоряд-
ковані потребі адміністративного опанування та господарського освоєння земель 
Північного Причорномор’я  Кам’яні тюремні замки з’являлися у повітах з числен-
ним населенням та важливими етапними трактами  Спочатку Оріхівський замок 
(1824 р ), згодом Олександрівський (1835 р ) ставали німим свідченням утверд-
ження інститутів російського самодержавства  Росію цікавив південь Європи 
і своє право на активну зовнішню політику у цьому напрямі вона виборювала 
яскравими цивілізаторськими проектами [67]  Як великій імперії їй потрібні були 
свої Америки  «Нужно было превратить дикую степь в поле возделанное, притон 
хищничества и разбоя, в селение хозяйства и порядка» [68, с  6] 

Тюремні установи були одним з інструментів освоєння «дикой степи» та упоко-
рення «притона хищничества и разбоя»  Для першого вони постачали робочу силу, 
для другого – розгортали лещата російського адміністративно-поліцейського 
апарату  Далекі від вістря даної боротьби в’язничні установи були пасинками 
держави, а тому розміщувалися де завгодно тільки не в спеціально обладнаних 
приміщеннях  Бердянський та Мелітопольський тюремні замки лише за назвою 
були такими, тривалий час залишаючись найбільшими «квартиронаймачами» у 
своїх повітах 

Карна політика держави була жорстко прив’язана до комплексу завдань із 
розвитку військової та господарської інфраструктури  Дуже добре це видно 
на прикладі утворених у 1807 р  воєнно-робочих команд, куди спочатку мали 
зараховуватися лише непридатні у стройовому відношенні міліціонні ратники 
[69, сс  1329 – 1330], але з 1818 р , через нестачу робочої сили, до складу команд 
дозволялося зараховувати і «крепостных арестантов, не по суду в сие звание 
отданных» [13, с  517]: ув’язнених військовослужбовців [70, с  160], безпаспортних 
та волоцюг [14, с  195] 

Розвиваючи досвід обернення маргіналів у напіввійськові будівельні форму-
вання, інженерне відомство ініціює створення арештантських рот, які з 1823 р  
функціонують паралельно з воєнно-робочими підрозділами [71, с  36]  В ареш-
тантські роти зараховували військових арештантів («осужденные на срок 
в крепостные работы»), волоцюг та втікачів військового відомства («кои за 
справками остаются в крепостных арестантах»), цивільних осіб, засуджених 
безстроково («присужденные к вечному заточению») та на певний строк 
(«приговоренные к срочному заключению») [72, с  1012]  Навіть верховна влада 
Новоросійського краю, яка раніше скептично ставилася до переваг працевико-
ристання арештантів [73, с  368], кінець-кінцем визнала корисним досвід орга-
нізації трудової зайнятості маргіналів в арештантських ротах  Тим більше, що 
південні та малоросійські губернії все більше ставали притулком для різного 
роду волоцюг (табл  2) 

За даними 1842 р  питома вага волоцюг серед арештантів у внутрішніх регі-
онах імперії рідко перевищувала їх третю частину (Володимирська губернія – 
33,5 %) [35, с  41]  На півдні ж імперії волоцюги могли складати до трьох чвертей 
від загальної чисельності арештантів (Херсонська губернія – 74,8 %) [35, с  43]  
Наявна соціальна проблема розв’язувалася досить прямолінійно: волоцюги ста-
вали невичерпною ресурсною базою для формування у південних губерніях 
арештантських рот  «Для пополнения Арестантских рот в Новороссийском крае 
и Бессарабии найдется довольно бродяг и даже с избытком» [21, с  783], – відзна-
чав верховний сановник Новоросії граф Федір Пален 
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Особливий уклад соціального життя дав поштовх до апробації на теренах 
краю нового інституту карної політики – арештантських рот цивільного відом-
ства, уперше сформованих в Одесі, Херсоні, Сімферополі та Бессарабії  Відпо-
відне Положення було затверджено у 1830 р  [74, сс  704 – 706]  На відміну від 
арештантських рот інженерного та морського відомств, куди могли відсилалися 
«присужденные к вечному заточению», до цивільних рот губернські правління 
мали направляти виключно дрібних кримінальних злочинців: «а) беглых и бродяг, 
кои старше 25 лет, не отсылая их на Кавказскую линию в работники казакам; 
b) осужденных к ссылке в Сибирь, за маловажные преступления, и с) осужденных 
в крепостную работу на срок, за неважные преступления, или к заключению в 
рабочие дома» [74, с  704] 

Таблиця 2

Губернія
Всього 

арештантів

Волоцюги, з них: % волоцюг 
від загальної 
чисельності 
арештантів

«неимение видов, 
просрочка оных и 

побег»

«прошение 
милостыни и 

бродяжничество»
новоросійські губернії

Катеринославська 1597 258 309 35,5
Херсонська 1208 84 820 74,8

малоросійські губернії
Київська 1220 640 – 52,4
Чернігівська 743 258 122 51,1
Житомирська 1773 643 483 63,5

внутрішні російські губернії
Калузька 2125 28 20 2,3
Тульська 1377 356 31 28,1
Володимирська 618 101 106 33,5
Костромська 1022 60 – 5,9

Зарахування у цивільні роти дрібних злочинців мало на меті як боротьбу з 
напливом маргіналів («чтобы искоренить бродяжничество») [21, с  783], так і 
можливість господарського використання даних підрозділів у громадському про-
сторі міських населених пунктів  «Цель сформирования арестантских рот, кроме 
исправления людей порочной нравственности, заключается и в том, чтобы роты 
сии, давая рабочих за дешевейшую плату, служили вместе с тем вспомогательным 
средством к устройству самих городов, производя работы не только общественные, 
но и частные» [75, сс  568 – 569], – підсумовувалося у звіті Головного управління 
шляхів сполучень і публічних будівель 

Разом арештантські роти і цивільного, і військових відомств стали одним 
з особливих інструментів формування інфраструктури південних губерній  
З’являються нові та скасовуються старі фортифікаційні споруди, пожвавлюєть-
ся господарське життя, засновуються нові міста  І всюди, як кисень, необхідна 
мобільна та дешева робоча сила  Ще малорозвинена мережа місць ув’язнення 
Південної України концентрує та пропускає через себе тисячі арештантів  Вони в 
однаковій мірі потрібні на зведенні Севастопольських і демонтажі Кінбурнських 
укріплень [76, с  201], будівництві Херсонського арсеналу і переоблаштуванні 
Миколаївського ретраншементу в Очакові [76, с  210] 
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Військово-морське відомство активно залучає в’язнів «к производству встреча-
ющихся в тамошних Портах робот» [77, с  827]  З цією метою у підпорядкуванні Чор-
номорського флоту сформовано Миколаївську та Севастопольську арештантські 
роти  В розпорядженні Комітету для виправлення укріплень Севастополь ського 
порту майже щодня протягом 1822 – 27 років працювало біля 300 арештантів, які 
становили найчисельніший контингент робітників  Це підтверджує і складений в 
людино-годинах звіт: «употреблено армейских нижних чинов – 67 147, военно-
рабочих рот мастеровых – 1 100 и рабочих – 62 000, флотских служителей – 
2 055, арестантов крепостных – около 114 000, а флотских – 34 885» [78, с  61]  
Значну роль арештантської праці в облаштуванні Севастополя, зокрема його 
Південної бухти, засвідчують і складені у 1848 р  подорожні нотатки: «Переехав 
бухту, мы вышли на берег, усеянный тысячами работающих арестантов  Кругом 
стук, шум, движение, сотни людей тащат громадные скалы … при ободряющих 
криках или отпускают ужасные тяжести; всюду деятельность, всюду работа – 
египетская, колоссальная …» [79, с  24] 

Всіма перевагами дешевої праці в’язнів користувалася цивільна міська влада  
Градоначальник Одеси Олексій Лєвшин зі знанням справи зауважував: «Арес-
тантская рота приносит великую пользу городу и служит к большим сбережениям 
сумм» [80, сс  27, 52]  Протягом 1837 – 1842 років некваліфікований труд арештан-
тів активно використовувався на будівництві знаменитих Потьомкінських сходів 
[81, сс  138 – 142]  Їх подальше технічне утримання також було покладено на 
Одеські арештантські роти, командир яких, майор Трохим Драгутін, після виходу 
на пенсію власним коштом збудував навпроти сходів каплицю [82, сс  59 – 60] 

У Херсоні добрим прикладом ощадливості вважалося залучення праці ареш тан-
тів для шосування міських доріг  Лише на набережній дорозі тут було зекономлено 
близько 4 тис  руб  [83, с  15]  Арештантські роти було сформовано для облашту-
вання Києва (1834) [84, сс  31 – 33], Катеринослава (1835) [85, сс  1136 – 1137; 
86, сс  279 – 281], Таганрога (1837) [87, с  248; 88, с  139 ], Харкова (1839) [89, 
сс  361 – 363], Керчі (1842) [90, с  767; 52, с  215] тощо 

Для півдня України епоха великих проектів з широким використанням праці 
в’язнів сягає свого апогею під час будівництва Одесько-Балтської залізної дороги 
у 1863 – 1865 роках [91, сс  219 – 227]  На об’єктах будівництва було зосереджено 
майже усі арештантські роти цивільного відомства («кроме Сибирских и Став-
ропольской») та сформовано великий в’язничний Інтернаціонал: «назначаемы 
арестанты, как из Русских уроженцев, так и из Татар, цыган, Мордвы, Киргизов 
и проч » [91, с  220] 

Комітетом залізних доріг на чолі із графом Строгановим спеціально відзна-
чався економічний ефект від залучення праці арештантів: «Правительство, вла-
дея рабочей силой, может удержать заработную плату на умеренном уровне, что 
было бы невозможно при применении к производимым работам вольного труда» 
[92, с  137]  Очевидно, що труд арештантів був затребуваний  Попит на дешеву 
робочу силу для міських робіт задовольнявся поліцейськими заходами, власне, 
ув’язненням волоцюг [53, спр  489, арк  2] або неплатників міських зборів [80, 
с  137]  Для більш небезпечних робіт на військово-інженерних об’єктах направ-
лявся ширший кримінальний елемент: «Разного рода преступники, назначаемые … 
в крепостную работу, на срок, или бессрочно» [57, с  676 ] 

Для доставки робочої сили з числа арештантів була створена розгалужена 
мережа, усі складові якої діяли за принципом єдиного механізму  Комплектувалися 
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партії арештантів губернським начальством, що також мало подбати про їх речове 
забезпечення і провіант  Супроводжували партії етапні, кінно-етапні та інвалідні 
команди, які виступали на тракт за злагодженими графіками і маршрутами руху  
Кожна команда діяла на своїй ділянці  Уздовж етапних трактів на спеціально 
визначеній дистанції обладнувалися приміщення для ночівлі арештантів, які 
умовно можна було назвати тюремними  Підтримання цих приміщень в належ-
ному стані покладалося на земську владу в особі волосних та сільських старшин, 
а в межах території Азовського Козачого війська – на Військову канцелярію 
[77, сс  337 – 338]  По прибуттю етапів до повітових міст, городничий перевіряв 
наявність арештантів за поіменними списками  Лікарем виявлялися нетранспор-
табельні хворі, що залишалися до відходу наступної після одужання партії  В пові-
тових в’язницях здійснювався поточний ремонт колодок і кайданів 

Цілком очевидними є роль та місце у описаній системі Оріхівської та Олек-
сандрівської повітових в’язниць, що лежали на етапному тракті Катеринослав – 
Олександрівськ – Оріхів – Берислав, пропускаючи через себе робочу силу для 
потреб Херсонського інженерного округу  Іпостась Мелітопольської та Бердян-
ської в’язниці дещо інша  Однозначно, вони меншою мірою потерпали від потоку 
пересильних арештантів, але це зумовило і меншу наполегливість губернської 
влади у питанні їх облаштування  Це була периферія тюремної системи  Однак 
ці установи не менше за Оріхівську та Олександрівську в’язниці прислужилися 
справі укорінення в Південній Україні державного порядку  Тільки через опертя 
на цей засіб примусу місцева влада могла змусити строкате населення засвоїти 
нелегку науку лояльності 

В останній чверті XVІІІ – першій половині ХІХ ст  специфіку діяльності тюрем-
них установ Півдня України визначала дворівнева ієрархія завдань, пов’язаних із 
адміністративним та господарським освоєнням краю  Перший рівень цієї ієрархії 
обумовлювала потреба поширення наявних в імперії форм організації влади, дру-
гий – потреба розвитку військової та господарської інфраструктури  В поєднанні 
зі специфікою соціального розвитку південних губерній ці потреби спричиняли 
відомий вплив на карну політику держави, що виражалося, з одного боку, у вибір-
ковій увазі до облаштування повітових тюрем, з іншого – в організації такого 
виду ув’язнення, як арештантські роти цивільного відомства 
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Места заключения в Южной Украине как составная часть

государственного хозяйства: последняя четверть XVIII – первая половина XIX столетия

Статья посвящена ключевым вопросам повседневной практики мест заключения: разме-
щение, питание, состав арестантов, персонал и строительство уездных тюрем  Наряду с этим 
рас сматривается роль тюремных замков и арестантских рот в процессе государственной коло-
низации Южной Украины в последней четверти XVIII – первой половине ХІХ столетия  Особо 
подчеркивается зависимость карательной политики государства от нужд экономики края, необ-
ходимости развития его инфраструктуры 

Kravchuk P. P.

The places of imprisonment in Southern Ukraine in the system of state economy:

the last quarter of the XVIII – the first half of the XIX century

The article is devoted to the key issues of the daily work in the places of imprisonment: location, 
meals, contingent of prisoners, staff and the construction of district jails  At the same time it deals with a 
role of prison castles and convict companies at the process of the state colonization in Southern Ukraine 
in the last quarter of the XVIII – the first half of the XIX century  It is specially noted the dependence of 
punitive policy of the state from the needs of the regional economy, the necessity for the development 
of its infrastructure 

Власов О. Ю.

ОСТРІВ ХОРТИЦЯ НА «ПЛАНІ ДАЧІ КОЛОНІЇ ХОРТИЦІ ...» 1867 РОКУ

Старовинні карти та плани є надзвичайно цікавим і змістовним історичним 
джерелом  Однак у наукових працях з історії острова Хортиці до початку ХХІ ст  
цей вид джерел застосовувався недостатньо  Це пов’язано як з недоступністю 
широкому загалу дослідників якісних картографічних матеріалів, що зберігаються 
у архівах та бібліотеках, так і з тим, що довгий час велика частина цих матеріа-
лів знаходилася під грифом секретності  Останнім часом, у зв’язку з розвитком 
всесвітньої мережі Інтернет, публікацією в ній картографічних колекцій та засну-
ванням численних історичних, краєзнавчих і, на жаль, скарбошукацьких сайтів, 
ситуація докорінно змінилася  Сьогодні в розпорядженні науковців з’явилися 
десятки якісно відтворених історичних карт 

Одним з найбільш якісних наявних на сьогодні картографічних матеріалів, 
який висвітлює топографію й топоніміку Хортицької меннонітської округи у 
другій половині ХІХ ст , є «План дачі колонії Хортиці    » 1867 року (далі – План) 
[1, спр  92]  Цей унікальний, ще недостатньо знайомий широкому колу дослід-
ників документ зберігається у фондах Державного архіву Запорізької області  
Його аналізу, як джерела з історії та географії острова Хортиці, присвячена про-
понована стаття 

Власов О. Ю.


