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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З виникненням у Європі нової геополітичної 

ситуації, пов’язаної із розширенням Європейського Союзу (ЄС), реалізація 

прагнення України вступити до його складу, спричинили в ній нинішню 

суспільно-політичну кризу, військовий конфлікт в її східних областях. В цих 

подіях проявилися певні прорахунки етнонацінальної політики у незалежній 

державі. Тому формування і становлення нових засад у ставленні до 

національних меншин, у тому числі польської, як невід’ємної складової 

українського народу, забезпечення всім їм демократичне, рівноправне і 

комфортне життя в країні, є неодмінною умовою для стабільного миру, 

подолання економічної та політичної кризи, збереження єдиної України. 

У ХХ – на початку ХХІ ст. створено достатньо вагомий історіографічний 

досвід студіювання окресленої проблематики історії національних меншин в 

Україні й, зокрема польської. Тому нині конче необхідно переосмислити всі 

попередні дослідження, пов’язані з національними меншинами, і 

продовжувати активно вивчати етногенез та етнополітику в контексті нових 

викликів і реалій. Польська меншина в нинішніх політичних подіях в Україні 

виявила себе як поборник єдиної держави, однак наукові дослідження різних 

аспектів життя на всіх етапах її історичного розвитку залишається 

актуальною проблемою в історіографії. Як з’ясувалося, недостатньо вивченим 

в історичній науці досі залишається життя польської громади Правобережної 

України у 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. у плані її протистояння 

імперській політиці деполонізації та русифікації, трансформації  суспільно-

економічної та громадсько-політичної діяльності, ставлення до революційних 

рухів і подій того часу.  Дослідити ці проблеми важливо за умови врахування 

досвіду, як позитивного, так і негативного, що важливо для більш повного 

розуміння розвитку українсько-польських відносин цього періоду. 

Актуальність теми зумовлена й тим, що її розробка сприяє введенню до 

наукового обігу значної кількості неопублікованих матеріалів, які 
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висвітлюють становище польської меншини Правобережної України в 90-ті 

рр. ХІХ – на початку ХХ ст. та її участь у соціально-економічному та 

громадсько-політичному житті в регіоні. 

Зв’язок роботи з науковими планами та програмами. Дисертаційне 

дослідження виконується в контексті теми, що розробляється на кафедрі 

історії України та всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, «Проблеми історії суспільних змін і 

трансформації України від найдавніших часів до сьогодення (державний 

реєстраційний номер «011U004634»). 

Мета дисертаційної роботи полягає в комплексному дослідженні 

соціально-економічного розвитку та громадсько-політичного життя польської 

національної меншини Правобережної України у контексті процесів, що 

відбувалися в країні у 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. 

Для досягнення мети визначені такі дослідницькі завдання:  

– з’ясувати стан вивчення теми та репрезентативність джерельної бази 

дослідження; 

– визначити основні етапи економічного, громадського і політичного 

життя польської меншини у 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст.; 

– охарактеризувати демографічну ситуацію та соціально-економічне 

становище польської меншини в умовах репресивної політики щодо неї 

російської імперської влади; 

– дослідити участь поляків у дозволених владою сільськогосподарських, 

кооперативних, наукових і культурних інституціях, як засобу утвердження та 

збереження впливу меншини в суспільному та економічному житті 

Правобережної України; 

– відтворити процес формування і діяльність у 1890 – 1904 рр. польських 

нелегальних громадсько-політичних рухів (польських організацій, товариств, 

земляцтв) та визначити їх ідейні засади; 

– розглянути участь поляків у революційних подіях 1905 – 1907 рр. в 

Україні; 
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– дослідити роль і значення молодіжного руху в громадсько-політичному 

житті польської меншини Правобережжя; 

– визначити основні соціально-економічні і політичні здобутки польської 

меншини в революції 1905 – 1907 рр.; 

– проаналізувати місце і роль польської періодики 1905 – 1914 рр., що 

видавалася в Правобережній Україні, в суспільно-політичному житті регіону; 

– з’ясувати становище польської меншини Правобережжя України в 

умовах повернення самодержавства до політики деполонізації в 1907 – 

1914 рр. та її вплив на схиляння її суспільно-політичного життя на 

консервативні позиції.  

Об’єктом дослідження є польська національна меншина Правобережної 

України 90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. 

Предметом дослідження є суспільно-економічне становище польського 

населення, діяльність громадсько-політичних рухів і партій, польської 

політичної конспірації та їх вплив на розвиток і характер українсько-

польських відносин.  

Хронологічні межі окреслені 90-ми роками ХІХ – початком ХХ ст., коли 

настає новий етап розвитку ринкових відносин, наростає революційна 

ситуація в Російській імперії та її регіонах, активізується громадсько-

політичне життя національних меншин в Україні, у тому числі польської. 

Вибір нижньої межі, що датується 1890 роком, обумовлений початком 

третього етапу українського національно-культурного відродження, який 

тривав до 1917 р. Верхня межа закінчується початком Першої світової війни у 

серпні 1914 р., яка докорінно змінила становище українського народу та в 

його складі всіх національних меншин. Для історичного порівняння також у 

роботі проводяться екскурси у попередні періоди ХІХ ст. та  в наступні 

періоди ХХ ст.  

Територіальні межі дослідження охоплюють історико-географічний 

регіон України – Правобережжя, а саме Київську, Волинську і Подільську 

губернії за адміністративно-територіальним поділом Російської імперії, який 
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офіційно іменувався Південно-Західним краєм або Київським генерал-

губернаторством (1831 – 1917 рр.). В її межах зосереджувалася основна 

частина польського населення в підросійській Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів роботи визначається вибором 

теми, розробкою актуальності проблеми, у тому, що дисертація є першим  

комплексним науковим дослідженням громадсько-політичної діяльності 

польської меншини Правобережної України означеного періоду.  

Вперше: 

– віднайдено і введено до наукового обігу значний масив 

неопублікованих джерел, на основі яких відтворено цілісну картину 

громадсько-політичного життя польської меншини Правобережжя; 

– встановлено, що в досліджуваний період продовжувала діяти 

етнополітика російського самодержавства, спрямована на деполонізацію й 

обмеження суспільно-економічного і громадсько-політичного життя 

польської меншини в Правобережній Україні, що негативно позначилося в її 

середовищі на демографічній ситуації; 

– визначено три періоди формування і діяльності польської громади та її 

інституцій на Правобережжі України, які принципово різнилися між собою; 

– досліджено участь поляків у політичних партіях, товариствах, 

організаціях, об’єднаннях і земляцтвах, що діяли у Правобережжі в 90-ті рр. 

ХІХ – на початку ХХ ст., їх місце і роль у громадсько-політичному житті 

регіону; 

– розкрито участь представників польської меншини в подіях революції 

1905-1907 рр. у Правобережній Україні та їх ідейно-політичне розмежування; 

Уточнено: 

– розвиток громадсько-політичного життя польської меншини,  

визначивши перший період 1890-1904 рр. як час консолідації цієї громади в 

протистоянні російському самодержавству, участі її представників у 

становленні соціалістичного і національно-патріотичного рухів; другий – 

участь поляків у революційних подіях 1905-1907 рр.; третій –  1907-1914 рр. – 
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продовження політики деполонізації й посилення національно-патріотичних 

настроїв.  

– кількісний і соціальний склад, програмові засади польських 

громадських і політичних партій та організацій, що діяли на Правобережжі в 

означений період;  

– наукові судження про місце і роль польської періодики в громадсько-

політичному житті, яка видавалася в Правобережній Україні у 1905 – 1914 рр. 

Отримали подальший розвиток: 

– положення щодо суті, характеру, основних напрямів, видів і форм 

діяльності громадських рухів, політичних партій та їх інституцій, 

засновниками яких виступала польська меншина Правобережжя; 

– проблема впливу громадсько-політичної діяльності польської меншини 

на розвиток українсько-польських стосунків 

Практичне значення роботи полягає в тому, що вона може бути 

використана: 

– у процесі викладання лекційних курсів та підготовки практичних занять 

з історії України; 

– при розробці відповідних спецкурсів, написанні посібників з історії 

національних меншин в Україні; 

– при підготовці рефератів, курсових, дипломних і дисертаційних робіт 

та інших наукових досліджень; 

– для вивчення та використання досвіду формування українсько-

польських відносин за матеріалами Правобережної України кінця ХІХ - 

початку ХХ ст. для потреб розвитку сучасної етнонаціональної політики в 

Україні. 

Апробація отриманих результатів дослідження. Крім обговорення 

розділів дисертації на засіданнях кафедр всесвітньої історії та історії України 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

впродовж терміну виконання, здійснено оприлюднення основних результатів 

дослідження під час роботи ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції 
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«Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого 

розвитку» (Бар, Вінн. обл., 26.09.2014) та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій: ХХVІ-ої «Вінниччина: минуле і сьогодення: краєзнавчі 

дослідження» (Вінниця, 9-10.10.2014), «Духовні витоки Поділля : митці в 

історії краю» (Хмельницький, 13.03.2014), «Духовні витоки Поділля: науковці 

в історії краю» (Хмельницький, 23.04.2015), «ХІV Подільська наукова 

історико-краєзнавча конференція» (Кам’янець-Подільський, 14.11.2014), 

«Меджибіж в історико-культурній спадщині України: Поділля та Південно-

Східна Волинь у 60-ті роки ХІХ – 40-ві роки ХХ століть» (Меджибіж, 13-

14.06.2014), «Меджибіж в історико-культурній спадщині України: 

архітектурна спадщина оборонних споруд Правобережної України від 

найдавніших часів до сьогодення» (Меджибіж, 19.06.2015), всеукраїнського 

наукового симпозіуму «Проблеми туристичної галузі України: здобутки, стан, 

перспективи» (Кам’янець-Подільський, 3-4.04.2014). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені 

у 8 наукових публікаціях, 5 з яких опубліковано у фахових виданнях, 

затверджених ВАК України, в тому числі одна публікація здійснена у виданні, 

уведеному до міжнародної наукометричної бази. 

Структура роботи. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним 

принципом і складається із вступу, чотирьох розділів, поділених на 10 

підрозділів, висновків, списку  використаних джерел і літератури (всього 

811 найменувань). Обсяг дисертації 275 сторінок, з яких основного змісту – 

193 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми  

 

Соціально-економічна, громадсько-політична та культурна діяльність 

польського населення в регіонах України у нових історичних умовах 90-х 

років ХІХ – початку ХХ ст. неминуче викликали науковий інтерес істориків, 

так і суспільства загалом. За останні 140 років, на перший погляд, ніби 

створено чимало наукових праць і публікацій з поставленої у дисертації 

проблеми, які розглядають різні аспекти життя і розвитку польської громади в 

масштабі України і, зокрема на Київщині, Волині й Поділлі. Проте, як 

з’ясувалося, у порівняні з станом вивчення історії польської громади кінця 

XVIII – упродовж 60-х рр. ХІХ ст., життя і діяльність польської меншини 

Правобережної України в період 90-х років ХІХ – початку ХХ ст. на 

Правобережжі України в історіографічному плані виявилася менш 

дослідженою і вимагає нового погляду та сучасного осмислення і 

узагальнення в світлі нинішніх завдань історичної науки.   

Загалом наукове зацікавлення до вивчення і популяризації історії 

розвитку польського населення Правобережної України означеного періоду, 

його місця в житті регіону та стану українсько-польських стосунків 

започаткувалося ще наприкінці ХІХ ст. Тому в історіографії досліджуваної 

проблеми умовно можна визначити такі етапи її еволюції:  

перший – остання чверть ХІХ – початок ХХ ст. – час перших спроб в 

історичному, теоретичному та політичному плані розглянути процеси, що 

відбувалися в середовищі польського населення Правобережжя в складних 

соціально-економічних, політичних процесах, які припали на цей період в 

Україні у складі Російської імперії;.   
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другий – 1920 – 30-ті роки – етап перших наукових узагальнень  життя і 

громадсько-політичної діяльності поляків Правобережжя України 

досліджуваного періоду в контексті ідеологічного тиску радянського режиму 

та альтернативними підходами  вчених і учасників подій у зарубіжжі;  

третій – друга половина 1940-х – 80-ті роки –  публікація низки наукових 

праць та дисертацій в СРСР, УРСР, Польщі й інших країнах з означеної 

проблеми, присвячених дослідженням російсько-польських революційних 

зв’язків ХІХ – початку ХХ ст.;  

заключний – 1991 – 2015 роки – час об’єктивних можливостей для 

виправлення фальсифікацій у викладі історії польської національної меншини 

в Україні на різних етапах її розвитку, створення фундаментальних наукових 

праць під впливом демократичних перетворень та національно-культурного 

відродження незалежної України, зняття болючих проблем минулого україно-

польських стосунків й  утвердження добросусідського діалогу і дружніх 

зв’язків між народами України та Польщі.  

Розглянемо розвиток історіографії, в першу чергу української, 

російської і польської, згідно визначених етапів, які ілюструють еволюцію 

підходів до вивчення означеної проблеми різних поколінь дослідників та 

наукових шкіл. 

Для першого етапу формування і становлення історіографії з вивчення 

польської проблематики, зокрема в Правобережній Україні, що припав на 

останню чверть ХІХ – початок ХХ ст., характерно вихід на авангардні позиції  

молодої української історичної науки, яка змушена була захищати 

національні інтереси у польському питанні й водночас закладати 

методологічні та концептуальні засади в дослідженнях різних етапів життя 

польської меншини в Україні, критично ставитися до соціально-економічних, 

політичних і культурних процесів, що відбувалися в її середовищі, прагнути 

налагодити українсько-польський  діалог. Зокрема, П. Куліш у праці 

«Польська колонізація Південно-Західного краю» [532], М. Грушевський у 

монографії «Барське староство» [465], О. Єфименко у книзі «Нариси історії 
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Правобережної України» [484] та інших публікаціях, попри гостру критику, 

обґрунтували історичні етапи формування в регіонах України польської 

меншини, її роль у соціально-економічному, політичному і культурно-

духовному житті країни, її конфлікти з українським населенням та спроби 

взяти участь у житті українського народу згідно викликів на порозі ХХ 

століття в налагодженні українсько-польських відносин. М. Драгоманов у 

статті «Поляки і євреї в Південно-Західному краї» [482], В. Липинський у 

книзі «Шляхта в Україні  та її участь в житті українського народу на тлі 

історії» [748] й інших виданнях розглянули особливості менталітету так 

званої  «кресової» польської шляхти в Україні й підкреслили, що польська 

меншина не може розглядатися в країні як самостійний народ, а повинна 

залишатися в складі української нації і розділити її історичну долю. М. 

Лозинський у книзі «Польський та руський революційний рух і Україна» [541; 

542], яку він вважає продовженням праці М. Драгоманова «Історична Польща 

і Великоруська демократія»  [483], зробив порівняння в плані спільного та 

відмінного у визвольних змаганнях 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. та 

проаналізував ставлення поляків і росіян до боротьби за незалежну Україну. 

В. Антонович [403], І. Франко [665] взяли на себе місію боронити українське 

суспільство від його фальсифікацій та польських амбіцій у контексті історії та 

сьогодення в польській історіографії, літературі,  мистецтві, особливо від 

намагань возвеличити культуртрегерську місію в Україні польської культури 

та «героїзації» шляхетства у відомій трилогії Г. Сенкевича «Вогнем і мечем», 

«Пан Володийовський», «Потоп». Загалом концептуальні засади та історичні 

погляди на життя польської меншини в Україні названих відомих учених, 

незважаючи на окремі відмінності між ними, пройшли випробовування часом 

й залишаються актуальними в оцінці польського національно-визвольного 

руху, громадсько-політичного життя польської меншини в Україні для 

нинішньої вітчизняної історичної та політологічної науки.   

Близькими у поглядах на польську людність Правобережної України до 

вище названих українських учених були відомі дослідники цього регіону 



 13 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Л. Похилевич [609], Ю. Сіцінський [636], 

М. Яворовський [687], В. Гульдман [471] та ін. Зокрема, Л. Похилевич у 

працях присвячених загальному історико-статистичному опису населених 

місць Київської губернії [609], Ю. Сіцінський у праці про Подільську єпархію 

[635] поглибили дослідження регіональних особливостей життя місцевої 

польської меншини в історичному та сучасному для них аспекті, критично 

ставилися до польської аристократії, шляхти, загострювали увагу на їх 

конфронтацію у відносинах з українським селянством, виступали проти 

полонізаторства в Україні. В. Гульдман не тільки ґрунтовно систематизував 

на прикладі Поділля всю картину польського землеволодіння наприкінці 

ХІХ ст. [471], але й у книзі «Памятники Подольской старины» розглянув роль 

і місце в культурному житті краю польських маєтків, приватних музеїв, 

бібліотек, художніх галерей та колекцій [470]. Водночас Ю. Сіцінський, 

М. Яворовський стежили за польськими публікаціями з історії України та її 

регіонів і в своїх рецензіях обстоювали національні інтереси. Зокрема, 

Ю. Сіцінський, позитивно характеризуючи праці з історії Правобережжя 

відомого польського письменника та краєзнавця другої половини ХІХ ст. 

Ю. А. Ролле (Д-р Антоній Ю.) звертав увагу на його «особливу  польську 

точку зору» в дослідженні минулого України [636]. 

Відверто ворожу позицію щодо польського населення України займала 

офіційна російська історична наука кінця ХІХ – початку ХХ ст., яка 

обстоювала русифікаторську політику самодержавства, зменшення ролі 

поляків у соціально-економічному та культурному житті. Саме з таких 

позицій, засудження польського національно-визвольного руху ХІХ – початку 

ХХ ст. виступили адепти методологічних та теоретичних засад російської 

історіографії цього напряму  Л. Погодін у праці «Головні течії польської 

політичної думки (1863 – 1907 р.)» [593], Н. Кареєв у збірнику статей 

«Polonica. 1881-1905» [509], В. Жижин в «Огляді польського революційного 

руху за 1905 рік» [485] та ін. Більш предметно розглядали польську меншину 

в контексті політики русифікації Правобережної України ще в 60-х рр. ХІХ 
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ст. відомий противник українського національно-культурного відродження, 

київський професор В. Шульгін  [680], у 1870-ті роки – професор Подільської 

духовної семінарії М. Сімашкевич у праці «Римське католицтво і його 

ієрархія на Поділлі» [638], наприкінці 1880-х – на початку 1890-х рр. 

петербурзький історик і меценат М. Батюшков, який організував авторський 

колектив  у складі М. Петрова, М. Городецького та інших і видав відомі книги 

«Волинь. Історичні долі Південно-Західного краю» [445], «Поділля. 

Історичний опис» [594]. В дусі цих видань створено М. Теодоровичем 

п’ятитомну працю «Історико-статистичний опис церков і парафій Волинської 

єпархії» [649], на початку ХХ ст. активно «боровся» з посиленням римо-

католицької пропаганди серед польської меншини професор київської 

Духовної академії Ф. Титов [667] й інші. Такими працями офіційна російська 

історична наука допомагала режиму  перешкоджати налагодженню 

українсько-польських відносин, утверджувати в суспільстві  погляд на 

польську меншину  як ворога. 

Активно займалася дослідженнями польської людності в регіонах 

України польська історична наука, яка саме в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. розробляла і впроваджувала концепцію так званих «східних 

кресів», які нібито тимчасово знаходяться під владою Російської та Австро-

Угорської імперій. Базовим джерелом для обґрунтування історичних 

закономірностей існування польської меншини в Україні стали створені за 

ініціативою Варшавської історичної школи 22-х томника «Джерела історичні» 

(упорядники А. Яблоновський та А. Павинський) (1876 – 1897) [800] та 

енциклопедичний 15-ти томний «Словник Королівства Польського та інших 

слов’янських країн» (1875 – 1897) [400], в яких поряд з масивом документів і 

матеріалів про Брацлавське, Подільське, Волинське та Київське воєводства 

доби середньовіччя, вміщені історичні огляди і статті, нариси про міста і села 

Правобережної України та про панівну роль місцевої польської громади з 

проекцією на сучасність. Водночас А. Яблоновський створив низку 

монографій про перебування українських земель у складі Речі Посполитої та 
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з’ясування причин загибелі цієї держави після поділів Польщі. У книгах 

«Волинь, Поділля, Русь Червона» [764], «Історія Південної Русі до занепаду 

Речі Посполитої» [722] він, маючи тісні зв’язки з В. Антоновичем та іншими 

українськими істориками, прагнув обминати ідеалізацію польського 

панування в Україні, негативно оцінював шляхту як одного з чинників 

політичної кризи в Речі Посполитій, шукав шляхи українсько-польського 

примирення. На таких позиціях знаходилися наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

діячі польської меншини Правобережжя науковці А. Ю. Ролле (Д-р Антоній 

Ю.) [471], А. Прусевич [768], Ч. Нейман [565], Е. Руліковський [771], які 

подали ґрунтовні історичні описи польською мовою Правобережжя України. 

Візьмемо для прикладу творчість А. Прусевича, який до 1920 р. мешкав у 

Кам’янці-Подільському і друкував наукові праці польською, російською та 

українською мовами. Головним досягненням А. Прусевича в даному 

напрямку досліджень стала його монографія польською мовою «Кам’янець-

Подільський. Історико-топографічний нарис», яка побачила світ 1915 року 

[768] і витримала кілька перевидань, з котрих останнє було здійснене у 2004 

році. Ця монографія була своєрідним продовженням відомої книги 

Є. Й. Сіцінського «Город Каменец-Подольский» [634], доповнювала її деяким 

новим фактичним матеріалом з історії міста, а також висвітлювала його життя 

за період з 1895 по 1915 роки, у тому числі життя національних меншин.  

Консервативні позиції стосовно «східних кресів» займали представники 

Краківської історичної школи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вони в 

історичному аспекті виправдовували польське панування Речі Посполитої в 

Україні, обґрунтовували відновлення Польщі в кордонах 1772 р., своїми 

працями культивували своєрідний автономічний сепаратизм польської 

меншини в Україні, вихваляли твори Г. Сенкевича. Особливо активізувалися 

такого типу дослідження в роки Першої світової війни, події якої вселяли 

надії на відродження польської державності. Саме в цей час з’явилося чимало 

брошур, наукових статей, авторами яких виступили представники 

Варшавської історичної школи. Зокрема, загальне становище польської 
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людності на Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

розглянули під зазначеним кутом зору Ю. Бартошевич [697], М. Щепанський 

[779], Е. Старчевський [776], В. Вакар [786], Ф. Равіта-Гавронський [770], 

А. Даровський-Верига [709], К. Бужинський [706] та ін. Про тенденційність 

більшості їх праць свідчить назва брошури А. Даровського-Вериги «Креси 

руські Речі Посполитої» [709], Ю. Бартошевича – «Польський стан 

землевласників на Русі» [697], В. Вакара «Розвиток територіальний польської 

народності» [786]. Незважаючи на ідеологічну спрямованість у плані 

ідеалізації та драматизації становища поляків в Україні й сподівання на 

входження її земель до складу Польщі, у названих працях істориків містяться 

корисні факти і відомості із статистики кількості поляків  у регіонах України, 

про їх економічне, суспільне і культурне життя, діяльність громадських і 

політичних рухів та партій. 

Провідниками цієї польської наукової школи на Правобережній Україні 

виступили польські історики  XIX – початку ХХ ст. К. Пуласький, який 

узагальнив у нарисах життя в регіоні польських аристократичних родів [769],  

Я. Гіжицький (Волиняк), котрий розглянув історію населених місць 

Старокостянтинівського повіту [788], В. Гурський (Побуг-Гурський), який 

детально описав міста і села Могилівського повіту Подільської губернії [766] 

та ін. Показовою є діяльність Я. Гіжицького. Він вивчав і популяризував у 

працях процес становлення та діяльності на Волині католицьких і уніатських 

орденів, роль їх монастирів, костелів, шкіл, друкарень,  місіонерство в 

ополячуванні українського населення протягом ряду століть [790; 791]. 

Водночас Ян Гіжицький вивчав крізь призму століть систему польської освіти 

на Волині, її нищення російським самодержавством у зв’язку з польськими 

повстання 1830 – 1831 і 1863 – 1864 рр. Його книги користувалися 

популярністю в середовищі польської меншини Правобережжя на початку 

ХХ ст. 

Проте найбільш вартісним дослідженням Яна Гіжицького стало його 

фундаментальна книга польською мовою «Опис найважливіших місцевостей 
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в Старокостянтинівському повіті на Волині» [788], яку видано на кошти 

волинських меценатів 1910 року в Кракові. В цій книзі, що займає майже 

800 сторінок тексту, розглянута історія Старокостянтинова, містечок і сіл, 

змальовані пам’ятки природи, життя і побут польського населення, його 

культура. Проте у своїх виданнях Я. Гіжицький всіляко підкреслював вищість 

польської культури над українською, пропагував культуртрегерську місію 

польської держави й католицизму, зокрема, на Волині, що не може бути 

сприйнятим ні українським суспільством, ні його історіографією як у час 

створення ним видань, так і нині. 

Отже, впродовж останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. в українській, 

російській та польській історіографії, незважаючи на різні ідеологічні засади, 

були закладені лише початки вивчення соціально-економічного, громадсько-

політичного та культурного життя польської людності на Правобережній 

Україні у 1890-ті – по 1914 рр. та її місця і ролі в долі українського народу 

окресленого періоду дослідження. 

У 1920-30-ті рр. у зв’язку з напруженістю політичних відносин СРСР з 

незалежною Польщею радянська історична наука мало цікавилася 

проблемами дослідження історії польської меншини в Україні, в тому числі 

періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проте процес облаштування на її 

території в цей час культурно-національних автономій, у тому числі 

польської, викликали доцільність у статистичному та науковому 

обґрунтуванні демографічного складу місцевих етносів, у створені історичних 

довідок про них і праць для потреб радянського режиму. У 1920-ті – на 

початку 30-х рр. з’явилися книги, брошури, статті, в яких за переписами 

населення України розглядалися демографічні та соціальні показники, 

географічне розміщення національних меншин в Україні з певною 

історичною ретроспективою. Зокрема, така характеристика польської 

людності на Правобережній Україні подана у виданнях А. Буценка [440], 

А. Глинського [453], А. Хоменка [668], Н. Черлюнчакевича [672], у науково-

статистичних збірниках «Етнографічна мапа Української Соціалістичної 
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Радянської республіки» (1925) [500], «Національні меншості на Україні» 

(1925) [564] та ін.  Різняться статистичними показниками та аналізом стану 

польської меншини в радянській Україні і поданням їх альтернативного 

історичного екскурсу праці вітчизняних учених, що перебували тоді в 

еміграції, географа С. Рудницького «Огляд національної території України» 

(1923) [627] та історика В. Кубійовича – упорядника, автора і редактора 

«Атласу  України й суміжних країв» (1937) [529]. Важливість використання в 

дисертаційному дослідженні публікацій та видань названих авторів полягає в 

порівняльному зрізі демографічного стану польської людності Правобережжя 

України кінця ХІХ з 20 – 30-ми роками ХХ ст.  

Певну наукову цінність для вивчення життя польської меншини 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. мають опубліковані наприкінці 1920-х рр. 

нариси Б. Кандидова про місце і роль православної та католицької церкви в 

революції 1905 р. у Росії та Україні [508], книга Я. Ковальчука «Ксьондзи на 

Україні» [512], діяльність яких на догоду радянському режиму авторами 

засуджувалася і критикувалася. У позитивному плані варто оцінити 

дослідження Б. Титлинова про участь молоді навчальних закладів у 

революційному русі в Росії та Україні у 1860-1905 рр. [651]. Проте діяльність 

у цьому процесі польських молодіжних організацій лише згадується. 

Більш інтенсивно досліджували і популяризували життя польської 

меншини в Україні періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст. науковці 

Польщі 1920-30-х рр.   Зокрема, значним фактичним матеріалом відзначається 

праця З. Хоєцького «Польське суспільство на Русі» (1937) [707], в якій 

описуються головні аспекти економічного, громадсько-політичного, 

культурного і духовного життя поляків, зокрема в Правобережній Україні, 

дослідження Р. Горошкевича про дрібнопомісну місцеву шляхту [719], 

Ю. Корнецького – про розвиток польської освіти в так званих «східних 

кресах» на початку ХХ ст. [741], публікація В. Плоскевича з історії 

Волинської та Кам’янецької римо-католицької дієцезій [765] та ін. Проте 

більшу наукову вартість мають видані ґрунтовні праці, які були присвячені 
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розгляду діяльності конспіративних польських молодіжних (студентських і 

учнівських) організацій кінця 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст., які виникли у 

Києві, Житомирі, Кам’янці-Подільському та інших містах Правобережної 

України, їх співпрацю з соціал-демократичними, соціалістичними та іншими 

тодішніми революційними партіями України, Росії та Польщі. Авторами 

таких праць виступили В. Вержейський [788], С. Кошутський [742], В. Прус 

[767], Т. Руськевич [772]. З-поміж них найбільш предметно узагальнив цю 

проблему В. Вержейський у праці «Фрагменти з історії польської академічної 

молоді в Києві (1864 – 1920)» (1939) [788]. 

Загалом для української та зарубіжної історіографії 20 – 30-х рр. ХХ ст. 

характерно лише визначення, як видно з попереднього аналізу, окремих 

аспектів і напрямів вивчення всього комплексу життя польської меншини в 

Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та різке ідеологічне 

розмежування в цьому контексті радянських і польських дослідників.        

У зв’язку із налагодженням радянсько-польських міждержавних 

відносин після Другої світової війни, заснуванням у Москві Інституту 

слов’янознавства і балканістики АН СРСР та подібних інституцій в союзних 

республіках, відкриттям в університетах у Києві, Москві, Мінську тощо 

кафедр історії південних і західних слов’ян, організацією і проведенням І-10 

наукових конференцій істориків-славістів СРСР (1950-80-ті рр.) та інші такі 

фактори призвели до розширення досліджень, зокрема польської меншини в 

Україні, різкого збільшення кадрів істориків-полоністів, появи низки 

потужних наукових видань з цієї проблематики. До них варто віднести  

капітальні тритомник «История Польши» (1954-1958) [499], двотомник 

«СССР и Польша: Интернациональные связи – история и современность» 

[641], том «Очерки революционных связей России и Польши. 1815-1917» за 

редакцією В. Дьякова [580], монографії С. Фалькович «Пролетариат России и 

Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912)» [661], Н. Пухлова 

«Из истории польской социал-демократической партии. 1893 – 1904» [612] й 

інші, видані переважно Інститутом слов’янознавства і балканістики. В цих та 
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інших працях російських науковців повністю утверджена марксистська схема 

розгляду історичних процесів, принцип класового підходу до оцінки явищ і 

подій, вибірковості у доборі фактів з орієнтацією тільки на революційні та 

інтернаціональні зв’язки між народами, які привели до соціалістичної 

революції та появи країн соцтабору. Водночас все, що не вкладалося в цю 

схему, відкидалося, заперечувалося, засуджувалося. Це призвело, на прикладі 

розгляду польської меншини в Україні досліджуваного періоду, до того, що 

радянські історики, вивчаючи лише революційні процеси, торжество соціал-

демократичних та марксистських ідей, не створювали узагальнюючої картини 

її різностороннього життя в усіх проявах, розділяли його за класовим 

підходом на біле і чорне, «прогресивне» і «реакційне». Такі категоричні 

підходи й оцінки, на жаль, даються взнаки й сьогодні в сучасній етнополітиці 

пострадянських держав.         

Українська історична наука післявоєнного часу також знаходилася на 

цих ідеологічних засадах, які, зрештою, призвели у 1980-х – на початку 90-х 

років до її кризи. Тим не менше, створена нею наукова література з історії 

України та її регіонів кінця ХІХ – початку ХХ ст. містить багато 

спостережень і фактів про соціально-економічний, громадсько-політичний і 

культурний розвиток польської людності. Так, завдяки працям про розвиток 

економіки, селянську боротьбу проти поміщицтва за свої права, революційні 

події на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

відомих вітчизняних істориків І. Гуржія [473], Д. Пойди [598], М. Лещенка 

[534; 535; 536], Ф. Лося [544], О. Михайлюка [545], М. Демченка [710], 

П. Калениченка [507], I. Шевченка [678] та інших висвітлені непокора 

українських селян польським землевласникам, ставлення різних таборів 

польської меншини до революції 1905 – 1907 рр., участь поляків у соціал-

демократичному русі, подані оцінки польським конспіративним організаціям, 

розвитку українсько-російсько-польського революційного співробітництва. 

Прикладом останнього може слугувати спільне видання українських і 

польських істориків «З історії співпраці поляків, українців і росіян» (1975) 
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[799].  Одночасно в ці роки науковці української діаспори Н. Полонська-

Василенко в своїй «Історії України» [602], В. Кубійович в «Енциклопедії 

Українознавства», І. Ногаєвський у праці «Католицька церква в минулому і 

сучасному України» [556] та інші з альтернативних методологічних позицій 

більш об’єктивно оцінювали місце і роль польської меншини в Україні на 

різних історичних етапах та стан українсько-польських відносин.    

Не стояла осторонь від вивчення національних меншин в Україні та її 

регіонах польська історична наука 50 - 80-х рр. ХХ ст. Зокрема, загальні 

оцінки життя польської людності в Правобережній Україні кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. містяться у виданні С. Кенєвіча «Історія Польщі» [735], більш 

розгорнуто і фактологічно викладені у монографіях Т. Епштейна «Польська 

поміщицька власність в Україні» [728; 729], З. Лукавського «Польське 

населення в Росії 1863-1914 рр.» [752] та «Поляки в соціал-демократичному 

русі в 1883-1914 роках» [753; 754; 755], у працях Я. Табіса «Польські 

революційні організації студентства Київського університету в ХІХ ст.» [780], 

Г. Жеберека «Діяльність польських революційних і демократичних 

організацій в Києві у 1885 – 1897 рр.» [794; 795]  та ін. Значну наукову 

дискусію з 1969 р. викликала монографія С. Колабіньського та Ф. Тиха 

«Четверте повстання чи перша революція. Революція 1905 – 1907 рр. на 

польських землях» [738], в якій була зроблена спроба вироблення нових засад 

у дослідженні подій у Польщі й Україні на початку ХХ ст. 

Докорінно новий етап у системному науковому дослідженні польсько-

українських відносин на прикладі Правобережної України кінця ХVIII – 

початку ХХ ст. здійснив на межі 1980 – 90-х років сучасний відомий 

французький історик-славіст Даніель Бовуа, не зв’язаний з марксистською 

ідеологією, який відстоює європейські історичні засади у створенні праць і є 

незалежним від впливів української, російської і польської історичної науки. 

Йому належить сьогодні загально визнана в світовій історіографії 

монографічна трилогія «Освіта польська на литовсько-руських землях (1803 – 

1832)», «Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом і 
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українськими масами (1831 – 1863)» [431] і «Битва за землю в Україні. 1863 – 

1914» [429], які одразу ж були перевидані у Польщі, і тільки в 1996 – 1998 рр. 

уперше перекладені з французької українською мовою [431; 329] й набули 

поширення в Україні. Найпізніше в 2005 та 2011 роках в повному обсязі ця 

трилогія одним томом була видрукувана у Польщі [705] та російською мовою 

у Москві за назвою «Гордеев узел Российской империи. 1793 – 1914» [430]. 

Трилогія Д. Бовуа, яка отримала понад 50 позитивних рецензій у багатьох 

країнах, спираючись на велику джерельну базу, настільки глибоко висвітлила 

українсько-польські протиріччя впродовж ХІХ – початку ХХ ст., стосунки 

між селянством і польськими панами в Правобережній Україні та політику 

русифікаторства царизму, що вона своїм змістом перекреслила підвалини 

відомої художньої трилогії Г. Сенкевича у поглядах на Україну. Незважаючи 

на повноту і обсяг дослідження Д. Бовуа польської проблеми, його трилогія, 

спрямована в першу чергу на аграрні відносини в українсько-польських 

стосунках 1830-х – початку 1890-х рр. і лише фрагментарно стосується 

початку ХХ ст., залишила простір для подальшого вивчення життя польської 

меншини в Україні, в тому числі і в період кінця ХІХ – початку ХХ ст.    

Розквіт наукових досліджень польської меншини Правобережної 

України на всіх її історичних етапах перебування припав на добу відродженої 

Української держави кінця ХХ – початку ХХІ ст. Цьому сприяли ліквідація 

цензури на видання, утвердження неопозитивізму, потреба в ліквідації 

усталених фальсифікацій та «білих плям»  у дослідженнях з даної 

проблематики.   

Вироблення нових концептуальних засад сучасними  українськими та 

польськими істориками щодо досліджень так званих «важких питань» в 

українсько-польських відносинах,  напрямків вивчення на території України 

історії польської національної меншини від доби середньовіччя до новітнього 

часу утвердилося на міжнародних наукових форумах, що постійно 

відбуваються в Україні та Польщі. З-поміж них варто виокремити ті 

міжнародні конференції та симпозіуми, де розглядалися аспекти життя 
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польської меншини в Правобережній Україні другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., зокрема, «Польща-Україна: історична спадщина і суспільна 

свідомість» (Кам’янець-Подільський, 1992), «Національні меншини 

Правобережної України: історія і сучасність» (Новоград-Волинський, 1998), 

«Українсько-польські відносини в ХХ ст.: державність, суспільство, 

культура» (Тернопіль, 1999), «Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки» 

(Хмельницький, 1999), «Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: 

спадок і майбуття» (Київ, 1999), «Україна і Польща доби романтизму: образ 

сусіда» (Кременець, 1999), «Міжнаціональні відносини в контексті 

українського державотворення: історія та сучасність» (Кам’янець-

Подільський, 2001), «Поляки на Поділлі: історія і сучасність» (Кам’янець-

Подільський, 2002; Вінниця, 2004), «Поляки на Волині: історія і сучасність» 

(Житомир, 2003, 2005) та інші, а в Польщі –  «Україна і Польща: 1000 років 

сусідства» (Перемишль, 1990-1999, т. 1-4), «Польща-Україна: важкі питання: 

українсько-польський семінар» (Варшава-Луцьк, 1996-2004, т. 1-10), 

«Польсько-українські зустрічі – Studia Ukrainica» (Варшава, з 1994 р.) тощо.  

Для змісту опублікованих доповідей наукових збірників цих 

представницьких форумів притаманне прагнення авторів (українських і 

польських учених, краєзнавців) з позицій об’єктивізму переосмислити для 

потреб сучасності факти, процеси і події, пов’язані із загальною історією 

регіонів України та  місцевою польською меншиною. Певним підсумком у 

цьому контексті стали праці О.П. Реєнта «Україна в імперську добу (ХІХ-ХХ 

ст.) [622], «Україна ХІХ-ХХ ст. : роздуми та студії історика» [621] матеріали 

історико-політологічних збірників «Україна : політична історія. ХХ – початок 

ХХІ ст.» [657], «Український вибір: політичні системи ХХ століття: пошук 

власної моделі суспільного розвитку» [658] й ін.  

Значною подією в історіографії проблеми стала поява 2002 року 

фундаментального видання Л. Зашкільняка і М. Крикуна «Історія Польщі: від 

найдавніших часів до наших днів» [492], яке за вагомістю викладеного 

матеріалу вийшло за межі навчального посібника, належно узагальнило життя 
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польської національної меншини, зокрема, в Правобережній Україні ХІХ – 

початку ХХ ст.  

Водночас під впливом праць Д. Бовуа з’явилася плеяда українських 

істориків та краєзнавців, які почали переглядати історію польської меншини в 

регіонах України, досліджувати ті аспекти, які були упущені історіографією 

попередніх десятиліть. Зокрема, Н. Г. Щербак і Н. О. Щербак [681; 684], 

В. Надольська [558; 559] видали ґрунтовні праці з національної політики 

царизму в Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., 

в яких приділили належну увагу польській людності. Б. Гудь [468; 469], 

О. Калакура [506] у своїх монографіях глибоко розглянули проблему 

українсько-польських конфліктів на прикладі Правобережжя та ролі поляків в 

етнополітичних процесах в українських землях у ХІХ – першій половині 

ХХ ст. О. Буравський [436; 437], П. Олешко [570], В. Павлюк [584], В. Малий 

[549; 550] висвітлили місце поляків Волині в економічних процесах цього 

періоду. В. Потоцький і В. Семененко [606], Н. Черкаська [671], 

Є. Чернецький [673], Б. Бойко [432], розглядаючи соціальну структуру 

польської меншини Правобережної України, проаналізували феномен 

місцевої шляхти, її історичну долю та трагедію на початку ХХ ст. Одночасно 

проблеми громадсько-політичного життя поляків Київщини, Волині й 

Поділля, утворення та діяльність політичних партій і рухів, благодійних 

товариств кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглянули О. Білобровець [425; 426], 

І. Лісевич [438; 440], Н. Сейко [566; 567], О. Поліщук [569; 601] й ін. 

Культурницько-освітні процеси в середовищі поляків Правобережжя цього ж 

періоду стали предметом дослідження С. Баженової [415; 417], С. Гаврилюк 

[446; 447], М. Гаухмана [449], В. Прокопчука [610; 611], Н. Урсу [660], у 

нарисах про польські резиденції в Україні Д. Антонюка [404-406], 

О. Пажимського [586]. Історіографічні аспекти, пов’язані з польською 

меншиною, відображені у монографіях О. Рафальського [617], Л. Баженова 

[410], C. Гальчака [448], І. Ярмошика [688; 690]. Видатним постатям 

польської громади Правобережжя досліджуваного періоду 
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(Й. Волошиновському, І. Зборовському та ін.) присвятили фундаментальні 

книги В. Подолян [595], В. Рекрут [625; 626]. В. Колесник у томі «Відомі 

поляки Вінниччини» [409] виклала численні автобіографічні нариси про 

постаті в різних сферах життя польської меншини на Поділлі та Волині.  

Проте найбільше праць присвячено дослідженню римо-католицької 

конфесії у Правобережній Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Привертають увагу глибиною наукової розробки монографії Ю. Хитровської 

(«Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті 

Правобережної України наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.» [667]), 

О. Буравського («Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець 

XVIII – поч. ХХ ст.» [437]), І. Лісевича («Духовне життя польської 

національної меншини Наддніпрянської України в 1864 – 1917 рр.)» [539]), 

Е. Зваричука («Римо-католицька церква на Поділлі кінця ХVIII – поч. ХХ ст.» 

[495]), С. Жилюка («Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917)»  

[486]) та ін. 

У 90-ті рр. ХХ – на початку ХХІ ст. активізувала дослідження польської 

меншини в Україні польська історична наука. Позбавившись марксистської 

ідеології, вона значною мірою перейшла на стезю неопозитивізму й почала 

відроджувати і посилювати у своїх методологічних засадах концепцію так 

званих «східних кресів» колишньої Речі Посполитої, серцевиною яких 

виступає Правобережжя. Найбільш повно обґрунтували життя польської 

людності в «східних кресах» аж до ХХ ст. сучасні польські історики Я. 

Кольбушевський в монографії «Креси» (1996) [739], Р. Дзвонковський у книзі 

«Поляки на давніх східних кресах» (1994) [712], П. Ебергардт у дослідженні 

«Польська молодь кресів» (1998) [726], Т. Епштейн та М. Устржицький в  

монографіях «Польська земська власність в Україні» (2008) [729], «Польські 

поміщики кресів. 1863 – 1914» (1996) [784], Р. Юрковський у книзі «Польське 

поміщицтво східних кресів. 1864 – 1904» (2001) [724; 725] та ін.  

Особливе місце посіла сьогодні в історіографії проблеми потужна 

монографія професора університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 
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М. Коженьовського «За Золотими ворітьми», яка вийшла в світ у Любліні 

2008 року і перевидана українською мовою у Києві 2015 року за сприяння 

Посольства Республіки Польща в Україні [514]. В книзі узагальнено і 

проаналізовано суспільно-культурне життя поляків та діяльність усіх 

існуючих їх товариств, організацій, об’єднань, клубів, установ у Києві в 1905-

1920 рр. Зібрані матеріали монографії, які є дотичними до теми нашого 

дисертаційного дослідження, дозволяють поглибити пізнання суспільно-

політичних та культурних процесів, що відбувалися на початку ХХ ст. у 

польській меншині Правобережної України. 

Хоча в сучасній польській науковій літературі міститься чимало нового 

і цікавого фактичного матеріалу та спостережень з історії польської меншини 

Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст., проте констатація цього 

регіону як колишньої окраїнної польської території («кресів»), де абсолютно в 

минулому і сьогодні переважає корінне українське населення, з точки зору 

сучасності не витримує критики. Зокрема, рішуче виступив проти 

«кресовості» у польських дослідженнях Д. Бовуа у статті «Міф «східних 

окраїн», або як покласти йому кінець» (2003) [700]. 

Водночас у польській історичній науці та літературознавстві на зміну 

«кресової» ідеології почала набирати оберти теорія польсько-українського 

пограниччя, в центрі якого знову ж таки знаходиться Правобережна Україна. 

Її обґрунтував історик Г. Бабіньський у книзі «Пограниччя польсько-

українське: етнічність, релігія, тотожність» (1997) [695] та відомий 

літературознавець С. Козак у праці «Польсько-українське культурне 

пограниччя» [743], в яких розглядається культурний простір польської 

меншини на Поділлі, Волині й Київщині на межі ХІХ – ХХ ст. Натомість у 

сучасній вітчизняній історичній науці широко вживається більш змістовне 

поняття «траснкордонне співробітництво України та Польщі». 

Відомі сучасні вчені історики-полоністи зарубіжжя у своїх працях та 

дослідженнях щодо поляків у складі національних меншин України кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. Д. Бовуа (Франція) [701], Н. Дейвіс (Англія) [476], 
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Г. Грабович (США) [461], П.-Р. Магочій (Канада) [548], К. Мацузато (Японія) 

[553], Л. Горизонтов [458], А. Тихонов (Росія) [653] та інші прагнуть уникати 

вживання термінів «креси», «східні креси», «польсько-українське 

пограниччя», визнаючи пріоритет державності та націй України і Білорусі, 

регіони яких свого часу були під владою Речі Посполитої. Проте вони у своїх 

виданнях розглядають польську  шляхту Правобережжя як окрему 

етнополітичну спільноту, а молоду польську інтелігенцію шляхетського 

походження початку ХХ ст. як верству, залежну від польської шляхти, 

з’ясовують розвиток українських, російських та польських відносин, подають 

об’єктивні оцінки життя польської меншини досліджуваного часу. 

Таким чином, незважаючи на чималий науковий доробок вітчизняних і 

зарубіжних учених у руслі порушеної проблеми, починаючи з останньої 

чверті ХІХ ст. і до сучасного періоду, можна зробити висновок, що разом з 

тим не було створено цілісного дослідження, яке розкривало б у комплексі усі 

сторони й форми громадсько-політичної діяльності польської меншини 

Правобережної України впродовж 1890 – 1914 рр. в історичному розрізі.   

 

1.2. Характеристика джерел 

 

Джерельна база дослідження охоплює значну кількість неопублікованих і 

опублікованих джерел, які зберігаються в архівах і бібліотеках України та 

Росії й умовно поділяються за змістом на неопубліковані джерела, 

документальні збірники, мемуари та спогади очевидців і сучасників подій, 

періодику. Використані джерела дали змогу не лише детально окреслити 

сутність і спрямованість інституційних, соціально-економічних, громадсько-

політичних процесів у житті та діяльності польської меншини Правобережної 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст., але й уточнити механізми, методи, 

реконструювати на мікроісторичному рівні внутрішні процеси, що 

відбувалися в її середовищі і як вони позначалися на розвитку українсько-

польських відносин. 
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Основу джерельної бази роботи складають архівні матеріали, вагома 

частина яких вводиться дисертантом до наукового обігу вперше. Це низка 

документів Центрального державного історичного архіву України; державних 

архівів Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей; матеріали 

Державного архіву Російської Федерації в Москві. 

Значну наукову цінність для нашого дослідження становлять документи 

фондів Центрального державного історичного архву України, м. Київ (ЦДІАК 

України). Зокрема, у фонді «Канцелярія Київського, Подільського і 

Волинського генерал-губернатора» (ф. 442) нами опрацьовані сотні справ, які 

стосуються різних аспектів життя поляків Правобережжя досліджуваного 

періоду, в тому числі статистичні відомості про їх кількість, демографічні 

процеси, професійний розподіл, польське землеволодіння та маєтності в 

регіоні (оп. 613, спр. 81; оп. 697, спр. 483; 846, спр. 463 та ін.), спірні 

проблеми в аграрних відносинах, про скасування обов’язкового продажу 

маєтків поляків, причетних до повстання 1863 р. (оп. 815, спр. 427), про 

зняття 10-ти відсоткового збору з польських власників у губерніях (оп. 642, 

спр. 497), участь поляків у сільськогосподарському, промисловому 

виробництві та торгівлі, відомості про римо-католицьке духовенство, костели 

і монастирі (оп. 1, спр. 1805, ч. 2; оп. 64, спр. 166 а; оп. 789, спр. 81, 230 а). 

Інформацію про освітню діяльність римо-католицького духовенства та 

перешкоди в її здійсненні з боку влади знаходимо у ф. 442 (оп. 788 а, спр. 223; 

оп. 789 а, спр. 861; спр. 218 та ін.). Про діяльність польських релігійних 

товариств рожанців, терціянців, бернардинів та інших на Київщині, Волині й 

Поділлі на початку ХХ ст.  почерпнуто з документів цього ж фонду (оп. 851, 

спр. 56; оп. 855, спр. 73; оп. 860, спр. 66 тощо). 

Низка справ ф. 442 стосуються заборони зберігання і розповсюдження на 

Правобережжі польської забороненої літератури (оп. 855, спр. 6 й ін.), 

поширенню відозв, прокламацій польських організацій і партій, спрямованих 

проти російського самодержавства (оп. 845, спр. 208), утворення польських 

громадсько-політичних об’єднань, наприклад, польської краєвої партії 
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Київської, Подільської і Волинської губерній для організації участі поляків у 

виборах до ІІІ Державної Думи (оп. 855, спр. 370, 560).  

Документи, що характеризують наукове, освітнє і культурне життя 

поляків Правобережжя кінця ХІХ – початку ХХ ст., містяться у фондах 

ЦДІАК України «Управління Київського учбового округу» (ф. 707). 

Значний масив документів ЦДІАК України, який стосується аспектів 

громадсько-політичного життя, участі в польському національно-визвольному 

та соціал-демократичному русі, в революції 1905 – 1907 рр., конспіративній 

діяльності на Правобережжі польських «Корпорації», «Полонії», «Філареції» 

та інших об’єднань у закладах освіти особливо в 1907 – 1914 рр., про обшуки, 

арешти та характеристики діячів польської меншини досліджуваного періоду, 

опрацьований нами у фондах Київського, Подільського та Волинського 

губернських жандармських управлінь, Київського охоронного відділення. 

Вони постійно стежили за політичною «благонадійністю» місцевих поляків і 

вживали рішучих репресивних заходів до тих, які прагнули порушити устої 

царського режиму.  

Зокрема, важливе значення мають загальні огляди Київського охоронного 

відділення становища польської громадськості Південно-Західного краю в 

умовах революційного піднесення в імперії на початку ХХ ст., які 

віддзеркалюють національну політику царизму (ф. 275, оп. 1, спр. 1934 та ін.). 

Різноманітну інформацію про транспортування з-за кордону в губернії 

Правобережжя, зберігання та розповсюдження видань партій ППС, СДКПіЛ, 

іншої революційної польської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. нами 

почерпнуто і проаналізовано в справах фондів «Подільське губернське 

жандармське управління» (ф. 201, оп. 1, спр. 229), Київського губернського 

жандармського управління» (ф. 274, оп. 1, спр. 857, 946, 2982). Про діяльність 

організацій і груп партії ППС у Києві, Житомирі, Бердичеві та інших містах 

цього ж періоду свідчать слідчі справи ф. 274 (оп. 1, спр. 1165, 1414, 2807, 

3315; оп. 4, спр. 201, 203), ф. 301 (оп. 1, спр. 915), ф. 1335 (оп. 1, спр. 1020) та 

ін. Факти участі місцевих поляків у партії Соціал-демократія Королівства 



 30 

Польського і Литви відображені у справх дізнань фонду 275 (оп. 1, спр. 2522; 

ф. 1135, спр. 1039). Чимало матеріалів охоронних органів характеризують 

участь польських дворян, робітників, міщан в антисамодержавній агітації 

серед селян, робітників, місцевого населення в роки революції 1905-1907 рр. 

(ф. 301, оп. 1, спр. 795, 797, 790 та ін.). Низка слідчих справ спрямована проти 

поляків – учасників організацій РСДРП на Київщині, Волині й Поділлі. 

Зокрема, дворянин Адам Кашевський був заарештований за зберігання в 

Житомирі гектографу і прокламацій РСДРП (ф. 318, оп.1, спр. 310), 

Є. Прушинська звинувачена в заснуванні та діяльності Кам’янець-Подільської 

групи РСДРП у 1906-1907 рр. (ф. 301, оп. 1, спр. 229), дворянин Я. Завадський 

та міщанин Є. Черановський – у приналежності до Житомирської групи 

РСДРП (ф. 318, оп. 1, спр. 2283). Важливі факти містяться у справі про 

польську соціал-демократичну організацію при Київському комітеті РСДРП у 

1906 р. (ф. 316, оп. 1, спр. 385). 

У справах фондів охоронних органів зберігаються статутні та програмні 

документи про заснування легальних польських громадських організацій на 

Правобережжі початку ХХ ст. таких, як товариства «Oświata» («Освіта»), 

«Полонія», «Корпорація», «Польський союз» (ф. 274, оп. 1, спр. 2982; оп. 4, 

спр. 203, 303), Відозва про створення польської конституційно-демократичної 

партії України, Волині і Поділля (ф. 274, оп. 1, спр. 2982). Також про позицію 

консервативного табору  польської меншини Правобережжя свідчить петиція 

від його представників до габсбурзької монархії з проханням приєднати 

Південно-Західний край до Австрійської імперії (1910 р.) (ф. 1135, оп. 1, 

спр. 1260).   

Інформаційно-насичений пласт джерел для дослідження теми залучено з 

Державного архіву Волинської області у м. Луцьку. Документи ф. 3 (Луцька 

міська управа), ф. 229 (Ковельський міський магістрат), ф. 359 (Володимир-

Волинський повітовий суд), ф. 361 (Луцький повітовий суд), ф. 363 

(Ковельський повітовий суд) дали змогу розширити відомості про 
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інституційні процеси в польській меншині на Волині кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. 

У рамках досліджуваної теми проаналізовано значний масив документів 

Державного архіву Житомирської області. Тут чимало уваги приділено стану 

польського землеволодіння, стосункам між шляхтою та селянами, 

спрямованості етноконфесійної політики російської влади та механізми її 

практичної реалізації у Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. (ф. 178, оп. 6, спр. 1399, оп. 7, спр. 214; оп. 14, спр. 126, оп. 52, 

спр. 10 та ін.). Економічна політика царизму щодо польського населення 

Волині простежена у справах фондів 70, 90, 178, в яких є інформація палати 

державних маєтностей маєтків польських власників кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. (ф. 178, оп. 7, спр. 2813). Система поземельних орендних відносин 

польських власників з різними суб’єктами цього ж періоду відстежено у 

справах (ф. 178, оп. 1, спр. 279, 309, 636; оп. 13, спр. 219; оп. 50, спр. 48 та ін.). 

Інформацію про громадсько-політичну діяльність польської меншини, римо-

католицького духовенства та репресивні заходи влади щодо неї автором 

опрацьовано в окремих документах (ф. 178, оп. 7. спр. 2393; оп. 13, спр. 662; 

оп. 50, спр. 26). 

Благодійницька та культурно-освітня діяльність польського населення та 

римокатолицького духовенства знайдено у матеріалах фондів 70, 90, 178, з 

яких взято відомості про стан парафіяльних училищ, шкіл і римо-католицьких 

семінарій, про відкриття на Волині навчальних закладів (ф. 178, оп. 4, спр. 41, 

67, 80, 147,  253; ф. 70, оп. 1, спр. 23), про розвиток благодійництва (ф. 90. оп. 

1, спр. 178; ф. 178, оп. 10, спр. 1176; оп. 13, спр. 525). 

У роботі використано документи Державного архіву Вінницької області. 

З-поміж усіх обласних державних архівних установ України найбільшою 

інформаційною насиченістю з різних аспектів економічного, соціального, 

громадсько-політичного, культурного і духовного життя польської меншини 

відзначаються фонди, які стосуються Подільської губернії у ХІХ – початку 

ХХ ст., Державного архіву Хмельницької області. Найбільше таких 
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документів зберігається і опрацьовані дисертантом у фонді «Подільський 

цивільний губернатор (1796 – 1917)» (ф. 228). Зокрема, масив матеріалів про 

статистичні відомості щодо чисельності поляків, відомості про польських 

землевласників, кількісний і національний склад римо-католицьких парафій у 

повітах Подільської губернії почерпнуто в справах цього фонду (оп. 1, 

спр. 6293, 7999, 8205 та ін.), також про страйки селян у роки революції 1905-

1907 рр. проти польських поміщиків (оп. 1, спр. 7409), про діяльність 

польських благодійних товариств (оп. 1, спр. 7977). Чимало справ цього 

фонду дозволяють дослідити транспортування з-за кордону через митниці 

Поділля польської революційної літератури в 90-х рр. ХІХ – на початку 

ХХ ст. (оп. 1, спр. 7898), про розповсюдження відозв, прокламацій польських 

політичних партій і організацій (оп. 1, спр. 6994), про поліційний нагляд за 

неблагонадійними поляками у Подільській губернії (оп. 1, спр. 6728), про 

дозволи губернської влади на видання в регіоні у 1907 – 1914 рр. 

польськомовних газет і журналів («Tygodnik Podolski», «Nasza Wieś» та ін.) 

(ф. 228, оп. 1, спр. 7985, 8172, 8196, 8329). Найбільше документів 228 фонду 

стосуються зібранню відомостей та ліквідації у повітах губернії таємних 

польських шкіл при костьолах і монастирях, у містах і селах досліджуваного 

періоду (оп. 1, спр. 6852, 7917, 7918, 7991, 8190 та ін.). 

Значно розширюють відомості про різноаспектне життя польської 

меншини документи фонду № 281 цього ж архівного закладу. Дисертантом 

використано матеріали про слідчі дії щодо зберігання і поширення 

революційної польської літератури у поляків Поділля (ф. 281, оп. 1, спр. 

4341), про агітацію і поширення польських листівок (оп.1, спр. 5050, 7803), 

чимало справ про участь місцевих поляків у польських, російських та 

українських політичних партіях та організаціях, особливо у партіях ППС та 

РСДРП (оп. 1, спр. 7284, 7814, 7882, 7887, 7944, 8100 та ін.). 

Додаткову інформацію по звинуваченню польських дворян, міщан і селян 

Поділля в отриманні з-за кордону заборонених царською цензурою польських 

книг, газет, листів використано зі справ ф. № 197 (оп. 1, спр. 880), про 
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діяльність римо-католицької церкви в регіоні та відомості про кількість 

католиків – у ф. 233 (оп. 1, спр. 536 й ін.) тощо. Варто зазначити, що більшість 

зазначених матеріалів фондів Державного архіву Хмельницької області досі 

мало використовувалися дослідниками. 

Найбільш сконцентровано за кількісними і якісними показниками 

відображають усі аспекти життя польської меншини в Україні та 

етнонаціональну політику щодо неї царизму численні документи 90-х років 

ХІХ – початку ХХ ст., які зосереджені у фондах Державного архіву Російської 

Федерації у Москві (ДАРФ). Це один з великих федеральних архівів Росії, в 

якому нараховується 3182 фондів, що зберігають 5,8 млн. справ. З-поміж них 

для виконання дисертаційної теми найбільшу вагу має фонд 102-й 

«Департамент поліції – особливий відділ Міністерства внутрішніх справ» 

(1881 – 1917). Цінною рисою документів цього фонду є те, що вони містять 

донесення, звіти, огляди та іншу на той час таємну інформацію від місцевих 

урядників, поліцейських, жандармських та охоронних управлінь про стан в 

губерніях імперії, у тому числі південно-західних, революційний рух, 

діяльність політичних, громадських, культурно-освітніх, благодійних партій, 

організацій, товариств і осередків, характеристику суспільно-політичних 

настроїв, зокрема, в польській меншині та її діячів [533]. Важливо 

підкреслити, що ця інформація призначалася для відома вищих поліційних та 

державних керівників і в основному оминала на своєму шляху місцеві, навіть 

губернаторські руки, яка в ряді випадків не осіла в архівосховищах України. 

Документи цього фонду дали змогу почерпнути інформацію за групами 

зацікавлення: про діяльність у Правобережній Україні польських політичних 

партій СДКПіЛ, ППС-фрація революційна, транспортування їхніх видань з-за 

кодону та поширення листівок, прокламацій та відозв (оп. ДП-ОО, спр.5ч6, 

5ч38, 13ч1лЛ, 13ч32лБ, 13ч33лВ, 15ч10, 149ч32лВ та ін.), про участь поляків 

краю у страйках, демонстраціях й інших подіях революції 1905-1907 рр. (оп. 

ДП-ОО, спр. 3ч150т4лА, 4ч14лД, 1300ч17 тощо), про входження поляків до 

складу організацій РСДРП, соціалістів-революціонерів та інших опозиційних 
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партій щодо російського самодержавства (оп. ДП-ОО, спр. 4ч3лА, 5ч3лАт2, 

5ч13лМ, 5ч21, 5ч45, 25ч57, 350, 1800ч22 та ін.), про участь польської молоді в 

студентському русі, у діяльності польських студентських організаціях у 

вищих навчальних закладах Києва «Корпорація», «Філареція», «Полонія» та 

інших  (оп. ДП-ОО, спр. 3ч17, 3ч55лВ, 109, 110, 145 і т.д.) та інші аспекти 

громадсько-політичного життя польської меншини в досліджуваному регіоні. 

Окрему важливу групу документів фонду 102 ДАРФу складають 

численні перелюстровані охоронними органами листи польських адресатів, в 

яких відшуковувалися відомості про їх політичну неблагонадійність, та 

донесення впроваджених у польські нелегальні громадсько-політичні 

структури своїх агентів. Особливо вражає діяльність у польських політичних 

та культурно-освітніх осередках упродовж 1910-1914 рр. жандармського 

агента у Києві за псевдонімом «Врачебный». Під виглядом активіста 

польського руху, який був поза підозрою в його середовищі, він майже щодня 

детально інформував Департамент поліції про все, що діялося у всіх 

осередках Києва та губерніях України (в організаціях ППС, «Корпорації», 

«Філареції», «Полонії», польських клубах тощо), які планувалися акції, 

зібрання, дії. Ці донесення агента слугували підставою для обшуків, арештів 

та інших репресій щодо діячів польського руху (оп. ДП-ОО, спр. 108ч32лБ, 

149ч32лБ й ін.). З іншого боку, ці матеріали дають змогу найбільш повно 

з’ясувати дійсний стан та загальну картину діяльності польських легальних і 

конспіративних організацій та осередків напередодні Першої світової війни. 

Серед інших фондів ДАРФу наукову цінність складають зведені у 

багатотомні справи біографічні довідки про діячів революційного руху в 

Російській імперії від 70-х років ХІХ – до 1914 р., складені для потреб 

Департаменту поліції та інших служб держави (ф. 533). У цих томах є чимало 

стисло викладених автобіографій діячів польської меншини Правобережної 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. і серед них: Ц. А. Гринаковського (оп. 1, 

спр. 1415), Й. А. Двораковського (спр. 1418),  С. Ф. Завадського, І. А. 
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Загурського, В. П. Закржевського (спр. 1423), І. І. Квасницького (спр. 1428) 

та ін. 

Доцільно відзначити, що хоча в процесі дослідження було виявлено, 

інтерпретовано, введено до наукового обігу значну кількість архівних 

документів, однак з їх допомогою вдалося висвітлити далеко не всі аспекти 

життєдіяльності польського населення у Правобережній Україні кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. через відсутність їх систематизації, почасти їх втрати чи 

пошкодження, недоступності для наукового використання. З аналізу названих 

вище документів можна зробити висновок, що вони мають об’єктивний зміст. 

Окрему групу в дослідженні склали опубліковані джерела, використані в 

дисертації.  З-поміж них головну групу джерел у дослідженні становить 

документально-актовий матеріал «Полного Собрания Законов Российской 

империи» (зібрання 3-є, 1881 – 1913) [321; 323-325]. Звід надає змогу 

детально ознайомитися із законодавством та правовими актами режиму в 

контексті його внутрішньої етнополітики щодо національних меншин, у тому 

числі польської, на тлі русифікації України. Доповнює таку інформацію том 

збірника правових документів, які стосуються національних меншин, 

«Поляки в Україні», які упорядкував Є. Яблонський (Варшава, 2000) [344].  

Статистичні та демографічні показники про кількість польського 

населення у Волинській, Київській і Подільській губерніях на межі ХІХ – 

ХХ ст., його соціальний склад взяті відповідно з томів VIІІ, ХVI, ХХІІ 

«Першого загального перепису  населення Російської імперії 1897 року» [318-

320]. Ці відомості деталізовані в щорічних опублікованих «Оглядах 

Волинської губернії» [312], «Оглядах Київської губернії» [313], «Оглядах 

Подільської губернії» [314-316], складеними губернаторами впродовж  90-х 

рр. ХІХ ст. і до 1914 р., а також для порівняння матеріали переписів 

населення України 1920-х років [304]. У цих виданнях подається 

характеристика соціально-економічного, громадсько-політичного і 

культурно-духовного життя місцевої польської меншини, засуджуються 

антисамодержавні настрої та дії в її середовищі, спроби відкривати таємні 
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польські школи, отримувати з-за кордону польську літературу та періодику, 

спроби посилювати римо-католицьку пропаганду тощо.       

Для уточнення кількості дворян регіону в складі поляків, складу їх 

землевласників на Правобережжі важливі статистичні відомості містять 

видані книги-довідники «Списки дворян Київської, Волинської та Подільської 

губерній» (1906) [332-318], «Список землевласників і орендаторів Волинської 

губернії» (1913) [335] та інші подібні збірники документів.  

Унікальним джерелом, яке містить важливі відомості про діяльність 

польських легальних і конспіративних громадсько-політичних партій і 

організацій, молодіжних об’єднань, участь поляків у страйках та інших акціях 

непокори російському самодержавству на території Правобережної України, є 

видання у 6 томах документів «Огляди найважливіших дізнань, які 

здійснювалися жандармськими управліннями за 1892 – 1901 рр.» [305-311], 

видрукувані як секретні матеріали для потреб Департаменту поліції та інших 

урядових служб упродовж 1895 – 1903 рр. і зберігаються у ДАРФі.  

Не зважаючи на свою суб’єктивність, вагомим джерелом з 

характеристики різноаспектного життя польського населення України 

досліджуваного періоду є численні мемуари, спогади учасників та очевидців 

подій. Саме представники панівних польських прошарків не тільки не 

цуралися пера, а вважали своїм обов’язком залишити на схилі літ записки про 

своє минуле, висловити власне бачення і ставлення до оточення, дати оцінку 

тим чи іншим подіям. Саме ці видання дають змогу перевірити та уточнити 

цілу низку історичних фактів, роль окремих діячів польської меншини у 

подіях економічного, громадсько-політичного і культурного життя 

Правобережної України. З такого виду жанру дисертантом опрацьовані та 

використані мемуари М. Дубецького [354], Г. Маньковського [356], 

С. Стемпковського [359], Ю. Талька-Гринцевича [362] й ін., в яких описані 

загальні риси становища польської громади в Правобережній Україні 

впродовж 90-х рр. ХІХ ст. – до 1914 р., її економічну, громадсько-політичну, 

культурно-освітню та духовну діяльність. Значну наукову цінність мають 
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мемуари, які відтворюють окремі напрями життя поляків у регіоні. 

Ю. Хмелевський у виданні «Перші роки корпорації студентів-поляків в Києві 

(1884 – 1892)» [350] подав опис польського студентського легального і 

конспіративного руху у вищих навчальних закладах Києва, з якого можна 

краще з’ясувати утворення та специфіку структури, методів і форм діяльності, 

зв’язку з політичними партіями таких організацій як «Корпорація», 

«Філареція», «Полонія». У спогадах Т. Скальського «Терор і терпіння» [358] 

відображено становище римо-католицької церкви в Україні впродовж 1900 –

1923 рр. та її впливову роль у житті польської меншини. Важливі 

спостереження про громадсько-політичні настрої поляків Правобережжя 

напередодні Першої світової війни містяться в мемуарах А. Ростворовського 

«Земля, яку вже не побачиш» [357] тощо. 

Натомість  у роботі використані матеріали спогадів таких відомих діячів 

громадського, революційного і культурного руху досліджуваного регіону, як 

В. Приходька («Під сонцем Поділля») [346], Є. Чикаленка («Спогади 1861 – 

1907 рр.) [349], М. Яворовського [687] та ін., виданих переважно в еміграції, в 

яких з української точки зору розглядається діяльність польської меншини та 

її постаті, йде мова про українсько-польські стосунки та зв’язки на тлі 

боротьби з російським самодержавством.  

Вагомі факти про участь поляків в організаціях РСДРП, есерів на 

Правобережжі на межі ХІХ – ХХ ст. почерпнуті зі спогадів тогочасних діячів 

соціал-демократичного руху в Києві, більшовиків поляка Й. Мошинського в 

книзі «На шляху до першого з’їзду РСДРП» [345], П. Тучапського «З 

пережитого. Дев’яності роки» [348] та ін., які були видані у 1920-і роки.  

Зрозуміло, що мемуарна література дає змогу краще зрозуміти і 

доповнити загальні знання про життя поляків в окресленому регіоні.    

Не менш цінним джерелом для висвітлення проблеми є також тогочасні 

російські, польські та місцеві періодичні видання. Здобутком першої 

російської революції стало видання впродовж 1906 – 1914 рр. тільки у Києві 

12 польських газет, 14 тижневиків і 8 журналів [412]. За своєю спрямованістю 
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польську пресу можна поділити на такі основні групи: 1) соціалістичні 

видання («Robotnik», «Hasla»), 2) суспільно-політичні, економічні, літературні 

часописи («Dziennik Kijowski», «Głos Kijowski», «Kurier Kijowski» та ін.), 

мистецько-літературні («Biały Paw», «Roznymi szlaki»), 4) католицькі («Lud 

Boży», «Slowo Boże», «Głos katolicki» та ін.), 5) місцеві часописи в губерніях: 

у м. Бердичеві (Biblioteka parafialna»), Проскурові («Tygodnik Podolski») тощо.  

Найбільш інформаційно насичені про різні сторони життя поляків на 

Правобережжі та їх суспільно-політичну і культурно-духовну діяльність 

часописи  «Dziennik Kijowski», «Głos Kijowski», «Kurier Kijowski», «Przegląd 

krajowy», «Kresy», «Przegląd krajowy», «Tygodnik Podolski», публікації в яких 

використані у дисертації.  

Статистичні, економічні матеріали про поляків, боротьба царизму з 

польською освітою, римо-католицькою церквою почерпнуті з 

російськомовних офіційних губернських «Ведомостей», єпархіальних 

«Ведомостей», газет «Экономический листок», «Справочный листок», які 

видавалися на Київщині, Волині та Поділлі наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. Суттєві факти з життя польської меншини використанні з 

україномовного просвітнього видання «Світова Зірниця», що видавалася 

поляком-подвижником Й. Волошиновським у Могилеві-Подільському (1906 – 

1911) [389], у тогочасних популярних часописах «Киевлянин», «Подолия», 

«Жизнь Волыни» та ін. 

Допоміжним довідково-інформаційним джерелом для дослідження 

проблематики слугували енциклопедії («Енциклопедія Українознавства», 

«Енциклопедія історії України», «Powszechna encykłopedia» та  ін.). Проте 

більш розгорнуті відомості про діячів науки, культури, освіти, громадсько-

політичного життя поляків Правобережної України кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. використанні з масштабних видань «Polski Słownik Biograficzny» (1948 

– 2014) [398] та за подібним зразком том В. Колісник «Відомі поляки в історії 

Вінниччини»(2007) [394]. 
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Таким чином, названі опубліковані джерела сприяють більш повному 

розкриттю теми дослідження, зокрема характеристики урядової етнополітики 

стосовно польської меншини, вивченню особливостей її соціально-

економічного становища, громадсько-політичної та культурно-освітньої 

діяльності, дозволяють не тільки досягнуті поставлені мета та завдання, але й 

забезпечити наукову новизну дослідження, здійснити реконструкцію та 

узагальнити накопичений позитивний і негативний досвід в організації життя 

польського населення Правобережної України з 90-х рр. ХІХ – на початку 

ХХ ст. для потреб сучасності. 

 

1.3. Методологія та методи дослідження 

 

Вивчення історії польської меншини Правобережної України 

окресленого періоду неможливе без теоретичного та концептуального 

осмислення фактів і подій минулого. Насамперед, це стосується методології, 

тобто застосування сукупності наукових принципів і методів  для досягнення 

мети і вирішення завдань, поставлених у дисертації. В сучасній українській 

історіографії проблеми методології історичних досліджень етнічних груп 

населення розробляли і обґрунтували у своїх працях О. Реєнт [618], 

Л. Зашкільняк [493], Я. Верменич [4443], Б. Гудь [468; 469], О. Буравський 

[436], О. Рафальський [617], Л. Баженов [410], Н. Щербак [684], 

В. Потульницький [608], І. Ярмошик [690] та інші. Методологія вивчення 

історичних явищ зв’язана з розвитком інтеграції нинішнього науково-

пізнавального  процесу, зближенням та взаємопроникненням наук (історія, 

історичне краєзнавство, етнологія, народознавство, політологія, соціологія, 

етнополітика, національні меншини України тощо), що обумовлює вибір тих 

наукових принципів, правил і методів, які дозволяють обрати 

найоптимальніші шляхи вирішення досліджуваних проблем. 

Доцільно врахувати те, що в сучасній Україні у науковій сфері 

практикуються і поширюються різні ідеологічні та історико-політичні 
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доктрини, концепції, прибічники яких дискутують щодо спроможності їх 

доцільності і життєздатності. Так, Л. Зашкільняк підкреслює, що після 

багаторічного панування в Україні радянської методологічної доктрини 

(марксистсько-ленінського вчення), відкрилися  сприятливі перспективи 

вільного вибору кожним науковцем згідно своїх політичних поглядів тієї чи 

іншої методологічної орієнтації. Однак, зауважує автор, сьогодні 

спостерігається ситуація, коли істориків прагнуть «загнати» у вузькі рамки 

«державницької» чи «національної» методології, підпорядкувавши історичні 

знання політичній або ідеологічній кон’юнктурі. На думку Л. Зашкільняка, 

«тривала історія самої історії засвідчує прагнення її адептів звільнитися від 

«міцних обіймів» політики та ідеології, знайти опору у більш стійких формах 

суспільної свідомості» [493, c. 7].  

Досліджуючи історію польської меншини на Правобережній Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., необхідно врахувати ту обставину, що її 

соціально-економічне, громадсько-політичне, культурно-духовне життя 

розгорталися під державним та ідеологічним пресом Російської імперії у 

відповідності до правового та законодавчого поля. За формальними ознаками 

і сутністю це поле відзначалося великодержавною і шовіністичною сутністю, 

спрямовану на деполонізацію польського населення в умовах зросійщення 

України. Такої ж позиції дотримувалася офіційна російська історіографія того 

часу. Їй протистояли альтернативно ті українські і польські історики, які 

підтримували національне відродження в Україні досліджуваного періоду, 

шукали українсько-польського порозуміння у вивчені важких питань 

відносин між народами впродовж тисячоліття сусідства. Така тенденція 

зберігається в сучасній незалежній Україні та Республіці Польща, 

утвердилася в міждержавних відносинах, у «Конституції України» (1996 р.) 

[297] та Законі України «Про національні меншини України» (1992 р.) [298]. 

Перехід більшості нинішніх вітчизняних істориків на демократичні 

світоглядні засади забезпечило розширення простору дослідження, зокрема 

історії польської меншини в Україні, відходу від традиційних усталених схем, 
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які склалися за часів Російської імперії та радянщини. Таким чином, творча 

праця з окреслення поглядів у вивченні історії етносів в Україні, в тому числі 

польського, на різних етапах розвитку досліджуваного періоду вимагає 

системного й комплексного підходу на перетині таких наук, як історія, 

історичне краєзнавство, політологія, етнодержавознавство та ін.  

В методології історичної науки, як загалом в історіографії, відбувається 

рух до методологічного плюралізму, що передбачає розширення кола 

раціональності, а не обмеження тільки аналітичними методиками; уявлення 

про методологію як спосіб поєднання та уніфікації методів і їх інтерпретації; 

визнання можливості різних методів та їх використанні для оптимізації 

результатів пізнання [645, с. 18]. 

Виходячи зі стану наукової розробки проблеми та особливостей 

джерельної бази, характеру теми дисертації, мети й завдань, було використано 

низку наукових принципів і методів. Їх урахування та опрацювання під час 

виконання дисертаційної роботи дало змогу обрати оптимальніші з них. В 

теоретико-методологічну основу дослідження було покладено використання 

загальнонаукових принципів історизму, об’єктивності, системності і 

плюралізму. 

У контексті сучасних підходів автор керувався принципом історизму в 

його загальному цивілізаційному вимірі, що в свою чергу вимагає розглядати 

різноманітні явища в краєзнавчому русі означеного часу в хронологічному 

порядку, в їх історичному взаємозв’язку. Цей принцип дозволив, враховуючи 

уявлення тієї доби, а також існуючі закони та традиції, оцінити причини й 

обставини розвитку польської меншини у Правобережній Україні окресленого 

в роботі часу, дати їм загальну оцінку, уникнути при розкритті проблеми 

модернізації, ідеалізації та інших негативних чинників, які порушують цей 

принцип. 

Неупередженість у вивченні та аналізі різних аспектів життя поляків на 

Правобережжі досліджуваного періоду забезпечувалося використанням 

принципу об’єктивності. Такий підхід надав змогу автору здійснити 
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критичний аналіз напрацювань попередників, які вивчали різні форми 

економічної, громадсько-політичної і культурно-духовної діяльності 

польської меншини, що сприяло відходу від особистих суспільно-політичних 

позицій та світоглядних орієнтирів. З іншого боку, застосування цього 

принципу забезпечило унеможливлення фальсифікації, неправдивого викладу 

й аналізу фактів, подій і явищ, що розглядаються в дисертаційній роботі. 

Системність як принцип цілісності й багатоаспектності зв’язків у 

розкритті об’єкта спрямовувалась автором на ретельне вивчення та оцінку 

польського населення Правобережної України 90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. 

Сьогодні методи наукового пізнання, за ступенем спільності та сфери дій, 

поділяються на загальні філософські, загальнонаукові, спеціальні наукові, 

дисциплінарні та міждисциплінарні. Із загальних філософських методів 

використано діалектичний метод пізнання, за допомогою якого вивчено 

життя польської громади в регіоні, як поступальний, суперечливий і 

нерівномірний процес, характерною рисою якого було еволюція місцевих 

поляків у пристосуванні до ринкових відносин, розмежування на табори в 

польському національно-визвольному та революційному русі, поступове 

сходження на консервативні позиції польського автономізму напередодні 

Першої світової війни.  

Важливими для вирішення поставлених у дослідженні завдань були 

загальнологічні методи пізнання. Метод аналізу допоміг структурувати 

одержану з різних джерел та літератури інформацію про польську меншину 

України з метою з’ясування її особливостей розвитку на різних етапах 

досліджуваного періоду. Метод синтезу – спільні напрями діяльності та 

функції в контексті поставленої мети. Метод абстрагування дозволив 

відкинути другорядні й несуттєві факти, події, напрями  й визначити головні 

об’єкти та напрями дослідження польської громади. Системно-структурний 

метод зорієнтував автора на розкриття цілісності процесів суспільного 

розвитку польської меншини досліджуваного часу та його вплив на 

становлення і функціонування громадсько-політичних, наукових і культурно-
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духовних структур. Логічно-аналітичний у поєднанні з методами 

систематизації та класифікації документальних фактів, їхнього аналізу надав 

можливість у процесі вивчення групувати матеріал дисертації у логічній 

послідовності, класифікувати однорідні події, явища, досліджувані 

документи.  Метод наукового узагальнення дав змогу побачити єдине у 

різноманітті, загальне в одиничному та об’єднати їх за певними ознаками в 

однорідні групи. За такою схемою було згруповано діяльність тих товариств і 

організацій, які утворювалися в польській меншині і впливали на її 

громадсько-політичний і культурний розвиток, на стосунки з українським 

національно-визвольним рухом. Результатом застосування методу індукції, 

який пов’язаний з кінцевим узагальненням внаслідок дослідження окремих 

елементів, дав можливість виокремити в діяльності польської меншини 

головні результати дослідження.  

Базовим для дисертаційного дослідження були такі наукові методи 

історичного пізнання, як історико-порівняльний, історико-генетичний, 

історико-статистичний, історико-типологічний, історико-системний, 

ретроспективний, метод просопографічного аналізу тощо. Історико-

генетиний метод дозволив з’ясувати послідовність і закономірності розвитку 

організаційних форм, що ставили за мету створити мережу взаємопов’язаних 

осередків на чолі з центральними. Цей метод допоміг визначити напрями та 

загальні тенденції розвитку провідних центральних, регіональних структур і 

осередків досліджуваної проблеми.  

Історико-порівняльний та історико-типологічний методи у поєднанні з 

загальнонауковим методом аналогії дали змогу, спираючись на конкретні 

факти, виявити і проаналізувати спільні й специфічні риси в розвитку та 

діяльності польської меншини, їх основні напрямки й пріоритети громадської, 

освітньої, наукової та культурної праці, її зміст, проблеми, головні тенденції 

та особливості у контексті загальноукраїнських суспільних процесів 

означеного часу, й на цій основі класифікувати їх за суттєвими ознаками. 

Порівняльно-історичний метод забезпечив конкретизацію мети і завдань 
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дослідження, з’ясування одиничних особливих й загальних фактів, що 

повторюються в житті поляків на регіональному рівні, і дав змогу порівняти 

подібні дані, події, просторові рамки зіставлених процесів у розвитку 

польської громади, уникнути односторонніх оцінок та перебільшення 

значимості окремих явищ. 

Застосування історико-системного методу дозволив розкрити в усіх 

проявах життя Правобережної України означеного періоду, а також 

системоутворюючі (системні) ознаки, характерні для компонентів виділеної 

системи, і здійснити її структурний аналіз. Це забезпечило визначення  

сутнісно-змістовну природу тих громадсько-політичних та культурних 

структур, які формувалися в польській меншині в умовах Російської імперії, 

Першої російської революції та напередодні Першої світової війни. 

Метод періодизації (діахронний) допоміг визначити, обґрунтувати та 

розкрити етапи та їх специфіку в розвитку польської меншини на 

Правобережжі, показати якісні зміни в ході подій та явищ упродовж 90-х рр. 

ХІХ – початку ХХ ст. Критерієм застосованої періодизації було обрано 

еволюцію польської громади відносно суспільно-політичних подій в 

Російській імперії, Україні та Польщі та розгляду їх у хронологічній 

послідовності. З цією метою застосовано у роботі історико-хронологічний 

метод. Водночас статистичний метод гарантував вірогідність викладу в 

дисертації кількісного і якісного складу польської меншини та інших 

показників з досліджуваної проблематики і допоміг зробити на основі аналізу 

статистичних даних аргументовані висновки.  

Ретроспективний метод, що був використаний у дисертаційній роботі, 

дав можливість виокремити певні тенденції в історичних подіях, визначити їх 

причинно-наслідкові зв’язки, що в сукупності вплинули на розвиток 

польської меншини в регіоні. 

Метод просопографічного аналізу дав змогу на основі джерел здійснити 

історико-біографічне дослідження відомих діячів і подвижників польської 

громади на Правобережній Україні досліджуваного періоду, збагатити їх 
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життєпис новими фактами і даними, розглянути їх світоглядні позиції,  

конкретний внесок у розвиток суспільно-політичного, революційного, 

культурного руху в регіоні, проаналізувати їх наукову спадщину в цій сфері й, 

зрештою, науково реабілітувати ті постаті, які були політично репресовані або 

з тих чи інших причин з часом забуті в суспільстві. 

Цілком зрозуміло, що розгляд історії, теорії та практики життя польської 

меншини на Правобережжі України, здійснювався також на основі методів 

спеціальних дисциплін – етнополітології та національні меншини в Україні. 

Етнополітологічний метод наукового дослідження базується на комплексному 

аналізі та міждисциплінарному вивченні етносів України, в тому числі 

польського, з метою отримання даних для встановлення наукового, 

історичного, економічного, культурного і політичного обґрунтування їх 

проживання на території України на різних етапах історії, особливостей 

функціонування та взаємодії їх з навколишнім антропогенним середовищем, а 

набуті результати вивчення використати для вироблення державної 

етнополітики.  

Міждисциплінарний характер дисертаційної роботи обумовлює 

необхідність чіткого визначення понятійно-категоріального апарату, що 

стосується, насамперед, етнічної, етнополітичної та історичної термінології. 

Тому слід зупинитися на ключових поняттях і термінах згідно обраної теми: 

«національні меншини», «етноси», «етнічна історія», «етнічні процеси», 

«етнополітика», «етнонаціональні відносини», «польська меншина» та ін. 

Хоча наукові дослідження національних груп населення, етносів у 

Російській імперії почало утверджуватися в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст., проте в цей період ще не була чітко визначена термінологія щодо них. 

Тоді в статистичних довідниках, переписах, у наукових виданнях переважали 

визначення національностей за віросповіданням, що не давало об’єктивної 

оцінки етносам (наприклад, римо-католиками, як означення поляків, могли 

бути, крім них, українці, росіяни, литовці, білоруси тощо, православними – 

також росіяни, українці, білоруси, поляки і т.д.). У тогочасній науковій 
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літературі етнічні групи, що населяли імперію, в тому числі Україну, 

називали термінами: «іноземці», «іновірці», «інородці», «іноземні колоністи», 

«чужинці» та ін. Ці терміни більше ображали національні почуття 

представників етносів, ніж пояснювали їх сутність.   

Наукове оформлення терміну «національні меншини» («національні 

меншості») в Україні припало в історіографії на 1920-ті – початок 30-х рр., 

утвердилося в 1950-ті-80-ті рр.» і знайшло обґрунтування в Законі України 

«Про національні меншини в Україні» (1992). Зокрема, в статті 3 цього закону 

подається таке визначення: «До національних меншин належать групи 

громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття 

національного самоусвідомлення та спільності між собою» [298]. У сучасних 

наукових виданнях більш поширене визначення: «Національною меншиною 

вважається фізичний масив (група) людей етнічного етносу, яка живе у 

сучасному для себе етносередовищі. В Україні – це представники всіх націй, 

крім автохтонів» [668]. Відповідно поляки, які тут мешкають, є однією з 

найдавніших національних меншин країни, розселення котрої має виразну 

регіональну визначеність. 65,5 відсотків усіх поляків держави проживають на 

Волині, Поділлі, Східній Галичині та м. Києві [562, c. 39]. У побуті 

представники національних меншин не полюбляють цей термін, вважають 

його означення меншовартісним. Вони воліють, щоб їх називали 

національною громадою, общиною, населенням. 

Термін «етнос» (від грец. еthnos – народ, група, плем’я) – стійка 

історично сформована на певній території спільність людей, що мають спільні 

риси, традиції, усталені особливості культури та психологічного складу, а 

також усвідомлюють свою єдність та відмінність від інших подібних утворень 

(самосвідомість) [668]. Під це означення цілком підпадає польська меншина 

України. Відповідно у роботі використовуються терміни «етнічні поляки», 

«ідентичність поляків», які характеризують їх національну приналежність. 

У роботі вживається термін «етнічні процеси», запроваджений М. Я. 

Маром у 1920-х рр., сьогодні широко вживається в етнологічній, історичній, 
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політологічній науці. З ним зв’язане вивчення істотних змін в ході 

історичного розвитку окремих етнічних елементів, частин етносів та етносів в 

цілому, а також вплив етнічної спільноти [681]. Зокрема, етнічні процеси в 

житті польської меншини Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

є предметом дослідження в дисертації. 

Вживаний у роботі термін «етнополітика» стосується спеціальної 

гуманітарної науки, яка вивчає взаємини між націями, етносами і державою. 

Це політична оцінка етнонаціональних проблем, спосіб в який держава їх 

вирішує. В свою чергу термін «етнонаціональні відносини», які широко 

вживані в політології, соціології, історії – відносини між суб’єктами 

національно-етнічного розвитку – націями, народностями і національними 

групами та їх державоутвореннями. 

Польське населення Правобережної України часто асоціюється з так 

званими «східними кресами». Східні креси (окраїни) – особливий витвір 

польсько-литовсько-української ретроспективи. В антропологічному аспекті – 

це території змішання та взаємодії масиву культурних впливів. Східні креси 

поділяються на п’ять великих етногеографічних територій – Віленщину 

(Литва), Білорусь, Східну Галичину, Волинь та Холмщину і Правобережну 

Україну. Останні три регіони – українські етнічні землі із значним прошарком 

польського населення. В історичному плані східні креси трактуються як 

окраїни колишньої Речі Посполитої. 

Якщо ж мова йде про дослідження історико-культурної спадщини 

національних меншин на регіональному рівні в розрізі минулого часу, то це 

входить у сферу дисципліни «історичне краєзнавство» – однієї із складових 

історичної науки, яке передбачає дослідження і вивчення історичних 

пам’яток, що становлять джерела безцінної інформації про минуле – 

економіку, побут, культуру, релігію та соціальну обстановку певного часу. 

Його предметом є все, що було створено попередніми поколіннями 

національних меншин упродовж віків [410].  
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У розумінні сучасних науковців загалом історико-культурна спадщина 

нації та в її складі національних меншин є сукупністю предметів і явищ, 

створених людською діяльністю, які відбивають історично досягнутий рівень 

розвитку суспільства й людини. Вона розглядається як сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством упродовж його 

історії, та різноманітних форм діяльності, спрямованих на їх виробництво, 

засвоєння чи застосування. Визначення, фіксація, опис культурної спадини 

найчастіше пов’язують з дослідженням особливостей світогляду, мови, 

побуту, звичаїв, правових норм, науки, мистецтва, літератури, релігійних 

уявлень, засобів комунікації та збереження культурних цінностей, інших 

елементів суспільного життя. 

Зазначені вище наукові терміни використовуються у дисертаційному 

дослідженні відповідно з вимогами періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Таким чином, використання сучасних теоретичних і концептуальних 

здобутків щодо обґрунтування засад дослідження історії національних 

меншин, зокрема польської в Україні досліджуваного часу, застосування 

загальнонаукових принципів, методів наукового дослідження, з’ясування 

термінологічного апарату стало важливою умовою для досягнення 

окреслених мети й завдань, посприяло висвітленню змісту і напрямків 

багатоаспектного розвитку польської меншини Правобережної України 90-х 

рр. ХІХ – на початку ХХ ст.  

При застосуванні різноманітного набору принципів та методів, а також 

сукупності прийомів наукового дослідження згідно з вимогами сучасної 

методології, авторка дисертаційного дослідження прагнула уникнути 

суб’єктивізму та упередженості в отриманні наукових результатів. 

Отже, предметний аналіз та узагальнення власного історичного досвіду у 

розгляді досліджуваної проблеми є сьогодні питанням величезної ваги як з 

точки зору теорії і практики національного державотворення, так і для 

врахуванням євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні сьогодні. 
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Висновки до розділу 

 

Аналіз стану наукової розробки досліджуваної проблематики в 

історіографії засвідчує, що пізнавальний інтерес до цієї сфери налічує понад 

100 років, проте розвивався він нерівномірно і нестабільно. Наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. відбувався процес лише накопичування фактів і з’ясування 

доцільності вивчення соціально-економічного, громадсько-політичного життя 

польської меншини Правобережної України. Не стали проривом в 

історіографії проблеми 1920 – 30-ті рр. Репресивний терор проти подвижників 

і працівників цієї галузі у 1930 – на початку 50-х рр. фактично знецінили 

наукові дослідження історії польської меншини досліджуваного часу й 

задогматизували їх. Класовий підхід та ідеалізація «інтернаціоналізації» у 

вивченні національних меншин, у тому числі польської в Україні, у 1950-80-ті 

рр. негативно позначилося на розвитку історіографії проблеми. Лише за роки 

незалежності України в умовах демократії і плюралізму створилися 

об’єктивні умови для створення серйозних теоретичних і узагальнюючих 

праць з історії польської громади.  

Завдяки фундаментальним монографіям і розробкам методологічних, 

теоретичних, історичних засад розвитку польської меншини кінця ХІХ – на 

початку ХХ ст. на Правобережжі відомих сучасних дослідників Д. Бовуа, 

О. Реєнта, О. Буравського, О. Білобровець, Б. Гудя, І. Лісевича, 

О. Рафальського, Н. Щербак, Ю. Хитровської, Н. Черкаської, І. Ярмошика та 

інших, на всеукраїнському рівні дана проблема в основному знайшла своє 

вирішення. Натомість актуальним науковим завданням залишається 

поглиблене дослідження загальних і специфічних рис історичного розвитку 

польської меншини в регіонах України, зокрема на Правобережжі, з 

поставленої теми, в яких комплексно  розглядалися б головні аспекти 

діяльності польської громади досліджуваного періоду.  

Виконання поставлених у дисертації дослідницьких завдань стало 

можливим тільки завдяки виявленню та опрацюванню великого за обсягом 
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масиву різноманітних за категоріями джерел, у тому числі почерпнутих з 

фондів шести архівів (Державного архіву Російської Федерації, Центрального 

державного історичного архіву України у м. Києві, Державних архівів 

Вінницької, Волинської, Житомирської та Хмельницької областей).  Значна 

кількість архівних та опублікованих документів і матеріалів вводиться до 

наукового обігу вперше. Аналіз усіх зазначених видів джерел дозволив 

досягнути об’єктивності й достовірності у висвітленні обраної проблематики. 

Крім традиційних наукових методів історичного пізнання, авторка 

використала загальнофілософські та загальнологічні методи. 

Міждисциплінарне за характером дослідження вимагало застосування методів 

спеціальних наукових дисциплін – політології, соціології, історії та 

історичного краєзнавства, а також широке використання спеціального 

понятійно-категоріального апарату та сучасних теоретично-правових засад у 

цій сфері. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВИЩЕ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ. 

 

2.1. Російська імперська політика деполонізації польської меншини 

 

Після третього поділу 1795 року Речі Посполитої Польська держава 

припинила незалежне існування, а землі, що входили до цієї могутньої 

держави, увійшли до складу трьох імперій – Пруссії, Австрії та Росії. 

Найбільше земель внаслідок трьох поділів, припало Росії – 62 відсотки 

території і 45 відсотків населення (460 тисяч квадратних кілометрів і 6,9 млн. 

чол.) [664, с. 25-28; 478]. Практичні питання пов’язані з ліквідацією Речі 

Посполитої і взаєминами держав агресорів, регулювала Петербурзька 

конвенція від 26 січня 1797 року, таємна стаття якої зобов’язувала кожну з 

цих держав дбати про те, щоб назва «Польща» ніколи більше не з’являлась. 

Розпад держави з віковічними традиціями і міжнародним авторитетом, 

якою була Річ Посполита, мав великий резонанс і на континенті, і в 

польському суспільстві. В міжнародній політиці виникло так зване «польське 

питання», пов’язане з суперечками за окремі території колишньої польської 

держави, а також з антагонізмом між республіканською Францією і 

напівфеодальними країнами Європи. 

Відсутність власної держави відчули всі верстви польського суспільства, 

які змушені були пристосуватись до нових порядків, характерних для 

бюрократичних абсолютних монархій, котрим була чужа станова шляхетська 

демократія. Найбільших утисків і втрат зазнав освічений і свідомий своїх 

політичних та економічних прав стан шляхти, який був позбавлений багатьох 

привілеїв, зокрема власних судів над підданими, територіального 

самоврядування, публічного голосу в державних справах. 

Особливо боляче такі процеси позначилися на польській меншині 

Правобережної України, яка за другим (1793) і третім (1795) поділами Польщі 
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відійшла під владу Російської імперії. На землях колишніх Київського, 

Брацлавського, Волинського і Подільського воєводств Правобережжя за 

адміністративно-територіальною реформою 1796 – 1804 рр. були утворені в 

стійких кордонах до початку ХХ ст. Київська, Волинська і Подільська 

губернії з 54 повітами [576, с. 15-25]. Ця територія згідно з політикою 

русифікації отримала офіційні назви в імперії: Південно-Західна Росія, 

Південно-Західний край, Південно-Західні губернії, Київське генерал-

губернаторство, щоб уникнути означення, пов’язані з Україною, українським 

населенням. У свою чергу у польському суспільстві у ХІХ – на початку ХХ 

ст. набуло поширення цю територію відносити до так званих «східних кресів» 

(окраїн) колишньої Речі Посполитої, рідше називати її «польською 

Україною». Автохтонні українці, що в абсолютній більшості населяли цей 

край, вважали його землею по правий бік Дніпра – Правобережною Україною, 

назва якої остаточно утвердилася в науковій літературі у ХХ ст., 

усвідомлювали свою невіддільність від решти регіонів України [675].  

У трьох губерніях Правобережжя польська меншина у ХІХ – на початку 

ХІХ ст. складала відверту меншість відносно корінного українського 

населення – всього пересічно 6 відсотків. Динаміка кількісного стану поляків 

в Україні у складі Російської імперії виглядає так: у 1795 р. тут мешкало 

близько 660,3 тис. католиків, з яких 350 тисяч поляків (6,2 %) [431, с. 69], за 

переписом у 1858 р. кількість католиків зросла до 835,2 тис. осіб, з них 

близько 400 тис. етнічних поляків (5,0 %), то за переписом Російської імперії 

1897 р. – католиків було понад 900 тис., з них власне поляків – 412 тис. осіб 

[318; 319; 320]. Зокрема, Подільська губернія обіймала загальну площу 42,1 

тисяч квадратних кілометрів і простяглась у межиріччі Південного Бугу і 

Дністра. В ній мешкало на початку ХХ ст. 3,02 мільйони жителів, з-поміж 

яких 88 відсотків складали українці, решта євреї, росіяни, поляки і ще 38 

малочислених етнічних груп [374; 491]. За цим переписом, тут мешкало 261,1 

тис. римо-католиків, з яких етнічні поляки (переважно шляхта) складали тут 

69,1 тис. осіб, у 1909 р. – відповідно 288,1 тис. і 68 тис. [553]. Проте станом на 
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1912 р. у 12-ти повітах цієї губернії налічувалося 334088 осіб римо-католиків, 

до складу яких входили деполонізовані поляки, переважно спольщені і 

окатоличені українці (271.307 осіб). [192]. 

За даними перепису 1897 року, у 12-ти повітах Волинської губернії 

мешкало 166327 поляків, з них – 82470 чол. і 83857 жінок, що становило 6,09 

відсотки від усього населення [318, с. 3-4]. У містах Волині мешкало 17837 

поляків, з них 8231 чоловіків і 9603 жінок (7,63 відсотки від усього населення 

краю). Найбільше поляків у проживало у Житомирі – 7464 особи (11,39 

відсотки усього населення міста), у Новоград-Волинському – 16,0 %, 

Старокостянтинові – 15,0 %, Луцьку – 14,0 %, Кременці – 13,3 %. [318, с. 4, 

10; 563].  

За матеріалами перепису 1897 р., у межах Київської губернії 

нараховувалося 68 тис. поляків. Вони переважно селилися у містах регіону і 

складали 21581 осіб, або 4,69 % від у сього складу населення, у 1909 р. їх 

кількість становила 44000 осіб (9,8 %), у 1913 р. означеного етносу було вже 

близко 60000 чол. (11,0 %). Основна маса поляків мешкала у Києві – у 1897 р. 

16569 осіб, або 6,69 %, у 1914 р. – майже 18000 чол. [501, с. 73]. На другому 

місті за кількістю поляків був м. Бердичів (2714 чол., 5,13 %), в Умані 

мешкало 968, Звенигородці – 349, у Сквирі – 298, у решті міст – від 190 у 

Липовці до 23 осіб у Чигирині [319].  

За дослідженнями перепису 1897 р. та інших статистичних джерел відомі 

вчені української діаспори Б. Кравців, Б. Кубійович та І. Лисяк-Рудницький 

встановили, що наприкінці ХІХ ст. серед населення південно-західних 

губерній майже 325 тис. осіб визнавали рідною польську мову, або 3,4 

відсотка населення. З них близько 185 тис. осіб мешкали у Волинській, 72 тис. 

– Подільській, 68 тис. – Київській губерніях [391; 389, т. 6, с. 2221].   

Польська спільнота була розселена по всіх 54 повітах південно-західних 

губерній. Водночас вона мала свої зони компактного проживання, де 

панували польська мова, католицизм, етнічно-побутові і культурні традиції. 

Так, у Подільській губернії на початку ХХ ст. перше місце за кількістю  
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етнічних поляків та католиків займав Проскурівський повіт, де в 1912 р. було 

69338 осіб католицької віри, з яких за національним складом поляків було 

всього 6716 осіб, українців – 62622 осіб [192, арк. 15-16]. Загалом католики  

становили 33 відсотки від усього населення повіту та відповідно в його 

Малинівській (73 %), Сарновській (57 %), Фельштинській (45 %), 

Шаровецькій (33 %), Ярмолинецькій (30 %), Кузминській (23 %), 

Чорноострівській (20 %) волостях. За такими показниками друге місце займав 

Кам’янецький повіт (18 %), у тому числі компактно поляки мешкали в 

містечках Городку (37 %), Балинській волості (26 %), Вільховецькій (24 %), 

Купинській (16 %), Орининській (12 %). Третє місце за кількістю поляків 

належало Ушицькому та Летичівському повітам (по 17 %), а потім 

Вінницькому та Ямпольському повітам (по 12 %), Могилівському (11 %). 

Найменший відсоток становили поляки в Балтському та Гайсинському 

повітах (по 2%) [403, 1910 р., № 24]. В губернському місті Кам’янці-

Подільському станом на 1 січня 1913 р. проживало 49250 мешканців, у тому 

числі римо-католиків 8113 осіб (16,5 %), з них чоловіків 3960, жінок – 4153 

[768, s. 121-122].  

Цікаво, що така динаміка розміщення поляків, незважаючи на значне 

зменшення польського населення на Поділлі до початку ХХІ ст., зберігається і 

сьогодні. Зонами компактного їх проживання нині залишаються в околиці 

м. Хмельницького Гречани (у той час м. Проскурів), м. Городок, 

м. Кам’янець-Подільський, м. Вінниця, м. Шаргород, низка сіл. 

Феномен польської меншини в Україні полягає в тому, що її до початку 

ХХ ст. ототожнювали з римо-католиками в російській і польській статистиці, 

виданнях, у побуті. Дійсно, 97 відсотків поляків були віруючими-католиками, 

католицька ієрархія також складалася винятково з поляків. Однак, у ході 

тривалого панування колишньої Речі Посполитої в українських землях було 

чимало спольщено та окатоличено українців, і ця традиція збереглася до 

ХХ ст. Тому на межі ХІХ – ХХ ст. римо-католиків у підросійській Україні 

було вдвічі більше (до 900 тис. осіб), ніж етнічних поляків. У Західній Україні 
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під владою Габсбургів чимало поляків були греко-католиками. Ця віра на 

Правобережній Україні була ліквідована царатом ще у 1839 р. 

Цією обставиною зацікавилася російська офіційна влада. У травні 1912 р. 

київський генерал-губернатор звернувся до губернаторів південно-західних 

губерній з вимогою визначити національний склад римо-католицьких 

парафій. Проведене розслідування подільським начальством з’ясувало, що в 

1901 р. католиків у губернії було 281075 осіб, або 9,1 % відносного загальної 

кількості православних (2376383 особи) [314, с. 73-74]. У 1912 р. у губернії 

католики складали вже 334088 осіб, у тому числі в 25 містах і містечках краю 

мешкало 45800 католиків, зокрема у Проскурові – 8036, у Кам’янці-

Подільському – 7510, Вінниці – 6125, Городку – 5254, Могилеві-

Подільському 1135 осіб і т.д. [20, арк. 201-202]. Загалом етнічні поляки 

Поділля складали 62781 осіб, українці (переважно селяни) – 269968, литовці – 

754, росіяни – 5, білоруси – 90, вірмени – 31 осіб [192, арк. 55-56]. Отже, 

віруючі поляки в середовищі римо-католицьких парафій становили всього 

18,8 відсотка. 

Подальша статистика цього розслідування засвідчує, що в Подільській 

губернії було всього 6 римо-католицьких парафій, в яких 100 відсотків 

становили етнічні поляки. Наприклад, у Голованівській парафії Балтського  

повіту всі 2431 осіб віруючих, в Ялтушківській Могилівського повіту всі 1495 

католиків були поляками тощо [192, арк. 16-17, 47-48]. 8 таких парафій мали в 

своєму складі поляків від 80 до 99 відсотка. Зокрема, в чотирьох парафіях 

м. Кам’янця-Подільського налічувалося у 1912 р. 7510 католиків, з них 

українців було лише 178 та литовців 4, решта 97 % становили поляки. У 

Жванецькій парафії Кам’янецького повіту з 602 католиків, українців було 18 

осіб (3,0%) – решта поляки, тощо [192, арк. 8,12]. 7 парафій у губернії в 

своєму складі мали поляків від 50 до 70 %, решта українці-католики, 18 

парафій мали поляків-католиків від 2 до 5 %, 20 парафій – всього 1 відсоток 

поляків [192, арк. 15-16].  
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Натомість 3 парафії стовідсотково складалися з українців-католиків 

(Тульчинська парафія Брацлавського повіту та ін.), 66 парафій мали українців 

від 80 до 99 % (Смотрицька парафія Кам’янецького повіту з 4935 віруючих 

мала всього 15 поляків, у Шаргородській Могилівського повіту з 9093 осіб 

парафіян поляків було 30 осіб і. т.д.) [192, арк. 12, 48]. Решта римо-

католицьких парафій мали українців від 70% до 50% і менше. Таке ж 

співвідношення у таких парафіях за національного ознакою було у 

Волинській та Київській губерніях. 

Незважаючи на меншість поляків у середовищі римо-католиків 

Правобережжя України, тим не менше ця віра для них забезпечувала духовне 

спілкування і єднання, ідеологічну опору, збереження національних рис і 

традицій. Окатоличені й спольщені українці та представники інших 

національностей певним чином продовжували залишатися не тільки під 

впливом католицького духовенства, а й етнічних поляків. У зв’язку з цим усіх 

римо-католиків фактично ототожнювали з поляками. Тому до категорії 

«населення з польською ідентичністю» у ХІХ – на початку ХХ ст. слід 

включати усіх римо-католиків України [395, с. 23]. Наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст., особливо в роки першої російської революції, як засвідчить 

подальший розгляд цієї проблематики в роботі, низи польської меншини, 

окатоличені українські селяни, робітники, інтелігенти брали активну участь у 

боротьбі проти польської аристократії Правобережжя за землю, економічні і 

політичні права й свободи.  

У місцях компактного проживання поляків кінця ХІХ – початку ХХ ст. у 

Правобережній Україні були відсутні органи їх етнічного самоврядування. 

Ними керувала імперська центральна, губернська, повітова, волосна влада, 

яка постійно контролювала кожний їхній крок, не допускала використання 

польської мови в державних установах, відкриття польських шкіл, клубів, 

осередків, інших форм суспільного життя й, таким чином, формувала простір 

польській громаді займатися нелегальною опозиційною діяльністю проти 

самодержавства. Об’єднуючими факторами для місцевої польської громади 
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були домінування польської мови в своєму середовищі, дієцезії, парафії 

(костели, монастирі), у містах і селах – будинки відомих польських родин 

(наприклад, у Кам’янці-Подільському в 1870 – середині 90-х рр. таким 

культурно-просвітницьким осередком був дім доктора Ю. А. Роллє (Д-р 

Антоній Ю.), відомого лікаря, письменника, вченого-історика і краєзнавця 

[417]), палаци-резиденції польської аристократії Поділля, Волині й Київщини, 

побут та їх впливову роль у польській спільності яких описали К. Пуласький 

[769], Р. Афтаназі [691; 692; 693], Д. Антонюк [404; 405; 406], О. Пажимський 

[586] та ін. Для польської молоді осередками об’єднання виступали у вищих і 

середніх навчальних закладах нелегальні «земляцтва», «корпорації», 

«полонії» тощо. Саме ці структури та впливи з Польщі утверджували в 

польській меншині національну самосвідомість, згуртованість, 

корпоративність, що забезпечували їй самозбереження та протистояння 

політиці русифікації, деполонізації, які здійснював царизм в Україні. 

Польське населення в регіонах України, у тому числі на Правобережжі, за 

соціальною структурою та складом було строкатим: з одного боку – родовиті 

магнати, аристократи, з другого – середня і дрібна шляхта, з третьої – селяни і 

міщани. До того ж, у трьох губерніях було дві дієцезії, 244 католицьких 

парафій і десятки кафедральних костелів [552, c. 31; 437]. Тому не можна 

забувати про духовенство. За даними етнографічно-статистичної експедиції 

П. Чубинського, в 1870-х роках у південно-західних губерніях у середовищі 

поляків було 67336 дворян (шляхтичів), 6400 міщан, 13200 однодвірців, 5060 

селян – всього 91000 осіб [656, с. 269]. Ці значно занижені відомості кількості 

поляків у регіоні, з однієї сторони, визначають основні їх соціальні стани, а з 

іншої – вони не висвітлюють диференціацію поляків на такі верстви, як 

малоземельна шляхта, службовці, військові, ремісники, робітники, торгівці, 

підприємці, різночинна інтелігенція тощо.   

За переписом 1897 р., серед 350-ти тисячного польського населення 

Правобережної України лише 15 – 20 тис. осіб дворян (шляхти) були 

власниками маєтків та господарств, які володіли землею понад 100 і більше 
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десятин, з яких лише 25 відсотків були землевласниками від 1 тис. до 80 тис. і 

більше десятин [671, с. 186; 429, с. 65]. Саме в цьому середовищі знаходилися 

родини польських магнатів, аристократів, які, тримаючи в своїх руках значні 

матеріальні засоби, суттєво впливали на життя польської меншини.  

Після політики декласації польської шляхти, проведеної царизмом в 

Україні у 1830 – 1850-х рр. (понад 165263 осіб дрібної шляхти було 

позбавлено дворянства і переведено в податні стани міщан і однодвірців [431, 

с. 175]) наприкінці ХІХ ст. лише понад 70 тис. поляків-шляхтичів мали 

підтвердження геральдичних комісій у російському дворянстві і поділено їх 

на категорії спадкових і особистих дворян. Наприклад, у 1901 р. на Поділлі 

мешкало у містах поляків – спадкових дворян 1748 осіб (811 чол. і 937 жін.), у 

повітах – 9859 (4829 чол., 5030 жін.). Натомість особистих дворян було у 

містах 1080 та повітах – 787 осіб [314].  

Проте, за офіційною статистикою кінця ХІХ – початку ХХ ст. 9/10 так 

званої «легітимної» шляхти південно-західних губерній були майже 

безземельними і обслуговували потреби більш заможних дворянських родин 

поляків [429, с. 22]. Саме вони поповнювали лави управителів, економів та 

іншу дворову челядь маєтків, службовців, орендаторів, різночинну 

інтелігенцію (освітян, лікарів, інженерів, науковців тощо) та в силу свого 

соціального становища були більш прийнятні для революційних та 

опозиційних ідей як у польській меншині, так і в українському суспільстві 

загалом.    

За даними досліджень та архівних матеріалів, польське населення 

Правобережної України, яке становило суттєву меншість стосовно місцевих 

українців, аж до початку ХХ ст. зберігало у регіоні риси замкнутої 

корпоративної общини, займало ключові позиції в економіці, у політичному і 

культурному житті регіону [389, s. 60-61]. Станом на 1904 рік у руках 

польських землевласників було зосереджено майже 56 відсотків земельного 

фонду південно-західних губерній України [394, с. 22]. Таким чином, 

польська меншина виступала фактичним господарем краю і мала підстави 
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називати Правобережжя «Польською Україною». З цього приводу М. С. 

Грушевський зауважив: «Після приєднання Правобережжя до Росії сильна 

рука нового російського начальства надала пануванню польського пана  над 

царським холопом ще більшої міри й певності, якої не мало воно за безсилої, 

розколиханої польської держави» [467, с. 230].  

Водночас соціально-економічне і політичне становище польської 

етнічної меншини в Правобережній Україні з 30-х рр. ХІХ – на початку 

ХХ ст. ускладнювалося політикою деполонізації, русифікації, її витіснення на 

користь російських власників з економіки регіону, яку планомірно та 

інтенсивно проводив царизм. Царським велінням від 27 травня 1864 р., 

підтвердженим законом 3 квітня 1892 р., до 24 грудня 1906 р. було 

заборонено в західних губерніях вживати польську мову в установах та 

діловодстві (наприклад, волосний писар у Луцькому повіті Ю. Малишевський 

був звільнений з роботи лише за те, що зробив напис на хресті польською 

мовою [104, арк. 42], відкривати польські освітні та культурні заклади, 

друкувати польські букварі, мати власну періодику, польські видавництва, 

зберігати в родинах польську літературу та її поширювати, займати полякам 

адміністративні посади [450, с. 20; 102, арк. 1-30]. Зокрема, царським указом 

від 27 травня 1864 р. у західних губерніях, включаючи Правобережну 

Україну, полякам і, навіть, особам одруженим з польками, було заборонено 

працювати в державних установах. Цей указ залишався в силі аж до революції 

1917 р. [102, арк. 30].  У розпорядженнях та циркулярах, що надходили до 

губернаторів Київської, Волинської і Подільської губерній, вказувалося на 

необхідність нагляду за особами римо-католицького віросповідання, що 

займали посади почесних мирових суддів [540, с. 4], зазначалося, що особа, у 

якої дружина була полькою, не мала права займати посаду навіть волосного 

писаря [137, арк. 91]. 

Велась боротьба проти проникнення в Україну творів польського друку, 

відкриття таємних польських шкіл, спілкування з польськими емігрантами за 

кордоном, були випадки, коли навіть за спробу співати польських пісень 
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поляків віддавали до суду [132; 133; 134; 135; 136]. Водночас рішуче 

придушувалися участь поляків у польському та українському національно-

визвольному русі й інша їх опозиційна діяльність проти самодержавства.  

Якщо враховувати майже суцільну неграмотність українського населення 

Правобережної України (наприкінці ХІХ ст. писемних було лише 15 

відсотків), то польська община мала найвищий освітній рівень (тільки 16 

відсотків були неписьменними). В польських родинах, особливо шляхетських, 

набула розвитку система домашньої освіти, традиція навчати дітей у 

початкових, середніх і вищих навчальних закладах Росії, України, Польщі,  

країн Західної Європи. Так, наприклад, у Київському університеті св. 

Володимира на межі ХІХ-ХХ ст. студенти-поляки складали майже 40 

відсотків, у тому числі з їх складу вихідці з Волині становили майже 43,9, 

Поділля – 29,7 і Київщини – 26,3 відсотків [429, с. 271-272]. 1901 року в 

середніх навчальних закладах Поділля навчалося 600 дітей поляків (23,3%), в 

міністерських училищах – 1145 (5,7 %), церковно-парафіяльних школах – 

3798 (4,0 %) [314, с. 170-171, 174-175, 180-181].  

Все це забезпечувало досить високий інтелектуальний рівень польської 

общини у Правобережній Україні. Місцеві поляки передували у порівнянні з 

корінним українським населенням та іншими етнічними групами за кількістю 

вчених, письменників, лікарів, інженерів, юристів, учителів та інших 

професій. Поляки, завдяки своїй високій освіченості, зуміли поставити себе на 

чолі суспільства так, що чиновники, які приїздили до Волині на службу з 

великоруських губерній, незабаром засвоювали польську мову, яка тоді 

вважалась «панською», і прагнули спілкуватись з польською інтелігенцією 

[523, с. 163]. 

Водночас польська меншина Правобережної України перейшла в рішучу 

опозицію до російського самодержавства, виступила виразником польського 

національно-визвольного руху кінця ХІХ – на початку ХХ ст., на який 

покладала сподівання щодо відновлення незалежної Речі Посполитої в 

кордонах 1772 року. Однак, ідея про встановлення польської державності і 
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володарювання в Правобережній Україні зустрічала рішучий опір з боку 

української нації, бо вона несла заміну одного гнобителя на іншого [608, с. 3-

20]. Тому всі виступи місцевих поляків на підтримку повстань 1831 і 1863 рр. 

та на межі ХІХ – ХХ ст. у Королівстві Польському були приречені на поразку 

й ускладнили їх становище. 

Провівши в 1831 – на початку 1850-х рр. у південно-західних губерніях 

масову декласацію малоімущої польської шляхти, яка за своїм становищем 

мало чим відрізнялася від українських селян, російське самодержавство після 

повстання 1863 року ввело обмежувальне законодавство проти поляків 

західних губерній з метою приборкання і витіснення з економіки 

Правобережжя її заможної частини, зменшення польського поміщицького та 

римо-католицького землеволодіння на користь російських власників і 

православної церкви.  

Царський указ від 5 березня 1863 року встановлював нові правила до 

накладання секвестру на маєтки тих осіб, що були причетні до польського 

повстання. Вони передбачали, що вилучене майно для збереження в цілості 

має передаватись у містах у розпорядження міських управлінь, а в повітах - 

палатам державного майна. Власник і його родина відсторонювалися від 

секвестрованого  маєтку. Генерал-губернаторам надавалося право одноосібно 

вирішувати питання, пов’язані з секвестром земельних угідь і майна та 

виставляти їх на продаж. Так, на виконання цього указу 10 серпня 1863 року 

Волинський губернатор надіслав розпорядження Луцькому повітовому суду 

про підтвердження  секвестру маєтків шляхтичів Волинської губернії І. 

Блажевського, О. Вележинського і Ф. Скуржинського, які були учасниками 

повстання [107, арк. 9-10]. Чимало маєтків тих поміщиків, що були причетні 

до повстання, майже за безцінь продавалися чи дарувалися російським 

високопоставленим чиновникам, земельним аристократам. Київський 

генерал-губернатор О. Безак, наприклад, придбав три тисячі десятин землі 

маєтку Юзефівка поблизу Бердичева у повстанця Юстина Абрамовича, а 

міський голова Києва, колишній купець Толлі, купив у поляка В. Блятера 
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чудовий замок у Вишнівці біля Кременця. Графиня Блудова одержала маєток 

Бриків Острозького повіту, відібраний у повстанця і засланця Даніеля 

Менжинського [569, с. 242, 244].  

5 березня 1864 р. був виданий закон про пільгове придбання особами 

російського походження казенних земель і приватних маєтків у Південно-

Західному краї. Згідно з ним на пільгових умовах і за низькими цінами уряд 

продавав польські маєтки російським поміщикам, переважно чиновникам 

Південно-Західного краю [650, с. 160-161]. Такою практикою самодержавна 

влада користувалася до початку ХХ ст. 

Головна спрямованість указів полягала у встановленні фінансового тиску 

на шляхетське землеволодіння. Його дія була припинена тільки у 1895 та 

1905 рр. за розпорядженням міністерства землеробства та державного майна, 

яке скасовувало обов’язкову продаж секвестрованих маєтків, що належали 

колишнім повстанцям 1863 р. [107, спр. 427, арк. 9-10].  

Проте основою цієї етнополітики стали  три закони. Перший із них, закон 

від 10 грудня 1865 року «Про заборону купувати нові землі особам польської 

національності» [372, № 42759]. Відтоді і аж до 1 травня 1905 р. польським 

поміщикам заборонялося будь-яким шляхом продавати і купувати землі. 

Отримувати цю землю мали право винятково їхні прямі спадкоємці. Цей 

закон служив основним бар’єром для збільшення земельних володінь поляків. 

Станом на 1906 р. польські поміщики Правобережної України втратили 

близько половини своєї земельної власності та поступилися володінням 

поміщикам-неполякам («особам російського походження православного») 

[515, с. 127; 101; 98, арк. 4].  

Другою обмежувальною дією стало введення закону в січні 1864 р. і 

введеного в практику з 1866 р., за яким на польські маєтки та господарства 

накладалося обов’язкове стягнення 10 %  податку від прибутку в грошовому 

еквіваленті нібито для покриття витрат на депортацію польських повстанців, 

заробітну платню для військових судів, збільшення кількості православних 

церков. [429, с. 33]. Цей захід уже тоді назвали «планованим кровопусканням 
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для поляків». Київський генерал-губернатор  розраховував отримувати 

щорічно з Київщини 412640 руб. 12 коп., Поділля – 371257 руб. 18 коп. та 

Волині – 418757 руб. 24 коп. [103, арк. 85]. Правда, через рік податок було 

зменшено до 5 відсотків (хоча в офіційних документах назва його не 

змінювалася), і такий «податок на національність» зберігався до кінця ХІХ ст. 

Про це свідчать донесення київського генерал губернатора міністру фінансів 

1895 року про суми 10-відсоткового збору податку з польських власників у 

його підвладному регіоні [100, арк. 1-15; 103, арк. 85]. 

Третьою обмежувальною дією стала поява в березні 1891 р. царського 

указу, спрямованого проти тих великих польських землевласників, що 

мешкали в західних та південно-західних губерніях Росії, які були іноземними 

підданими, мали також свої маєтки в землях під владою Австрії та Пруссії і 

брали участь в їх громадсько-політичному житті. Їм було заборонено 

набувати земельну власність у межах Російської імперії й загрожувала 

конфіскація їх власності. Дійсно, польські магнати Потоцькі, Сангушки, 

Замойські, Любомирські, Чарторийські та інші власники маєтків 

Правобережної Україні у ХVI – XIX ст. з метою уникнення репресій з боку 

російського самодержавства упродовж ХІХ ст. прагнули юридично 

підтвердили титули і свої статки на території Габсбургів й набули статусу 

підданства з належними правами громадянства, мали змогу делегувати 

представників родів у представницькі установи крайового та імперського 

рівня [752, с. 191]. 

Дія цього закону змусила окремі польські аристократичні роди 

Правобережжя, щоб зберегти іноземне підданство, виставити на продаж свої 

маєтки. Так зробили магнати Грохольські та Шодуари, які відповідно продали 

маєтки в с. Червона та с. Іваниця Житомирського повіту Волинської губернії. 

Вони перейшли у власність Миколи Терещенка, сина купця з Глухова, який 

став заможним цукрозаводчиком. Загалом братам Миколі та Федору 

Терещенкам вдалося набути таким чином у землевласників польського 

походження близько 200 тис. дес. землі [691, t. XI, s. 176, 210, 214]. 
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Для збереження своєї власності на Правобережжі більшість магнатських 

родин поляків змогли обійти закон 1891 р. шляхом розділу своїх маєтків, 

відмови від іноземного підданства та пошуків компромісу з російською 

владою. Вже на кінець ХІХ ст. відомі польські родини дістали офіційне 

підтвердження власних гербів і титулів у Російській імперії, мали почесні 

звання та обіймали посади при царському дворі, перебували на 

дипломатичній та військовій службі (Маврикій Замойський, Костянтин 

Браницький, Адам-Міхал Замойський та ін.), брали участь у політичному 

житті (Володимир Грохольський, Маврикій Замойський, Юзеф Потоцький, 

Владислав Браницький, Роман Сангушко, Франциск Потоцький тощо) [752, 

с. 193] 

Після поразки Січневого 1863 року повстання репресії царизму проти 

польського населення посилились. Римо-католицькому духовенству було 

заборонено відкривати школи, викладати, вчити дітей початкової освіти 

польською мовою. Так було закрито парафіяльні католицькі школи на Поділлі 

в маєтках Олександра Потоцького і Чеслава Яросінського. В 1864 р. 

імператор підписав указ про «заборону видавати і продавати польські букварі 

для викладання польською мовою» [141, арк. 8]. Цей указ діяв до 1905 р. і всі, 

хто його порушував, піддавалися різним репресіям. 

Київський генерал-губернатор розіслав циркуляр у підпорядковані 

губернії з суворим застереженням дотримуватись даної заборони [142, арк. 1-

2]. Однак, у Варшаві в 1866 р. було видрукувано букварі для навчання 

польських дітей, і вони попри заборону, швидко поширювались на 

Правобережжі [141, арк. 3-4]. Було встановлено нагляд за тими поляками, які 

намагались вчити дітей польської мови [142, арк. 1, 4, 5, 14]. Влада зачинила 

низку польських шкіл у Гайсинському повіті, де навчалось 39,18,10,7 та 3 учні 

[320, с. 120]. Незабаром в усіх повітах Подільської губернії були закриті 

початкові католицькі школи і на їх місці відкриті школи з навчанням 

російською мовою [141, арк. 9-10].  
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Заборонялося користуватися польськими книгами, газетами, їх друк і 

продаж на території Правобережжя. Велась боротьба проти проникнення в 

Україну творів польського друку, спілкування з польськими емігрантами за 

кордоном. До таких численних слідчих справ належить, наприклад, 

звинувачення шляхтича Р.-Ф. Скупенського в розповсюдженні серед 

робітників заводу в м. Левкові Житомирського повіту Волинської губернії 

закордонних книг польською мовою [106, арк. 208]. Низка слідчих справ 

зберігається сьогодні в архівах, в яких поляки обвинувачувалися за 

розповсюдження у південно-західних губерніях впродовж 1864 – 1904 рр. 

заборонених польських газет «Gazeta Narodowa», «Chwila», «Kraj», «Tygodnik 

powszechny» та інші, що видавалися у Королівстві Польському, Львові, в 

польській еміграції. Зокрема, збереглися до сьогодні гучні справи шляхтичів 

Волинської губернії Стефанії Мошковської, Миколая Ковальського, Адама 

Боровського, селянина Вишемирського та інших саме за поширення названої 

польської періодики [130, арк. 26; 139, арк. 21, 45]. 

Були випадки, коли навіть за спробу співати польських пісень поляків 

віддавали до суду [132; 133; 134; 135; 136]. Більш того, за архівними даними, 

за носіння національного одягу або його окремих елементів над поляками 

встановлювався поліційний нагляд. Така доля спіткала студентів Київського 

університету Криловського, Домбровського, Славушевського, Цвікліча, 

шляхтичів Чеховича, Врочинського та ін. [100, арк. 13]. Типовими були слідчі 

справи за звинуваченням шляхтичів Пшиборовських і Б. Совінської у 

зберіганні збірки польських пісень, альбому фотографій із зображенням осіб, 

одягнутих у «заборонений» національний одяг. За це їм присудили штраф 

[104, арк. 1-88]. Або, наприклад, рапорти кам’янецького справника про 

виявлення в його повіті примірників книги  «Piesń o  domu naszym» (Пісня про 

нашу Вітчизну), видану у Львові без імені автора і без дозволу цензури [147, 

арк. 1-4]. 

Дискримінаційні заходи, які поширювались на польську шляхту з боку 

царських властей, часто обминали представників найбільш знатної земельної 
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аристократії. Вона користувалась відвертим покровительством з боку 

царського двору. Так, вдова таємного радника княгиня Ольга Огінська 

просила імператора, щоб він, враховуючи вірну службу її чоловіка, дозволив 

не поширювати на неї і її неповнолітніх синів тих обмежень, які були 

встановлені для осіб польського походження у краї [568, с. 26].  

Подібні обмеження прав поляків не поширювались також на князя та 

княгиню Любомирських. Так, 13 квітня 1866 року волинський губернатор 

надіслав Луцькому повітовому суду циркуляр за № 6019, в якому зазначалось, 

що імператор велів надати князю і княгині Любомирським полегшення щодо 

сплати процентних зборів і що на них нові правила, встановлені для осіб 

польського походження, не поширюються [126, арк. 58, 67 ]. 

З метою пограбування маєтків сибірських засланців київський генерал-

губернатор 15 січня 1865 року дав вказівку трьом підлеглим йому 

губернаторам – київському, подільському та волинському – скласти повний 

перелік поляків, депортованих у Сибір, на Далекий Схід та у внутрішні 

області Росії «як політично підозрілих без суду і слідства». Надіслана 

губернаторам інформація мала таку статистику: з Київської губернії – 28 осіб, 

Волинської – 80 осіб, Подільської – 86 осіб [423, с. 41]. 

З метою послаблення польського впливу в Правобережній Україні, було 

відкрито російські бібліотеки. Так, в 1866 році в Житомирі була відкрита 

перша російська публічна бібліотека. Це мало політичне значення в підтримці 

й розвитку серед населення, освіти на засадах російської народності й 

перешкоджало б ополяченню краю, яке відбувалось шляхом читання 

польських книг через нестачу російських. 

Царизм прагнув обмежити діяльність римо-католицької церкви у 

Правобережній Україні. Як наслідок, у 1866 р. на Поділлі було закрито 

Кам’янецьку римо-католицьку дієцезію (єпархію) з подальшим приєднанням 

її деканатів і парафій до складу Луцько-Житомирської [126, арк. 149-153]. 

Органи влади прагнули мати єдиний центр управління католицьким 

духовенством у регіоні, використати його для подальшого скорочення 
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кількості парафій, релігійних споруд і священників, остаточно поставити цю 

церкву в політичну та економічну залежність [397, с. 216]. Наприклад, у 

1890 р. у Подільській губернії залишився Вінницький капуцинський 

монастир, а в 10 деканатах нараховувалося 94 костел, 78 каплиць [142, 

арк. 206; 153, арк. 64-69]. 

На Волині на той час було закрито чимало римо-католицьких монастирів. 

Наприклад, була припинена діяльність чоловічого монастиря францисканців в 

Межиріччі Острозького повіту, чоловічого монастиря капуцинів у 

Старокостянтинові, 1891 р. – ченців-реформаторів у Великих Дедеркалах 

Кременецького повіту [538, с. 171-173]. Водночас було закрито монастир 

кармеліток в м. Дубні, приміщення якого згодом було передано 

Хрестовоздвиженській церкві [137, арк. 144]. На початок ХХ ст. на Волині 

залишився лише один Бернандинський монастир у м. Заславі [538, с. 173]. На 

Київщині залишався чоловічий Ходорковський монастир капуцинів, у 6-ти 

деканатах функціонувало 52 парафії [439]. 

Для припинення впливу римо-католицької церкви і, головним чином, для 

зменшення польського землеволодіння на Правобережжі, місцеві чиновники 

стали частіше звертатися до керівних органів з проханням про дозвіл на 

закриття костелів і каплиць монастирів. Так, після закриття Вінницького 

капуцинського римо-католицького монастиря 11 лютого 1888 року, його 

земельні угіддя (34 десятини 109 сажнів) було передано православній церкві 

[139, арк. 2, 23]. 

Царизм прагнув істотно зменшити земельну власність римо-католицьких 

священиків та остаточно перетворити їх на державних службовців, які б 

повністю залежали від свого грошового утримання. Більшість поляків та 

ксьондзів спокійно ставились до цих урядових постанов і намагались їх 

виконувати. Проте деякі представники цього кліру відверто ігнорували 

законодавчі обмеження. Так, прелат Луцько-Житомирської єпархії 

А. Крушинський 11 березня 1889 р. уклав на 1 рік угоду з міщанкою 

Н. Блажієвською про оренду нею необробленої капітульної землі під баштан 
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на умовах сплати нею 20 карбованців сріблом, а також постачання під час 

збору врожаю цьому духовенству віз якісних огірків та буряків [139, арк. 2-

2 зв]. Настоятель Ямпільського костьолу Кременецького повіту ксьондз 

А .Капусцинський здавав селянину С. Велижинському та дворянину 

К. Поплавському для спільного користування в оренду хутір [138, арк. 3]. 

Настоятель Вінницького капуцинського монастиря ксьондз Клепацький 1 

вересня 1887 року уклав контракт про передачу в оренду дворянину 

Ясинському на 6 років водяного млина із ставом за оплату 300 карбованців на 

рік, а також ділянки монастирської землі в с. Телепеньках (30 десятин) з 

оплатою 100 карбованців на рік [139, арк. 2, 22]. 

Для подальшого зменшення польсько-католицького впливу на 

Правобережжі 27 грудня 1884 року імператор Олександр ІІІ надіслав до 

виконання «Правила відносно отримання у власність, під заставу і оренду в 9-

ти Західних губерніях маєтків, поза межами міст і містечок» [322, № 2633, 

с. 602-203]. Цим законодавчим актом було заборонено протягом десяти років 

з дня його опублікування набувати земельні ділянки, віддавати під заставу 

маєтки, що належали римо-католикам та польській шляхті. 

Наприкінці ХІХ століття чинною залишалась умова, згідно з якою римо-

католик міг володіти не більше 60 десятинами землі. Тоді ж було зроблено ще 

один рішучий крок з боку самодержавства у напрямку скорочення костельно-

монастирських доходів. Уряд своєю постановою ліквідував пункт 116 статті  

закону про отримання спадщини. На основі цього закону представникам 

Римо-католицької церкви  надавалося право отримувати 4 відсотки від 

вартості речей померлих священиків та парафіян, котрі не мали спадкоємців 

або не встигли написати заповіту. За новим законодавчим актом цей відсоток 

повинен був потрапляти не до костельної скарбниці, а у державну [494, с. 65].  

Варто зазначити, що наприкінці ХІХ – перші роки ХХ ст. костели 

продовжували передавати свої земельні ділянки в оренду. Зокрема, 28 лютого 

1904 року було запропоновано Луцько-Житомирській римо-католицькій 

духовній консисторії затвердити контракт про передачу в оренду на 6 річний 
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термін землі Кам’янець-Подільського тринітарського костелу в с. Цвіклівці, 

що в Кам’янецькому повіті, місцевому селянину Г. Шумкову [151, арк. 7].  

У багатьох випадках костели здавали в орендне володіння запустілі 

земельні ділянки. Наприклад, у рапорті Літинського декана зазначалося, що 

настоятель костьолу, не маючи засобів та вільного часу для ведення 

господарства на землі (близько 34 десятини), просив дозвіл на затвердження 

контракту про передачу її в оренду на 12 років місцевому селянину [136, 

арк. 1]. У Летичівському повіті настоятель римо-католицького приходського 

костьолу передав запустілу костельну землю (33 десятини) в оренду на 9-

тирічний термін у щорічну оплату 330 карбованців [136, арк. 2, 5]. 

З розгортанням революційної ситуації на теренах Російської імперії 

самодержавство з метою залучення римо-католицького духовенства на свій 

бік у боротьбі з «політичною крамолою» змушене було йти на компроміси і 

лібералізувати своє ставлення до поляків та його духовного кліру. 

23 березня 1905 р. було прийнято закон про «Дозвіл на спорудження 

римо-католицьких костьолів та каплиць», за яким католицькі священики та 

парафіяни отримали право будувати релігійні споруди без відповідних 

дозволів православних ієрархів та місцевої цивільної влади. Питання про 

звільнення, переведення ксьондзів на нові місця служби знову були 

підпорядковані місцевому духовному керівництву, яким дозволялося 

безперешкодно проводити масові хресні ходіння, траурні процесії тощо. 

Поліція отримала право на арешт ксьондзів переведення їх до інших костелів 

та монастирів або звільнення священиків із посад лише за погодженням 

місцевого вищого римо-католицького духовенства [494, с. 65]. Законодавчий 

акт від 17 квітня 1905 року «Про зміцнення засад віротерпимості» 

проголошував свободу віросповідань та одночасно полегшував економічно-

адміністративний стан римо-католицьких священиків. 

Події першої російської революції послабили етнополітику деполонізації 

польської меншини і навіть сприяли посиленню її економічних та культурно-

духовних позицій в Правобережній Україні. Зокрема, 1 травня 1905 р. указом 
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«Про скасування деяких обмежувальних постанов, що діяли в дев’яти 

Західних губерніях» скасовувалось положення Комітету Міністрів від 21 

січня 1905 року про обмеження селянам-католикам набувати земельну 

власність у межах цього регіону, а також дозволялось полякам орендувати 

ділянки, купувати їх або брати під заставу [324, № 26162].  

Указом від 17 квітня 1905 р. заборонялось переслідування населення, яке 

виявило бажання перейти з православ’я в інші християнські віросповідання 

[325, с. 257-258]. 

Наступним указом від 11 квітня 1906 р. уряд Микола ІІ ухвалив закон 

«Про надання особам польського походження права набувати земельні маєтки 

в тих поселеннях Західного краю, де таке право мають євреї» [325, с. 347].  

Місцева адміністрація з недовір’ям поставилась до законів, що 

розширювали права польського населення та римо-католицького духовенства 

в Правобережній Україні. Так, починаючи з 1907 р. парафіяни м. Городка 

Кам’янецького повіту, що на Поділлі, неодноразово звертались до місцевої та 

центральної влади з проханням відновити діяльність костьолу св. Антонія. 

Однак після тривалого зволікання цей католицький храм продовжував 

залишатися у відомстві Православної церкви, і рішенням міністерства 

внутрішніх справ було заборонено розширення діючого городоцького 

костьолу [137, арк.1-67].  

Значний вплив на господарський розвиток Правобережжя мала 

столипінська аграрна реформа, яка сприяла переходу землі до підприємливих 

господарів. Хоча царат проводив політику витіснення польських 

землевласників із західних губерній, однак змушений був визнати їх  вагомий 

влив у краї [368, 1911, № 28].  

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. польська громада 

Правобережної України, не зважаючи на системне впровадження царизмом 

політики русифікації, деполонізації, репресій та утисків щодо неї, зберегла 

свою польську ідентичність, продовжила займати провідне місце в 

економічному, громадському та духовному житті цього регіону.  
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2.2. Соціально-економічна характеристика польського населення 

Правобережжя України 

 

Наприкінці ХVIII ст. із політичної мапи Європи зникла колись могутня 

держава Польща. Причинами її краху були, з одного боку, політична анархія 

на теренах Речі Посполитої, спричинена слабкістю королівської влади, 

вседозволеністю магнатів і чварами в їхньому середовищі, з іншого - 

втручання у внутрішні справи Польщі сильних європейських монархій - 

Пруссії, Австрії і Росії. Поділи Речі Посполитої за участю Пруссії, Росії та 

Австрії пройшли в три етапи: у 1772, 1793 і 1795 роках. Внаслідок, 

поліетнічна польсько-литовська держава, до складу якої входила переважна 

більшість земель колишніх Київської та Галицько-Волинської Русі, перестала 

існувати як de facto, так і de jure. Росія, Австрія і Пруссія ліквідували 

польську державність, спільно протидіяли аж до початку ХХ ст. спробам 

відновити незалежну Польщу. 

Уже після другого поділу  Речі Посполитої практично вся Правобережна 

Україна була інкорпорована Російською імперією [663], а колишні «східні 

креси» Речі Посполитої в адміністративному плані були поділені на три 

губернії: Подільську, Волинську та Київську і складали Південно-Західний 

край, що входив до складу Західного краю Російської імперії [576]. 

Однак, не зважаючи на перехід під владу самодержавної Росії, на 

Поділлі, Київщині й Волині провідні економічні, а також суспільні  позиції, 

залишалися в місцевої польської меншини, за давніми польськими та 

спольщеними родами: Чарторийськими, Браницькими, Потоцькими, 

Любомирськими, Сангушками, Собанськими, Радзивілами, Грохольськими та 

іншими. І хоч під російським пануванням шляхта Південно-Західного краю 

втратила гарантію особистої свободи, майнової недоторканності і політичних 

прав, однак, за свідченням сучасників, впливи поляків тут були 

всеохоплюючими [671]. 
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Польське всевладдя в Правобережній Україні після її інкорпорації 

Російською імперією зумовлювали два визначальні чинники, які 

сформувалися ще у ХVII – XVIII ст., і після поділів Речі Посполитої не 

зазнали змін. Перший з них – надзвичайно висока чисельність шляхетської 

верстви на цих землях. За підрахунками Д. Бовуа, у 1840-х рр. у Південно-

Західному краї з-понад чотирьох мільйонним населенням близько 

чотирьохсот тисяч осіб були шляхетського походження [431].  

Величезну більшість загалу польської спільноти у Правобережній Україні 

становила дрібна (так звана загродова чи чиншова) шляхта – понад 350 тисяч. 

Це були люди, котрі або взагалі не мали землі, або не були в змозі з цієї землі 

прожити. Бідні, обдерті, брудні... вони, проте, і далі були сповнені кастової 

пихи. Сотні і тисячі цих людей жили при дворах магнатів, відбуваючи різну 

службу, працюючи в адміністрації маєтків або, навіть, виконуючи роль слуг. 

Найчисленніша група цієї шляхти займалася сільським господарством, 

творячи цілі «дворянські околиці», і «за своїм побутом і стилем життя» 

стояли «на одному рівні з селянством» [394, с. 23]. 

Незважаючи на репресивні заходи царизму щодо польської шляхти в  

ХІХ – на початку ХХ ст., йому так і не вдалось змінити співвідношення 

чисельності дворянства у російських губерніях і Західному краї. Так, згідно з 

даними Міністерства юстиції у 1858 році у 49 губерніях європейської Росії 

налічувалося близько 305 тисяч дворян чоловічої статі. З них на 9 західних 

губерній припадало понад 192 тисяч  осіб. Таким чином, на теренах Литви, 

Білорусі та Правобережної України проживало майже 2/3 загалу дворянства 

європейської Росії,  в переважній більшості – поляків. Майже 200 тисяч осіб 

чоловічої статі з числа дрібнопомісної шляхти західних губерній не мали 

належних документів, які підтверджували б їхнє дворянське походження 

[431]. 

Другий чинник, що забезпечував полякам домінуючі позиції в суспільно-

політичній структурі Правобережжя, – це велетенські розміри поміщицьких 

землеволодінь. За різними оцінками, у Південно-Західному краї напередодні 
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польського повстання 1830 – 1831 рр. у володінні великих землевласників, 

кляшторів (монастирів), костьолів, а також дрібної шляхти перебувало від 

чотирьох до шести мільйонів десятин землі та близько трьох мільйонів «душ» 

селян-кріпаків. Магнатам - полякам належали навіть невеликі міста і містечка. 

Так, у Волинській губернії у приватній власності перебував Новоград-

Волинський, Старокостянтинів, Заслав, Острог, Дубно, Рівне та ін. У 

Подільській – Сатанів, Городок, Ярмолинці, Чорний острів, Меджибіж, 

Шаргород тощо. 

За даними Г. Марахова, наприкінці ХІХ ст. землевласники-поляки 

володіли 9/10 всієї землі на Правобережжі. Поляком був у середньому кожен 

десятий, переважно люди невеликого достатку, або й взагалі бідняки. Проте 

одному відсотку найбагатших з них – магнатам – належала абсолютна 

більшість земельних угідь.  Реальністю  виявилась спільність долі і недолі 

незаможного українського та польського населення, але коли пригноблені 

були різних національностей, то гнобителі – здебільшого були поляками 

[552]. З часом російська адміністрація вміло використала ворожість селян до 

польських поміщиків під час листопадового (1830 р.) і січневого (1863 р.) 

повстань й на межі ХІХ – ХХ ст. 

Після поразки січневого повстання 1863 року головним завдання царату 

стало обмеження провідної ролі великого польського землеволодіння в 

господарському житті провінції, що мало обмежити масштаби впливів 

шляхти і католицької церкви в дев'ятьох губерніях Литви, Білорусі й України, 

водночас сприяти «очищенню місцевих адміністративних установ від осіб» 

польського походження. 

Насамперед гострі репресії були спрямовані проти тих поляків, котрі 

брали участь у повстаннях, революції 1905 – 1907 рр., або підтримували їх 

матеріально чи морально. Протягом десяти років після придушення повстання 

1863 р. у польських землевласників було реквізовано 144 маєтки загальною 

площею 132050 десятин землі разом з луками, лісами і водоймами, з них у 

Київській губернії 50 [552, с. 239-240]. 
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Боротьба царизму проти економічних впливів поляків у правобережних 

губерніях додатково супроводжувалася суворими обмеженнями прав 

підданих, що належали до римо-католицької церкви. 

У 70-х роках ХІХ ст. спостерігається лібералізація урядової політики 

щодо поляків Правобережної України. Зокрема, царськими указами від 11 

травня 1873 року і 3 лютого 1874 був знятий секвестр із більшості маєтків 

польських землевласників, запідозрених у причетності до повстання [538, 

с. 240]. Загалом протягом 70-90 років ХІХ ст. на Правобережжі формуються 

обставини як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, що позитивно 

вплинули на стан польського великого землеволодіння, яке в перші роки після 

селянської реформи 1861 року переживало не найкращі часи. Дослідники 

звертають увагу на той факт, що наприкінці ХІХ ст. темпи розвитку 

сільськогосподарського виробництва в Південно-Західному краї суттєво 

випереджали відповідні показники інших регіонів імперії [473, с. 82-96]. 

Ще з початку ХІХ ст. було закладено основу спеціалізації регіону, 

зокрема, на виробництво зерна, бурякосіяння, цукроваріння та гуральництво, 

у створенні потужної бази для розвитку харчової і переробної промисловості. 

Інші галузі сільського господарства не набули в регіоні товарного значення і, 

як правило, задовольняли потреби місцевих поміщицьких і селянських 

господарств [522, с. 37]. 

Для Правобережжя, з його аграрним перенаселенням, незмога 

збільшувати посівні площі потребували неминучого переходу від 

екстенсивного до інтенсивного господарювання у сільському господарстві, 

що своєю чергою спонукало до поширення тогочасних агрономічних знань та 

їх адаптації до місцевих умов. Так, на початок ХХ ст. у Подільському регіоні 

обсяг земель, які відводились під посіви зерна, скоротився з 725 до 508 тисяч 

десятин [320, с. 237]. Проте за продуктивністю земельних угідь 

Правобережжя демонструвало найвищі показники по Україні. 

Запровадження мінеральних добрив (суперфосфатів) і нових методів 

обробітку землі: глибокої оранки поліпшеними плугами та більш 
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раціональної сівби сівалками, дало змогу постійно, починаючи з 60-х років 

ХІХ століття збільшувати загальний збір зернових. Якщо в 1864 – 1866 роках 

на території Подільської губернії було зібрано 51354 тисяч четв. зернового 

хліба, то у 1900 році цей показник досягнув 150031 тисяч четв. хліба [614]. За 

урожайністю хлібних культур Подільська губернія у Південно–Західному краї 

поступалась лише Київській. Так, у 60-х роках ХІХ ст. цей показник становив 

67,8 пудів з десятини, а у 1914 році – 97. Інша галузь сільського господарства 

регіону, яка набула значного розвитку після реформи 1861 року і разом з 

хліборобством посідала провідне місце в економічному житті польської 

меншини. 

Вирощування і переробка цукрових буряків. У цій галузі поляки були 

незаперечними. Переживши кризу 60-х років, пов’язану зі втратою дармової 

робочої сили після скасування кріпацтва, в 70-90 роках ХІХ ст. поміщики-

поляки перетворили цю галузь на надприбуткову. З другої половини ХІХ і до 

початку ХХ ст. площа посівів цукрових буряків на Правобережжі зросла з 21 

тисячі десятин до 300-400 тисяч десятин, тобто за 50 років у 20 разів. З них на 

Київську губернію припадало 49,7 відсотка всіх посівів, на Подільську – 40,5. 

Поряд з новими власниками російського, українського та європейського 

походження – найбільшими цукроварнями, а також і підприємствами, які 

випускали і ремонтували машини для цукрової промисловості, володіли 

польські магнати – графи Потоцькі, Браницькі (тримали 14 цукроварень), 

Чарторийські, Ярошинські та ін. Так, у цукровому синдикаті, утвореному в 

березні 1884 року налічувалось 99 осіб православної віри і 48 землевласників 

– католиків, тобто поляків [394, с. 22]. Загалом власникам – полякам станом 

на 1910 рік належало близько 43 відсотків цукроварень які розташовувались 

переважно в правобережних губерніях України.  

Окрім того, на Волині, Поділлі, Київщині поляки володіли цілою низкою 

підприємств, які обслуговували аграрний сектор: млинами, тартаками, 

гуральнями, майстернями для виготовлення і ремонту сільськогосподарських 

знарядь та інструментів тощо. Напередодні Першої світової війни їм належало 
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941 підприємство переробної промисловості, де вироблялось продукції більш 

як на 210 млн. руб. Загалом підприємці – поляки контролювали 54 відсотки 

виробництва у приватному секторі та платили близько 34 відсотків податків 

[540, с. 32]. 

Вагому роль в аграрному виробництві Поділля відігравало і промислове 

садівництво. На початку ХХ ст. за кількістю вивезених за її межі яблук 

(пересічно 380 тисяч пудів за рік) Подільська губернія поступалася лише 

Таврійській [306, с.47]. До повітів, де садівництво було розвинене найкраще, 

належали Кам'янецький, Ушицький, Могилівський, Ямпільський, Літинський. 

У 1911 році сади тут займали не менше 40 тисяч десятин, однак промислове 

значення мали 375 садів, розташованих на 4438 десятинах і які належали 

переважно полякам [522, с. 39]. 

У розвитку садівництва в краї сприяло зростання попиту на фрукти, 

особливо сушені, на російському та зарубіжному ринках. Так, за тогочасними 

висловами, Поділля було «Ельдорадо слив». Саме ця культура займала більше 

60, а в деяких повітах до 80 відсотків території садів. Слива сорту Угорка 

гарно піддавалась сушінню і посідала перше місце серед сушених плодів, з - 

поміж яких були ще й яблука, вишні та груші. Сушіння груш і вишень було 

поширено у Вінницькому і Летичівському повітах, а слив – переважно у 

Придністров'ї та Прибузькому регіоні [593, с. 40]. Центрами торгівлі 

сушеними фруктами на Поділлі були Деражня та Могилів-Подільський. 

Щорічно з губернії вивозилося в середньому до 500 тисяч пудів сушеної 

сливи і до 100 тисяч пудів сушеної вишні та груші [587, с. 413]. Реалії ринку 

спонукали господарів, особливо власників невеликих земельних площ, до 

розвитку цієї галузі сільського господарства, помологічних спостережень, 

дослідів із акліматизацією закордонних порід плодових та ягідних культур. 

Садівництвом в основному займалась небагата шляхта. 

Головним чинником, що сприяв капіталізації та економічному 

піднесенню польських маєтків Київщини, Волині і Поділля, був швидкий 

розвиток на цих теренах залізничного транспорту, який сприяв перетворенню 
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багатьох галузей (цукроваріння, експорт зерна, гуральництво) в експортно 

орієнтовані. Завдяки розгалуженій мережі залізниць, які з’єднували 

поміщицькі фільварки з діючими цілорічно чорноморсько-азовськими 

портами, Правобережна та частково Лівобережна Україна стали регіоном, що 

спеціалізувався на вирощуванні високоякісної пшениці. 

В окремі роки на порти Азовського й Чорного морів припадало 80-90 

відсотків експортованої з Росії пшениці, а інколи навіть більше [417, с. 146]. 

Стрімкі темпи зростання виробництва товарного хліба у Правобережному 

регіоні опосередковано підтверджують і дані щодо обсягів експорту чотирьох 

головних видів хліба (пшениці, жита, вівса та ячменю) через південні порти 

Російської імперії. З 1860 до 1897 року ці обсяги зросли приблизно в 9 разів: 

із 37460 до 304282 тисяч пудів. У процентному відношенні частка азовсько-

чорноморських портів у загалі об'ємів експортованого з Росії хліба зросла з 

54,1 відсотка в 1856 – 1860 роках до 70,1 відсотка в 1896 – 1897 роках [469, 

c. 217; 540, с. 235]. 

Таким чином, капіталістична модернізація Російської імперії,  яка 

супроводжувалась бурхливим розвитком залізничного транспорту, аграрного 

товарного виробництва та переробної промисловості була вигідна польським 

землевласникам. За словами С. Кенєвича, більшість з них «...незважаючи на 

часткове винищення, переслідування.., модернізувала свої господарства, 

подвоїла статки, підвищила культурний рівень» [735]. Завдяки цьому на 

початку XX ст. польські земельні магнати поступово відновлюють свої 

впливи не лише в економічному, а й в суспільному житті Південно-Західного 

краю. Отже, завдяки пристосуванню до нових ринкових умов, концетрації 

капіталів, поляки Правобережжя зберегли своє економічне лідерство. 

Російські урядовці майже ні в чому їм не заважали, а вищі урядові чиновники 

були переважно в добрих стосунках з польською елітою. 

Наприкінці ХІХ ст. на Правобережжі спостерігається швидке 

обезземелення селянства. Причиною цього був демографічний стрибок, який 

спостерігається в Україні у цей період. Так, якщо в 1890 р. загальна 
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чисельність населення Правобережної України становила понад 7 мільйонів 

осіб, що було на 1,4 мільйони осіб більше, ніж 1862 року, то в 1897 р., попри 

злигодні та значну смертність дітей, вона досягла 9450600 осіб [469, с. 220]. 

Серед загальної кількості сільського населення 6 мільйонів чоловік були 

нащадками колишніх панських селян з приватних маєтків і їм належало 

4010000 десятин землі. 6500000 десятин землі належало всього семи тисячам 

великих земельних власників, здебільшого полякам. 

Наслідком концентрації більшої частини оброблюваних земель у руках 

великих землевласників стало перманентне зростання «голоду на землю» у 

дрібновласницьких господарствах Правобережної України. Пересічно 

кількість землі на душу сільського населення в Київській, Подільській і 

Волинській губерніях на початку ХХ ст. знизилася (на 0,4 – 0,7 десятин) та 

становила від 0,8 до 1,4 десятини. Чисельність безземельних і малоземельних 

селян у названих губерніях сягнула на той час 3605000 чол. [598, с. 424; 374, 

с. 126-127]. 

Драматичною була ситуація в окремих повітах Житомирщини, де на 1900 

рік на душу населення припадало лише 1,5 – 2 десятини. Землі поганої якості 

давали низькі врожаї,  через те майже 50 відсотків селянських родин не могли 

прожити зі своїх наділів і йшли в найми [429]. Схожа ситуація спостерігалась 

і в Подільській губернії, де понад 78 відсотків загалу селянських дворів 

володіли п'ятьма та менше десятинами орної землі. 

Таким чином, десятки тисяч селян, що не мали землі, робочої худоби та 

реманенту становили дешеву робочу силу для поміщицьких маєтків і 

цукроварень. Так, наприклад, на околицях містечка Антоніни на початку 

XX ст. 273 селянські господарства володіли всього 843 десятинами землі; 63 

сім’ї мали в користуванні менше як одну десятину орної землі. Ще 46  

найбідніших господарств не мали ні робочої, ні продуктивної худоби. Така 

ситуація була і в містечку Славуті, де понад 40 відсотків мешканців жили зі 

своїх господарств. Тут 1910 р. 340 господарств належало до категорії 

бідняцьких, маючи в користуванні менш як 1 га землі кожне [540, с. 26]. 
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Паралельно й далі зберігались величезні латифундії, що належали 

польським магнатам. Наприклад, в Антонінській і Корецькій волостях 

Волинської губернії графу Юзефу Потоцькому належали маєтки площею 

відповідно 22,2 та 21,8 тис. дес. землі, тобто понад 55 тис. дес. ріллі та лісу. 

На Поділлі його власністю була на менша за площею Теплицька латифундія. 

В цілому родина графів Потоцьких володіла понад 1000 тис. дес. землі. Не 

набагато меншим був Славутський маєток, котрий належав князю Роману 

Сангушко. Його площа становила 50,4 тис. дес., а загалом Сангушки володіли 

65 тис. дес. землі. До найбільших латифундій польських магнатів слід 

віднести маєтки Зеленських (50 тис. дес.), Собанських (47 тис. дес.), 

Ярошинських (27 тис. дес.), князів Радзивілів у Луцькому повіті площею 

понад 60 тис. дес. [685, с. 71]. 

Такі диспропорції між великим і малим землеволодінням посилювали 

соціальне напруження в тогочасному українському селі. Але, навіть, і в такій 

ситуації польські землевласники намагались повернути собі втрачене 

внаслідок реформи 1861 року, що неминуче призводило до конфліктів між 

польським паном і українським селянством. 

Слід зазначити, що на межі тисячоліть набуває поширення викуп землі у 

великих землевласників заможними орендаторами в перехід до хутірської 

системи господарювання. Так, польські сім’ї Толочки і Заброцькі у 1898 році 

викупили у графа Тишкевича 34 дес. землі за 260 руб. і поселилися на хуторі 

Давидківці Житомирського повіту [131, арк.12]. Ці процеси посилювались 

після впровадження економічної політики уряду П.Столипіна. Польські 

селяни активно включались у прогресивні процеси, що були започатковані 

реформою. 

Одним з джерел одержання прибутків польських магнатів стала передача 

землі та маєтків в оренду міщанам, селянам, державним чиновникам, 

дворянам. Так, у 1910 р. селяни Волині орендували у великих землевласників 

38,4 тис. дес. землі [438, с. 66]. 
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Аналіз оренди землі в повітах компактного проживання польського 

населення Волині вказує на те, що вона частково була трудовою, тобто 

розрахованою для власних потреб. Так, кількість селянських господарств, що 

орендували землю в чотирьох повітах губернії,  становила 11443, з них 

безземельних – 2651 і орендували 29020 дес., або 5,2 дес. землі в середньому 

[438, с. 67]. 

Послугами оренди займались 4538 польських землевласників, серед яких  

4292 таких, що не мали власних господарств. Всі вони разом орендували 

29080 десятин, або 6,5 десятин у середньому, що перевищувало у 2,5 рази 

оренду селянських господарств. Кількість селянських господарств, що 

здавали землю в оренду, була незначною і становила 4531 господарство, яке 

здавало 5893 десятин оброблених земель і 5670 десятин з числа необроблених 

[139, арк. 5-13]. 

Для викупу землі частина заможних селян засновувала товариства. У 

1908 році в с. Копелянці Житомирського повіту було утворено товариство з 

чотирьох господарств (братів Вислоцьких – римо-католиків) для купівлі за 

допомогою Селянського Поземельного банку 20 десятин землі у власника 

Турчанського маєтку М.Муравйова. До придбання цієї землі ]м належало 12 

десятин надільної землі за чиншовим правом. Вищеназвані селяни отримали 

позику в банку в сумі 1000 руб. [139, арк. 14]. 

Поширеними формами поземельних відносин між польською земельною 

аристократією та селянством Правобережної України наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. були сервітутні й чиншові права – пережитки кріпосництва. 

Сервітути, тобто право селян користуватися землею, що належала поміщикам 

для випасу худоби на полях, луках, лісах, зберігались переважно саме у 

Правобережній Україні, але найбільш поширеними були на Волині, де у 70-х 

роках ХІХ ст. 71 відсоток селян користувався цими правами [438, с. 66], що 

призводило до численних конфліктів між польськими землевласниками і 

українським селянством [598, с. 485]. Новою формою селянських протестів 

можна вважати страйки сезонних робітників, зайнятих на вирощуванні 
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цукрових буряків і товарного зерна в поміщицьких маєтках Правобережжя. 

Багато страйків закінчувалися кривавими сутичками з військами чи поліцією. 

Також значно збільшилася кількість зафіксованих грабунків, замахів на життя 

та, навіть, убивства представників фільваркових служб і самих польських 

землевласників [598, с. 490]. 

Вагома частка у господарствах Правобережної України належала 

скотарству. На початок ХХ ст. спостерігається чітка залежність поголів’я 

худоби від величини земельних наділів. Так, на Поділлі фіксується чітке 

районування сільського скотарства на чотири райони: західний район 

(Кам’янецький, Проскурівський повіти), як малоземельний, що відзначався 

значною кількістю великої рогатої худоби, розвиненим птахівництвом; 

центральний прибузький район у складі Літинського, Вінницького, 

Брацлавського та Гайсинського повітів, характерний найбільшою щільністю 

продуктивної худоби (свиней та овець) який спеціалізувався на молочному 

вівчарстві та малій продуктивній худобі; і південно-східний район (Балтський 

повіт) з найменшою щільністю худоби, розведенням коней, великої рогатої 

худоби й найменше розвиненим птахівництвом [522]. Однак, серед південно-

західного регіону України Волинська губернія займала лідируюче місце у 

розвитку тваринництва. Тут на 100 сільських жителів припадало 18 коней, 31 

голова рогатої худоби, 18 овець і кіз та 17 голів свиней, що значно більше, ніж 

у Київській та Подільській губерніях [438, с. 75]. Проте напередодні Першої 

світової війни скотарство порівняно з рільництвом на Поділлі було мало 

розвинутою галуззю. В деяких поміщицьких господарствах воно набувало 

культурного характеру, адже старі форми скотарства внаслідок скорочення 

годівельних площ та перетворення на ріллю пасовищ були вже 

неприйнятними. 

Власники значного поголів’я проводили досліди з метизації, що давало 

змогу покращити стадо. Часто власники поєднували збільшення поголів’я з 

переробкою продукції. В цій галузі набагато гіршою була ситуація серед 

селянських господарств. Незважаючи на це, загальна кількість худоби лише 
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на Поділлі з 1865 по 1900 рр. зросла на 497190 голів. Таке зростання 

відбувалося за рахунок збільшення поголів’я коней і великої рогатої худоби, 

яке було одним із основних предметів подільського вивозу [143, с. 137]. 

Промисловість Правобережної України була представлена харчовою 

галуззю. Провідну роль в економіці відігравала цукрова промисловість. За 

випуском цього важливого продукту Київська губернія посідала перше місце, 

Подільська – друге в Російській імперії [458, с. 47]. 

Значний вплив на розвиток сільського господарства мав видобуток 

покладів фосфоритів та їх переробка на мінеральні добрива. У 1876 році на 

території маєтку Ф. фон Мекка біля м. Браїлова Подільської губернії вперше 

було розпочато розробку покладів фосфоритів. Значні родовища фосфатів 

були відкриті також в Ушицькому, Проскурівському, Могилівському повітах 

цієї губернії. Тому з 80-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. Поділля стало основним 

регіоном видобутку цих корисних копалин. Фосфорити вивозились до 

Австро-Угорщини, де перероблялися на суперфосфатні добрива, які знову 

поверталися на Правобережжя, але за більш дорогою ціною. 

Однак, з побудовою у 1912 році Вінницького суперфосфатного заводу – 

одного з найбільших в Україні підприємств з виробництва добрив, їх імпорт з 

Австро-Угорщини значно знизився. 

Всього на 1910 рік загальна кількість підприємств у Подільській губернії 

становила 5,5 тисяч, більша частина яких належала власникам польського 

походження. Загальна річна вартість їхньої продукції – 59,7 млн. руб. [464, 

с. 32]. Переважна більшість підприємств являла собою невеликі майстерні. 

Варто зазначити, що, крім фабрично-заводських робітників, майже вдвічі 

більше працювало ремісників (у 1910 р. – 104,60 тис.) та 77,7 тис. займалось 

кустарними промислами, з яких найпоширенішими було ткацтво [317, с. 27]. 

Таким чином, кількість усіх працюючих у робітничо-ремісничому напрямі 

становила 426 тисяч чоловік, що дорівнювало лише 10 відсоткам населення 

краю. 
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На стані економіки Правобережної України негативно позначалася 

відсутність земських установ протягом тривалого часу. Лише в 1904 році на 

основі «Положення про управління земським господарством у губерніях 

Віленській, Вітебській, Волинській, Гродненській, Київській, Мінській, 

Могилівській, Ковельській і Подільській» від 2 квітня 1903 року були 

створені так звані спрощені земства. Головною відмінністю цих установ із 

запровадженими в інших 34 губерніях Російської імперії, була відсутність 

самої земської основи – самоврядування: на керівні посади в них не 

обирались, а призначалися царським урядом вірні йому особи, оскільки при 

виборності враховувалися майновий та маєтковий ценз, до складу земських 

органів потрапили майже виключно польські поміщики. 

14 березня 1911 року царський уряд видав новий закон, за яким на 

Поділлі вводились виборні земські установи, які почали діяти за принципом 

виборності, хоча існували певні доповнення до загальної схеми 

функціонування органів самоврядування Російської імперії. Головне з них 

було те, що замість станових курій під час виборів до земств створювались 

національні – польська та російська (до останніх входили представники всіх 

національностей, за винятком поляків) та зменшено майновий ценз. Це 

сприяло залученню до земської діяльності середньої та дрібної буржуазії, 

заможного селянства, збільшенню у земських установах представництва від 

українського населення. Земства розробляли заходи для піднесення 

сільськогосподарського виробництва. Житомирська земська управа, 

наприклад, визначила заходи з організації показових полів у маєтку 

Антоновичі Овруцького повіту [368, 1910 р., № 143]. У червні 1910 р. земська 

управа скликала в Житомирі нараду, на якій було визначено, що метою 

агрономічних заходів є піднесення продуктивних сил губернії та детальне 

вивчення становища сільського господарства, що допоможе поліпшити 

технічне забезпечення цієї галузі, ознайомитися з місцевим 

сільськогосподарським досвідом для його систематизації та поширення. 

Земська агрономічна організація сприяла наданню селянам дешевих кредитів, 
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щоб звільнити їх від експлуатації лихварів. У січні 1911 р. губернська земська 

управа надала довгострокові кредити сільськогосподарським товариствам у 

Житомирському повіті [368, 1910 р., № 149-150; 1911 р., № 25]. Земства 

сприяли розвитку тваринництва, зокрема, організовували курси з зоотехнії, 

надавали населенню допомогу в придбанні дешевих кормів для худоби [368, 

1912 р., № 282; 1914 р., № 45]. Земства організовували читання лекцій, у тому 

числі і на сільськогосподарську тематику, відкривали прокатні станції, що 

давало селянам змогу користуватися плугами, культиваторами та іншою 

агротехнікою за доступними цінами. Як повідомлялось в газеті «Жизнь 

Волыни» (1914 р.) земська управа на впорядкування доріг у містечку 

Володимир-Волинського повіту отримала від міщанських товариств 3 тис. 

руб. [368, 1914 р., № 29]  

Таким чином, з другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. царизмом були 

здійснені репресивні заходи з обмеження польських землевласників у 

Південно-західному краї. Однак, витіснити їх з цього регіону не вдалося, що 

пояснювалось, по-перше, значними розмірами польського землеволодіння 

(його господарем була польська магнатерія), а, по-друге, тим, що поляки 

показували в регіоні позитивний приклад господарюванням, який запозичався 

і поширювався не тільки в Україні, але й за її межами.  

Польське населення відіграло вагому роль у розвитку фабрично-

заводського і кустарного виробництва на Правобережжі. Польські підприємці 

займали провідні місця в галузях цукроваріння, винокуріння, 

борошномельного, паперового, сукноробного виробництва. Польські магнати 

шляхом удосконалення техніки і технології виробництва перетворили свої 

фабрики і заводи у рентабельні капіталістичні підприємства, пристосовуючи 

їх до нових ринкових умов пореформеного часу. Вагомим був внесок поляків 

у розвиток торгівлі. Їхнім товаром було зерно, цукор, спиртні напої, вовна, 

ліс, папір. 
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Висновки до розділу 

 

Дослідження демографічної ситуації в Правобережній Україні (розд. 2.1) 

засвідчує, що польська меншина у регіоні впродовж кінця ХVIII – до початку 

ХХ ст. майже чисельно не зростала, залишаючись стабільно на одному рівні 

(у 1795 р. тут налічувалося 350 тис., а за переписом населення 1897 р. – 412 

тис. етнічних поляків), натомість корінні українці за цей час кількісно 

подвоїлися. Причинами демографічною застою місцевих поляків були 

поразки польських повстань 1830 – 1831 та 1863 – 1864 рр., які мали відгук на 

Правобережжі, репресивна політика російського царизму щодо поляків та 

еміграційні процеси. Тим не менше, польська громада на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

зуміла зберегти в регіоні панівні позиції в економічній, соціальній і 

культурній сфері. Хоча поляки в Україні були відносно малочисельними, але 

вони мали опору ще в 488 тисяч осіб римо-католиків з числа деполонізованих 

поляків і, головним чином, українських селян. 

У 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. імперська влада продовжувала 

послідовно і посилено проводити започатковану ще 1830 – 1860-ті роки 

репресивну політику стосовно польської меншини Правобережної України, 

спрямовану на її деполонізацію та зросійщення, заборонивши в регіоні 

використання польської мови, діяльності польських закладів освіти та 

культури, мати власні видання періодики та літератури і ввозити їх з-за 

кордону, засновувати громадські і політичні товариства, організації та партії, 

займати відповідальні державні посади та ін. Тільки події революції 1905 – 

1907 рр. і активна участь в ній поляків дозволили домогтися часткового 

зняття цих обмежень, які царизм поступово знову повертав напередодні 

Першої світової війни. 

Головна мета самодержавства полягала в тому, щоб звести нанівець 

економічну стабільність польської меншини шляхом відбирання у її заможних 

верств маєтків, господарств та зменшення польського землеволодіння в 

Правобережній Україні на користь російських власників й, цим самим, 
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полегшити процес деполонізації. Проте утиски влади не увінчалися успіхом. 

Верхівка польської громади й на початку ХХ ст. зуміла різними шляхами і 

методами зберегти свою власність і лідерство в економіці, особливо в 

сільському господарстві регіону, й забезпечити сталість та міцні позиції своєї 

меншини. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у соціальному плані в польській 

громаді Правобережжя поглибився процес посилення майнової диференції, 

яка спричиняла зростання антагоністичного напруження і протистояння в її 

середині між верствами польських трудящих (селяни, робітники, інтелігенція) 

та її верхівкою (магнатські кола) і шляхтою (дворянством). Це призвело до 

появи в польській меншині лівих і правих суспільних та політичних течій і 

рухів, протистояння в ній між прихильниками автономізму та українсько-

польської співпраці, між прибічниками угодовства з російським 

самодержавством та боротьби за його повалення, за демократизацію 

соціально-політичного устрою та  збереження станових привілеїв заможних 

верств. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЛЯКИ В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1890 – 1904 рр.) 

 

3.1. Участь поляків у діяльності легальних організацій і товариств 

 

Після поразки польського повстання 1863 р. польська меншина України у 

складі Російської імперії аж до 1904 р. була позбавлена права засновувати 

власні легальні державні й громадські об’єднання, організації, товариства, 

спілки економічного, суспільного і політичного спрямування, а за спроби такі 

відкрити наражалася на кримінальні переслідування. Прагнучи себе 

убезпечити від громадської пасивності та деполонізації, виявляти 

самовираження і зберігати свої позиції в суспільстві, польські землевласники, 

підприємці, інтелігенція обрали шлях використання в своїх інтересах 

легально існуючі дозволені самодержавством різні російські товариства та 

об’єднання, в першу чергу економічного характеру. Саме через ці товариства 

польська еліта і середній клас національної меншини, зв’язані з сільським 

господарством, промисловістю і торгівлею, прагнули підвищити свій 

професійний рівень переходу на ринкові відносини в господарюванні, 

полегшити пошуки компромісу з панівними верствами і самодержавством 

Російської імперії. Особливістю діяльності дозволених громадських 

інституцій Правобережної України було те, що лідерство в них було за 

поляками [540].       

У 1874 р. в Києві було засноване сільськогосподарське товариство, котре 

розбудувалося у 1890-ті роки – на початку ХХ ст. під контролем російської 

влади. Його очолював предводитель дворянства, тобто росіянин. Товариство 

мало низку комісій, які дійсно відіграли помітну роль у зростанні економіки 

краю. Пізніше утворилися нові громадські товариства аграрного спрямування: 

Київське відділення Товариства сприяння жіночій сільськогосподарській 

праці (1890), Київське товариство шовківництва (1895), Київське товариство 
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любителів природи (1907), Умансько-Липовецьке сільськогосподарське 

товариство (1901), Мошенське товариство бджільництва, Білоцерківське 

товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості  та 

ін., діяльними членами яких були насамперед поляки [337]. 

На Поділлі були засновані Ярмолинецьке товариство любителів коней 

(1895), згодом Кам’янець-Подільське відділення Імператорського Російського 

товариства плодівництва (1910 р.), Кам’янецьке (1910 р.) та Юзвинське 

(1911 р.) відділення Російського товариства козівництва, а також 7 

сільськогосподарських гуртків [337, с. 104]. На Волині діяли Волинське 

товариство сприяння кустарній промисловості (засноване 1897 р.), Волинське 

відділення Імператорського Російського товариства садівництва (1898 р.), 

товариство землевласників і землеробів Волинської губернії, Луцьке (1900 р.), 

Рівненське (1901 р.) і Старокостянтинівське (1903 р.) сільськогосподарські 

товариства, з 1905 р. – Володимир-Волинське і Житомирське товариства 

сільського господарства, Житомирське, Волинське і Дубненське товариства 

хмелярства, найпізніше Кременецьке товариство бджільництва (1910 р.). [382, 

с. 63-65]. Крім того, усі три губернії знаходились у зоні діяльності Київського 

відділення Імператорського Російського товариства рибоводства і 

риболовства, заснованого в 1893 р. [337, с. 223-230]. 

Однак, найзначнішими за розмірами й масштабами діяльності в 

Правобережній Україні, безперечно, було Подільське товариство сільського 

господарства і сільськогосподарської промисловості (далі ПТСГ). Ідея 

створення подібного товариства на Поділлі хоч і існувала здавна, але була 

реалізована лише в останні роки ХІХ століття. У 1896 р., після настійливих 

клопотань поміщиків Вінницького, Літинського, Проскурівського й 

Летичівського повітів до канцелярії київського, подільського і волинського 

генерал-губернатора та міністерства землеробства і державного майна 

надійшло клопотання про утворення в Подільській губернії 

сільськогосподарського товариства. Уряд дозволив скликати з’їзд подільських 

землевласників того ж року [127, арк. 1, 3, 5, 6]. У роботі з’їзду, який 
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проходив 28-31 серпня 1896 р. у м. Проскурові і отримав назву Першого 

з’їзду сільських господарів Подільської губернії, брало участь 106 чоловік, в 

основному подільських землевласників (переважно поляків), хоча за 

положенням про з’їзд, у ньому могли бути делегатами не тільки 

землевласники, але й орендарі та управителі маєтків, члени 

сільськогосподарських товариств і всі особи, які отримали агрономічну 

освіту. Понад 80 відсотків учасників з’їзду становили поляки [339. с. 3-9]. 

З’їзд, очолюваний Г. А. Чуйкевичем, управителем держмайна Київської і 

Подільської губерній, затвердив проект статуту і вибрав м. Вінницю його 

осередком. Метою новоствореного товариства, за статутом, було «сприяти у 

своїй місцевості згуртуванню сил своїх членів для розвитку та вдосконалення 

сільського господарства і сільської промисловості» [339, с. 3, 142].  

Однак, перші установчі збори ПТСГ, на яких були вибрані посадові 

особи та члени ради, відбулися лише у вересні 1898 року, реальна діяльність 

товариства бере свій початок з 1899 року, а його статут затверджено лише 25 

листопада 1905 року [374, 1915 р., № 9-10, с. 2-3]. За цей час ПТСГ заснувало 

Гайсинський і Могилівський відділи товариства, згодом у більшості повітів 

Подільської губернії. Проте це товариство так і не спромоглося відкрити свої 

відділи в Проскурівському та Балтському повітах губернії [376, с. 10, 11, 16]. 

За кількістю членів ПТСГ було одним з найбільших місцевих товариств у 

Російській імперії [547]. Воно, як і інші подібні товариства, об’єднувало у 

своїх лавах  землевласників, промисловців, заможних орендарів і управителів 

маєтків. Так само, як і в решті поміщицьких товариств Правобережної 

України, понад 80 відсотків членів ПТСГ становили поляки, решту – українці, 

росіяни [336; 728, s. 23]. 

Попри те, що поляки грали основну роль у більшості громадських 

товариств Правобережної України, їхніми головами з політичних міркувань 

спочатку обиралися росіяни, які мали зв’язки в урядових сферах у Петербурзі 

і могли захистити організацію від тиску адміністративної влади. Так, 

першими головами ПТСГ були кн. А. Є. Гагарін, гр. Д. Ф. Гейден, Д. М. 
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Чихачов. На зміну їм, у зв’язку з прогресивними змінами у внутрішній 

політиці, що відбулися під тиском революційного руху 1905 – 1907 рр. і 

виражалися, зокрема, у виникненні певних можливостей для розвитку 

національних меншин імперії, прийшли поляки – гр. О. М. Тишкевич, А. С. 

Урбанський. Почесним головою ПТСГ з моменту його заснування був Г. А. 

Чуйкевич [547, с. 22]. Управління товариством здійснювала рада, що 

складалася з голови (який одночасно був головою товариства), товариша 

(тобто заступника) голови, секретаря, скарбника, 15 членів і всіх голів 

відділень. Усі посадові особи вибиралися на три роки на загальних зборах 

товариства, про зміни у складі ради необхідно було повідомити Департамент 

землеробства. На травневих щорічних загальних зборах вибиралась ревізійна 

комісія з 3-4 чоловік на наступний рік для ревізії діяльності ради, звіту, каси й 

майна товариства, а  також усіх існуючих при ньому установ [339, с. 2]. 

Товариство складалося з почесних і дійсних членів, співробітників і 

кореспондентів. Почесні члени - особи, відомі на сільськогосподарській ниві, 

або особливим чином прислужились товариству. До них належали кн. 

Гагарін, гр. Д. Ф. Волжин, барон О. А. Майдель та інші [382, с. 109]. Дійсні 

члени вносили в касу ПТСГ при вступі 10 руб. і щорічно по 5 руб. У 

кореспонденти та співробітники вибирались особи, які мешкали в інших 

регіонах Російської імперії чи за кордоном, але своєю діяльністю були 

корисні для ПТСГ. Обидві категорії внески не сплачували [339, с. 109].  

Для реалізації конкретних цілей у межах ПТСГ засновувались окремі 

відділення: рільництва, винокурне, скотарства, птахівництва, конярства, 

садівництва, лісівництва, правильного полювання, рибництва та рибальства, 

кустарне, машинне, з поліпшення дрібних господарств, у справах пенсійного 

забеспечення службовців сільського господарства і сільськогосподарської 

промисловості, економічне [337]. Виникнення відділень призвело до 

активізації ПТСГ за окремими напрямками. Особливо активними були 

відділення: рільництва, винокурне, скотарства, садівництва. Натомість 

відділення рибництва і рибальства наприкінці 1908 року перестало існувати. 
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Всі відділення, за винятком відділення з поліпшення дрібних 

господарств, мали прямий зв’язок з поміщицькими маєтками і зацікавлювали 

їх безпосередніми матеріальними вигодами від підняття різних галузей 

сільського господарства. Разом з тим, діяльність товариства значною мірою 

була спрямована і на розвиток селянських господарств. 

Крім того, у ПТСГ поступово сформувалася низка установ, діяльність 

яких охоплювала все товариство або його окремі відділення. Найбільші і 

найважливіші з них були створені при відділенні рільництва, зокрема, 

контрольна насіннєва станція, бюро кваліфікації посівного насіння, 

сільськогосподарська хімічна лабораторія, довідкове інформаційне бюро, 

комісійне бюро, сільськогосподарське рахівниче бюро, меліоративне бюро, 

ентомологічне бюро, бюро рекомендації  сільськогосподарських служб [518, 

с. 23]. 

Велику увагу ПТСГ приділяло питанням страхування, у зв’язку з чим 

році було створено відділення у справах пенсійного забезпечення службовців 

сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (т. з. 

відділення пенсійної каси, його головою обрано В. Й. Букрабу) [375, с. 6-10]. 

Це відділення ставило собі за мету популяризацію в Подільській губернії ідей 

та принципів пенсійного забезпечення службовців у сільському господарстві 

й аграрній промисловості, а також їхніх вдів і сиріт. Воно в якості агента 

укладало договори з різними пенсійними товариствами, а для поширення 

відомостей про пенсійні каси, влаштовувало читання, лекції та співбесіди, 

розміщувало публікації та оголошення в часописах [376]. 

Провадження ПТСГ широкої теоретичної і практичної 

сільськогосподарської діяльності вимагало багато коштів. Свій бюджет воно 

формувало спочатку із членських внесків та допомоги від Департаменту 

землевлаштування і землеробства, але поступово стало отримувати значний 

дохід зі своєї діяльності, особливо прибутковими виявились відділення 

рільництва та його установи, передусім контрольна насіннєва станція та 

хімічна лабораторія. Крім того, у бюджет товариства надходили прибутки від 
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виставок і ярмарків, орендна плата за вище згадувану ділянку із садиби 

Вишня, подаровану ПТСГ вдовою видатного хірурга М. І. Пирогова О. А. 

Пироговою, кошти від продажу рекламного місця в часописі «Справочный 

листок Подольского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной 

промышленности» [332, с. 6,8]. 

З часом Товариство почало отримувати субсидії від губернського і 

повітових земств, а також значні пожертвування, переважно від своїх членів. 

Серед найщедріших були К. І. Володкович і гр. О. М. Тишкевич. Останній, 

зокрема, пожертвував 10 тис. руб. як фонд для видачі безвідсоткових позичок 

сільськогосподарським службовцям, позбавленим роботи, доручивши його 

завідування спеціальній комісії, обраній радою ПТСГ [377, с. 9-10]. 

Найбільш розвиненим і найактивнішим відділенням ПТСГ було 

відділення рільництва. Його керівниками були поляки Е. К. Якубовський, 

Р. Р. Бнінський та інші. Однією з головних функцій відділення було ведення 

дослідної роботи. Для цієї мети влаштовувались дослідні поля. Але нестача 

робочих рук та відсутність коштів, призвело до організації тимчасових полів 

(так званих показових) у маєтках деяких членів ПТСГ у різних частинах 

Поділля. Власники маєтків, які взялись за проведення дослідів у своїх 

господарствах, несли і всі витрати по закупівлі насіння і добрив, доставлених 

комісією для дослідів. Отримані від дослідів дані видавались у щорічних 

звітах [518, c. 24 ]. 

У 1902 році було проведено реорганізацію роботи в цій галузі й 

засновано Подільську дослідну станцію з мережею дослідних полів. ПТСГ 

було одним з 11 сільськогосподарських товариств Російської імперії, які мали 

дослідні організації, що прирівнювались Департаментом землеробства до 

дослідних станцій. У Південно-Західному краї їх мали Київське та Умансько-

Липовецьке товариства. Взагалі це була друга дослідна станція на Поділлі. 

Перша Плотянська сільськогосподарська станція була організована за 

ініціативою і на кошти князя П. П. Трубецького ще 1894 року в його маєтку 

Плоті Балтського повіту. Вона мала ділянку в 100 десятин, власну 
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лабораторію, метеорологічну станцію, бібліотеку. Подільська станція вела 

досліди із сортами цукрового буряка за програмою, опрацьованою Союзом 

цукрових заводів Королівства Польського, у Серебринці Могилівського 

повіту. Загальна кількість комбінацій або сортів у дослідах відділення до 

1914 р. становила 638 [518, c. 26].  

У 1902 р. було засновано винокурне відділення. Його організатором і 

єдиним головою до кінця існування був поляк О. М. Собанський. Відділення 

вступило в Російське товариство винокурних заводчиків. При відділенні діяв 

Союз винокурень, який об’єднував уже 72 винокурні Подільської губернії 

[128, арк. 30-31; 377, с. 13]. Основним завданням відділення було 

вдосконалення винокурного виробництва, його здешевлення та ефективність. 

Відділення скотарства, засноване в 1902 р., своїм пріоритетним 

завданням визначили зростання продуктивності тваринництва в Подільській 

губернії. Першочергова роль у цьому відводилась створенню племінного 

матеріалу. З тією метою відділення організувало для своїх членів закупівлю 

племінних виробників за кордоном, закупивши в Швейцарії 15 вагонів 

племінних биків [547, с. 13]. Крім того, відділення ввело посаду інспектора зі 

скотарства, головною функцією якого був об’їзд заводів племінної худоби, які 

входили до ПСХ (Подільський Союз худобозаводчиків, заснований у 1904 р.) 

для здійснення контролю за годуванням худоби, вихованням молодняка, за 

гігієнічними умовами, дослідження на наявність туберкульозу й інших 

серйозних захворювань. Одним з дієвих інспекторів був професор Львівської 

ветеринарної медицини С. Марковський, який працював у ПТСГ до 1914 

року. Велику увагу відділення приділяло покращенню селянської, найчастіше 

дегенерованої безпородної худоби. 

Відділення конярства було засновано в 1902 р. Його головами були 

поляки Ч. С. Якубовський (до 1910 р.), до 1914 р. – Ф. Й. Ярошинський, С. Ф. 

Врочинський та Я. А. Рокіцький [336; 375, с. 5]. Основною метою відділення 

був розвиток і покращення місцевого конярства, яке з часом могло б дати 

достатню кількість як відбірного заводського, скакового, упряжного й 
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робочого, так і прибуткового матеріалу для продажу. Тривалий час 

товариство діяло дуже слабо і активізувало свою роботу лише перед Першою 

світовою війною. 

Відділення садівництва при ПТСГ було засновано у 1902 році. Його 

головами були поляки С. В. Таргонський (до 1909 р.) і А. М. Барановський. 

Метою відділення було сприяння розвитку садівництва та організація збуту 

подільських фруктів на ринках Російської імперії та за кордоном. На початку 

ХХ ст. у Подільській губернії існували приватні, земські і казенні розсадники, 

однак вони не задовольняли потреби місцевого населення в саджанцях. 

Для обслуговування приватних плодових садів ПТСГ ввело у відділенні 

посаду об’їзного садівника (з часом двох-трьох), який отримував платню в 

1500 руб. на рік. У 1904 р. у Подільській губернії працював один такий 

садівник, який обслуговував 29 садів, у 1905 р. – два на 45 садів, 1907 р. – три 

на 80, 1908 р. – чотири на 110 [383, с. 25-27]. 

Голова відділення А. М. Барановський після багаторічного вивчення 

питання організації експорту подільських фруктів, дійшов висновку, що для 

зменшення витрат під час перевозки фруктів, у Вінниці слід побудувати завод 

з переробки непридатних для експорту фруктів. Але цей проект знайшов своє 

втілення лише після Першої світової війни. 

У 1902 році було засноване і кустарне відділення. Його головами були 

поляки К. Е. Падлєвський (1902 – 1907), А. М. Барановський (1907 – 1908), 

Р. П. Зелінський і Я. С. Ярошинська (обоє як співголови) та І. С. 

Урбановський (1914-1918) [547, с. 16]. 

Основними завданнями цього відділення були: організація правильного 

інструктування для кустарів; постачання кустарів удосконаленими 

знаряддями виробництва та матеріалами і забезпечення збуту їхніх виробів;  

об’єднання кустарів у кооперативи й надання їм дешевого кредиту [371, с. 37-

38; 378, с. 17-18].  

Відділення намагалося допомогти у розвитку тих кустарних промислів, 

які могли б користуватись найбільшим попитом на місцевих і закордонних 
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ринках. Велику користь для розвитку кустарних промислів і збуту виробів 

мало влаштування кустарних відділів на виставках (з 1899 р.), де кустарі 

заохочувалися грошовими нагородами, і  ярмарках, які організовувало ПТСГ. 

Зокрема, це поклало початок розповсюдженню кошикового виробництва, 

переважно у Вінницькому повіті [547, с. 43-46].  

Упродовж 1897-1904 рр. започаткувався і розбудовувався кооперативний 

рух на Поділлі, як форма громадсько-економічного колективного 

забезпечення населення, особливо бідніших його верств, товарами першої 

необхідності через власну торгову мережу, для підтримки ремесла, обробітку 

і збуту аграрної продукції, альтернативними державній і приватній формами 

такого господарювання. У 1897 р. виникли перші міські споживчі 

кооперативні товариства у м. Гайсині та Кам’янці-Подільському, до 1901 р. – 

їх уже працювало в губернії 12, а до 1904 р. – діяло 23 у містах, містечках і 

повітах, повне охоплення губернії спілчанськими осередками відбулося 

впродовж 1906-1914 рр. [366, с. 13-15; 595, с. 57-58; 531, с. 61-62]. Видатну 

роль у становленні і розвитку кооперативного руху в губернії зіграв, 

поборник українсько-польського співробітництва, уродженець і власник 

невеликого землеволодіння в с. Серби Могилів-Подільського повіту Йоахим 

Августинович Волошиновський (1870 – 1945) [595; 346, с. 128]. 

Заслуга Й. А. Волошиновського полягала в тому, що він організаційними 

зусиллями, теоретичними обґрунтуваннями розбудовував кооперативні 

спілки на Поділлі на початку ХХ ст., а в 20-30-ті рр. ХХ ст. на Волині й 

одночасно популяризував їх діяльність у польсько-українській періодиці 

серед українських селян, захищав їх економічні інтереси й одночасно залучив 

до кооперативного руху місцевих поляків як виробників, так і споживачів. Він 

вважав своїм основним завданням надавати допомогу селянам, щоб вони 

стали краще господарювати і тим самим стали заможнішими, а його 

виконання вбачало, насамперед, у заохоченні селян до заснування 

різноманітних кооперативних товариств [380, 1908 р., № 4, с. 1-4]. Він був 

переконаний, що тільки участь населення у різних формах кооперації є 
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запорукою підтримки і розвитку дрібних (малих) та індивідуальних форм 

господарювання. Саме Й. А. Волошиновський був одним з організаторів 

проведення у 1908 – 1914 рр. чотирьох з’їздів представників від споживчих 

товариств Поділля.  

Однак з часом відділення поставило перед собою завдання підняти дрібне 

господарство і вибрало як шлях розвитку серед населення кооперації у всіх її 

видах і, передусім, споживчих товариств, які б провадили торгівлю 

предметами першої необхідності. Воно спинилося на споживчих товариствах 

як на найбільш прийнятному в тих умовах типі кооперації, розвиток якого 

серед широких мас населення міг швидко підготувати ґрунт до більш 

досконалих кооперативних форм [375, 1909 р., № 9, с. 5-12]. 14 січня 1908 

року відділення скликало у Вінниці з’їзд представників кооперативних 

установ Подільської губернії. У роботі з’їзду взяли участь 23 особи. 

На з’їзді було створено комісію при Подільській губернській земській 

сільськогосподарській раді з проханням ввести в її склад тих членів ПТСГ, які 

працювали над створенням сільськогосподарських гуртків. Крім того, 

прийнято рішення про відкриття при відділенні редакції «Світової зірниці» в 

Могилеві-Подільському довідкового бюро для споживчих лавок, і про 

запровадження платної посади інструктора, який би допомагав існуючим 

товариствам, а також створював нові. 

Станом на 20 січня 1909 р. до відділення було приписано 61 

кооперативне товариство. Кожне мало в пересічно 60 членів, 848 руб. 

пайового капіталу і 7614 руб. річного обігу. Загалом у Подільській губернії 

нараховувалось 276 споживчих товариств, які об’єднували близько 17 тис. 

чол. [595; 531]. 

Того ж року в ПТСГ була введена платна посада торгового посередника в 

Одесі, який мав постачати споживчим товариствам товари. За перші 8 місяців 

роботи він виконав 198 замовлень для 59 організацій [366, с. 13-15; 375, с. 15-

20; 380, 1908 р., № 1, с. 10-11]. 
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На початку 1909 року в с. Пеньківці Ямпільського повіту за ініціативою і 

сприяння Й. А. Волошиновського виникло перше районне об’єднання 

споживчих товариств для спільного замовлення товарів [375, c. 15-16]. 

17-18 серпня 1909 року в Жмеринці відбувся І з’їзд споживчих товариств 

Подільської губернії, на якому вперше публічно було визнано заслуги Й. А. 

Волошиновського та його газети у справі пропаганди в популяризації ідеї 

кооперації. У квітні 1910 року він був одним з лекторів на губернських 

земських курсах з кооперації. У другій половині того ж року, щоб краще 

ознайомитись з теорією і практикою кооперації, він здійснив подорож по 

Західній Європі (Німеччина, Австро-Угорщина, Бельгія, Англія), брав участь 

у роботі ХVIII Міжнародного кооперативного конгресу в Гамбурзі [394, 

с. 89]. Й. А. Волошиновський очолював відділення до кінця 1910 року. На той 

час він залишив Поділля і оселився у Києві, де з січня 1911 року стала 

виходити «Світова зірниця». У Києві він продовжив підтримувати зв’язки з 

подільською кооперацією, брати активну участь у місцевому кооперативному 

русі, став членом Київського союзу установ дрібної торгівлі і уже за його 

мандатом був учасником ІІ Подільського з’їзду представників установ 

дрібного кредиту у Вінниці 13-15 травня 1912 року. Крім того, Й. 

Волошиновський брав участь у роботі ІІ і ІІІ з’їздів споживчих товариств 

Подільської губернії, які відбулися 8-10 червня 1911 р. і 25-27 червня 1913 р. 

у Вінниці [595]. 1912 року  Кам’янець-Подільське видавниче товариство 

«Дністер» видало збірки статей Й. А. Волошиновського «Розмови про 

кооперацію» і «23 листки про кооперацію» [365]. Після від’їзду Й. А. 

Волошиновського відділення свою роботу припинило, а створена ним 

кооперація зажила окремим життям. 

Загалом, утворення та діяльність у Правобережній Україні у 90-ті рр. ХІХ 

– на початку ХХ ст. легальних сільськогосподарських, промислових, 

ремісничих, кооперативних та інших товариств економічного призначення 

відіграло важливу роль в українському суспільстві в плані інтенсифікації 

розвитку різних галузей виробництв і торгівлі, для підтримки малого і 
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одноосібного селянського господарства, отримання практичних і теоретичних 

знань, а, головне, для пристосування виробників до ринкових умов життя.  

Польська меншина Правобережної України ефективно використала діяльність 

цих товариств, маючи своє представництво в керівних органах та значну 

кількість членів у них, забезпечила цим самим перехід своїх господарств і 

підприємств на ринкові умови праці та впровадження новітніх агротехнічних 

технологій, що дало змогу підвищити їх конкурентну здатність і зберегти свої 

економічні позиції в регіоні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

З іншого боку, максимально для власних потреб скористувалася 

діяльністю названих товариств польська меншина Правобережжя, 

використовуючи той факт, що вона мала достатню кількість високоосвічених 

фахівців у різних галузях економіки й опікувалася тим, щоб ефективно через 

ці організації залучити свої латифундії, середні і дрібні господарства до 

ринкових потреб і, отже, зберегти свої панівні позиції не тільки в економіці, 

але й в суспільних відносинах України, зрештою, забезпечити подальше 

автономне існування своєї громади. Тому, поляки складали відверту 

більшість у керівному складі та мали суттєву кількість з-поміж членів усіх 

названих товариств. Водночас через ці інституції як найкраще 

налагоджувалося українсько-польське співробітництво, шукалися шляхи 

польсько-українського примирення і співжиття, що мало важливе позитивне 

значення у подальшому житті українського народу.       

 

3.2. Представники польської меншини в суспільно-політичному 

опозиційному русі проти самодержавного режиму 

 

Характеризуючи суспільно-політичне становище польської меншини 

Правобережної України в 90-ті рр. ХІХ ст., варто зазначити, що вона тоді не 

створила своєї жодної політичної партії, впливових громадських організацій і 

рухів, а лише послуговувалася такими структурами, які діяли в польській 

еміграції країн Західної Європи, Королівстві Польському та 
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західноукраїнських землях, займалася переважно нелегальним поширенням 

політичної, навчальної та художньої польської літератури та періодики з-за 

кордону, відкриттям таємних польських шкіл і курсів та просвітництвом. 

Причиною такого стану були політичні репресії самодержавства, розв’язані 

проти польського населення регіону після розгрому повстання 1863 р. і до 

початку ХХ ст., поразка революційного народництва 1870-х – 80-х рр., в 

якому активну участь брали поляки [775].  

Суспільно-політичне життя польської меншини в Правобережній Україні 

досліджуваного періоду можна умовно поділити на три основні етапи 

розвитку, які різняться між собою: 

– 1890 – 1904 рр. – період консолідації польської меншини в 

протистоянні російському самодержавству в умовах наростання революційної 

кризи в країні, участь її представників у становленні і утвердженні 

соціалістичного, соціал-демократичного і національно-патріотичного рухів; 

– 1905 – 1907 рр. – участь поляків у революційних подіях 1905 – 1907 рр. 

і вплив їх на поляризацію громадсько-політичного життя польської меншини; 

– 1907 – 1914 рр. – період, коли поразка революції 1905 – 1907 рр. і 

переддень Першої світової війни призвели до посилення позицій 

консервативного табору польської меншини, прагнення якої скочувалося або 

до угодовства з самодержавством, або до реалізацій ідей відновлення 

незалежної Польщі в кордонах 1772 року.  

Розглянемо більш детально період 1890 – 1904 рр., який в свою чергу має 

чіткі свої два етапи: 1) 1890 – 1897 рр., коли поляки взяли активну участь у 

легальних і конспіративних об’єднаннях, земляцтвах і товариствах, що діяли в 

Правобережній Україні, й структуризувалися в революційному та 

національно-патріотичному русі; 2) 1898 – 1904 рр. – період, коли поляки 

перейшли від пропаганди до практики революційних дій, беручи участь у 

всеросійських студентських страйках, виступах робітників підприємств, 

мітингах і демонстраціях трудящих у боротьбі за економічні, соціальні й 

політичні права і свободу. 
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Як не парадоксально, але суспільно-політичне життя 90-х рр. ХІХ – 

перших років ХХ ст. перемістилося в середовище польської молоді, що 

навчалася в університетах та інститутах Києва, Харкова, Одеси, а також у 

гімназіях та училищах Правобережжя. Студенти та учні-поляки складали у 

всіх цих навчальних закладах значну кількість, і, щоб захищати свої 

національні та економічні інтереси, вже традиційно від 1860-х рр. і до початку 

ХХ ст. почали створювати свої земляцтва, об’єднання та товариства, які були 

надто сприйнятні для революційних ідей і  зручними для їх використання 

різними політичними організаціями і партіями, з яких рекрутувалися до них 

члени з числа студентів. Фактично польські земляцтва та товариства стали 

ареною боротьби за вплив на них з боку політичних угрупувань, що, зрештою, 

призводило до поляризації політичних таборів у польській меншині.  

Прикладом може служити діяльність у 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. 

у Києві в університеті св. Володимира та політехнічному інституті 

«Корпорації польських студентів» нарізно і  об’єднано в одну організацію. 

Вперше «Корпорація польських студентів» постала в київському 

університеті у 1884 р. на руїнах раніше діючої організації «Спілки польської 

молоді» (SMP). «Корпорація» з самого початку була багаточисельною 

організацією і в 1886 р. нараховувала 140 – 150 членів, які утворили 14 – 16 

«кіл» (гуртків) по 8 – 10 студентів у кожному. Одночасно із загальним 

зростанням «Корпорації», збільшилася кількість членів радикально 

налаштованих. Так, у 1886 р. виникло три радикальних «кола» (гуртка), кожне 

з яких нараховувало понад 30 членів [780, s. 51-52].  

Упродовж 1890-1895 рр. «Корпорація» розбудувалась, а її осередки в 

університеті та політехнічному інституті об’єдналися, створивши «Київську 

корпорацію польських студентів». Вона заснувала за навчальними, 

науковими, літературними, культурними інтересами та самопомочі 26 гуртків 

(«кіл»), які незалежно від тематичної спрямованості в суспільно-політичному 

плані поділилися на так званих  «червоних» (радикально налаштованих) і 

«білих» (поміркованих або консервативних). Зокрема, переважали у той час 
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«червоні», які мали 15-18 гуртків, а «білі» – 7 – 10 [780, с. 53; 363]. Такий 

поділ спричинився тим, що, починаючи з кінця 80-х років ХІХ ст. у 

середовище студентської молоді потрапляють марксистські ідеї та відповідна 

література, а також польські соціалістичні видання «Przedswit» («Світанок») і 

«Walka Klas» («Боротьба класів») та ін. [710, s. 94; 686]. Це ще більше 

загострює протистояння в середині «Корпорації», і остання у 1893-1894 рр. 

розкололась на два угрупування, одне з яких примкнуло до cоціал-демократів, 

інше – до «Союзу соціалістичної молоді» (ZET). Останній у своїй діяльності 

надавав перевагу організації маніфестацій, мітингів, а після арештів особливо 

активних членів, його діяльність припинилась [345, с. 47-48; 781, s. 40;]. 

Координувала діяльність гуртків Рада «Корпорації», до складу якої 

входили голова, секретар, бібліотекар та представники від кожного кола 

(гуртка), так звані радні. У 1895-1897 рр. головою «Корпорації» був студент – 

соціал-демократ Казимир Петрусевич, активними її діячами були Мар’ян 

Гурський, Станіслав Каліновський, до складу ради входили час від часу їх 

спільники Адам Рабчевський, Юзеф Мошинський, Станіслав Кошутський, 

Скаржинський та ін. [352, s. 116]. Гуртки подавали Раді програму самоосвіти 

для своїх членів, яка спрямовувала на вивчення економічних і політичних 

учень, історію соціальних і визвольних рухів ХІХ ст., теорії Ч. Дарвіна та ін. 

Для цього «Корпорація» мала саму велику з-поміж інших студентських 

організацій нелегальну бібліотеку, яка налічувала кілька тисяч книг і постійно 

поповнювалася соціалістичною літературою з-за кордону [361, с. 89-90]. 

Зокрема, за спогадами Ю. Мошинського та В. Вержейського, в їх гуртках 

впродовж трьох років студенти вивчали утопічний соціалізм, працю 

К. Маркса «Капітал», польську демократичну думку та визвольний рух [345, 

с. 75]. Такий підхід самоосвіти політизував і радикалізував студентську 

молодь, готував її до революційної діяльності. 

Найбільш радикальними були гуртки «червоних», які знаходилися на 

позиціях соціал-демократичних або соціалістичних, керовані студентами-

поляками Юзефом Гродецьким, Вінцентіем Богуцьким, Мар’яном Гурським, 
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Ігнацієм Загурським, Юзефом Мошинським, Вітольдом Заблоцьким (всі вони 

стали на початку ХХ ст. діяльними членами РСДРП, виступали за союз 

трудящих усіх національностей у боротьбі проти самодержавства, за 

революційну роботу серед робітників і селян й вважали другорядним 

питанням відновлення незалежної Польщі) [788, s. 339-440, 451]. На чолі 

«білих» гуртків були Стефан Лукашевич, Юліан Шиманський, Міхал 

Волосевич, Владислав Мех та інші, які пропагували ідею, насамперед, 

відродження Польщі і підтримки польського визвольного руху, захисту 

інтересів польської меншини [788, s. 339-440]. У цьому плані вони були 

близькі до програмних вимог Польської партії соціалістичної (ППС), в яких 

ставилася мета відновлення «самостійної демократичної республіки Польща» 

та поширення діяльності ППС «у провінції раніше зв’язаних з Річчю 

Посполитою» [306, с. 145, 146] і контактували з нею. Досить слабкі позиції 

були в «Корпорації» партії Соціал-демократія Королівства Польського і 

Литви (СДКПіЛ).  

На межі ХІХ – ХХ ст. у «Корпорації» посилилася боротьба за вплив на 

неї між РСДРП, ППС і СДКПіЛ [788, s. 448]. З 1895 р. радикальне крило 

«Корпорації» посилила молодь, вислана з Варшавського університету до 

 Києва за участь у маніфестації 17 квітня 1894 р у зв’язку із 100-річчям 

повстання в Польщі під проводом Т. Костюшка, яку організував Ян 

Кілінський. Ця група в Києві нараховувала 20 осіб, яких називали 

«кілінчиками» [352, s. 38]. Загалом у 1890-ті роки в «Корпорації» переважали 

ліворадикальні сили. 

Молодь, яка входила в «червоні кола», була переважно з Литовських і 

Білоруських губерній, частково з Поділля та Волині. Вони були вихідцями з 

чиновницьких сімей, дрібної шляхти і управителів. Членами «білих кіл» були 

студенти – вихідці здебільшого з Поділля, Волині та Київщини, головним 

чином, з багатої шляхти та заможної інтелігенції польської меншини. Гуртки 

«білих» у 1890-ті рр. – на початку ХХ ст. підтримувалися і спонсорувалися 

консервативним табором польської меншини Правобережної України, який 



 103 

прагнув усунути молодь від революційних процесів і залучити до польських 

визвольних змагань [352, s. 120-122]. Цим, зокрема, займався київський 

фабрикант Анджейовський, який засновував і фінансував таємні польські 

школи для робітників і ремісників, де викладали особи близькі до ППС, 

матеріально допомагав польським гурткам «Корпорації», влаштовував 

польські вечори, раути, лотереї, які накопичували кошти для такої діяльності 

[345, с. 96]. 

Київська «Корпорація» підтримувала постійні зв’язки із польськими 

земляцтвами і товариствами інших вишів України, Литви та Росії, посилала 

своїх представників на з’їзди польських студентських організацій 1897 р. у 

Вільно, 1898 р. – у Харкові, заснувала гуртки (кола) самоосвіти серед 

польської учнівської молоді гімназій Києва, Білої Церкви, Житомира, 

Кам’янця-Подільського, Немирова [788, s. 427]. Зокрема, у 1893 р. утворився 

таємний польський гурток у Білоцерківській гімназії, який створив її 

випускник, діяч київської «Корпорації» Костянтин Пересвіт-Солтан, а в 

наступному році очолив учень VIII класу Богдан Скаржинський. Його брат 

Людомир Скаржинський – студент київського університету і подвижник 

«Корпорації» допоміг скласти статут, програму, структуру діяльності гуртка, 

який складався з поляків-гімназистів V-VIII класів (у кожному класі свій 

окремий гурток), мав спільні бібліотеку польської літератури та касу. 

Наприклад, Б. Скаржинський, крім загального керівництва, очолював гуртки 

VIII i V класів, Генрик Чирський – гурток VII, Іван Вилежинський – гурток VI  

класів. Гуртківці збиралися на свої засідання в квартирі учня VIII класу 

Кизимира Шуляковського, на яких займалися політичною самоосвітою і 

планували свою діяльність [2, арк. 70-73]. У вересні 1894 р. Б. Скаржинський 

був заарештований жандармами і дав свідчення про гурток, після чого 

каючись «за зраду», застрелився [2, арк. 73-74]. Значення цього гуртка, який 

вивчав революційну літературу, полягає в тому, що його члени К. 

Шуляковський, І. Вилежинський, Г. Чирський, брати Людомир і Ярослав 

Скаржинські, закінчивши цю гімназію, з середини 1890-х рр. – до початку 
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ХХ ст. стали видними діячами у Києві польської «Корпорації» та соціал-

демократичного руху. 

Внаслідок цього в 1899 р. у Києві, в будинку Локінських, відбувся з’їзд 

делегатів від польської молоді середніх навчальних закладів Умані, 

Немирова, Білої Церкви, Житомира та інших міст, який утворив учнівську 

організацію, яка працювала на статутних засадах «Корпорації» [788, s. 447].  

Важливою подією в житті «Корпорації» стало її входження в утворений 

восени 1894 р. у Києві «Союз об’єднаних земляцтв та організацій». Це був 

нелегальний союз, що об’єднував 22 земляцтва і національні групи: 

українську і польську. Керівним органом Союзу була Союзна Рада під 

конспіративною назвою «Семен Семенович». Союз об’єднав майже 1000 

студентів вишів міста, в складі якого активно діяла «Корпорація» як 

польський гурток (коло). Першим керівником Союзу був В. Крохмаль [616]. 

Крім матеріальної взаємодопомоги своїм членам, Союзна рада багато 

уваги приділяла об’єднанню зусиль студентів усіх національностей у боротьбі 

за свої права, займалася організацією та керівництвом масових студентських 

виступів академічного, а згодом і політичного характеру. Утворення Союзів 

об’єднаних земляцтв та організацій у вишах Петербурга, Києва, Харкова, 

Одеси значною мірою сприяли розвитку і зміцненню міжнаціональних 

зв’язків студентства, подоланню етнічних перешкод та сформуванню 

спільних інтересів в умовах поглиблення революційної ситуації в країні на 

межі ХІХ – ХХ ст. Союзні Ради перебували в авангарді боротьби студентської 

молоді вишів аж до повної політичної диференціації в її середовищі і 

припинили своє існування напередодні революції 1905 – 1907 рр. [616] 

З 1890 – 1891 рр. поза «Корпорацією польських студентів» утворилася 

радикальна група, яка набрала виразно соціалістичного характеру. До її 

складу ввійшли студенти та випускники вишів Корoлівства Польського, 

Литви, Росії та України, які перебували в Києві, зокрема, С Нарутович, 

Я. Хмелевський, Е. Сонгайло, Й. Пересвіт-Солтан, А. Заремба та ін. Вони 

заснували в місті перші кола (гуртки) «Союзу польської молоді» (ZMP) 
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(ініціатор Ян Харусевич) та гуртки «Союзу молоді соціалістичної» (ZET), які 

мали зв’язки з Варшавою, Вільно і отримували звідти багато нелегальної 

літературу [350].  

Однак у результаті дискусій, які призвели до розколу в революційному 

русі Польщі і утворенню у 1893 – 1894 рр. двох окремих організацій «Соціал-

демократична партія Королівства Польського і Литви» (СДКПіЛ) та «Партія 

польська соціалістична» (ППС). Відповідно у цей же час спалахнули 

суперечки у Правобережній Україні щодо визначення належності в 

соціалістичному русі – соціал-демократичного та соціал-патріотичного. 

Внаслідок київський гурток «Союз молоді польської» (ZMP) розпався [753, 

s. 75; 710, s. 94].  

З початку 1894 р. у Києві існувало два соціалістичних угрупування. 

Перше («Народний гурток» /»Kolo ludowe»/, на чолі з Й. Солтаном і медиками 

Л. Левковичем і Г. Сарцевичем, орієнтувалося на ППС [742, s. 15-25; 799, s. 

31]. Друге, очолюване спочатку Станіславом Бахніцьким, а згодом Вінцентієм 

Богуцьким і студентом права Казиміжем Петрусевичем, стало називатися 

«Польською соціал-демократичною групою» і прийняло програму, 

редаговану Р. Люксембург [345, с. 50-52]. Активними членами цієї групи були 

Людвик Наркевич, Петро Полонський, Юзеф Цвирко-Годицький, Мар’ян 

Гурський, Юзеф Мошинський, а також вислані з Королівства Польського у 

1895 р. так звані «кілінчики» Станіслав Кошутський, Станіслав Вжоск, Єлена 

і Евеліна Богуцькі, Єлена Маньковська та ін [732, s. 126; 793, s. 115]. Група 

відіграла важливу роль у розвитку соціал-демократичного руху не тільки в 

Києві, а й губерніях Правобережжя, також у Катеринославі й інших містах 

півдня України. Зокрема, теоретик та ідеолог цієї групи К. Петрусевич, який 

домігся. внести до програми діяльності право входити до її складу соціал-

демократів без різниці національностей, був делегатом І-го з’їзду РСДРП у 

Мінську (1898 р.), Л. Скаржинський, М. Гурський цього ж року, а пізніше 

Юзеф Мошинський та інші, увійшли до складу Київського комітету РСДРП 
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[345]. Саме арештований М. Гурський був одним з організаторів відомої втечі 

11-ти «іскривців» з Лук’янівської тюрми у 1902 році [555; 590]. 

Разом з тим у середині 1890-х рр. програма ППС не була прийнята 

офіційно київською польською соціалістичною групою і не була 

безпосередньо підпорядкована Центральному комітету ППС. Коли ж член 

ППС Г. Сарцевич вніс пропозицію підпорядкувати групу партійній 

дисципліні і оголосити її партійною організацією, відбувся формальний 

розрив. Г. Сарцевич на знак протесту вийшов з групи і залишив Київ й багато 

років очолював місцеву ППС у Білостоці [754, s. 71-72].  

З середини 1890-х років представники гуртків «Корпорації», які були на 

соціал-демократичних позиціях, а також такі ж, які існували поза неї, 

перейшли в площину практичної діяльності серед робітників і ремісників 

Києва. У 1893 – 1895 рр. ними були створені перші соціал-демократичні 

гуртки в залізничному депо (гурток Яна Килянського), на Південно-

російському заводі, підприємствах Анджеєвського, Шиманського, в 

трамвайних майстернях та ін. У цих гуртках, які сприяли розвитку самоосвіти 

робітників на революційних засадах, спільно працювали і набували досвіду 

партійної роботи соціал-демократи українці, росіяни, поляки та інших 

національностей, для яких етнічна приналежність кожного не мала 

принципового значення в їх політичній діяльності. З-поміж них пройшли 

революційне загартування поляки Едуард Плетат, Франц Полякевич, Казимір 

Петрусевич, Мар’ян Гурський, Анатолій Вержбицький, Ян Пшиборовський та 

ін. [345, с. 99; 316, s. 75].  

Важливим кроком у подоланні «консервативізму гуртківщини», в 

консолідації соціал-демократичного руху стало створення в березні-квітні 

1897 року на базі об’єднання груп російської «Робітнича справа», польської 

соціал-демократичної і осередку ППС нової організації «Київський союз за 

визволення робітничого класу в Росії». Цьому сприяв той факт, що, за 

висловом сучасників подій, «робітники і члени всіх трьох інтелігентських 

груп зустрічалися між собою досить часто. Між російською і польською 
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соціал-демократичними групами з самого початку не було розходжень. Тому 

члени польської соціал-демократичної групи називалися «союзниками». 

Група польських соціалістів (ППС) під впливом соціал-демократичної 

пропаганди останніх двох груп перетворилася в соціал-демократичну» [678, 

с. 51].   

«Київський союз боротьби» розбудував свої осередки, посилив видання і 

поширення революційних прокламацій, листівок, літератури, очолив страйки 

на підприємствах та роботу серед студентів вишів Києва і взяв участь у 

заснуванні 1898 року партії РСДРП  [348, с. 58-60; 551, с. 5-6; 308, с. 94-96]. 

Чимало соціал-демократів з числа членів польської «Корпорації» поповнили 

лави цієї інституції. До складу виконавчого комітету організації увійшли 

поляки Адам Рабчевський, Вінцентій Богуцький та Петро Полонський. 

Активними діячами її стали Казимир Петрусевич, Едуард Плетат, Юзеф 

Мошинський, Мар’ян Гурський, Казимир Шуляковський, Вікентій Дрелінг, 

Є. Чарномьска та ін. [31, s. 99; 795, s. 89]. Мало того, у зв’язку з арештами 

наприкінці 1897 р. К. Петрусевич і М. Гурський змушені були вибути з Києва 

до Катеринослава, де взяли активну участь у заснуванні робітничих гуртків та 

створенні «Катеринославського союзу боротьби за визволення робітничого 

класу в Росії» [317, s. 100-101]. 

Діяльність «Київського союзу боротьби» та його осередків привернула 

увагу жандармських структур, яким вдалося провести масові репресії та 

припинити його існування.  Зокрема, впродовж 1898 і 1899 рр. були проведені 

масові обшуки і арешти, здійснені слідчі дії проти понад 200 учасників 

революційного руху і, насамперед, «Київського союзу боротьби», серед яких 

було 36 поляків-католиків (12 студентів університету – членів «Корпорації», 

решта службовці, робітники) [305, с. 210-220]. Жандарми виявили бібліотеку 

організації, яка налічувала 1049 назв революційної літератури, в тому числі 64 

польською мовою, а на квартирі К. Чарномської і П. Полонського – 1794 книг, 

брошур і прокламацій, що поширювалися по Україні та у Києві, з яких 214 

політичних видань та 70 відозв польською мовою [678, с. 148-152]. До суду 
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було притягнуто 142 особи у справі «Київського союзу боротьби». 2 березня 

1900 р. імператор Микола ІІ затвердив судові вироки, за якими 105 осіб були 

піддані різним адміністративним покаранням (заслання або в’язниця на різні 

строки, під нагляд поліції), 35 осіб – виправдано за недоказовістю [326, с. 105-

107].  Статистика притягнутих до суду свідчить, що 108 осіб були чоловіки, а 

32 – жінки, з них 119 осіб мали вік до 20-ти – 30 років, представники 

інтелігенції – 63, робітничих професій – 67, ремісничих – 10. За національною 

ознакою: росіяни – 24, українці – 13, євреї – 71, поляки – 22, литовці – 5 осіб. 

З-поміж 22 осіб поляків 8 належали до інтелігенції (вчителі, чиновники тощо), 

14 осіб були студентами вишів Києва, більшість яких були членами польської 

«Корпорації» [326, с. 108].  

За вироком суду найбільш діяльних членів «Київського союзу боротьби» 

з числа поляків було заслано на 3-4 роки під нагляд поліції у Вологодську 

губернію, зокрема, Казиміра Петрусевича, Адама Рабчевського, Леопольда 

Залівського, Бориса Шена, Казиміра Шуляковського, Петра Полонського та 

інших, ув’язнено на 6 місяців Вацлава Климовича, віддано під відкритий 

нагляд поліції за місцем проживання Анатолія Вержбицького, Романа 

Маєвського, Едуарда Плетата та 10 інших поляків [326, с. 105-107]. Всі 

названі поляки брали активну участь у соціалістичних гуртках «Корпорації» 

та соціал-демократичних осередках поза неї переважно з 1893 р. і, зрештою, 

сформувалися як професійні революціонери. 

Загалом, оцінюючи внесок поляків у революційний рух у Києві в 1890-ті 

– до 1904 рр., відомий його діяч Ю. Мошинський у своїх спогадах навів понад 

20 прізвищ приналежних осіб до осередків ППС та майже 50 – пов’язаних з 

соціал-демократією [345, с. 201-208]. Статистика підтверджує слабкість 

позицій у революційному русі пепеесівців зазначеного періоду. Репресивні дії 

щодо названих осіб поляків за їх участь у революційному русі на 90 відсотків 

підтверджуються документами Департаменту поліції, жандармських і 

охоронних управлінь [305-311]. 
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У 1901 – 1904 рр. «Корпорація» об’єднувала пересічно 12 гуртків («кіл»), 

частина з яких знаходилася під впливом ППС і була зорієнтована на націонал-

патріотичну діяльність у польському визвольному русі. Інші гуртки 

залишалися на соціал-демократичних позиціях РСДРП або СДКПіЛ. До таких 

належали гуртки Вітольда Заблоцького, Тадеуша Згурського, Войцеха 

Свентославського, Вітольда Вержейського та ін. [788, s. 451]. 

Ідейна боротьба в середині «Корпорації» загострилася у перші роки 

ХХ ст. Польську меншину, членів «білих» кіл і навіть радикалів, пов’язаних з 

ППС, не влаштовували марксистські погляди «червоних», і вони намагалися 

відвернути польських студентів з революційного шляху. Непримиренність 

політичних позицій цих таборів призвела до того, що в 1900 р. у «Корпорації» 

відбувся серйозний розкол. З її лав вийшли ті студенти київських ВНЗ, які 

були не згідні з ідейно-політичними засадами організації, прагнули ізолювати 

себе від російського та українського визвольних рухів й присвятити себе 

боротьбі за незалежну Польщу, заснували нове молодіжне об’єднання під 

назвою «Полонія» («Polonia»), яке розбудувалося і в своєму розвитку 

проіснувало до 1919 р. [734, s. 104]. Її засновником та ідеологом став 

колишній діяч «Корпорації» Станіслав Зелінський. З самого початку 

«Полонія» перейшла на радикально-націоналістичні позиції і знаходилася під 

впливом ППС й порвала з соціал-демократичним рухом [788, s. 453-454, 467]. 

З цього часу розпочалося суперництво між «Корпорацією» та «Полонією», 

яке роз’єднало студентів-поляків на ворожі табори і послабило студентський 

рух. 

На межі ХІХ-ХХ ст. жандармські органи виявили в Правобережній 

Україні низку таємних гуртків та організацій переважно з-поміж польської 

молоді навчальних закладів (у гімназіях Білої Церкви, Немирова, Кам’янця-

Подільського та ін.) [2, арк. 70-74]), які ставили головну мету брати участь у 

боротьбі за незалежність Польщі і залучити до неї місцеве польське 

населення, віруючих католиків і водночас нічого не мали спільного з 

революційним рухом.  
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Зокрема, значну стурбованість у правоохоронних органів Петербурга, 

Києва і Житомира викликало утворення у 1-й Житомирській гімназії в 1897 р. 

таємного товариства «Маніфест польського національного правління». 

Початки його заснування сягають у 1894 рік і належали тоді учневі VI класу 

Едуарду Яніцькому, поляку-католику, сину волинського поміщика, та 

однокашнику Станіславу Подвишинському, сину управителя маєтку, обидва 

які до цього навчалися в Немирівській гімназії і там брали участь у 

польському гуртку [108, арк. 2-3]. Майже три роки товариство в 

Житомирській гімназії перебувало на стезі становлення і носило умовну назву 

«Патріотичне товариство» [81, арк. 53]. Зрештою, з весни 1897 р. учасники 

стали серйозно розробляти плани, статут, програму товариства, засоби 

конспірації, накопичення коштів (щомісячний внесок 25 коп. й ін.), придбання 

гектографа, фарби і паперу для друкування видань відозв і газети [109, арк. 5-

8]. У серпні цього ж року, залучивши в свої лави до 40 поляків-гімназистів VI-

VIII класів, заявило себе як товариство «Маніфест польського національного 

правління», яке для конспірації нібито знаходилося в Литві, а в Житомирі – 

існувало лише його відділення, і приступило до активної діяльності. Було 

створено «Польське національне правління (уряд)», до складу його ввійшли 

обрані на засіданні гуртківців: начальник – уже учень VIII класу Едуард 

Яніцький, віце-начальник – С. Подвишинський, воєнноначальник – Станіслав 

Янковський, секретар – Ісідор Сладкий, члени – Броніслав Войнарович, Януш 

Калицький, Ігнацій Бур’янський. Усі члени товариства для конспірації взяли 

для себе псевдоніми (Е. Яніцький (Роля), С. Янковський (Ієремія) тощо). 

Кожний, хто вступав у товариство, приймав присягу на зборах, які 

відбувалися на квартирах С. Янковського і С. Подвишинського, отримував 

віддруковане посвідчення [308, с.111, 162].  

Свою діяльність товариство розпочало з роздрукування гектографом на 

квартирі С. Подвишинського 150 примірників польського мовою програми-

відозви «Маніфест польського національного правління» та видання першого 

числа журналу «Niepodległość» («Незалежність»). У зверненні до польського 
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суспільства в «Маніфесті», створеним С. Янковським, під девізом «Польща 

пала від анархії, сильним урядом вона повинна знову повстати!», 

пропагувалося чинити опір Російській імперії проти денаціоналізації поляків 

(ліквідації польської мови і національності), турбуватися про підняття 

польського патріотичного духу, готувати нове повстання для утвердження 

політичної незалежності Польщі (відновити Річ Посполиту) і повернення до її 

складу краю (Правобережної України). Зрештою, оголошувалося про 

створення Польського національного уряду і обов’язок усіх поляків 

виконувати його рішення, які «зможуть забезпечити успіх у боротьбі з 

сучасним урядом (самодержавством)». Разом з тим, у «Маніфесті» заявлялося, 

що «Національний уряд не є революційною установою, не думає в цей час ні 

про які перевороти, хоча відновлення політичної незалежності Польщі і є його 

головною метою» [158, арк. 7].  

«Маніфест» датувався 29/17 листопада 1897 р., тобто річницею початку 

польського повстання 1830-1831 рр., був підписаний начальником і 

секретарем «уряду» [81, арк. 10, 108; 308, с. 108]. Журнал «Незалежність» 

деталізував програмні засади товариства. Автори Е. Яніцький, 

С. Подвишинський, Б. Войнарович помістили статті «Перебування царя у 

Варшаві», «Пам’ятники Міцкевичу і Муравйову» та інші, описували 

становище польської меншини в Україні під царатом, форми боротьби з ним 

за свободу, закликали вивчати військову справу та ін. [308, с. 109, 111]. 

Видрукувавши тираж «Маніфесту» і проспект журналу «Незалежність», 

члени товариства в середині листопада 1897 р. стали розсилати їх у конвертах 

з поштових відділень Житомира, Бердичева і Козятина відомим польським 

діячам, ксьондзам костелів, друзям студентам і знайомим. Усього було 

відправлено понад 30 конвертів. Зокрема, 19 листопада 1887 р. лист з 

відозвою і проспектом журналу отримали настоятелі костелів у м. Замості 

Люблінської, м. Августові Сувалкської губерній,  Меджибожі Летичівського 

повіту Подільської губернії, лікар м. Старокостянтинова Волинської губернії 
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І.Кох, студент Новоросійського університету Богуцький та ін. [81, арк. 268-

279; 197, арк. 1-3].  

Про ці листи одразу ж дізналися жандармські управління і швидко 

виявили адресатів, що призвело до розгрому товариства. Арешти розпочалися 

29-30 листопада 1897 р. Крім членів товариства, до слідства були притягнуті 

студенти Київського університету – діячі «Корпорації» Шимон Омецинський, 

Сігізмунд Войнарович (брат Б. Войнаровича), Ігнацій Загурський, Микола 

Яніцький та інші [81, арк. 18]. Хоча їх зв’язок з товариством не був 

доведений, проте наводить на думку, що воно мало контакти і наставництво з 

боку «Корпорації». Після слідства всі члени товариства, які мали вік до 17 

років, були віддані під нагляд поліції, а Е. Яніцький (18 років), відбув 

ув’язнення в тюрмі [81, арк. 95].   

Поява таких таємних товариств свідчила, що в польській меншині 

Правобережної України з 1890-х років досить активно зростали політичні 

сили, які підтримували польський визвольний рух, але, на жаль, на 

ідеологічних традиціях відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 р., що 

суперечило національним інтересам українського народу. Водночас у 

середовищі місцевого польського населення, особливо молоді, в цей період 

формувався табір, що належав до лівиці, який взяв участь у революційному 

процесі й на перше місце ставив інтереси боротьби проти російського 

самодержавства за економічні, соціальні, політичні права і свободи трудящих 

імперії, зокрема в Україні та Польщі.     

Як приклад, радикально налаштовані члени польської студентської 

«Корпорації» та поза неї учасники  революційних організацій не тільки 

займалися політичною самоосвітою, пропагандою серед трудящих Києва і 

регіонів соціалістичних та опозиційних до самодержавства ідей, але й активно 

залучалися до проведення акцій протесту, мітингів, страйків у вишах і на 

підприємствах та інших дієвих форм боротьби з існуючим режимом. Перш за 

все, більшість членів «Корпорації» взяли активну участь у ході першої 

(1899 р.), другої (1901 р.), третьої (1902 р.) Всеросійських студентських 
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страйків у Києві, Харкові, Одесі та інших своїх виступів в університетах [522, 

с. 16]. У відповідь київська влада заарештувала і вислала з міста 255 студентів 

«головних агітаторів» першого Всеросійського страйку. 7 грудня 1900 р. у 

Київському університеті відбувся багатолюдний мітинг студентів на 

підтримку організації участі молоді в другому Всеросійському страйку 

студентів. 406 студентів – учасників мітингу були занесені до списків поліції. 

З них за вироком царського суду наприкінці 1900 р. 183 студентів Київського 

університету були відданні в солдати терміном від одного до трьох років, 217 

студентів відбули ув’язнення карцером та інші адміністративні покарання 

(відчислення з вишу, вислання, нагляд поліції) [655]. Серед організаторів 

студентських заворушень 1899 – 1900 рр. були керівники польської 

«Корпорації» Л. Скаржинський, І. Вилежинський, В. Мех, С. Завадський та ін.  

У складі 183-х репресованих студентів були відраховані з університету 

поляки Я. Вилежинський, В. Вітковський, А. Мінкевич, Ю. Почентковський 

та інші, яких після кількох місяців в’язниці було відправлено на військову 

службу солдатами на Кавказ на три роки [788, s. 434].  

В лютому 1901 р. у відповідь на віддання в солдати 183-х студентів 

страйкувало в Російській імперії понад 30 тисяч студентів демократичного 

спрямування різних національностей 35-ти з 38-ми вишів під гаслами 

боротьби з царським самодержавством [475, с. 49]. 11 березня 1901 р. 

Київський комітет РСДРП організував у місті грандіозну революційну 

демонстрацію у кількості 15 тисяч осіб мешканців (робітники, службовці 

тощо) та студентів, яка пройшла під червоними прапорами і гаслами «Геть 

самодержавство!» по Хрещатику, Фундуклеївській і Володимирській 

вулицях, солідаризуючись з репресіями проти студентів. Демонстрантів не 

змогли розігнати ні побиття поліцейськими, ні арешти [788, s. 433; 361]. З-між 

організаторів цієї першої у Києві масової демонстрації під червоними 

знаменами були також зі складу місцевого Комітету РСДРП поляки Адам 

Рабчевський, Сігізмунд Скібчинський, Олександр Шиманський, Святослав 
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Завадський, Северин Волосевич та ін. [293, арк. 67-68; 245, арк. 186, 188; 6, 

арк. 8, 88; 164, арк. 3, 7]. 

26 березня 1903 р. у Київському університеті відбулися збори, 

організовані «Союзною радою об’єднаних земляцтв і організацій», на які 

з’явилося до 1200 студентів. Було ухвалено резолюцію: «Студентство вважає 

себе нерозривно зв’язаним з революційним рухом, висловлює протест 

існуючому монархічному ладу…» [475, с. 124]. Кульмінацією студентської 

боротьби за свої права стали людні збори 3 листопада 1903 р. у Київському 

університеті (понад 700 осіб) та Політехнічному інституті (понад 500), серед 

організаторів яких були студенти-поляки Сігізмунд Стефанович (університет) 

та Микола Дашкевич (політех). Студенти солідаризувалися з студентами 

Гомеля, які за участь у протестах були побиті і арештовані поліцією. Після 

невдалих спроб розігнати київське зібрання втручанням ректорів, попечителя 

учбового округу і поліції, студенти колоною пройшли по вулиці з піснею 

«Вічна пам’ять» та гаслами «Геть самодержавство!», «Геть поліцію» і 

розійшлися [279, арк. 102-105]. 

Підсумовуючи участь поляків у революційному русі напередодні подій 

1905 р., наведемо приклад того, що в 1903 р. у Лук’янівській тюрмі м. Києва 

утримувалося 146 політичних в’язнів, у тому числі 15 осіб польської 

національності. Серед них: слюсарі Е. Плетат, Б. Хордоновський, токар 

А. Кознячковський, чоботар К. Ольшевський, студент С. Верцинський, лікар 

Г. Радковський, гімназист Г. Селіцький та ін.  [279, арк. 102-105, 87]. Ці в’язні 

були репресовані за участь у боротьбі за політичні, соціальні і економічні 

права трудящих без різниці національностей.  

Після другого з’їзду РСДРП її діяльність на теренах Правобережної 

України посилюється. На початку січня 1904 р. було проведено арешти членів 

Київської організації РСДРП, але в березні того ж року вона відроджується і 

змінює свою структуру: ділиться на 8 районів. Так, партійну організацію 

Шулявського району міста очолив Всеволод Будзілевич. Членами організації і 

поширювачами нелегальної літератури РСДРП були Савіцький – студент-
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поляк Київського політехнічного інституту і Леон Селіцький – студент 

університету [60]. Видатним діячем РСДРП у Києві у 1903 – 1904 рр. був Іван 

Броніславович Озембловський, який притягувався до відповідальності за 

транспортування нелегальної соціалістичної літератури з-за кордону. 

Неодноразово бував у Москві, а в березні 1905 р. з Москви виїхав до Києва, 

увійшовши до складу РСДРП. У 1906 р. за участь у революції був затриманий 

і засланий в Тобольську губернію [64; 65]. 

На таких самих позиціях перебували поляки – діячі соціал-

демократичних груп у Білій Церкві (В. Закржевський) [201, арк. 15], 

Житомирі (Я. Квасницький, А. Загурсьський, Є. Гацкевич та ін.) [229, 

арк. 8, 11], Кам’янці-Подільському (Є. Прушинська, К. Гродецький, Л. 

Захаржевська) [203, арк. 100-105] тощо. 

У 1903 р. була створена Житомирська організація РСДРП. Її 

організатором був Ян Іванович Квасницький. До нього примкнули Святослав 

Завадський і Євгеній Гацкевич, Адам Загурський, Мечислав Сороковський, 

Адам Кашевський. Організація існувала декілька років [66], поширювала свій 

вплив на інші населені пункти губернії [68]. 

Загалом у Волинській губернії напередодні 1905 р., крім польської 

конспірації та організацій РСДРП, функціонувало ще п’ять  політичних і 

громадських партій: осередки Партії соціалістів-революціонерів, 

Житомирської робітничої організації партії соціалістів-революціонерів, 

Селянської спілки, групи анархістів-комуністів, Спілки учнів Житомира. 

Спільним для всіх партій і організацій була значна кількість членів польської 

національності [67].  

Найбільш революційно налаштовані поляки брали участь в організаціях 

Партії соціалістів-революціонерів Києва, Житомира, Бердичева та інших 

місць. Зокрема, у складі Бердичівської бойової організації есерів у 1903 – 

1904 рр. були поляки селяни Юзеф Качановський, Франц Вацек, міщани 

Владислав Закржевський, Людвиг Корбут, київської організації есерів: 

студенти Всеволод Родзіовський, Костянтин Нельговський, Варвара 
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Ваховська та ін. [262, арк. 127-128]. Водночас серед польської меншини 

Правобережжя у 1904 р. поширювалися революційні відозви СДКПіЛ «До 

польського суспільства», «Хліба і праці», в яких робітники закликалися до 

боротьби проти російського самодержавства за свої економічні і політичні 

права [32, арк. 21-22; 205, арк. 3, 4], поширювалася газета ППС «Robotnik» [9, 

арк. 321]. У 1904 р. польська меншина за участю своїх представників у 

мітингах, зборах, розповсюдженні прокламацій засудила російсько-японську 

війну [120, арк. 12-13; 221, арк. 1]. Зокрема, 14 жовтня 1904 р. робітник 

Південно-російського заводу Валеріан-Франц Касперович був заарештований 

за поширення прокламацій під назвою: «Війна проти війни» [62]. Виступи під 

аналогічними гаслами відбулись в Могилів-Подільському, Кам’янці-

Подільському, Балті [63]. 

Все це свідчило, що поляки не стояли осторонь від революційних подій, 

які наростали в країні. 

У 1903 – 1904 рр. посилилися позиції ППС у регіонах Правобережжя. 

Так, начальник Волинського губернського управління 23 лютого 1904 р. 

доповідав у Департамент поліції, що з 1903 року в Житомирі функціонує в 

досить значному складі Польська партія соціалістична, «…яка, без сумніву, 

відчуває до російського люду таємну ненависть і злобу» [247, арк. 11]. Ця 

партія, за його відомостями, «закликає через посередництво ксьондзів, 

поміщиків, орендаторів, яких в губернії велика кількість, вести боротьбу 

всіма методами з державними устоями», переслідуючи головну мету – 

незалежність Польщі [247, арк. 12]. Партія також закликає до об’єднання 

дрібних спілок у потужні організації для відкритого протесту проти царату 

[208, арк. 15]. В лютому 1904 р. у Житомирі була розповсюджена відозва за 

підписом «Польське товариство», в якій, зокрема, зазначалось, що «…війна з 

Японією – це не війна всього народу, а російського уряду, проти деспотії 

якого повстає краща частина російського народу, а тим паче ми, поляки» [247, 

арк. 16]. Такі відозви були поширені у Ровенському [208, арк. 14], 

Дубненському [247, арк. 42] та інших повітах Волинської губернії. 
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Проте консервативний табір польської меншини Правобережної України 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. був вороже налаштований щодо участі 

польського населення в революційному русі і, де це можливо, прагнув 

відволікти або перешкодити йому в цьому. Тому участь поляків у 

соціалістичному та соціал-демократичному русі була виявом протесту проти 

націонал-патріотичної замкнутості своєї меншини [435, с. 6-7]. 

Польська аристократія, яка шукала компромісу з самодержавством і 

домагалася збереження своїх станових, економічних прав і привілеїв, стала на 

шлях використання як легальних, так і конспіративних громадських товариств 

і організацій, через які прагнула здійснювати свій вплив на суспільство.     

Таким чином, незважаючи на репресії самодержавства, польська громада 

Правобережної України використовувала всі легальні і нелегальні шляхи для 

утримання своїх позицій в економіці, збереження певних впливів у 

політичних колах. Разом з тим, можемо стверджувати, що певні представники 

польської громади прагнули знайти порозуміння з українським народом, 

беручи участь у соціал-демократичному русі та в боротьбі трудящих з 

самодержавством за права і свободи. 

 

Висновки до розділу 

 

Відсутність можливості у 1890-ті – по 1905 рр. мати власні легальні 

економічні, освітні, політичні, культурні та іншого профілю об’єднання, 

організації та партії викликала нагальну потребу польської меншини 

Правобережної України максимально для власних потреб скористатися 

діяльністю дозволених російською владою сільськогосподарських, 

промислових, ремісничих, кооперативних та інших товариств, що 

засновувалися в цей період. Польська громада мала достатню кількість 

високоосвічених фахівців у різних галузях економіки й опікувалася тим, щоб 

ефективно через ці організації залучити свої латифундії, середні і дрібні 

господарства та підприємства до ринкових потреб і, отже, зберегти свої 
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панівні позиції не тільки в економіці, але й в суспільних відносинах України, 

зрештою, забезпечити подальше автономне існування своєї громади. Тому, 

поляки складали відверту більшість у керівному складі та мали суттєву 

кількість з-поміж членів усіх названих товариств. Водночас через ці інституції 

як найкраще налагоджувалося українсько-польське співробітництво, 

шукалися шляхи польсько-українського примирення і співжиття. Прикладом 

може слугувати подвижництво на цьому ґрунті польсько-українського діяча 

Й. А. Волошиновського, будівничого кооперативного руху в Подільській 

губернії на початку ХХ ст.     

Водночас польська меншина  не могла стояти осторонь від суспільно-

політичних та революційних процесів, які відбувалися в досліджуваний 

період у Російській імперії, зокрема в Правобережній Україні та Королівстві 

Польському. Не  маючи змоги легально реалізувати свої ідейно-політичні дії, 

позиції, погляди, які структуризували місцеве польське населення, його 

табори та угрупування взяли участь у діяльності існуючих, створенні нових, у 

тому числі власних, конспіративних організацій, товариств, партій різного 

ідеологічного спрямування. Під впливом наростаючої з початку 90-х рр. 

ХХ ст. соціально-економічної та політичної кризи в імперії, поширення 

марксизму, розвитку українського і польського визвольних рухів 

представники трудящих та прогресивної інтелігенції, особливо студентської 

та учнівської молоді польської меншини Правобережжя взяли активну участь 

у розбудові соціалістичного та соціал-демократичного руху в регіоні, в своїх 

об’єднаннях, земляцтвах та корпораціях утворили так званий табір 

«червоних» – опору лівих революційних сил, які стояли на позиціях спільної 

боротьби з іншими національностями українського народу проти російського 

самодержавства, за економічні, соціальні, політичні права і свободи. 

Натомість консервативні кола польської меншини сформували табір 

«білих» (правиці), який прагнув звести боротьбу проти царизму до ізоляції 

поляків від загального революційного руху і звести її лише до вирішення 

завдань боротьби за незалежність Польщі. Цей табір був живильною силою 
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для діяльності Польської соціалістичної партії (ППС) та інших 

загальнопольських і місцевих національно-патріотичних організацій. Сама ж 

верхівка польської громади, щоб зберегти свої станові і економічні привілеї та 

позиції, була схильна до угодовства з російським самодержавством.  
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РОЗДІЛ 4  

УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА 

РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ПРОЦЕСАХ КИЇВЩИНИ, ВОЛИНІ Й ПОДІЛЛЯ 

(1905 – 1914 рр.) 

 

4.1. Поляки в революційних подіях 1905 – 1907 рр. 

 

Як відомо, 9 (22) січня 1905 р. царські війська розстріляли перед Зимовим 

Палацом у Петербурзі 150-тисячну мирну демонстрацію робітників, які йшли 

до імператора, щоб вручили петицію зі скаргою на умови життя і праці. 

Загинуло близько 1000 осіб. У відповідь всі регіони Російської імперії 

охопила хвиля  страйків і демонстрацій трудящих під антимонархічними 

гаслами, що призвело до  трирічної революції у боротьбі з самодержавством. 

У вирі цих подій опинилась польська меншина Правобережної України, яка 

стала, з одного боку, об’єктом революційного гніву народних мас, у першу 

чергу українського селянства, а з другого, – суб’єктом, тобто прогресивна 

частина польського населення  підтримала і взяла активну участь у різних 

формах протистояння режиму. 

Чому ж польська громада, особливо її аристократичні і заможні верстви 

стали об’єктом народних виступів? Нагадаємо, що на межі ХІХ – ХХ ст. 

польським землевласникам Правобережної України належало, як ми вже 

зазначали раніше, 3080 тис. десятин землі, яка в основному належала 3386 

маєткам, залишались першорядною соціально-економічною силою. Більше 

78% маєтків нараховували по 100 дес., близько 
1
/4  – від однієї тис. дес. до 

80 тис. дес. землі [670, с. 192]. Обробляли цю землю в абсолютній більшості 

українські селяни, переважно малоземельні та безземельні, сповна несли гніт 

з боку поміщиків, управителів та їх челяді. Неймовірний розквіт, зумовлений 

технічним прогресом, повністю компенсував постійні переживання заможних 

верств польської меншини внаслідок політичних переслідувань з боку 

російської адміністрації. Саме події революції 1905 р., за визначенням 
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Д. Бовуа, загострили стосунки між «владою, шляхтою і народом на 

Правобережній Україні», або «шляхта опинилася між царизмом та 

українськими масами» [429, с. 306]. 

На початку ХХ ст. у зв’язку із загостренням революційної ситуації 

російська адміністрація в Україні пішла на зближення із землевласниками-

поляками, оскільки була зацікавлена у стабільності і спокої у краї. Тому, коли 

на Волині розгорнулась боротьба за сервітутні землі між селянами і 

землевласниками, Волинський губернатор, не вагаючись відправив туди 

війська. На прояви насильства з боку поміщицького двору, селяни відповідали 

не менш брутальними формами протесту, насамперед, підпалами майна, а 

іноді й фізичною розправою над особливо ненависними їм управителями, 

орендарями та слугами. «Селянська «жакерія» на Правобережжі, то 

спалахуючи, то затихаючи на деякий час, тривала аж до 1917 року» [469, 

с. 231]. Про її запеклість свідчать дані, наведені українським істориком 

М. Лещенком. Згідно з ними, протягом 40 років від часу скасування 

кріпосного права до початку ХХ ст. в Україні зафіксовано понад 5 тис. 

селянських заворушень, які охопили 6530 сіл із населенням 5,2 млн. осіб. У 

період із 1900 до 1904 року сталося 1100 виступів, до яких причетні 1300 сіл 

із населенням понад 800 тис. осіб. Значну більшість цих виступів 

зареєстровано на Правобережжі в період революції 1905 – 1907 рр., позаяк 

етносоціальний конфлікт між малозабезпеченим українським селянством і 

латифундистами-поляками був тут найгострішим [534, с. 297-300]. 

Звісно, поміщики (без огляду на національність і віросповідання) за 

підтримки російської адміністрації намагались не допустити ескалації 

селянського руху. Проте навіть об’єднаними зусиллями в 1905 – 1907 рр. вони 

не змогли стримати його справжнього вибуху. Адже лише протягом двох 

років цієї революції кількість селянських виступів більше аніж у тричі 

перевищувала аналогічні показники останнього десятиріччя ХІХ ст., 

охопивши понад 3000 населених пунктів із населенням більше 2 мільйонів 

осіб [535, с. 86, 216]. 
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Форми боротьби селян із землевласниками були найрізноманітнішими: в 

11 випадках зафіксовано захоплення поміщицьких земель; у 50 випадках – 

боротьба за поліпшення умов оренди; у 21 випадку – боротьба за випаси, луки 

та водопої; у 186 випадках – потрави поміщицьких сінокосів і посівів; у 153 

випадках – самовільні вирубки лісу; у 24 випадках – розгроми поміщицьких 

маєтків; у 338 випадках – підпали поміщицьких маєтків і майна; у 10 

випадках – убивства поміщиків і царських чиновників; у 1490 випадках – 

селянські страйки [535, с. 92-93]. 

В роки революції характер і форми селянських виступів були, по-суті, 

продовженням боротьби селян за сервітути кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Тому пік 

заворушень на селі протягом 1905 – 1907 рр. припадав на квітень-липень, 

коли традиційно загострювалися проблеми землі для випасання худоби, 

заготівлі кормів і палива на зиму. В зв’язку з цим наближений до польських 

землевласницьких еліт Південно-Західного краю «Dziennik Kijowski» 

апелював до уряду, щоб той, нарешті, скасував сервітути, які «отруюють 

співжиття селян і землевласників» [386, 1906 р., 21 лют.]. 

У роки революції 1905 – 1907 рр. поміщики-поляки та працівники їхніх 

двірських служб, котрі в своїй більшості теж були поляками, особливо гостро 

відчували загрозу з боку розбурханої селянської стихії. Бо на відміну від 

російських чи інших землевласників, які після придбання земель у Південно-

Західному краї продовжували проживати у Москві, Петербурзі чи взагалі за 

кордоном, польські землевласники поколіннями мешкали у своїх резиденціях, 

що передбачало постійний контакт з українцями [354, s. 55]. Непросте 

переплетіння соціального і національного чинників у селянських рухах 

періоду революції найточніше витлумачив Я. Грицак. Він вважає, що 

соціальні відмінності, які відмежовували селян від маєтку, були разом з тим і 

національним бар’єром між українцями і не українцями. А тому боротьба 

селян за землю була одночасно боротьбою за національне визволення, 

оскільки її вістря спрямовувалось проти польських і російських поміщиків, 

зросійщених і спольщених українських землевласників [463, с. 67, 100]. 
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Події революції 1905 – 1907 рр. стали для «українських» польських 

магнатів своєрідним «порогом перестороги». Дехто з них наляканий 

страхітливими селянськими програмами, рятувалися виїздом, скоріше втечею, 

з Правобережжя за кордон, інші, заздалегідь продавши свої маєтки, вкладали 

гроші у банки, цукроварні, доходні доми, задля безпеки переселились з 

резиденцій до міст [349, с. 52-53]. За даними Є. Чикаленка, дворянське 

землеволодіння в Правобережній Україні з 1905 по 1914 рр. скоротилось на 

1937 тисяч десятин. Хоч у порівнянні з іншими регіонами України воно 

виявилось «особливо стійким». До 1914 р. воно скоротилося менше ніж на 

третину. У решті українських губерній цей показник наближався до 50, у 

європейській частині Росії – до 54 відсотків [349, с. 53]. 

Загалом верхівка польської меншини Правобережної України зайняла 

ворожі позиції відносно революції 1905 р., прагнула у політичних маневрах 

зберегти свою корпорацію, захистити станові інтереси та власність, домогтися 

уступок з боку самодержавства на свою користь. Впливовими діячами цієї 

верхівки виступали найбільші землевласники і титуловані в шляхетстві 

(дворянстві) Володимир Грохольський, Адам-Міхал Замойський, Маврикій 

Замойський, Юзеф Потоцький, Владислав Браницький, Роман Сангушко, 

Франциск Потоцький, Костянтин Браницький та ін. [670, с. 193]. Для  

збереження свого політичного впливу ця верхівка вирішила залучити 

польське населення до виборів у першу російську Державну Думу 1906 р., 

щоб мати в ній своє представництво.   

З розвитком революційних подій та з метою використання їх у своїх 

інтересах у грудні 1905 р. польські землевласники Правобережжя України 

прагнули створили фракцію Конституційно-демократичної партії (ендеків), 

яка діяла в Королівстві Польському. Її лідер Роман Дмовський проголосив 

головну ідею в програмі партії – відновлення національного руху на 

польських землях (у тому числі українських), кінцевою метою якого могло 

стати відродження незалежної Польщі [581, с. 111]. Обґрунтовуючи 

інкорпорацію українських земель – Волині, Поділля, Київщини і Східної 
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Галичини – у майбутню Польську державу, він вважав нереальним 

відновлення її в кордонах 1772 р. [640]. Водночас ендеки відмовляли 

українцям у праві творення власної держави, за що піддавалися гострій 

критиці В’ячеславом Липинським [748, s. 76].   

Проте творці фракції ендеків на Правобережжі ставилися до програми 

партії стримано і обережно й спрямовували свою діяльність на залучення 

участі польського населення у виборах до першої Державної Думи у Росії, 

щоб здобути там своє представництво, та на захист станових інтересів 

польської меншини. Вже 2 грудня 1905 р. була поширена в губерніях України 

«Відозва Польської конституційно-демократичної партії України, Волині і 

Поділля» В ній, зокрема, писалося: «Поляки почувають себе не колоністами 

цієї землі, а є повноправними громадянами і бажають служити разом з її 

жителями. Будемо домагатися абсолютної рівності перед законом, свободи 

совісті, рівності церков усіх релігій і їх автономії, свободи слова, друку, 

зборів, союзів, товариств, свободи проживання, недоторканості особи і 

покарань тільки по суду. Будемо стояти за рівність всіх народностей і за 

розвиток культури кожної народності» [20, арк. 181]. Це загальноприйняті 

демократичні вимоги, які були ідейним підґрунтям революції. В 

національному питанні у відозві вимагалося: «Для Царства Польського 

визнаємо необхідність автономії із законодавчим сеймом. Для інших 

провінцій також будемо вимагати автономії і перш за все для нашого краю. 

Ми стоїмо за саму широку децентралізацію влади законодавчої та 

адміністративної» [20, арк.181]. Тут ми не бачимо загальнореволюційного 

гасла «Геть самодержавство!», а лише пошуки компромісу з російською 

владою. Головне аграрне питання у відозві визначалося так: «Земельне 

питання повинно бути на першому плані. Усунути всі перешкоди в піднесені 

культури власників. Знищити сервітути. Зробити доступними кредити і 

сприяти переселенню селян» [20, арк. 181]. Отже, обійдено увагою ключові 

аспекти розв’язання антагоністичних стосунків поміщиків і селян, 

перерозподілу земельної власності тощо. Цим самим у відозві 
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знівельовувалися декларативні вимоги про свободу, рівність у суспільстві, 

зберігалося право на недоторканість земельної власності  і привілеїв 

польських поміщиків, що й характеризує консерватизм так званої польської 

кадетської партії, яка так і не утворилась, а залишилася лише фракцією, котру 

очолили її ідеологи Станіслав Кноль, Юлій Крачкевич, Йордан Солтан та інші 

[20, арк.181]. Поляки були у складі практично всіх організацій та відділень 

Конституційно-демократичної партії, які діяли на Київщині, Волині та 

Поділлі. Наприклад, до Могилів-Подільської групи кадетів з 27 грудня 1905 р. 

увійшли поляки К. Бущинський, Й. Волошиновський, Р. Сумовський та ін.  

Після указу 11 грудня 1905 р. щодо організації в Російській імперії 

виборів до Державної Думи інша польська партія Національної демократії 

(ендеція) стала ініціатором створення в Польщі та українських землях спілки 

сільськогосподарських робітників «Зжеченє» (З’єднання). В рамках спілки 

«Зжеченє» націонал-демократи намагались об’єднати всі стани польського 

населення – від великих землевласників до зубожілої шляхти з метою 

отримання голосів на виборах. У «Зверненні до виборців», яке видрукував 

«Dziennik Kijowski» від 15 лютого 1906 р., основним мотивом виступало 

об’єднання поміщиків, духовенства, інтелектуалів із зубожілими дрібними 

власниками, управителями, чиновниками, орендарями чи офіціалістами у 

єдиному списку виборців, обіцяючи бідноті землю. Однак, після розпуску 

Першої Думи 7 липня 1906 р. новий порядок голосування уже не передбачив 

участі у виборах ні дрібної землевласницької шляхти, ні шляхти безземельної. 

Інтерес до об’єднання всіх верств польського населення згас. Були ще 

поодинокі спроби реанімувати «Зжеченє», але 20 липня 1907 р. виборчий 

комітет Поділля проголосив себе єдиним представником усіх поляків своєї 

губернії і відмовився від подальшої співпраці зі спілкою. На кінець 1907 р. 

«Зжеченє» перестало існувати [429, с. 146]. 

Таку саму мету  мав з’їзд аграріїв Волинської губернії в Житомирі 19 

вересня 1906 р., на який прибуло 123 делегатів переважно з числа великих 

землевласників. Почесним головою був обраний князь Р. Сангушко, а 
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головували  на з’їзді Олізар і Дерюжинський. Засновуючи аграрний союз, 

було визначено його мету: «захищати власність, великі володіння, мирне 

вирішення аграрного питання» [379, с. 20]. 

Проти виборів до Першої Думи, які проходили в березні-квітні 1906 р., 

категорично виступили як російські революційні партії (РСДРП, есери), так і 

в Польщі та Правобережній Україні СДКПіЛ та ППС. Вони оголосили 

активний бойкот виборам у Думу і, незалежно від своїх політичних програм, 

вважали, що Дума слугуватиме ширмою для царизму, відволікатиме від 

повної ліквідації самодержавства в інтересах російського і польського 

пролетаріату. СДКПіЛ висунула гасло «Хай живе демократична республіка з 

автономією Польщі!», «Геть з царської Думи, геть з царського уряду!» [751, 

s. 19]. Прикладом може слугувати масовий мітинг проти виборів у Державну 

Думу та існуючого державного ладу, що відбувся 14 вересня 1905 р. у 

м. Києві, в залі літературно-артистичного товариства. Учасники зібрання 

піддавали критиці «Положення про Думу», розглядали її як уступку царату 

перед наростанням революційного руху. В ході мітингу відбулися сутички з 

поліцією (три особи дістали поранення), затримано 271 учасника, на яких 

були накладені різні адміністративні стягнення. З-поміж затриманих було 

12 поляків, що зазначені у списках як «неблагонадійні», з яких 2 робітника, 

7 студентів університету та політехнічного інституту, 1 учень, 2 службовці, у 

тому числі головувала на мітингу активна діячка революційного руху в Києві 

полька Софія Зелінська [285, арк. 82-95]. 

Така агітація призвела до того, що значна кількість виборців усіх 

національностей, у тому числі поляків Польщі та України, не з’явилися на 

дільниці для голосування. В Україні найбільше проігнорували вибори до 

Першої Думи залізничники, у Харкові брали участь у бойкоті 63 відсотки 

робітників, Одесі – 50, Києві – 29 [740, s. 1004]. 

Все-таки за результатами виборів у І Державну Думу від 480 депутатів 

«Коло польське» представляло Королівство Польське 34 депутатами або 7 

відсотків, «Коло поляків з Литви, Білорусі і України» (депутати з дев’яти 
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губерній Західного краю – 19 депутатів або 2,5 відсотка, позафракційних 

депутатів-поляків з цього регіону було 6, ще по одному були поляки від 

Петербурга, Казані і Кишинева. Разом у Думі налічувалося 55 поляків (10 % 

від усього складу Думи) [751, s. 30, 36; 594, с. 197]. Комітет партії Народної 

Демократії Польщі (ендеція) закликав усіх поляків-депутатів Думи 

підтримати «Польське коло» і ввійти до його складу. Проте депутати від 

литовсько-білорусько-українських земель утворили самостійну фракцію за 

назвою «Група поляків із Західних дільниць» або «Коло територіальне» з 

метою захищати інтереси цих народів, у тому числі польського населення 

[751, s. 36, 38]. Проте за своїм соціальним складом всі депутати фракції, за 

винятком одного, були шляхетського походження, власниками великих 

маєтків. Депутатами від Правобережжя в Думі були латифундисти Йосип 

Потоцький, володар 60 тис. дес. землі у Заславському та Новоград-

Волинському повітах Волинської губернії, Щасний Понятовський, юрист за 

фахом, землевласник, Володимир Грохольський, власник маєтку Гриців цієї ж 

губернії [670, c. 196, 198]. Тому вони вважали головною справою роботи в 

Думі в політичному плані домагатися від самодержавства зняття санкцій 

проти поляків й пошуки компромісів з владою, в національному питанні 

прагнути до польської автономії в Україні та захищати поміщицьку власність 

й, таким чином, були байдужі до інтересів, зокрема українського селянства, і 

не мали здатності подолати  аграрний конфлікт на селі, що робило польську 

меншину Правобережної України об’єктом революційної боротьби з нею.  

Інша площина – безпосередня участь представників польської меншини у 

революційних подіях 1905 – 1907 рр. на боці трудящих, в організаціях 

політичних партій і рухів, які діяли в Правобережній Україні, в першу чергу  

ППС, СДКПіЛ і російських – РСДРП, соціалістів-революціонерів (есерів) та 

ін. 

Перша хвиля наростання революційної стихії в Російській імперії та 

Україні припала на січень-травень 1905 р. Уже 12 січня цього року у відповідь 

на криваву розправу в Петербурзі у Києві відбувся потужний страйк протесту, 
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що тривав до 19 січня, який започаткували і поширили робітники Південно-

російського машинно-будівного заводу. Поліція заарештувала багатьох 

активістів і серед них слюсаря поляка Вацлава Гуляницького [474, с. 14-15]. 

Такі ж події відбулися в Житомирі. Зокрема, 13 лютого  на квартирі мешканця 

цього міста поляка дворянина Адама Кашевського під час жандармського 

обшуку було виявлено 254 примірника гектографічної прокламації «Царь 

прощает, царь жертвует», 169 примірників вірша «К солдатам», 129 відозв 

«Ко всем честным гражданам города Житомира», які видані Житомирською 

організацією РСДРП, а також окремі листівки «Ко всем гражданам России», 

«Всеобщая стачка и революция в Петербурге», «Кровью и железом», брошури 

«Письмо графа Л. Н. Толстого» та ін. Крім цього, у Кашевського було 

конфісковано два гектографа з чорнилами, папір, на яких друкувалися відозви 

[90, арк. 2-3]. Слідство констатувало, що ці поширювані революційній 

прокламації і листівки, які закликали у відповідь на «криваву неділю» в 

Петербурзі розпочати у Житомирі страйки та інші акції протесту, котрі 

масово відбулися в січні-лютому 1905 р. З-поміж головних організаторів 

виступив член місцевої групи РСДРП А. Кашевський [90, арк. 5]. 

Заворушення, демонстрації, страйки, мітинги під гаслами «Геть 

самодержавство!» та демократичних, економічних і соціальних перетворень 

повсюдно охопили як індустріальні, так і аграрні райони країни, які об’єднали 

мільйони робітників, селян, інтелігентів та інших верств трудящих. Уже в 

лютому 1905 р. в Україні відбулося 105 страйків, в яких взяло участь 71 тис. 

робітників [749, s. 993]. Навіть у відсталій економічно аграрній Подільській 

губернії, де було на підприємствах всього 36 тисяч робітників, у січні-квітні 

1905 р. в економічних і політичних страйках взяло участь 15 тисяч пролетарів 

[561, с. 184; 496, с. 35, 38]. Водночас аграрний рух охопив усі повіти цього 

регіону. На Поділлі відбулося 475 селянських страйків та виступів проти 

поміщиків та управителів маєтків, які до 90 відсотків були поляками [561, 

с. 185]. Селяни нападали на панські садиби, розбирали збіжжя комор, 

здійснювали масові порубки у поміщицьких лісах, захоплювали пасовища, а 
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під час страйків домагалися виконання економічних вимог. Польські 

землевласники сповна зазнали селянського гніву і вдалися за допомогою до 

російської влади для придушення цих виступів. 

Проте не тільки українські селяни боролися проти польського 

поміщицтва, але й до цього долучалися трудові верстви польської 

національної меншини. Зокрема, 3-4 квітня 1905 р. понад 400 селян містечка 

Городка та с. Сирватинці Кам’янецького повіту Подільської губернії 

влаштували страйк за свої права та підвищення зарплати проти місцевої 

економії польського землевласника. Проти страйкарів була кинута поліція, 

яка силою їх розігнала та арештувала 8 селян організаторів, з-між яких 

поляків Йосипа Радомського, Франца Цикельського, Петра Долинського, 

Григорія Гвоздовського [173, арк. 9-12]. Особливість етнічного складу 

м. Городка та навколишніх сіл полягає в тому, що тут здавна вагому частину 

місцевого населення складали поляки і українці-католики, серед яких 

переважали селяни, робітники та ремісники. Тому не дивно, що майже 50 

відсотків страйкарів були селянами-поляками, а решта українці. Загалом у 

квітні 1905 р. у Кам’янецькому повіті відбулися заворушення проти власників 

маєтків 30 сіл Городоччини (с. Кутківці, Івахнівці, Демківці, Яромирка і т.д.). 

Повітовий справник склав 30 квітня 1905 р. «Список осіб, яких притягли до 

відповідальності за протиправні дії, здійснені селянами в економіях 

землевласників», куди вніс 497 прізвищ селян, у тому числі 52 поляків [173, 

арк. 317-327]. Загалом на Поділлі у 1905 р. відбули тюремне ув’язнення за 

участь у заворушеннях 1312 селян, зокрема, за нашими підрахунками, 192 

селян-поляків [206, арк. 1-72; 207, арк. 3-24]. У слідчих справах того часу 

зберігаються звинувачення польських агітаторів, які створювали серед селян 

революційні гуртки та організовували їх виступи за захоплення панських 

земель. Зокрема, заарештовувався Людвик Пшездзецький (він же Анджей 

Рудницький) за те, що в 1905 р. у містечку Коростишеві Київської губернії 

заснував гурток міщан і селян, в якому агітував боротися проти 

самодержавства, за негайну передачу селянам усієї землі й закликав до 
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страйків проти землевласників [91, арк. 1-3, 5]. Таку ж роботу проводили 

серед міщан і селян м. Умані та сусідніх сіл Київської губернії студент 

місцевої школи землемірів та член соціал-демократичної групи Олексій 

Піонтковський (з шляхетської родини), дворянин Ян-Вацлав Лещинський.  

Міщанин  Михайло-Франц Лукашевич таку саму агітацію здійснював серед 

селян м. Літина, Хмільника і Сальниці Подільської губернії [70, арк. 110, 144; 

71, арк. 4]. 4 травня та 1 червня 1905 р. поляки Ян і Йосип Годзілевські 

поширили серед селян Фридрихівки Бердичівського повіту Київської губернії 

103 різних прокламацій Бердичівської організації РСДРП, в яких закликалося 

боротися за свободу, землю, належну оплату праці [238, арк.202]. Аналогічна 

ситуація була у решті інших місць компактного проживання польського 

населення Київщини, Волині і Поділля. Ці красномовні факти спільної 

боротьби селян обох національностей проти своїх гнобителів, що мали 

повсюдне місце на Правобережжі, майже не досліджені в історіографії 

проблеми. 

Демократичні кола польської національної меншини Правобережної 

України активізували свою участь під час Всеросійського жовтневого 

загального політичного страйку 1905 р. Його кульмінація досягла після 

опублікування царського «Маніфесту» 17 жовтня 1905 р. Хоча він «дарував» 

народам імперії демократичні свободи, проте всім стало зрозуміло, що це 

спроба самодержавства покінчити з революцією. Зокрема, газета СДКПіЛ 

«Głos rewolucji» тоді вмістила статтю «Друзі царської конституції в Росії і 

Польщі», в якій писалося: «По всій Росії після проголошення царського 

Маніфесту революція не тільки не затихла, але повсюдно розростається ще 

сильніше… революційний рух стикнувся з темною ще масою війська; 

повсюдно там доходило до самої кривавої боротьби. Так було в Калузі, 

Гродно, Києві, Мінську, Білостоку…» [336, s. 266]. 

Вже 18 жовтня 1905 р. у Київському університеті розпочався мітинг, який 

переріс у 20-тисячну демонстрацію, яка з червоними знаменами та гаслами 

«Геть самодержавство!» пройшла по Хрещатику і Володимирській вулиці до 
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міської Думи. Проти демонстрантів були стягнені війська, які застосували 

зброю [749, s. 1000]. Крім значної кількості студентів, до ходи протесту 

приєдналися представники всіх трудових верств різних національностей 

Києва, у тому числі чимало поляків. Організували і очолили демонстрацію всі 

опозиційні режиму політичні партії, у першу чергу соціал-демократи, есери. 

З-поміж них у перших лавах демонстрантів були члени «Студентської 

організації Київського комітету РСДРП Едуард Козловський, Венедикт 

Яроцький [226, арк. 98; 239, арк. 269], один з керівників «Бойової дружини 

Київського комітету партії соціалістів-революціонерів» Сигізмуд 

Верцинський, його колеги прапорщик запасу Всеволод Вержбицький, 

дворянин Петро Блонський та ін. [226, арк. 96, 98], від київської групи ППС 

дворянин Стефан Скварецький, в якого під час арешту було виявлено 6 чисел 

газети цієї партії «Robotnik», 157 прокламацій, 68 брошур польською мовою 

[12, арк. 36] тощо.   

Такі ж акції протесту прокотилися 18 та 19 жовтня 1905 р. у всіх 

губернських та багатьох повітових містах Правобережжя. Зокрема, в ці дні 

відбулися кількатисячні демонстрації у м. Кам’янці-Подільському, які 

завершилися на Губернаторській площі сутичками з поліцією. Серед 

організаторів революційних подій виступила місцева група РСДРП, керована 

відомим більшовиком Миколою Козицьким  [561, с. 186]. В її складі були 

соціал-демократи з числа поляків: О. В. Прушинська, Л. М. Захаржевська, на 

квартирі якої 19 жовтня була видрукувана гектографом прокламація «Голос 

народу до солдатів-громадян», що закликала до єднання з народом у 

революції під гаслами «Геть самодержавство!», «В бій за свободу». Під час 

розкидування відозви на вулицях міста Л. Захаржевська 20 жовтня була 

арештована поліцією [208, арк. 2, 14; 414, с. 70]. 

19 жовтня 1905 р., о 16 год. головну Александрівську вулицю 

м. Проскурова Подільської губернії заполонили тисячі міщан та селян 

сусідніх сіл, які дружно вигукували «Геть царя!», «Геть самодержавство». 

Попереду колони демонстрантів йшов і ніс червоний прапор місцевий 
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вчитель, колишній студент Варшавського університету Станіслав-Йосип 

Ельжановський, 1878 р. народження [497, с. 94-95]. Пізніше слідство 

з’ясувало, що він «дійсно займається організацією страйків серед робітників і 

веде протиправну агітацію в середовищі польського населення… брав участь 

в організації в Проскурові 19 жовтня протиурядової демонстрації і ходив по 

місту з червоним прапором» [97, арк. 2]. Під час обшуку на його квартирі 

жандарми виявили 5 брошур польською мовою «Друзі і вороги робітничого 

класу», лондонські видання ППС («Розповіді з польської історії для селян» та 

ін.), роздруківки революційних пісень польською мовою «Варшавянка», «До 

робітників», вірш «Ви жертвою пали» тощо, які засвідчують про 

приналежність Ельжановського до партії ППС [72, арк. 24, 26, 27]. 

C. Ельжановського арештували і утримували в тюрмі як політв’язня [189, 

арк.7,8]. До речі, на чолі демонстрації в Могилеві-Подільському 19 жовтня 

також був поляк – студент Новоросійського університету Євгеній Черявський, 

який за матеріалами слідства «проголошував промови, вигукував «Геть 

самодержавство!», «Хай живе республіка!»» [286, арк. 24-25]. 

18 і 19 жовтня бурхливі події відбулися у м. Вінниці Подільської 

губернії. Вони розпочалися першого дня о 9 год. ранку із страйку учнів 

місцевого реального училища з призупинення занять, яких підтримали всі 

навчальні заклади міста. Цей страйк призвів до появи з 18 год. демонстрації за 

участю 5 тисяч жителів під червоними знаменами, гаслами «Ура!», «Геть 

Миколу ІІ!», «Геть поліцію!», «Хай живе конституція» та революційними 

піснями. Наступного дня о 9 год. ранку, незважаючи на дощ, на головній 

вулиці Вінниці знову зібралася чисельна демонстрація, в ході якої, крім 

червоних, були підняті білий прапор Бунду, червоний – з польським написом 

«Хай живе робітнича республіка». Біля 12 год. під радісні вигуки до 

маніфестації приєдналася «польська партія» (велика група поляків). 

Демонстранти провели два мітинги в реальному училищі та народному домі, 

потім, зустрівши похоронну процесію померлого поляка з робітників заводу 

Левковича, провели її до могили, вкрили труну червоним прапором і 
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поступово розійшлися [287, арк. 15-16; 327, с. 48-49]. Цікаво, що в резолюції 

мітингу учнів реального училища 18 жовтня серед інших вимог записано: 

«усунення обмежень, які фактично існують при прийомі на навчання 

поляків», «введення для поляків вивчення польської мови та історії польської 

літератури польською мовою обов’язково у всіх класах» [327, с. 51]. Все це є 

свідченням активної ролі польської громади Вінниці в політичному житті 

краю.  

Такі ж виступи 18 і 19 жовтня розпочалися у навчальних закладах 

Волинської губернії Рівне, Луцька, Житомира, які призвели до розгортання у 

цих містах мітингів та демонстрацій. Зокрема, 18 жовтня 1905 р. вихованці 

реального училища в м. Рівне припинили заняття, побили інспектора закладу і 

в актовому залі влаштували сходку, на якій заявили про свої вимоги до 

керівництва училища. Більшість молоді, яка взяла участь у виступі, була 

польського походження. Серед вимог учнівської молоді гімназії в Луцьку, які 

стосувалися демократизації навчального процесу, було вивчення польської 

мови і літератури. Такі ж петиції подали директорам учні 1-ої і 2–ої гімназій 

м. Житомира. Страйки та мітинги тривали до 25 жовтня 1905 р. [230, арк. 1, 3, 

12, 21]. У ці дні активізувалася діяльність Житомирської організації РСДРП, 

керована присяжним повіреним, поляком Ігнатієм Загурським, яка 

поширювала революційні листівки, організовувала страйки та інші масові 

акції протесту проти царату [284, арк. 2-3].  

У революційних подіях 1905 р. активну участь взяла студентська молодь 

підросійської України всіх національностей, у тому числі з числа поляків. 

Так, 21 лютого цього року в Київському університеті відбулося бурхливе 

коаліційне зібрання студентів міських вишів. Засвідчивши у промовах 

наростання революційної боротьби, мітинг ухвалив таку резолюцію: «Ми, 

студенти Київського університету і політехнічного інституту зібравшись 21 

лютого в кількості 679 чол., вирішили висловити своє ставлення до 

Маніфесту і рескрипту 18-го лютого.., як мобілізації самих темних сил реакції 

для придушення визвольного руху… Ми закликаємо все революційне 
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студентство до організації збройного академічного легіону як одного із 

загонів озброєного народу..., для приєднання до революційного 

пролетаріату…» Резолюція була підписана представниками студентської 

організації Київського комітету РСДРП, групи студентів соціалістів-

революціонерів, студентської організації «Бунду», студентської організації 

Київського комітету УСДРП, польської студентської корпорації, інших 

студентських земляцтв, які входили до коаліційних зборів [267, арк. 77].  

Наростання революційного руху в другій половині 1905 р. змусило 

поляків Правобережжя України висловити своє ставлення та визначитися з 

участю та вимогами в ньому. Це сталося під час проведення зборів – 

«Польського віча», яке ініціювало 29 вересня 1905 р. Польська корпорація 

студентів Київського університету та політехнічного інституту. На віче, яке 

тривало цього дня в актовій залі університету з 12 до 19 год., прибуло до 

тисячі поляків, у першу чергу студентів вишів, до яких приєдналися до 400 

осіб поляків різних професій (службовців, чиновників, адвокатів, лікарів, 

учителів, представників аристократії і навіть один офіцер, у т. ч. 80 жінок), а 

також взяли участь делегації від Варшавського та інших університетів, 

представники ППС й інших польських громадсько-політичних організацій 

[226, арк. 41]. Віче фактично перетворилося на з’їзд польської громади 

Правобережжя. На ньому відбулися гострі дебати стосовно участі поляків у 

революції. Делегати від Варшави гостро критикували київське польське 

студентство і місцевих поляків загалом, які начебто нічого не роблять для 

Польщі, для її незалежності й, таким чином, прагнули відволікти їх від 

безпосередньої участі в революції. В інших промовах лунали заклики до 

поляків консолідувати свої сили у поваленні самодержавства, до участі в 

завоюванні демократичних свобод, приєднуватися до революційної боротьби 

пролетаріату, ставилися вимоги до розширення автономії університетів, 

відкриття в них польських кафедр [226, арк. 54].  

Віче прийняло резолюцію такого змісту:  
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1. Висловлюючи повну солідарність з революційним рухом, який має на 

меті повалення російського самодержавства і зв’язаного з ним 

бюрократичного режиму, ми стверджуємо повне сподівання в тому, що 

перемогу в цій боротьбі отримають трудящі класи, що кінцевою метою 

революційної боротьби може бути вільне і незалежне існування, яке 

відповідатиме основним принципам демократії, яка гарантуватиме кожній 

народності право на самовизначення і вирішення своєї долі.  

2. Протестуючи проти тієї байдужості, яка характеризує в цей момент 

польську частину Південно-Західного краю, ми пропонуємо молоді 

відмовитися від такої тактики і кличемо її в лави активних борців спільно з 

прогресивними елементами цього краю.  

3. Ми не вважаємо нинішнє зібрання актом сепаратизму відносно своїх 

російських товаришів, не маємо бажання підбурювати національні 

міжусобиці, ми поставили собі мету приєднання свого голосу при цьому 

рідною мовою до того революційного хору протесту, який з кожним днем стає 

все гучнішим і сильнішим.  

4. З приводу дарованої нещодавно вищим навчальним закладам Росії 

автономії, ми заявляємо, що не має змоги проведення в життя академічної 

автономії при існуючому державному ладі… ми вважаємо істинною 

академічною автономією вільний доступ до університету всім громадянам без 

різниці походження, статі і національності. 

5. Визнаючи справедливим вимоги націоналізації школи.., ми вважаємо 

необхідним відкриття при Київському університеті кафедр польської 

літератури та історії Польщі у польському викладі [226, арк. 54-55]. 

Аналізуючи п’ять пунктів цієї резолюції, відзначимо, що справжньою 

перемогою більшості зібрання стало офіційне визнання поляками 

Правобережної України солідарності з революційними подіями на боці 

трудящих мас, відданості справі ліквідації самодержавства та завоювання 

демократичних свобод, заперечується в п. 3 можливість сепаратизму і 

роздмухування поляками міжнаціональних усобиць у революції. Водночас у 
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резолюції ставляться цілком демократичні вимоги у національному питанні 

щодо рівноправності народів та права їх на самовизначення. Тільки в 

останньому пункті резолюції мова йде про відкриття при університеті 

польської кафедри історії та літератури, що цілком справедливо, оскільки у 

цьому виші поляки складали суттєву частину студентства.   

Отже, спроба ізолювати поляків, особливо молодь, від революції, 

спрямувати їх тільки на стезю боротьби за незалежність Польщі, за 

національні права, за збереження станових і майнових привілеїв заможної 

верхівки – провалилася. Польське віче 20 вересня 1905 р. і його рішення стали 

виявом солідарності польської меншини з іншими народами Російської 

імперії на боці революційних подій, що характеризує її з позитивної сторони. 

Водночас верхівка поляків Правобережної України буде робити все можливе, 

щоб зруйнувати таку солідарність, зберегти ізольованість своєї общини в 

українському суспільстві, піклуватися лише про вузькі національно-етнічні 

інтереси.  

Революційні події в Україні у листопаді-грудні 1905 р. засвідчили 

активну роль у них демократичних верств польської меншини. Зокрема, у 

відомому повстанні саперних батальйонів у Києві 18 листопада 1905 р. взяли 

участь поляки: дворянин Леонід-Ісідор Бельський, міщанин Юзеф-Франц 

Вишинський, селянин Діонісій Добровольський, студенти Київського 

університету Павло Блонський, Костянтин Нельговський, студент 

політехнічного інституту В’ячеслав Юрковський, які звинувачені 

жандармами за поширення революційних прокламацій та у вчиненні 

«безладу» й були піддані арештам [225, арк. 38]. Під час грудневого (1905 р.) 

всеросійського страйку в Україні відбулося 70 страйків, в яких взяло участь 

96 тис. чол. [749, s. 1002]. Активністю в цих страйках відзначалися поляки – 

робітники і службовці Подільської губернії Юліан Блонський, Діонісій 

Венцентовський, Станіслав Новицький, у м. Проскурові – Станіслав 

Ельжановський, у м. Вінниці – Володимир Прусевич [172, арк. 7, 39, 103], у 

м. Козятині – Мечислав Голембіовський (один з головних організаторів 
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загального страйку залізничників, делегат І-го всеросійського з’їзду 

службовців залізниць) [13, арк. 44-47, 96, 100, 141]. У Києві до складу обраної 

Київської ради робітничих депутатів на початку грудня 1905 р. увійшли 

поляки Всеволод Вержбицький, Петро Лесневський. Ця рада взяла на себе 

організацію і керівництво загальним страйком протесту проти 

самодержавства в Києві [33, арк. 7].  

Про участь поляків у радикальних революційних партіях свідчить 

обшук поліцією в ніч з 9 на 10 липня 1906 р. на квартирі по вулиці Лагерній 

м. Кам’янця-Подільського, де мешкала Єлена Вікентіївна Прушинська з 

матір’ю, братом Казиміром, молодшими сестрами Яніною, Марією та 

Леонією. Як з’ясувалося, Єлена Прушинська, 1881 року народження 

(с. Людвинке Подільської губернії), полька, католичка, із збіднілих дворян, 

неодружена, учителька, давала приватні уроки в Кам’янці-Подільському. 

Постовий, роблячи обхід вечором по вулиці Лагерній, випадково побачив 

через освітлене вікно будинку, як Є. Прушинська працювала на друкарському 

станку. Негайно був влаштований обшук, під час якого ця жінка чинила опір: 

не відчиняла двері, розкидала набір листівки, палила і рвала папери [189, 

арк. 150]. Поліція виявила друкарський верстат з 2 пудами шрифту, діючий 

гектограф з приладдям, склад соціал-демократичної літератури (120 книг і 

брошур), листівок та прокламацій, револьвер, мисливську рушницю та інше 

майно, яке належало Кам’янецькій організації РСДРП.  

Є. Прушинська, яка з 1905 р. входила до її складу, тримала на квартирі 

підпільну друкарню, власноруч із залученням свого брата і сестер тиражувала 

революційні відозви, спрямовані проти самодержавства. З-поміж них вона 

видрукувала під грифом своєї організації прокламацію «На 1-е Травня» з 

революційними піснями, відозву «Ко всем рабочим г. Каменца», брошури 

«Песни революции» (російською та українською мовою), «Наши требования», 

«Устав союза равноправия женщин», «Підписний лист на збір пожертвувань 

політичним в’язням» та ін. Також були виявлені закордонні, петербурзькі і 

київські видання літератури і відозв РСДРП, які свідчили про широкі зв’язки 
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місцевих соціал-демократів та їх ідеологічну спрямованість. Єлена 

Прушинська та її брат Казимір Прушинський, студент Львівського 

університету (він привозив революційні листівки для поширення, видрукувані 

польською та російською мовою у Львові, Варшаві) були арештовані. 

Є. Прушинська в ході слідства вела себе мужньо, не відповіла на поставленні 

питання і не видала жодного члена місцевої організації РСДРП, за що була 

ув’язнена на два роки (до 1908 р.) [74, арк. 6-7, 17, 23; 96, арк. 4-5, 135-137]. 

Аналіз численних слідчих справ учасників революції 1905 – 1907 рр. 

засвідчує, що поляки Правобережної України були присутні у всіх політичних 

партіях та громадських організаціях радикального спрямування, у складі 

страйкових комітетів, мітингів, демонстрацій, барикад у боротьбі з 

російським самодержавством  за демократичні перетворення, свободу, землю. 

Це були ті поляки, які були розшаровані за майновим і соціальним станом, що 

протистояли як консервативній верхівці польської меншини, так і верхівці 

правлячих класів Російської імперії загалом. Це були поляки з числа низів, 

трудящих, інтелігенції, декласованої шляхти і збіднілого дворянства, а також 

ті, що вийшли із складу національної меншини і розділили долю українців та 

представників інших народів й поставили своєю метою боротися за спільні 

політичні, соціальні та економічні права. 

Ті ж поляки, що знаходилися під впливом верхівки своєї меншини, в 

першу чергу поповнювали лави партій консервативного спрямування як 

російських, українських, так і польських, використовували події революції 

1905 – 1907 рр. у своїх інтересах, у першу чергу для захисту своїх 

національних і станових, були зацікавлені в розвитку польського визвольного 

руху та створення польської автономії в українських землях. В цьому плані є 

показовою діяльність на Правобережжі польських революційних організацій 

СДКПіЛ та ППС.   

Оскільки революційно налаштовані поляки активно вступали в 

організації РСДРП, соціалістів революціонерів, то в 1905 – 1906 рр. у Києві 

діяла самостійно невелика група польських соціал-демократів (СДКПіЛ). До 
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неї входили поляки студенти, робітники, службовці, які сповідували статут та 

програму цієї партії, ядро котрої знаходилося в Королівстві Польському. 

Найбільш відомим діячем цієї групи був студент  Київського політехнічного 

інституту Вітольд-Казимір Вержейський, 1882 року народж., поляк-католик. 

Царські слідчі дали йому таку характеристику: «є членом польської соціал-

демократичної організації, входив в якості представника від такої до складу 

місцевого Комітету РСДРП. Досвідчений пропагандист і сильний оратор, він 

проводив пропаганду серед польських гуртків і водночас завідував всіма 

провінційними організаціями і явками представників останніх до Київського 

комітету партії (СДКПіЛ), …брав діяльну участь в студентських виступах, за 

що був арештований» [36, арк. 3, 6]. Про співпрацю з Київським комітетом 

РСДРП свідчить, що під час ліквідації поліцією підпільної друкарні цієї 

організації 18 листопада 1906 р. було виявлено друкований «Грошовий звіт 

Київського комітету РСРДП за травень 1906 р.», в якому містився окремий 

розділ «Грошовий звіт польської соціал-демократичної організації при 

Київському комітеті РСДРП за травень 1906 р.». Він засвідчує. що у звітному 

періоді польські революціонери зібрали всього 10 руб. 55 коп., витратили на 

техніку (друкування листівок, прокламацій, відозв) 23 руб. 35 коп., на 

утримання конспіративної квартири – 10 руб. [79, арк. 349]. Звіт констатує, 

що група СДКПіЛ у Києві була малочисельною, а, отже, і малопотужною. З 

іншого боку, ця група була передовим загоном польської соціал-демократії в 

Україні.  

Ця група була зв’язана з Варшавою, отримувала звідти революційну 

літературу та листівки, хоча не мала власної друкарні, знаходила можливості 

видавати відозви і поширювала в Києві, залучалася до проведення 

антисамодержавних демонстрацій, студентських виступів, робітничих 

страйків у 1905-1907 рр. [248, арк. 4].  

Більш потужною в Києві в часи революції була організація Польської 

партії соціалістичної (ППС). Цьому сприяв приїзд до Києва у 1905 р. 

керівника ППС Юзефа Пілсудського, який прагнув поширити вплив своєї 
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партії в Правобережній Україні і сподівався звідси отримати політичну та 

фінансову допомогу. Його зусиллями було утворено Київський окружний 

комітет партії   [738, s. 30, 90], який проголосив у власному статуті, що він 

«користується самостійністю у діяльності в своєму окрузі, підкоряється 

Центральному комітету партії (Ц.К.П.) і його відділенням, періодично раз у 

три місяці скликає свої конференції, постанови яких є обов’язковими для 

Окружного комітету» [313, арк. 27]. Проте партія ППС під впливом революції 

розкололась на дві окремі партії – ППС-лівиця та ППС-правиця. Київський 

окружний комітет ППС, щоб не допустити такого самого розколу, 

саморозпустився і рішенням своєї конференції 8-9 грудня 1906 р. проголосив 

створення нової єдиної Київської організації ППС. Як незабаром з’ясувалося, 

ця організація перейшла на ідеологічні позиції ППС-фракції і, таким чином, 

представники «лівиці» партії були усунені, що було свідченням їх поразки, 

переходу місцевих пепеесівців на сторону правих революційних сил [750, 

s. 38-39].    

Про зв’язки між штаб-квартирою ППС у Варшаві та її київською 

організацією свідчить обшук на квартирі цього міста інженера – 

електромеханіка Південно-Західної залізниці Річарда-Ернеста Фукса, 1876 р. 

народж., підданого Пруссії, активного члена партії. Під час арешту 

жандармами у Варшаві друкарні і головного складу літератури ППС на 

початку травня 1906 р. встановлено постачання польських революційних 

видань до Києва, на квартиру Р. Фукса. 20 травня цього року поліція прибула 

до помешкання по вулиці Фундуклеївській, 36, м. Києва. Було виявлено 1700 

примірників різних пепеесівських газет, 470 революційних брошур, 563 

прокламацій, 20 відозв, 12 книг, 7 журналів польською мовою [16, арк. 18, 

184-195]. З’ясувалося, що Р. Фукс систематично отримував пудами цю 

літературу з Варшави, яка транспортувалася легально і нелегально 

залізницею. Такі транспорти він отримав 5 лютого, 7 і 21 березня 1906 р. 

(разом до 4 пудів вагою). З-поміж цих видань конфісковано по 100 

примірників органу ППС «Роботнік» (номери 74, 79-82 за 1905 – 1906 рр.), 
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«Народної газети», «Робітничого вісника», «1905 рік». «Що таке соціалізм», 

«Друзі і вороги робітничого люду» тощо [16, арк. 146-147]. Водночас на 

квартирі знайдено рукопис «Звіт Київського комітету ППС», листівка 

польською мовою «Товариші», які написані рукою Р. Фукса, «Статут бойової 

дружини ППС» та інші відозви місцевої організації партії [16, арк. 160, 164]. 

Р. Фукс не був присутнім під час обшуку. Кимось попереджений, він вчасно 

залишив Київ і виїхав за кордон на кілька років [16, арк. 109]. 

Транспортуванням такої самої літератури з Варшави і Львова займалася 

уманська міщанка, член київської організації ППС Яцина Локінська, 28 років, 

австрійська піддана, яка мешкала в Києві по Бібіківському бульвару. В травні 

1906 р. жандарми встановили, що вона, крім постачання пепеесівських 

видань, для «бойової дружини ППС» привезла зі Львова 20 револьверів 

«Браунінг», роз’їзджала як зв’язкова за завданнями Київського комітету ППС 

до Одеси, Житомира та інших міст Правобережжя України [257, арк. 1-2]. 

Цим самим тоді ж активно займався член київської ППС Генрик Жучкевич, 

тісно зв’язаний з варшавською організацією партії [275, арк.43]. Владі 

вдалося у травні-червні 1906 р. завдати значного удару по місцевій організації 

ППС, але вона вціліла від розгрому. 

Водночас у 1905 – 1907 рр. діяли організації і групи ППС, крім Києва, у 

Житомирі, Бердичеві, Проскурові, Одесі, мали своїх представників в інших 

містах та місцевостях компактного проживання поляків Правобережної 

України. Зокрема, начальник Волинського ГЖУ повідомляв у Департамент 

поліції, що «у м. Житомирі функціонує в доволі значному складі «польська 

соціалістична партія», яка хоча ввійшла у зв’язок з російською соціал-

демократичною партією, але, безумовно, є відмінною в своїй діяльності.., 

переслідує таємно одержання політичної незалежності Польщі» [262, арк. 11]. 

14 грудня 1905 р. поліція заявилася на квартиру по Кам’янецькій вулиці 

м. Проскурова і застала тут зібрання вісьмох поляків робітників, яких нібито 

навчав польській грамоті власник помешкання вчитель Станіслав-Йосип 

Ельжановський, відомий організатор демонстрацій 18-19 жовтня 1905 р. та 
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робітничих страйків у цьому місті, керівник місцевої групи ППС. Під час 

обшуку виявлена нелегальна пепеесівська література польською мовою, 

зокрема, п’ять брошур «Друзі і вороги робітничого люду», «Розповіді з 

польської історії для селян», прокламації «Брати, робітники», «Постанова 

сходки студентів Варшавського університету від 5 березня 1905 р.», 

видрукувана пісня «Варшавянка» та ін.  Все це призвело до арешту 

С. Ельжановського і ліквідації групи ППС [97, арк. 2, 7; 72, арк. 29]. Проте у 

1906 р. Варшавська організація ППС направила конспіративно до 

Проскурівського повіту з метою відновити тут структуру своєї партії та для 

агітації серед польського населення і збирання грошових пожертвувань на 

потреби партії Генрика-Осипа Чаплицького (псевдонім Чацький). Він 

об’їжджав села повіту, польських власників маєтків, поширював революційну 

літературу, збирав кошти, видаючи квитанцію з печаткою «P.P.S», бував на 

підприємствах у Проскурові. Зрештою, в листопаді 1906 р. його арештували і 

посадили спочатку до Проскурівської, а згодом Кам’янець-Подільської 

в’язниці. Не заперечуючи своєї приналежності до ППС, він не дав жодних 

показів про свою діяльність. Слідчі навіть не спромоглися встановити 

справжнього його прізвища, біографії, зв’язків у Галичині та Королівстві 

Польському. У 1907 р. його вислали до Варшави [73, арк. 20, 170, 196; 211, 

арк. 10-11, 25]. Таких прикладів не мало. 

Специфіка діяльності польських революційних організацій СДКПіЛ та 

ППС на теренах підросійської України полягала в тому, що вони значно 

поступалися своєю політичною впливовістю російським та українським 

соціал-демократам, есерам й іншим радикальним партіям і рухам, які були 

живильною силою революції 1905 – 1907 рр. До того ж, як правило, місцеві 

організації ППС мали свої представництва в структурах РСДРП, есерів, у 

страйкових комітетах тощо і, не зважаючи на власні програмні і статутні 

вимоги, змушені були спільно діяти в революційному русі у боротьбі проти 

самодержавства  й, таким чином, виходити за межі власної корпоративності 

та  інтересів консервативної верхівки польської меншини. 
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4.2. Польська періодика – виразник громадсько-політичного життя 

національної меншини 

 

На суспільно-політичний і культурний розвиток поляків Правобережної 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. особливо великий вплив чинила преса і 

публіцистика. Польські газети, часописи, брошури виходили великими 

накладами і, незважаючи на цензуру, доносили до населення провідні ідеї 

сучасності, чимало періодичних видань вміщували літографії та фотографії, 

що збільшувало їх поширення. При цьому відбувалася спеціалізація видань, 

орієнтація на певну соціальну аудиторію. Газети стали прибутковими і 

перетворились у вигідне підприємництво. Преса відкривала читачам очі на 

світ, порушувала проблеми, які хвилювали суспільство. Польська періодика 

легальна та нелегальна досліджуваного періоду була в першу чергу 

виразником польської національної меншини України, консолідувала її, 

відображала різні сторони її діяльності, складні соціально-економічні, 

політичні суперечності та устремління, стала джерелом для вивчення її 

політичних течій, громадського, просвітницького і культурного життя.   

Як відомо, до початку революції 1905 – 1907 рр. польська меншина 

Правобережної України не мала жодного свого легального періодичного 

видання, що послаблювало її позиції в спротиві політиці русифікації регіону. 

В цих умовах вона змушена була послуговуватися періодичними виданнями 

Польщі, Литви та зарубіжжя й отримувати її переважно нелегально, 

наражаючись при цьому зазнати репресій з боку влади у випадку її виявлення 

при таємному транспортуванні або під час обшуків квартир поляків. З 1886 

року у Варшаві почав виходити тижневик «Głos» («Голос»), в якому один з 

його редакторів Я.Л. Поплавський вмістив програму видання, що викликала 

бурхливу полеміку. Він пропонував розрізняти «панську» і «селянську» 

культури, але не протиставляти їх одна одній, а шукати шляхів їх зближення. 

Це був заклик творити культуру на народних традиціях і для народу, 

культуру, яка була б зрозумілою і близькою широким суспільним верствам. 
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Це видання, як і інші варшавські часописи, набули популярності й таємно 

поширювалися у 90-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. з-поміж поляків 

Правобережної України і певним чином задовольняли попит на польське 

друковане слово в газетах і журналах [774]. 

Під впливом масових виступів трудящих у російській революції 1905-

1907 рр. самодержавство змушене було значно демократизувати внутрішню 

національну політику, визнати культурно-автономістські права низці 

національних меншин та етнічних груп, дозволити їм мати власні громадсько-

політичні установи, товариства, освітні заклади, здійснювати видання рідною 

мовою літератури, газет і журналів. Досить ефективно цими здобутками 

революції скористалися громадські і політичні угрупування, інтелігенція і 

клерикали польського населення України.  

Відповідно з п. 15 додатку до ст. 114 «Тимчасових правил про періодичні 

видання та їх цензуру в Російській імперії» від 24 листопада 1905 р., які 

проголосили рівноправність російськомовних иа іншомовних видань, було 

дозволено друкувати лояльну режиму періодику мовами національних 

меншин [194, арк. 1, 2; 514, с. 258]. упродовж 1905 – 1914 рр. за матеріалами 

справ Київського тимчасового комітету у справах друку тільки у Києві 

виходило 12 польських газет, 14 тижневиків і 8 журналів [48, ф. 295; 412]. За 

підрахунками, в 1906 р. на київському медіальному ринку були присутні 

чотири польські газети, в 1907 – 4, 1909 – 3, 1911 – 2, 1912 – 3 та 1904 р. – 4 

[514, c. 347].  

За своєю спрямованістю, польську пресу можна поділити на такі основні 

групи: 

1/ соціалістичні видання ( «Robotnik», «Hasla»); 

2/ суспільно-політичні, економічні і літературні часописи («Gazeta 

Kijowska», «Dziennik Kijowski», «Głos Kijowski», «Goniеc Kijowski», «Kurier 

Kijowski», «Tygodnik Kijowski», «Gazeta Kresowa», «Przegłąd Ukraiński», 

«Kłosy Ukraiński», «Swit», «Nasza przeszłośc», «Przegłąd krajowy», «Poczta 

Stepowa», «Kresy», «Nasz świat», «Wola kresowa»), «Zjednoczenie» та інші; 
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3/ мистецько-літературні («Вiały Paw», «Roznymi szlaki»); 

4/ католицькі («Lud Boży», «Słowo Boże», «Głos katolicki», «Oracz», 

«Gazeta dla dzieci» й інші) [42-67, ф.295, спр. 19, 39, 53, 55, 96, 98, 100, 143, 

144, 147, 156, 161, 201, 207, 401, 412, 417, 448, 460, 495, 515, 519, 527].  

Також періодично видавалися польські часописи в Бердичеві («Biblioteka 

parafialna»), Проскурові («Tygodnik Podolski», «Nasza Wieś», «Nasze życie»), 

Одесі («Dziennik Odeski», «Zycie Polskie») та інших містах, де компактно 

проживали поляки [412]. Крім того, з початку ХХ ст. у польському 

середовищі Правобережжя таємно і легально поширювалося понад два 

десятка періодичних видань Королівства Польського, Литви та Західної 

України, серед яких популярними були «Dziennik Powszechny», «Przegłąd 

Polski», «Kurier Polski», «Głos», «Gazeta Warszawska» тощо [175, арк. 257]. 

Отже, така кількість періодики, що заполонила Правобережну Україну у 

1906 – 1914 рр., була свідченням активізації місцевої польської громади та 

поляризації в її середовищі різних громадських і політичних сил, рухів та 

партій, стала доказом їх поділу на прихильників налагодження польсько-

української співпраці та прибічників схиляння своїх читачів до участі в 

польському національно-визвольному русі, до консервативного відособлення 

місцевих поляків від інтересів українського народу. 

Польські часописи могли існувати за умови матеріальної підтримки 

меценатів, на кошти аристократів і багатіїв своєї меншини, котрі й формували 

ідеологічну орієнтацію газет та журналів переважно в консервативному дусі, 

на угодовство з самодержавством, на національний сепаратизм. Така 

спрямованість мало влаштовувала пересічного поляка. До того ж, офіційна 

цензура всіляко переслідувала ці часописи. Зокрема, редакція головної 

польської газети в Україні «Dziennik Кijowski» впродовж 1905 – 1912 років за 

опубліковані опозиційні до самодержавства матеріали сплатила штраф у сумі 

2400 рублів [48, арк. 8-18, 21-24, 31-32], газета «Głos Kijowski» у 1906 – 

1907 рр. – понад 3000 руб. [43, арк. 12], тижневик «Swit» у 1907 р. – 500 руб. 

[44, арк. 5-7] тощо.  
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Водночас влада вдавалась до арешту редакторів і кореспондентів 

польських часописів, до тимчасового або повного закриття опозиційних 

видань. Зокрема, в квітні 1911 року за опубліковану статтю «Таємні польські 

школи» були кинуті до в’язниці на два тижні редактори «Dziennika 

Kijowskiego» Фома Михайловський і Антоній Четвертинський й тимчасово 

було припинено видання цієї газети [48, арк. 8-39]. 

Визиски, штрафи, нестача передплатників стали причиною 

короткочасного існування більшості польських часописів у Правобережній 

Україні. Окремі газети і журнали виходили в світ кілька місяців («Głos 

Kijowski» (1906-1907 рр.); «Hasla», «Robotnik» (1909), інші – один-два роки 

(«Swiаt» (1906-1908), «Wola kresowa» (1907), «Kresy»(1906-1908), «Tygodnik 

Kijowski» (1907-1908), «Gazeta Kijowska» (1912), «Słowo Kijowskie» (1914), 

«Kurier Kijowski» (1914), «Kłosy Ukraińskie» (1914) та ін.). Найдовше 

функціонували такі, особливо впливові часописи, як «Dziennik Kijowski» 

(1905 – 1916), «Nasz świat» (1907 – 1914), «Lud Boży» (1907 – 1918) [774, s. 43-

46, 47, 48]. 

Щоденна суспільно-політична газета «Dziennik Kijowski» «Київський 

щоденник» була створена у вересні 1905 р. на кошти мецената і громадсько-

політичного діяча польської меншини Правобережжя графа Володимира 

Грохольського (1857 – 1914) [398, t. VIII, s. 590-591], і з 1 лютого 1906 року 

редагувалася С. Бартошевичем, Л. Янковським, С. Зелінським, 

Е. Пашковським, В. Михайловським та ін. [48, арк. 1-2]. Метою часопису 

було об’єднати представників різних таборів польської «правиці», які 

сповідували національно-християнські цінності. Редакція не приховувала 

наміру створити у Правобережній Україні польську націонал-демократичну 

партію в Україні, обрати в «коло» від Королівства Польського І-ої Державної 

Думи діячів «кресів», у тому числі від Правобережжя, для їх спільної 

політичної діяльності, що викликало гостру критику в суспільстві. У 1907 р. 

часопис підтримав ініціативу польської магнатерії (Р. Сангушко, 

Ю. Потоцький, Собанські та ін.) створити для обстоювання її соціально-
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економічних і політичних інтересів партію «Stronnictwo Krajowe» («Партія 

крайова»), яка б не підтримувала польські ліві та революційні організації. 

Проте успіху в реалізації цього проекту не було. Польська меншина його не 

підтримала, і створена партія проіснувала менше року. Газета зверталась як 

до великих землевласників, промисловців, підприємців, так і до інших верств 

поляків, закликаючи об’єднатися в єдиному солідарному і консервативному 

русі [398, t. VIII, s. 591]. 

Земельна реформа з парцеляцією маєтків, котру всерйоз обговорювали 

трудовики і кадети в Першій російській Думі, стала для поміщиків приводом 

заявити, що офіціалістам, як і їм, загрожує однакова небезпека. Цю думку вже 

на початку липня 1906 року висунув Щенсний Понятовський, депутат від 

Волині, а вповні її розвинув Ян Липковський, який створив спілку 

«Уманський союз», котрий об’єднав незаможних осіб, що працюють у 

сільському господарстві і сільськогосподарській промисловості. «Уманський 

союз» увійшов у конфлікт із «Союзом землевласників і землеробів», 

очолюваних князем Романом Сангушком з Волині. Неможливість знайти 

порозуміння між собою, призвело до того, що в 1911 році Столипін зажадав 

розпуску цих двох спілок. Всі перипетії цієї боротьби висвітлювалися на 

шпальтах «Dziennika Kijowskiego» [386].  

У роки Першої російської революції 1905 – 1907 рр. надзвичайно 

загострилися стосунки між селянами і великими землевласниками. В цій 

ситуації редакція «Dziennika Kijowskiego» намагалась перекласти 

відповідальність за антагонізм між селянами та поміщиками на царську 

адміністрацію, яка так і не спромоглася в Південно-Західному краї налагодити 

добробут, освіту, лад. «Самі ж поляки, - стверджував «Dziennik Kijowski», – 

не виступають натхненниками репресій, оскільки не вбачають у російському 

уряді, адміністрації і армії єдиного порятунку від українського народу» [774, 

s. 42-43]. Насправді ж ситуація була достеменно протилежною.  

Отже, автори «Dziennika Kijowskiego», може самі того не бажаючи, 

визнавали, що в роки Першої російської революції гострий етносоціальний 
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конфлікт між польською аграрно-промисловою елітою Київщини, Волині,  

Поділля та українським (у своїй більшості селянським) народом винятково 

загострився. У «Dziеnniky Kijowskim» публікувалося чимало матеріалів про 

важке становище робітників на цукроварнях, а також статті про пошук шляхів 

взаєморозуміння з українським селянством [774, s. 43]. 

Таким чином, хоча часопис «Dziennik Kijowski» за своїм спрямуванням 

більше посідав консервативні суспільно-політичні позиції, начальник 

Київського губернського управління жандармерії в рапорті міністру 

внутрішніх справ у жовтні 1915 р. писав про цю газету, як найбільш 

поширену, націонал-демократичну за уподобаннями, що посідає вичікувальну 

позицію щодо політики Росії стосовно поляків та друкує матеріали «про 

польську проблему», які слугують національному рухові,  захищає ідеї не 

тільки польського націоналізму й антисемітизму, але й загальнослов’янські», 

вважав, що газета видається коректно й цікаво і є благонадійною [48, арк. 44; 

515, с. 260]. Тільки за таких умов влада дозволяла довгострокові видання 

польських часописів.   

«Dziennik Kijowski» завдяки наполегливим зусиллям редакції й 

матеріальної підтримки читачів, був доступний не тільки в Києві, а й 

передплачувався приватними особами, книгарнями та читальнями поляків 

усієї Правобережної України, Варшави. Львова, Санкт-Петербурга. Газета 

була адресована не тільки місцевому поміщицтву та еліті польської меншини 

Правобережжя, а й польському загалові, всім польським громадам [704, 

s. 124; 797, s. 25]. 

Відверто органом польського поміщицько-консервативного табору в 

Україні виступили щоденна газета «Kresy» (1906 – 1908) та до неї додатки 

«Lud Boży» та «Kurier Кresowy», які заснував 24 жовтня 1906 р. присяжний 

повірений І. В. Лиховський. «Kresy» виходили від 18 січня 1907 р., коли до 

читачів надійшло перше число, й до закриття 19 березня 1908 р. Всього 

побачили 59 чисел, з-поміж яких 49 були випущені в перший рік існування, а 

інші 10 наступного року [797, s. 30-31]. Редакторами газети були сам 
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засновник та журналіст В. А. Дворжачек, а додатку «Lud Boży» – ксьондзи за 

чергою К. К. Ставинський та К. Р. Седлецький [42, арк. 1, 16]. Редакція 

«Кресів» співробітничала з петербурзькою політичною газетою «Край» [774, 

s. 46], вороже ставилася до революції 1905 – 1907 рр., всіляко у своїх 

публікаціях захищала інтереси польських власників, культивувала польський 

націоналізм та автономізм своєї меншини. Окремі статті, на думку цензорів, 

були «настільки шкідливими» для суспільства і держави, що влада кілька 

разів у 1907 р. призупиняла це видання, а також і додатку «Lud Boży» [42, 

арк. 7, 10, 11]. Газета спочатку виходила як тижневик, а пізніше 

трансформувалася у «Kurier Кresowy», який друкувався тричі на тиждень 

[514, с. 353]. 

Після закриття цензурою газети  «Kresy» у 1908 р., продовжувачем її 

ідейних позицій виступили, як самостійні друковані органи, часопис «Wola 

Kresowa», заснована 10 травня 1907 р. видавцем М. В. Чаплинською [47, 

арк. 1-2], журнал «Przegłąd Krajowy», який редагував з березня 1909 р. 

засновник Л.В. Радзєєвський [55, арк. 1, 3], клерикальні часописи «Głos 

Katolicki» (з жовтня 1908 р., видавець К. К. Ставинський) [51] «Lud Boży», 

який мав свої додатки «Nasza Wieś», «Słowo Boże», «Gazetka dla dzieci» [58], 

щомісячниий літературний, громадсько-політичний та історичний журнал 

«Nasza Przesyłość» («Наше майбутнє») (1908 – 1909), засновником і 

редакторами якої був уродженець Поділля, письменник та громадський діяч 

консервативного напряму О. Т. Глинка (1851 – 1912) [398, t. VIII, s. 59; 52, 

арк. 1-3]. Будучи виразником інтересів правого табору місцевої польської 

меншини, все-таки це видання відрізнялося від газети «Kresy» тим, що воно 

відступило від угодовства з царизмом, прагнуло примирити різні політичні 

табори в середовищі поляків [774, s. 46]. На шпальтах часопису друкувалися 

відомі польські історики і краєзнавці А. Яблоновський, Е. Руліковський, 

М. Дубецький, А. Маньковський та ін. [398, t. VIII, s. 59]. Користувалися 

популярністю серед читацького загалу київські польські літературні часописи 

«Tygodnik Ukraiński», що видавався з листопада 1913 р. князем Ф. Г. 
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Гедройцем [59, арк. 1-5], щотижневик «Biały Paw» («Білий павлин»), який 

друкувався з 1 квітня 1908 р. власником В. Ф. Кинле-Киндлером [49, арк. 1-2] 

та ін. Консервативного характеру, спрямованого на захист власності 

польських поміщиків мали економічні часописи «Oracz», який друкував з 

березня 1907 р. учитель 3-ої київської гімназії Є. Д. Фелінський [45], 

двотижневий журнал «Zjednoczenie» («Об’єднання»), що виходив у світ 

російською і польською мовою з 19 листопада 1909 р. (видавець 

В. С. Скаржинський), в якому вміщувалися публікації з історії і сьогодення 

профспілкового, кооперативного руху, пропагувалися нові технології в 

землеробстві, промисловості та торгівлі [54, арк. 1]. Проблеми діяльності 

банків і страхових компаній, фондових бірж, різних форм кооперації та інше 

висвітлювала щотижнева ілюстрована «Коммерческая газета», яку видавав з 

червня 1912 р. російською, польською і німецькою мовою її власник 

К. В. Свирський [56, арк. 1]. 

Якщо «Dziennik Kijowski», «Kresy», «Nasza Przesyłość», «Lud Boży», 

«Kurier Kijowski», «Tygodnik Kijowski», «Gazeta Kresowa» були флагманами 

польської преси, що виступали проти революційного руху в Україні, 

сповідували ідеї відродження колишньої Речі Посполитої в кордонах 1772 р., 

всіляко захищали інтереси дворянства і заможних кіл й мало в чому за своїми 

ідейно-політичними позиціями різнилися між собою, то ним протистояв 

невеликий загал польських ліворадикальних і ліберальних демократичних 

газет та журналів, що видавалися або розповсюджувалися в Правобережній 

Україні [340, s. 3, 5, 21, 23].  

Ліва преса опиралась на соціалістів, соціал-демократів, прогресивну 

інтелігенцію, робітників та молодь польської меншини, пропагуючи 

революційні перетворення, співдружність з українським населенням у 

боротьбі з російським самодержавством. До таких часописів варто віднести 

короткочасні нелегальні видання польської соціалістичної партії (ППС)  

«Robotnik», «Hasla», «Czerwony Sygnał», які нелегально друкувались у Києві 

час від часу у 1901 – 1911 р. Крім того, що газета ППС «Robotnik» з початку 
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ХХ ст. постійно таємно завозилася у Правобережну Україну з Королівства 

Польського, в 1901, 1906, 1909 і 1911 рр. мала свою друкарні в Києві, які 

викривала і ліквідовувала поліція. З червня 1906 р. почав видаватися для 

України орган ППС газета «Hasła», розрахований у першу чергу на польську 

меншину Правобережжя [774, s. 47-48]. Проте видання ППС, впроваджуючи 

політичні та ідеологічні засади партії, були спрямовані на використання 

революційних процесів для здобуття незалежності Польщі, своїми 

публікаціями прагнули залучити до польського національно-визвольного руху 

якомога більше поляків Київщини, Волині та Поділля.  

У 1906 – 1907 рр. «Dzienniku Kijowskiemu» та іншим правим польським 

виданням протистояла політична, громадська, економічна і літературна газета 

«Głos Kijowski», яка спиралась на польську демократичну інтелігенцію 

України. Вона була заснована 27 грудня 1905 р. присяжним повіреним С. І. 

Дрелінгом, яку, крім нього, редагували Д. Скаржинський та А. Сливинський 

[43, арк. 1]. У першому числі газети, яка побачила світ 1 (14) березня 1906 р., 

у статті «Від редакції» так було визначено мету і завдання часопису: ««Głos 

Kijowski» буде виразником громадських рухів.., буде газетою незалежною, 

яка висвітлюватиме суспільне життя на засадах істинного демократизму. Ми 

хочемо «Głos Kijowski» перетворити в широку трибуну вільної і незалежної 

суспільної думки… Прагнемо разом з українським народом, а також іншими 

народностями краю без різниці під прапором демократизму приступити до 

виконання своїх обов’язків» [385, № 1, 1906 р., с. 1]. Подальший зміст 

публікацій газети свідчить, що редакція і автори прагнули об’єктивно 

висвітлювати події революції, засуджували ізоляціонізм польської меншини, 

угодовство її верхів з царизмом, шукати примирення між поляками і 

українцями.   

За чітку ліворадикальну та антидержавну спрямованість публікацій, ця 

газета зазнала справжнього терору з боку влади. 4 листопада 1906 р. «ввиду 

вредного направления» її видання було призупинено на 10 днів і звільнено 

працівників І. К. Брусиловського та М. Є. Цукермана, 18 грудня 1906 р. С. І. 
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Дрелінг був оштрафований на 3000 руб. За публікацію статей в № 88 

«Ліквідована законність», «Герой дня» та ін., а 23 травня 1907 р. постановою 

генерал-губернатора взагалі закрито [43, арк. 3, 7, 12, 21].  

Однак найбільш радикальною з-поміж легальних видань польської преси 

того часу виступив тижневик «Swit» («Світанок»), заснований 31 грудня 

1906 р. і редагований діячами «Корпорації польських студентів Київського 

університету» Р. Д. Новинським, І. В. Кнотте, Р. Ц. Нейманом  [44, спр. 53, 

арк. 1, 2; 782, s. 44]. Часопис з самого початку вийшов за своїм змістом за 

межі вузьконаціональних польських інтересів й став на платформу соціал-

демократії. Видання прагнуло об’єднати різні угрупування «лівиці» польської 

меншини від лібералів до соціал-демократів і знаходилося під значним 

впливом ППС. З тижневиком співпрацювали і вміщували свої статті такі 

відомі політичні діячі, вчені і літератори як Станіслав Бжозовський, Януш 

Корсак, Вітольд Заблоцький, Войцех Свентославський, Аврелій 

Дрогошевський, Вітольд Вержейський, Іван Бодуен де Куртіне, а з відомих 

українців – Іван Франко, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко 

[774, s. 44]. Газета зазнала репресій з боку влади. За статтю «Кінець епопеї» 

[387, 1907 р., № 52], яка критикувала владу за придушення революції, та інші 

подібні матеріали, розпорядженням генерал-губернатора редактори від 12. 01. 

1908 р. редактори були оштрафовані, а видання припинило свою діяльність 

[44, арк. 5, 6]. 

Ідеї українсько-польського співробітництва пропагувала газета «Przegłąd 

Ukraiński» («Український огляд»), засновником з 23 грудня 1909 р. і 

редактором якої був відомий польсько-український діяч В’ячеслав (Вацлав) 

Липинський [56, арк. 1]. Часопис інформував читачів про суспільне, 

економічне і культурно-просвітнє життя в Україні, закликав до польсько-

українського порозуміння та співпрацю, а тому користувався популярністю, 

насамперед, поміж дрібних польських чиновників та інтелігенції [774, s. 45]. 

Ця газета за критику самодержавного ладу в своїх публікаціях проіснувала 

трохи більше року. Її редактор В. Липинський змушений був залишити 
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Україну. Відновлена 5 січня 1914 р. як щоденна газета, Іваном-Тадеушем 

Врублевським, випускником Варшавського технічного училища. Проте зміст 

цієї газети був іншим, спрямований на ідеї відродження незалежної Польщі, 

що також переслідувалася владою. За публікацію статті «Дві відозви» (1914, 

6 серп., № 105) редактор Врублевський був оштрафований на 1000 руб. із 

загрозою арешту [65, арк. 1-3]. 

З приходом до редакції двотижневика «Kłosy Ukraińskie» (1914 – 1917) 

журналіста І. О. Урсина-Замораєва це видання набрало лівого ухилу і стало 

друкованим органом організації «Польська незалежна демократична група в 

Україні» [774, s. 45]. Кореспондентами тижневика виступили Аврелій 

Дрогошевський, Люціан Кноль, Казімеж Ілякович та інші відомі діячі 

польської меншини [64, арк. 1]. Київський губернатор так охарактеризував цю 

газету: ««Kłosy Ukraińskie» проводять ідеї, що Україна, Волинь і Поділля, як 

окраїни Старої Польщі, зі співчуттям ставляться до так званого українського 

руху… до створення Польської держави і війська польського. Але це все в 

рамках, які не виходять за державні устої» [64, арк. 5]. 

На початку 1914 р. відомий польсько-український діяч на Поділлі 

Й. А. Волошиновський, редактор першої української просвітницької газети у 

Могилеві-Подільському «Світова Зірниця» в 1906 – 1912 рр., який перебрався 

на постійне проживання до м. Києва, заснував тут польську газету «Słowo 

Кijowskie» [67, арк. 1-2]. У цьому часописі редактор Й. Волошиновський 

друкував статті, нариси, матеріали з хроніки поточного життя в Україні та її 

регіонах, політичних, економічних та культурних проблем, вміщував повісті, 

оповідання, фейлетони тощо. Проте головною рисою цього видання було те, 

що газета пропагувала у польській меншині поважне ставлення до 

українського народу, особливо селянства, не відособлюватися від нього. Це 

викликало супротив верхівки польської громади. 

Поява у 1905 – 1914 рр. численних польських часописів свідчила про 

польське національне відродження в Україні. Вони стали трибунами, 

керманичами польської громади, фактором активізації її суспільно-політичної 
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і культурної діяльності в умовах наростання загальної кризи в Україні та 

подій Першої світової війни. Часописи сприяли утворенню в 1905 – 1914 рр. у 

Києві, Житомирі, Одесі, Бердичеві, Луцьку, Кам’янці-Подільському, Вінниці, 

Проскурові, Барі та інших містах польських клубів, «домів», «полоній», 

«філарецій», музично-драматичних і літературних товариств, спортивних 

організацій «Сокіл», розбудові римо-католицької церкви. На шпальтах 

польської періодики друкувались статути, відозви, об’яви, інформації та 

репортажі про діяльність цих об’єднань та осередків. Усі газети та журнали, 

незалежно від політичних орієнтацій, прагнули вмістити мистецькі, поетичні, 

прозові й публіцистичні добірки на різні смаки читача, уривки з наукових 

праць, висвітлити інші запити творчої інтелігенції, що призвело до 

відродження польської культури в Україні в перше десятиліття ХХ століття. 

Прикладом може слугувати тепер маловідомий тижневик «Tygodnik 

Podolski», який фактично вперше на Поділлі легально видавався польською 

мовою у м. Проскурові (нині м. Хмельницький) з 18 грудня 1910 по 28 травня 

1912 року. Всього побачило світ 72 числа [412]. Його засновником виступив 

присяжний повірений Стефан Вікентійович Зембржуський (Zеmbrzuski, 

1878 р. народж.), який закінчив юридичний факультет Санкт-Петербурзького 

університету і працював адвокатом у м. Сідлець Королівства Польського. З 

метою активізувати польське патріотичне і культурне життя на Поділлі 

22 вересня 1910 р. прибув до Вінниці звідки за рекомендаціями з 16 жовтня 

цього ж року по 10 червня 1912 р. оселився і мешкав з сім’єю у м. Проскурові 

Подільської губернії й став діячем місцевої польської громади [184, арк. 1, 

180, 185, 202]. 

Уже 30 вересня 1910 р. С. Зембржуський  подав клопотання подільському 

губернатору про дозвіл на заснування в Проскурові  польського тижневика 

«Tygodnik Podolski», органу політичного, громадського і літературного, в 

якому виклав програму цього видання: друкувати статті, нариси, матеріали 

економічного, суспільного, політичного, просвітницького та літературного 

характеру, хроніку, кореспонденції, листи, об’яви тощо. Пройшовши 
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дозвільні митарства від Петербурга, Києва і Кам’янця-Подільського, 

8 листопада 1910 р. він одержав свідоцтво на право видання часопису [184, 

арк. 3, 4]. 

18 (31) грудня 1910 р. у першому числі «Tygodnikа Podolskiеgo» в 

звернені до читачів від імені редактора С. Зембржуського писалося: «В ім’я 

Бога, випущений сьогодні у світ перший номер часопису шле під Ваші дахи 

польське друковане слово!», а далі обґрунтовувалася мета і завдання видання: 

«наш тижневик повинен принести суспільству ту користь, як наш орган на 

далеких східних кресах… [який] виражав би інтереси і потреби місцевої 

польської людности… міг би зацікавити найширші маси, впливати на 

поширення польського читацтва… докладно інформувати читачів про справи 

польські, поміщати кореспонденції з Варшави, Вільна, Києва, Кракова, 

Львова і Познані про різні сторони життя польського народу» [388, 1910 р., 

№ 1]. Загалом редакція часопису брала на себе зобов’язання гуртувати 

польську громаду, пробуджувати її до політичного, суспільного життя в 

контексті піднесення патріотичного національного духу. На жаль, у цій 

відозві не має жодного слова про відображення тижневиком стосунків 

місцевих поляків з корінним українським населенням, про вироблення 

спільних інтересів і співжиття в умовах політичної кризи російського 

самодержавства. Часопис сповідував польський автономізм, захищав 

польського власника, що було свідченням його консервативних засад у 

польській національній меншині.  

С. Зембржуський вів активну громадсько-політичну діяльність. Він 

влітку 1912 р. поїхав на фронти Балканської війни і, як очевидець, описав її 

події в своїй газеті, виступав з лекціями на суспільно-політичні теми в 

контексті польського питання у Проскурові, Вінниці, Житомирі. Така 

діяльність викликала підозри з боку влади. У його квартирі проводилися 

обшуки, під час яких виявлено без дозвільних документів друкарський 

польський шрифт і верстак, який він отримав з Варшави для обладнання 

власної друкарні. Його також штрафували за окремі публікації в газеті. Тому 
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він змушений був припинити у 1912 р. видання тижневика «Tygodnik 

Podolski» і з сім’єю перебратися до Києва, де продовжував відкривати і 

редагувати польські часописи [184, арк. 48, 60, 133, 140]. 

Чому польська газета видавалась саме у м. Проскурові – тоді відсталому 

повітовому місті Подільської губернії? Відповідь на ці запитання містять 

статистичні матеріали, вміщені на сторінках власне «Tygodnika Podolskiego». 

За даними тижневика, станом на 1910 р. у сільській місцевості губернії 

мешкало 272020 поляків, у тому числі 52194 поляка (сюди віднесені українці-

католики. – авт.) було у Проскурівському повіті, який за кількістю польського 

населення посідав перше місце в Україні [388, 1911 р., № 24]. Це і зумовило 

відкриття першої польської друкарні імені Г.Голованівської і видавництва 

«Tygodnika Podolskiego» у Проскурові, які знаходились на Aптекарській 

вулиці, в будинку під номером 39 [184, арк. 1].  

Після припинення видання тижневика «Tygodnika Podolskiego» у 1912 р. 

у м. Проскурові продовжив видавати вже в грудні 1912 – у 1914 рр. 

двотижневу суспільно-політичну, економічну, літературну і релігійну газету 

польською мовою «Nasza Wieś» («Наше Cело») В. Ц. Барановський, ксьондз 

Ярмолинецького костелу цього ж повіту, активний діяч місцевої польської 

громади консервативного спрямування, відкривач таємних польських шкіл. 

Редактором працював Й. Л. Росинський. Газета видавалася тиражем до 2 тис. 

примірників і розповсюджувалася через костели переважно безкоштовно 

серед поляків та селян-католиків Проскурівського повіту [189, арк 1, 5, 9]. 

Цензори та чиновники пильно стежили за змістом виданих газет  «Nasza 

Wieś» і, зрештою, зробили висновок: «Ксьондз Барановський є діячем різних 

партій.., брав участь у відкритті в Ярмолинцях польської школи, навчає дітей 

у костелі… у своїй газеті прагне нав’язати місцевому польському населенню 

ідеї сепаратизму, ототожнити католиків з польською національністю… газета 

є тенденційним органом в політичному відношенні» [189, арк. 22, 23]. Дійсно, 

газета носила клерикальний характер, пропагувала переваги католицької віри, 

збереження і розвиток польської мови та культури, спрямовувала до 
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залучення поляків до політичного життя на благо відродження незалежності 

Польщі. Переслідування з боку влади призвели до того, що В. Барановський 

був змушений розібрати в друкарні набір газети № 15, яка мала вийти в липні 

1914 р., і припинити видання [189, арк. 18]. 

Проте вже 25 жовтня 1913 р. В. Ц. Барановський подав клопотання 

подільському губернатору про дозвіл на видання ще однієї газети «Nasze 

życie» («Наше життя»), редакція якої б знаходилась у м. Ярмолинцях, а 

друкувалась у польській друкарні в Проскурові. Оскільки газета в першу 

чергу мала відображати релігійне життя  місцевої польської громади, то 

управляючий Луцько-Житомирською римо-католицькою дієцезією повідомив 

подільського губернатора в листі від 11 грудня 1913 р.: «…так як ксьондз 

В. Барановський є настоятелем Ярмолинецької римо-католицької парафії, я не 

маю заперечень в тому, щоб він на час управління вказаною парафією 

помістив у костельному приміщенні редакцію і контору газети «Наше життя», 

яку планує видавати» [194, арк. 1, 6]. 

Таким чином, здобутком революції 1905 року в імперії для польської 

меншини Правобережної України стала можливість використовувати офіційні 

існуючі та засновувати власні друкарні і видавати рідною мовою періодичні 

польські журнали, альманахи, газети й до них різні додатки суспільно-

політичного, економічного, літературного, культурно-просвітницького та 

релігійного спрямування. Хоча ці видання знаходилися під суворою цензурою 

й за найменші порушення статутних вимог, затверджених владою, 

піддавалися різним репресіям (штрафи, звільнення з роботи і арешти 

редакторів, припинення й цілковите закриття тощо), все-таки вони відіграли 

важливу роль у консолідації польської меншини, стали її виразником 

суспільно-політичних, культурних і духовних інтересів. З іншого боку, ця 

періодика відверто засвідчила наявність у польських колах України різних 

таборів за своїми ідейно-політичними поглядами: від лівиці (соціал-

демократія) до правиці (національна демократія) і до клерикалізму. Якщо в 

часи революції 1905 – 1907 рр. польська періодика відображала більше ліві 
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позиції в суспільстві, то напередодні Першої світової війни вона перейшла на 

консервативні платформи й стала пропагували або примирення з російським 

самодержавством, або сподівання на повернення Правобережжя до складу 

незалежної Польщі, стала повністю обслуговувати олігархічні кола, 

сповідувала ізоляціонізм польської меншини від українського народу.  

Далеко не всі місцеві поляки поділяли консерватизм у польській 

меншині. Як ми вже ілюстрували раніше, чимало місцевих поляків вступили  

в польські, російські та українські соціалістичні, демократичні партії і рухи, 

розділили долю українського пролетаріату і селянства в революційних подіях 

початку ХХ ст. Яскравим представником польсько-українського єднання 

друкованим словом і суспільною діяльністю у той час виступив поляк з 

Подільської губернії Йоахим Августинович Волошиновський (1870-1945) – 

журналіст, літератор, український  і польський кооперативний, політичний і 

громадський діяч, подвижник «Просвіти». Коріння його шляхетського роду 

сягає в ХVI ст. У ХІХ – на початку ХХ ст. його родина укорінилася в с. Серби 

Могилівського повіту Подільської губернії, де він народився 20 травня 1870 р. 

і з 1891 р. отримав у спадок невеликий маєток у цьому селі. Середню освіту 

здобув у Тернопільській гімназії та єзуїтському колегіумі. З середини 1890-х 

рр. узяв активну участь у реформуванні сільського господарства та розвитку 

кооперативної справи на Поділлі і радикалізувався за своїми поглядами і 

громадською діяльністю у роки революції 1905 – 1907 рр. [595; 626; 394; 444]. 

Сформувався як поляк-українофіл і своїм кредо вважав: «хоч я поляк, але 

оскільки я жию серед українського народу, то мушу працювати для нього» 

[346, с. 128]. 

Враховуючи ту реальність, що до 1905 р. у Правобережній Україні не 

було жодного друкованого видання, яке б опікувалося поширенням серед 

вкрай неосвіченого селянства ідей кооперативного руху, прогресивного 

ведення господарства, освітньо-культурних потреб і просто виступало б 

життєвим порадником, Й. Волошиновський від лютого 1906 р заснував за 

власні кошти і став видавати у м. Могилеві-Подільському (тепер Вінниччина) 
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щотижневу газету «Світова зірниця» – перший україномовний 

просвітницький і кооперативний часопис на Поділлі, популярне видання для 

селян. Він був спонсором, незмінним редактором, генератором нових ідей і 

поширювачем цього чи не найдовшого за тривалістю часу видання у 

Могилеві до 1912 р. та Києві – до 1920 р. (з перервами) і готувати переважну 

більшість власних опублікованих в ньому матеріалів [233; 459]. Водночас 

Й. Волошиновський був фундатором і керівником з 1906 р. Могилівського 

товариства «Просвіта» [273; 626]. 

Виникнення кооперативного просвітницького тижневика «Світова 

зірниця» відбувалось у період загострення соціальних протиріч між потужним 

державно-приватним капіталом і переважною більшістю злиденного 

населення краю, що призвело до численних конфліктів, протистоянь та 

збройних виступів. Тому необхідність заснування «Світової зірниці» 

диктувалась метою: в можливих межах зняти соціальну напругу між 

селянством і багатими землевласниками та спрямувати вирішення протиріч у 

цивілізоване русло, навчити селян ефективно господарювати за рахунок 

організації кооперативних товариств для власного захисту своїх економічних 

і соціальних потреб, підвищити рівень культури й освіти сільського 

населення. 

Перші два роки (1906 – 1907 рр.) часопис «Світова Зірниця» видавався на 

основі пайового капіталу, створеного польськими поміщиками – членами 

Подільського товариства сільського господарства. Пізніше, крім паїв, 

редакція отримувала досить значні пожертви від польських землевласників, 

які входили до товариства. Фінансовою стороною видання керували активні 

члени ПТСГ З. С. Грохольський, голова відділення правильного полювання, 

та А. М. Собанський, які до того ж витрачали на нього значні кошти [409, 

с. 89]. Незважаючи на певну матеріальну залежність редакції часопису від 

заможних і впливових поляків, Й. Волошиновський зумів за змістом 

друкованих статей і матеріалів вийти на демократичні позиції для потреб 
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українського національного відродження, завоювати довір’я в місцевих селян 

і читацького загалу.  

23 лютого 1906 року вийшло перше число тижневика «Світова зірниця» 

[380, 1906 р., № 1]. 

У передовій статті «Не тільки світло, що у вікні» під псевдонімом 

«Сусіда» редактор-видавець виклав основну мету часопису, яке, на його 

думку, «покаже, як з блудної дороги на добру повернути, покаже, як вийти з 

темного лісу заборон, вибратися з глибокого яру нечесного життя» [380, 

1906 р., № 1]. Друкуючи вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають 

ночі…», видавець висловлював впевненість, що і «Світова зірниця» «буде 

будити думку, не дасть ходячи спати, а примусить думати і вчитися» [380, 

1907 р., № 7]. Редактор всіляко намагався через газету сприяти підвищенню 

рівня освіти майбутнього покоління.  

Й. Волошиновський з великою недовірою ставився до існуючої системи 

освіти, навчальні програми якої будувалися винятково на насадженні 

російськості і, тим самим, планомірно проводилась русифікація краю. «Школа 

у нас стоїть далеко од люду,…вона чужа йому, не розвиває дітей, а забиває їм 

баки, не учить, а «мучить» і душу, і свідомість дитини», – так оцінювала стан 

подільської шкільної освіти щотижнева газета «Світова зірниця» [380, 1908 р., 

№ 3]. 

З метою часткової компенсації прогалин дитячого навчання 

Й. Волошиновський у 1906 – 1907рр. друкував додаток до газети під назвою 

«Читайте діти», у якому публікував дитячі оповідання, вірші, казки, науково-

популярні статті, а також молитви українською мовою, був автором 

переважної більшості текстів та перекладів [380, 1907 р., № 5]. Однією з 

провідних тематик «Світової зірниці» була релігійна. Релігійний дух, який 

пройняв увесь часопис, безперечно, позитивно впливав на читачів, у 

переважній більшості людей віруючих. 

Неабияку увагу Й. Волошиновський надавав питанням правової та 

політичної освіти. На сторінках «Світової зірниці» під рубриками 
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«Государственная Дума и Государственный Совет», «Вісті з Думи», «Закон, 

право і суд», «Чутки з світа», «Політичний устрій» читачам подавалась різна 

інформація та поради з коментаріями редактора до законодавчих актів і 

правових норм, діяльності судочинства [597, с. 124-144]. Звертаючись до 

читачів, редактор трактував демократичні ідеї й пропонував шляхи їх 

розвитку. Він стверджував, що «до поступу та добробуту веде просвіта, 

правда і воля…Але воля, то не сваволя» [380, 1909 р., № 41, 43, 46]. 

Значна увага на сторінках газети надавалась українському питанню. 

Редактор намагався не втручатись у внутрішні проблеми українців. Він 

вважав, що кожен українець повинен сам розібратись у начальних потребах 

своєї нації і лише йому належить право щодо визначення й найкращого 

вирішення існуючих недоречностей: «Національні справи я… не порушую і 

рушити не думаю. Це я залишаю українцям» [273, с. 99]. Водночас значне 

місце на сторінках часопису надавалось підвищенню рівня української 

національної свідомості, зокрема вивченню української мови і піднесення її 

статусу. «Здається кожен свою мову знає, але що інакше проста, а знов інакше 

гарна вироблена літературна мова. Їй то й треба навчатись, щоб могти читати 

й розуміти книжки, писані своєю рідною мовою», – так акцентував редактор 

увагу читача на потребу знати рідну мову [273, с.98-107]. 

Газета постійно публікувала фольклорні твори, популяризувала творчість  

українських прозаїків і поетів: Т. Шевченка, Б. Грінченка, О. Кониського, 

Л. Глібова, С. Руданського, П. Грабовського, П. Мирного, І. Котляревського, 

О. Кобилянської, М. Нечуй-Левицького, В. Стефаника, І. Франка та інших 

відомих українських письменників і поетів. [336, с. 89]. Доступно для 

простого люду висвітлювались також проблеми кооперативного життя. У 

період 1907 – 1912 рр. газета мала характер навчального посібника для 

кооператорів у діловодстві кооперативної справи. Схвально сприймались 

публікації тижневика про господарські інтереси селян. Газета давала слушні 

поради стосовно вдосконалення садівництва, бджільництва, хліборобства, 

організації хутірського господарства і , особливо, з питання розвитку різних 
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напрямків кооперації. Газета «Світова зірниця» надавала великого значення 

просвітницькій справі, справедливо відзначаючи, що всі біди українського 

села лежать у площині відсталості і низької освіченості. «Чоловік темний 

твердо тримається старих забобонів, старих способів, а доброї поради 

освіченого чоловіка слухати не хоче, бо не може тої поради зрозуміти» [380, 

1908 р., № 13].  

У 1906 році Й. Волошиновський став членом Подільського і Київського 

товариства «Просвіта» і заснував у Могилів-Подільському товариство 

«Просвіта» [394, с. 89]. Відомості про поточну діяльність товариства 

періодично друкувались у «Світовій зірниці». 

Слід зазначити, що діяльність часопису різко оцінювали радикально 

налаштовані часописи, зокрема київське «Слово», яке характеризувало газету 

від якої «…дуже несло поміщицьким духом». Інший критик В. Смуток в 

«Украинской жизни» відзначив, що тижневик «Світова зірниця» був 

безпартійним органом, мав інформаційний та дидактичний характер, тобто 

частково займався педагогічною діяльністю, поширював освіту і навчання 

читачів, а також виховував їх в 1в процесі цього навчання [381, 1908 р., № 26, 

с. 13]. 

Всі ці беззаперечні якості тижневика надали можливість часопису 

існувати чи не найдовше серед інших україномовних видань початку ХХ ст. 

Щодо редактора «Світової зірниці» Йоахима Волошиновського, то можемо 

констатувати, він патріот польського народу, щирий українофіл, сповідувач 

любові і поваги до селянина, великий знавець української культури і, 

особливо, Подільського краю, де народився, виріс, здобув визнання, розкрив 

свій талант кооператора, літератора і громадського діяча. 

В центрі уваги часопису були насамперед господарські інтереси селян, 

зокрема багато статей присвячувалося вмінню господарювати в землеробстві, 

садівництві, бджільництві, в розбудові хуторів тощо. Особлива увага 

приділялась питанням кооперації. Так, наприклад, у 1908 р. тут були 

надруковані матеріали про діяльність одного з найактивніших 
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сільськогосподарських гуртків - у с. Кузьминці Гайсинського повіт 

Подільської губернії про хліборобську виставку в тому ж селі [380, 1906 р., 

№ 8-9], про сільський банк у Люменцях Вінницького повіту [380, 1907 р., 

№ 7], річні звіти Кузьминецького позичково-ощадного товариства [380, 

1909 р., №3], опис усіх видів сільськогосподарських гуртків [395, 1911, № 14], 

перелік товариських крамниць на Поділлі [380, 1911 р., № 14]. Інструктор з 

кооперації Кам’янецького повітового земства В. Ворников писав, що доля 

часопису «до того тісно зв’язана з долею багатьох товариств», що на питання 

«з чиєї ініціативи виникло товариство» або «хто сприяв розвитку товариства» 

селяни простодушно відповідають: «Світова зірниця», де не тільки 

редактором-видавцем, але й майже єдиним її співробітником є 

Й. А. Волошиновський» [366, с. 13-24]. 

Проте польська інтелігенція, у першу чергу в її складі редактори, 

журналісти, кореспонденти, автори, дописувачі з Правобережжя України, 

брала активну участь у заснуванні та виданні на Київщині, Волині й Поділлі 

місцевих російських та україномовних періодичних видань початку ХХ ст. й в 

цих газетах та журналах прагнула представляли інтереси своєї меншини, її 

економічну, громадсько-політичну та культурну спрямованість, поширювати 

серед українського населення свої позиції, ідеї, шукати з ним співпрацю та 

компроміси.    

Прикладом може слугувати діяльність з кінця ХІХ ст. у Правобережній 

Україні сільськогосподарських товариств, серед яких найзначнішим за 

розмірами й масштабами організації було Подільське товариство сільського 

господарства і сільськогосподарської промисловості, засноване у 1896 р., 

основне його ядро якого становили польські поміщики і промисловці [518, 

с. 93]. У 1899 р. товариство видало перший номер свого власного 

періодичного органу – журналу «Справочный листок Подольского общества 

сельского хазяйства и  сельськохозяйственной промышленности», який разом 

з тим став першим часописом, що видавався у м. Вінниці. «Справочный 

листок…» друкувався російською мовою, за винятком окремих статей і 
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реклам, написаних польською. Це був щомісячник, однак деякі номери 

виходили спареними, а з 1916 р. – усі. Видавався він спочатку «без 

попередньої цензури», а в роки Першої світової війни - за дозволом воєнного 

цензора. Редакторами у різний час були граф Д. Ф. Гейден, поляки Ф. Л. 

Любанський, С. Ф. Врочинський, В. М. Сведерський [518]. 

Тривалий час «Справочный листок…» був, головним чином, «скромним 

літописом життя ПТСГ і посильною його ілюстрацією», і представляв інтерес 

тільки для членів товариства. Тут друкувалися в основному лише протоколи 

засідань ради й загальних зборів ПТСГ, його відділень й установ, а також 

звіти їхньої діяльності. З початком 1914 р. часопис проголосив у передовиці 

«Від редакції», що «бере на себе сміливе завдання відображати на своїх 

сторінках наше суспільне й економічне життя і служити інтересам місцевих 

землевласників» [375, 1914 р., № 1, с. 1]. З цього часу його зміст почав 

розширюватись і поглиблюватись.  журналі з’явилась постійна рубрика з 

метеорологічними даними, хроніка сільськогосподарського та промислового 

життя,повідомлення зі сфери аграрної освіти, різні корисні відомості з 

сільського господарства та сільськогосподарської промисловості. На засіданні 

ПТСГ від 25.06.1914 р. було затверджено нову редакційну колегію і змінено 

назву часопису на «Подольский хозяин». Оновлений часопис ставив собі за 

мету «сприяти розвитку місцевого сільського господарства, пропагуючи праці 

як теоретиків, так і практиків із сільських господарів Подільської губернії, 

розробляючи і висвітлюючи питання суспільного сприяння розвитку 

місцевого сільського господарства, поширюючи сільськогосподарські знання, 

ознайомлюючи сільських господарів з питаннями наукової і практичної 

агрономії [375, 1914 р., № 4, с. 2-9]. Починаючи з 1914 р. у часописі з’явилися 

матеріали і українською мовою. 

У Правобережній Україні існували й інші сільськогосподарські 

товариства, котрі мали свій друкований орган. Так, Київське агрономічне 

товариство, яке існувало в 1909 – 1919 рр., упродовж 1913 – 1914 рр. видало  

чотири «Обзоры текущей популярной сельскохозяйственной литературы», що 
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стало першим досвідом консультативно-бібліографічної роботи з 

сільськогосподарської літератури в Україні.  

Певну роль відіграв і щотижневий журнал «Хозяйство», який почав 

виходити з 1906 року, і на своїх сторінках висвітлював результати 

сільськогосподарської дослідної справи, яка проводилась в українських 

землях, зокрема у Правобережній Україні. 

Отже, аналіз діяльності редакцій та змісту опублікованого матеріалу в 

легальних російських, українських часописах та видань 

сільськогосподарських товариств засвідчує, що головний кістяк їх 

авторського колективу складали місцеві поляки, які використовували цю 

періодику, з одного боку, для реалізації своїх творчих можливостей, а з 

іншого, – для посилення позицій польської меншини, її конкурентоздатності в 

господарюванні, впровадження в її економічну діяльність ринкових відносин 

та передових технологій. 

Якщо розглядати польську пресу в цілому, то можемо констатувати, що 

після революційних подій 1905 – 1907 рр., в її виданнях простежується 

українофільське спрямування, хоча вона залишалась, за великим рахунком, 

патріотом своєї (польської) громади. 

 

4.3. Польська меншина напередодні Першої світової війни (1907 – 

1914 рр.) 

 

Поразка першої російської демократичної революції в 1907 р. 

започаткувала період соціально-економічної та політичної реакції, під час 

якої, прагнучи зберегти і зміцнити свій режим, самодержавство розв’язало 

масовий терор і репресії проти всіх йому опозиційних політичних і 

громадських партій, організацій і рухів з метою ліквідації здобутків 

всенародної боротьби за демократичні перетворення, свободу та землю в 

імперії. Оскільки революція не вирішила корінних питань, пов’язаних з 

протистояннями за свої права селянства і поміщицтва, пролетаріату і 
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буржуазії, інтелігенції та режиму, то навіть її поразка не зупинила цього 

антоганізму. В підросійській Україні впродовж 1907 – 1914 рр. відбулося 1973 

селянських виступів, з них 966 масових і 1007 індивідуальних (заворушення, 

страйки, підпали маєтків тощо), в тому числі з 678 підпалів маєтків, 

поміщицьких садиб 332 були здійснені на Правобережжі. Водночас відбулося 

109 страйків сільськогосподарських робітників, зокрема у цьому ж регіоні – 

68 (у Подільській губернії – 28, Київській – 24, Волинській – 12) [545, с. 172, 

232-233]. 

Революція 1905 – 1907 рр. значно позначилася на житті польської 

меншини Правобережної України в плані зняття проти неї економічних 

санкцій, отримання права на польську освіту, розвиток культури, римо-

католицької церкви, зберегла земельну власність і станові привілеї шляхти 

(дворянства). Проте надалі залишився конфлікт між польським поміщицтвом, 

яке цілком зберегло свої позиції і власність у цьому регіоні, і українським 

селянством. Тому, судячи із вищенаведеної статистики, знову головним 

об’єктом виступів селян були маєтки, економії та садиби польських 

поміщиків. Польська меншина Правобережжя України напередодні Першої 

світової війни мала загальну чисельність до 8 відсотків від усього населення 

України, структуризувалася за своїм соціальним складом: землеробством 

займалося 46,8 відсотків поляків (поміщики, селяни, сільськогосподарські 

робітники), ремеслом – 16,4, на промислових підприємствах (робітники, 

техніки, інженери) – 7,9, торгівлею – 2,0, інтелігенція – 15,7, чиновників – 3,9, 

в інших сферах (духовенство, капіталісти, прислуга, неімущі) – 7,3 відсотки 

[722, s. 18; 186, арк. 10-25; 195].  

Верхівка польської меншини Правобережжя України була налякана 

революцією 1905 – 1907 рр., проте зуміла її використати для збереження і 

посилення своїх позицій. В роки реакції вона, з одного боку, все більше 

шукала компроміси з самодержавством, з другого, – враховуючи міжнародну 

ситуацію напередодні Першої світової війни, активно схилялася до підтримки 

польського визвольного руху, орієнтувалася на допомогу 
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західноєвропейських держав відродити польську державність і, якщо не 

приєднати до неї Правобережжя, то, врешті, отримати на цій землі автономію 

для польської меншини. Прикладом може слугувати вироблена на польському 

конгресі 1909 р. у Кракові «Петиція поляків Південно-Західного краю на ім’я 

австрійського імператора» з проханням на випадок війни з Росією приєднати 

цей регіон України до Австро-Угорської імперії, допомогти зброєю для 

організації в регіоні польського повстання. Петицію підписали 42 

представника від старовинних польських родів націонал-консервативного 

спрямування, що вкорінилися в Україні, які в першу чергу мали австрійське 

підданство. Наприклад, у Волинській губернії на той час у Дубненському 

повіті було зареєстровано 206, у Рівненському – 169, Кременецькому повітах 

270 осіб з австрійським громадянством, що були тісно зв’язані з Галичиною 

[125, арк. 417]. Імператор Франц-Йосиф написав резолюцію на петиції: «не 

варто особливо довіряти полякам, але все-таки варто виробити умови 

прийнятності такої вигідної пропозиції». При цьому планувалося в ході 

майбутньої війни об’єднати поляків Правобережжя і Галичини в одну 

автономію в складі Австро-Угорської імперії [124, арк. 28-30]. 

Такого спрямування петиції, звернення й акти від поляків Правобережжя 

не відповідали національним інтересам України, її визвольного руху й 

засвідчили про посилення консерватизму в середовищі польської меншини.  

Польська меншина Правобережної України сповна скористалася появою 

під впливом революції 1905 р. «Тимчасових правил про товариства і спілки» в 

Російській імперії від 4 березня 1906 р., за якими дозволялася легальна 

діяльність громадських організацій [325, № 27479]. Скориставшись цим 

дозволом,  на Київщині, Волині і Поділлі одразу утворилися легальні польські 

клуби і організації «Освята», «Огниво»,, «Огниско», благодійні об’єднання 

«Братська допомога», гімнастичні (військо-спортивні) товариства «Соколів» 

та чимало інших, які гуртували навколо себе значну кількість місцевих 

поляків, носили культурницький характер, мали  різні ідеологічні 

спрямування, ставили за мету в першу чергу залучити своїх членів до 
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польського національно-визвольного руху, утвердити на Правобережжі 

польську автономію. 

14 липня 1906 р. київська губернська адміністрація зареєструвала 

польське просвітницьке товариство «Освята» («Oświata»).Однак уже 6 грудня 

цього ж року київський генерал-губернатор закрив товариство як таке, що 

загрожувало російській національній політиці в Південно-Західному краї, 

прагнучи «ополячити малоросійське населення» за допомогою польських 

шкіл [99, арк. 17]. Проте жандармерія не змогла довести конспіративну 

політичну діяльність «Освяти» і невдовзі у 1907 р. її діяльність була 

відновлена. У квітні-травні 1908 р. знову влада влаштувала перевірку 

товариства, проте не змогла довести таємну діяльність «Освяти» у Волинській 

і Подільській губерніях [121, арк. 212; 77, арк. 192-193]. Тим не менше, 

указом Сенату від 9 вересня 1909 р. було остаточно припинено існування  

«Освяти» спочатку в Києві, а згодом і мережі у Правобережній Україні. В 

цьому документі, зокрема, зазначалося, що «поляки Південно-Західного краю 

являли собою не націю, а партію», а тому були виявом польського 

націоналізму» [100, арк. 24-25]. З цього часу і до 1914 рр. товариства 

«Освята» перейшли на нелегальну діяльність, міняючи назви на «Освята 

людова», товариство «Вільної школи» (у Києві) [269, арк. 42-43], «Коло 

Освяти», «Дзвигня» (у Житомирі) та інші [125, арк. 2]. 

Легальна діяльність товариства «Освята» у статуті 1908 р. визначалася 

так за п.1: «Товариство має своєю метою піднесення розумового і морального 

рівня всіх верств польського населення, головним чином розповсюдження 

середньої освіти рідною мовою, поширюючи свою діяльність у Києві і 

Київській губернії». П. 2 статуту роз’яснює шляхи реалізації мети: «Для 

досягнення цього товариство має право: а) засновувати бібліотеки, музеї, 

читальні, книготоргівлю і т.п.; б) влаштовувати публічні лекції, реферати, 

загальноосвітні курси, презентації, літературні і музичні вечори, концерти і 

т.п.; в) засновувати стипендії, школи і притулки для дітей і дорослих, бюро 

праці та інші просвітницькі і благодійні установи; д) оголошувати конкурси і 
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призначати премії за різні твори літератури і науки». Керувало товариством 

правління із 8 осіб, обраних строком на два роки, існувало за рахунок 

членських внесків, пожертвувань, прибутків від видавництв, концертів, 

читаних доповідей, рефератів тощо [279, арк. 16-18].  

За оцінками жандармів, «зачинене польське товариство «Освята» у даний 

час розповсюдило широку нелегальну діяльність у провінції в Київській та 

Волинській губерніях з центральними пунктами в Бердичеві та Житомирі при 

активній участі польського духовенства. Головна діяльність полягає в 

поширенні польських національних ідей в дусі сепаратизму серед польського 

робітничого класу та інтелігенції» [279, арк. 24]. Як з’ясувалося, товариство 

«Освята» повсюдно в Києві та правобережних губерніях заснувало мережу 

польських шкіл та гуртків для навчання дітей дошкільного і шкільного віку 

переважно з сімей робітників, селян, інтелігенції для вивчення польської мови 

та історії, поширення польської літератури та інших форм просвітництва. У 

Києві головний осередок цього товариства двічі на тиждень (у понеділок і 

четвер) збирав у 1908 – 1909 рр. на засідання на квартирах присяжного 

повіреного Владислава Лукашевича та інженера Карла Комарніцького до 30 – 

40 членів, під час яких заслуховувалися доповіді професорів з Варшави, 

Львова та місцевих діячів з темами на кшталт «Польська історія в зв’язку з 

російською», «Критичний огляд російської історії», «З історії польської 

літератури» тощо[279, арк. 2, 4, 5]. Офіційну владу не влаштовувало те, що в 

осередках «Освяти», крім отримання освітніх знань, його члени виховувалися 

польському патріотичному дусі й налаштовувались опозиційно до 

самодержавства. 

Діячами київської «Освяти» у 1909 – 1914 р. виступали власник 

місцевого кахельного заводу Антон Анджієвський (був казначеєм), технік 

управління Південно-Західної залізниці Вікентій-Йосип Матерніцький (час 

від часу був головою товариства), Владислав Лукашевич, дочки присяжного 

повіреного Болеслава і Ванда Бєлявські (вчительки шкіл для дітей робітників-

поляків) та ін. [279, арк. 2, 12, 16].  
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Після офіційної ліквідації легальної «Освяти», у 1910 р. було засноване у 

Києві товариство «Вільної школи», яке діяло на статутних засадах «Освяти», 

об’єднувало до 40 осіб поляків і здійснювало навчання дітей і робітників у 

таємних польських школах і гуртках. Проте різнилося від «Освяти» тим, що 

воно навчало дітей без різниці національностей і віросповідання. Почесним 

головою цього товариства був Ромунальд Крижановський, а дійсним головою 

– Марія Лозінська, на квартирах яких відбувалися засідання осередку [279, 

арк. 42-43]. 

Варто підкреслити, що легальна і нелегальна діяльність «Освяти», 

товариства «Вільної школи» спиралася переважно на демократичні верстви 

польської меншини, підтримувалося київськими польськими «Корпорацією», 

організацією ППС-фракція, благодійними організаціями, орієнтованими на 

розвиток просвітництва серед польських трудящих та інтелігенції. Фактично 

«Освяти» працювали на національно-культурне відродження польської 

меншини Правобережжя в умовах самодержавної політики деполонізації 

місцевого польського населення.  

Напередодні Першої світової війни консервативні кола прагнули 

підкорити своєму впливу нелегальну польську освіту і просвітницький рух з 

метою відособити поляків у своїй автономії чи в складі Австрійської імперії, 

чи майбутньої незалежної Польщі. З цією метою культурницьким 

організаціям польської меншини Правобережжя у 1913 р. нав’язувалося 

помпезне відзначення у різних формах січневого повстання 1863 р. у 

Королівстві Польському, популяризувалися урочистості з цієї нагоди, 

здійснені повсюдно на території Галичини у січні цього року з нагоди його 

50-річчя [372, 1913 р., 27 січ.]. Під цим впливом всі студентські польські 

організації вишів Києва («Корпорація», «Полонія», «Філареція» видали 

23 квітня 1913 р. листівку «До молоді», присвяченій повстанським подіям 

1863 року, наприкінці якої було поставлене риторичне питання: «Чи здатні ми 

сьогодні на самопожертву? Чи вистачить нас на це?» [107, арк. 45]. 

Департамент поліції, Київське охоронне відділення, жандармські управління у 
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1912 – 1913 рр. провели спеціальні заходи, щоб не допустити проведення 

поляками Правобережжя відзначення цього ювілею, здійснили арешти тих 

осіб, які поширювали відозви, літературу, емблеми, пісні, пов’язані з січневим 

постанням 1863 р., або влаштовували відповідні зібрання й, таким чином, 

змусили польські партії та організації нелегально вшанувати ювілей [41, 

арк. 1, 19].  

Більш заможні верстви місцевих поляків Київщини, Волині й Поділля 

створили легально для потреб боротьби за незалежність Польщі ще у 1906 р. 

перший свій київський польський клуб «Ланка» [у російськомовних 

документах помилково «Огниво»], який розбудувався в 1909 – 1914 рр. Його 

фундаторами виступили діячі польської меншини адвокати Луціан Кноль, 

Станіслав Госєвський, лікар Ігнацій Сохацький, провізор Едмунд 

Хшановський, інженер Казімеж Жоншницький та інші, які згодом ввійшли до 

складу Раду старійшин (Господарської ради) Клубу на чолі з Л. Кнолем [514, 

c. 373-374]. За офіційно затвердженим владою статутом клуб мав слугувати 

місцем сімейного часу проводження, культурного дозвілля та просвітництва. 

Тут відбувалися численні вечори, під час яких виступали з доповідями діячі з 

Варшави та місцеві, збиралися кошти для студентських організацій 

«Корпорація» та «Полонія» й на інші потреби. Водночас потужно діяло 

товариство «Огниво» у м. Житомирі, до якого входило до 40 вчителів і 

вчительок, які навчали дітей у таємних польських школах Волинської губернії 

[275, арк. 2, 26-27], товариство «Огнисько» в м. Умані, яким керував 

присяжний повірений Мирослав Савицький [277, арк. 7-9]. 

За оцінкою Департаменту поліції, «товариства «Ланка» («Огниво»), в 

яких зосереджується все польське життя Південно-Західного краю, – це 

національний польський політичний клуб, під легальною личиною якою 

задовольняються потреби поляків в їх сепаратистських прагненнях з 

постійним сподіванням досягнення незалежності Польщі» [270, арк. 2, 11, 16]. 

Водночас у цих оцінках було здійснено цікаве порівняння: «Потрібно 

визнати, що діяльність клубів «Ланка», «Українського клубу», а також 
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товариства «Просвіта» цілком відповідає діяльності тих національних 

товариств, які прагнуть до розпаду Російської імперії» [20, арк. 12-13]. 

У 1912 р. в Києві було створено нелегальний «Польський політичний 

клуб», відомий серед польських політиків під назвою «Центральний союз 

незалежності», що був відділенням проавстрійської польської організації 

«Комісія сполучених партій незалежності», розташованої у Львові 

Активістами «Політичного клубу» були переважно члени «Огнива» Юзеф 

Анджейовський, Роман Кноль, Йордан Пересвет-Солтан та ін. [277, арк. 6]. До 

керівництва «Політичного клубу» також входили члени «Полонії», 

«Філареції» та інших польських товариств. «Центральний союз незалежності» 

заснував мережу місцевих відділів, відряджаючи активістів до міст Київщини, 

Волині і Поділля. При ньому діяло з 1912 р. представництво «Польського 

військового фонду» (секретар-казначей Валеріан Славек, мешканець Кракова) 

яке збирало кошти на підтримку польських організацій Австро-Угорщини» 

[277, арк. 6-7, 15, 23; 450, с. 24]. 

В 1910 р. у Заславському повіті Волинської губернії існувало такого 

самого політичного спрямування відділення партії «Ліга визволення Польщі», 

яка діяла в Королівстві Польському та Галичині. Відділення очолював 

власник маєтку в с. Бейзими цього повіту Казимір Сумовський. За 

відомостями Волинського ГЖУ, «К. В. Сумовський зі своїм братом часто 

роз’їжджав по повітах краю з невідомою метою, у нього часто відбувалися 

збори поміщиків-поляків, влаштовувалися спільні полювання, під час яких 

Сумському присутні здавали по 5 руб. Але куди поступали виручені гроші, 

встановлено не було»  [130, арк. 13]. В іншому донесенні поліції: «Казимір 

Сумовський здійснює збір грошей за чековою книжкою» [286, арк. 40], тобто 

він уже діяв як член благодійного товариства і збирав кошти серед поміщиків 

Волині та Поділля.  

Значного поширення на Правобережжі набули у 1907 – 1914 рр. 

різноманітні польські громадські та римо-католицькі благодійні товариства, 

перші з яких виникли ще наприкінці 1905 р. Найбільш потужним було 
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«Київське польське товариство доброчинності», головою якого була дружина 

інженера Карла Комарницького, одного з керівників місцевої «Освяти». 

Члени цього товариства мали чекові книжки і були закріплені за районами 

Києва та губернії, де вони займалися збором внесків і пожертв для 

матеріальної допомоги мало імущим полякам, на потреби освіти, медицини та 

участі в громадському житті [270, арк. 40]. Водночас у Києві розбудувалося 

товариство «Братня допомога студентів-поляків», головою якого був студент 

Фелікс Обідзинський, секретарем – Вацлав Сонгайло. Структурно воно 

складалося з обраних на загальних зборах студентів-поляків, які були 

представниками від усіх вишів міста, президії у складі 10 осіб, десятників 

(18 осіб) та членів. У керівництві товариства були студенти, які належали до 

соціал-демократичних організацій, студентських товариств «Корпорація» та 

«Полонія» [270, арк. 34-35, 41]. Крім того, при кожному костелі в губерніях 

Правобережжя легально діяли благодійні товариства, які займалися 

збиранням пожертв у віруючих своїх парафій. Наприклад, у губернському 

Кам’янці-Подільському, де функціонувало 6 великих костелів, було створено 

у 1907 р. загальноміське «Римо-католицьке благодійне товариство», яке 

проводило щорічні загальні збори у приміщенні міської Думи, де 

зачитувалися звіти про зібрані кошти та їх витрати на потреби дитячих 

притулків, шкіл, обідів для  мало імущих тощо, вибиралося правління, 

ревізійна комісія [312, 1908 р., 26 січ., с. 4]. 

Офіційна влада з підозрою споглядала на діяльність польських 

доброчинних товариств. У Департаменті поліції з цього приводу зазначалося: 

«Благодійні товариства здійснюють збір грошей на зразок військового 

податку 1863 року перед польським повстанням. Зараз саме кожний 

польський дім або кожний окремо поляк, якщо він не сімейний, повинен 

здавати певний грошовий внесок у благодійні товариства на добровільних 

засадах… Ці товариства тільки частково займаються допомогою, головна 

мета – піднесення національної самосвідомості поляків, створення фонду для 

майбутньої польської армії і організації повстання» [270, арк. 30, 40, 41].  В 
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іншому подібному жандармському  документі від 9.01.1913 р. писалося: «Під 

прикриттям благодійних і релігійно-просвітніх польських товариств і братств 

йде потужна політична агітація відвертого націоналізму в польському 

суспільстві. В Житомирі благодійне римо-католицьке товариство є вивіскою 

для всієї підпільної роботи «Дзвигні» та інших товариств, які влаштовують 

таємні школи і різні установи» [21, арк. 1]. 

З наближенням світової війни консервативна верхівка польської 

меншини Правобережної України, яка складалася переважно з поляків, що 

мали австрійське і прусське громадянство, взялася за конкретну підготовку 

польського населення в ідеологічному та бойовому плані для боротьби проти 

Росії на випадок збройного конфлікту. Зокрема, впродовж 1906 – 1914 рр. у 

Києві та інших містах регіону утворилися польські молодіжно-спортивні 

товариства і клуби воєнізованого молодіжного (гарцарського) руху, які 

займалися фізичною підготовкою своїх членів та вихованням у національно-

патріотичному дусі, фактично готували скаутів для потреб визвольної 

боротьби. Польський скаутський рух, т. зв. «гарцарство», поширився серед 

польського населення Росії, України та Австро-Угорщини з початку ХХ ст. 

[276, арк. 8; 450, с. 22]. 

Найбільш потужним у цей період було «Київське польське гімнастичне 

товариство», яке мало іншу назву «Клуб «Соколів», легально зареєстроване 

19 квітня 1906 р. [276, арк. 8-9]. На 1 серпня 1914 р. він мав 646 членів з числа 

студентської та учнівської молоді, лікарів, інженерів, торгівців, дворян, 

службовців і робітників (всіх соціальних груп поляків переважно різночинців) 

не тільки з міста Києва, але й з провінції [270, арк. 16]. Керівники 

«Гімнастичного товариства» були багаторічними активістами польського 

руху. В 1909 – 1911 рр. його головою був Ернест Герсе, віце-головою – 

Фелікс Шокальський, у 1913 – 1914 рр. – інженер Сігізмунд Венцковський, 

австрійсько підданий [276, арк. 3]. Серед 13 членів правління, за даними 

київської жандармерії, 5 осіб знаходилися під наглядом поліції до 1914 р., за 

участь у студентських страйках і нелегальних польських товариствах. Клуб 
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перебував під впливом польської студентської «Корпорації» вишів Києва, 

культурно-просвітницького товариства  «Освята» та комітету «Відродження 

Польщі» [276, арк. 41]. Метою клубу «Соколів» було об’єднання 

демократичних верств польського суспільства для розвитку національної 

самосвідомості  та військово-спортивної підготовки польської молоді. Кожен 

член клубу зобов’язувався за місцем проживання організовувати гімнастичні 

гуртки, відкривати польські школи для дітей, збирати кошти на потреби 

товариства, готувати своїх підлеглих  до майбутнього визволення Польщі 

[270, арк. 16-17]. Проте головним завданням в клубі «Сокіл» було залучати в 

лави скаутів старшокласників середніх навчальних закладів і студентів для їх 

фізичної та військової підготовки, яку здійснювали один раз на тиждень 

виїздом за місто для практичних занять. Відповідав за фізичну підготовку діяч 

«гарцарського» руху, студент Київського університету Владислав Некраш 

[276, арк. 8]. Скаути, за даними жандармів, займатися шпигунством, 

слідкуючи за дислокацією російських військ [450, с. 22]. Крім Києва, потужні 

клуби «Соколів» діяли в Умані, Житомирі та інших містах і містечках 

Правобережжя. Зокрема, у Житомирі функціонував клуб «Коло польських 

соколів». Члени товариства носили мідні значки із зображенням на червоному 

фоні білого сокола, який тримає в дзьобі на ланцюжку табличку з написом 

«К.Р.S.» («Коло польських соколів») [275, арк. 3 зв.]. 

Зауважимо, що діяльність у 1907 – 1914 рр. у Правобережній Україні 

вище названих польських товариств і клубів, які були виразом 

культурницького відродження польської меншини та готували своїх членів до 

участі в загальному польському національно-визвольному русі за 

незалежність Польщі, є фактом солідарності з польською нацією і має 

позитивне значення. З іншого боку, орієнтація цих об’єднань у вирішенні 

національно-патріотичних завдань на Австро-Угорщину та інші європейські 

держави, збирання коштів, підготовка воїнів для їх армій, прагнення досягти 

польської автономії за їх рахунок на Правобережжі, а скоріше у складі 

Австрійської імперії, абсолютно суперечило національним інтересам 
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українського народу і шкодило налагодженню й зміцненню українсько-

польського співробітництва та добросусідства і формувало ще одне з «важких 

питань» у їх взаєминах.  

Водночас у польській меншині на той час переважали прибічники 

пошуків компромісів та угодовства з російським самодержавством з метою 

добиватися утворення на Правобережжі власної культурно-національної 

автономії або захистити її від деполонізації та збереження отриманих уступок 

з боку влади під час революції. Для цього впливові представники польської 

меншини Володимир Грохольський (депутат І-ї Державної Думи), Ксаверій 

Орловський (член Державної Ради) [186, арк. 63, 192], Роман Сангушко, 

Юзеф Потоцький та інші впливові політичні діячі розробили і затвердили 

22 листопада 1907 р. у київській губернській адміністрації статут та програму 

заснування нової «Польської крайової партії в Київській, Волинській і 

Подільській губерніях» [343, s. 1; 413, t. VIII, 1960 р., s. 590-591]. П’ять 

розгорнутих пунктів програмних засад цієї партії визначали: по-перше, 

об’єднання у своїх лавах якомога більшої кількості поляків; по-друге, 

спрямовувати діяльність на благо рідного краю та мирного співжиття з 

рештою населення, пом’якшення національного та класового антагонізму; по-

третє, збереження побуту і можливостей економічного і культурного розвитку 

всіх класів польського населення та забезпечення рівних прав у релігійному, 

політичному, громадському і культурному житті; по-четверте, збереження 

польської земельної власності – головна мета партії; по-п’яте, партія, 

уникаючи відособленості, буде входити в зносини і передвиборчі угоди з 

партіями і групами інших національностей краю, не порушуючи діючого 

імперського законодавства [343, s. 1-4]. 

Попри всю демократичність спрямованості програми «Польської 

крайової партії», її консерватизм чітко вирізняється при розгляді головного 

болючого питання – недоторканості приватної та повне збереження земельної 

власності, насамперед поміщиків. Натомість у програмі цей аспект зведений 

до того, що партія пропонувала косметичні реформи: надання селянам право 
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на купівлю землі, сприяти розселенню їх на хутори, обмеження і ліквідація 

сервітутів, введення іпотечного права, утворення аграрних товариств та ін. 

Недоторканими у програмі залишилися латифундії, маєтки, економії 

польських власників [343, s. 2, 3].     

Загалом статут і програма партії спрямовували діяльність цієї партії на 

залучення поляків до виборів у Державні Думи та просування свої кандидатів 

у депутати, на активізацію громадського життя, вимагали бути лояльними до 

царського режиму, не ставати на шлях революційної боротьби. На початку 

грудня 1907 р. у Києві відбувся з’їзд «Польської крайової партії» 

Правобережжя, де були розглянуті статутні документи, відбулася критика і 

дискусія навколо програмних засад між представниками різних політичних 

таборів. Мова йшла про лояльність партії до самодержавства, відмова до 

співпраці з іншими польськими партіями і організаціями особливо з 

революційними. Саме ця позиція, яку обстоював наполегливо В. 

Грохольський на з’їзді та на шпальтах своєї газети «Dziennik Kijowski», 

піддалася гострій критиці радикалів. Дійшло до того, що Грохольський 

змушений був у 1908 р. виїхати з Києва за кордон, а Польська партія крайова 

за рік функціонування припинила своє снування [398, t. VIII, 1960 р., s. 590-

591]. 

Окремі представники польських землевласницьких кіл у роки, які 

настали після спаду революційних подій, усвідомлювали, що монотонність і 

патріархальність сільського життя є оманливою і загроза конфлікту між селом 

і двором буде існувати доти, доки поляки в Україні будуть залишатись лише 

колоністами, доки не об’єднають свою господарську, культурну, соціальну та 

політичну діяльність з інтересами українського народу, його майбутнім, 

«залишаючись… надалі поляками й навіть акцентуючи свою польськість» 

[359, s. 303]. 

Усвідомлюючи це, 1909 року група молодих поляків (близько 15 чол.) 

за прикладом «хлопоманів» середини ХІХ ст. зробила чергову спробу 

поєднати інтереси своїх, у першу малозабезпечених та дрібних власників, 
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декласованої шляхти (однодвірців) з інтересами українства. Їхнім духовним 

натхненником був молодий, але досить відомий науковець і громадський діяч 

Вячеслав (Вацлав) Липинський, автор брошури виданої 1909 р. у Кракові 

польською мовою «Шляхта в Україні». У ній він стисло охарактеризував 

історію української шляхти в контексті боротьби українського народу за 

державність, а також охарактеризував тогочасну політичну ситуацію в 

Україні [422, с. 37]. 

На думку В. Липинського, місцева польська національна меншина мала 

чітко визначитись зі своїм ставленням до українського народу, який «…хоче 

жити і буде жити як народ незалежний», та українського національного руху. 

Тим паче, для польськомовної шляхти Київщини, Волині та Поділля, чимало 

представників якої мали у своїх родоводах «руське» коріння, він сформував 

дилему, яку та повинна була вирішити без зайвих зволікань: або перейти на 

бік українського народу, очоливши його боротьбу за державність, або ж 

виступити проти нього, що значило б піти проти руху історії, а, відтак, 

зникнути з історичної арени [422, с. 37]. 

З метою поширення українофільських ідей у польському середовищі 

Правобережної України, (а на 1909 р. це середовище творили близько 6 тис. 

родин землевласників, 2 тис. з яких належали до найбагатшої суспільної 

верхівки, плюс кілька тисяч родин, що осіли в містах і містечках, разом – 

близько 10 тис., що становило близько 60 відсотків місцевого дворянства 

[622; 212, арк.1-64]), Вячеслав Липинський разом із Леоном Радзейовським 

починає з квітня 1909 р. видавати у Києві двотижневик «Przegłąd Krajowy» 

(Огляд краю). Ідейну спрямованість його публікацій найкраще ілюструють 

цитати з публікацій Л. Радзейовського та авторської статті В. Липинського до 

його першого номеру від 30 квітня 1909 р. В них, зокрема, читаємо, що 

автори, будучи «одвічними мешканцями цієї землі», а не «прибульцями-

колоністами», розпочинають свою працю, щоб «спричинитися до її духовного 

і культурного відродження», і «разом із народом прагнути до спільної, 

кращої, вимріяної долі» [478, с. 122-123].  
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Оцінюючи появу групи В. Липинського, Є. Чикаленко схвально 

зазначив, «що …така течія серед польського громадянства в Україні дуже 

корисна задля поширення серед народу національної свідомості» [349, с. 67]. 

Водночас він вельми скептично поставився до можливості широкого 

розповсюдження ідей часопису «Przegłąd Krajowy», оскільки «…не віриться 

мені, що серед польського панства знайдеться багато таких, які захопляться 

українством не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені» [349, с. 71]. 

Скептицизм Є. Чикаленка підтвердився дуже швидко. Випустивши 

лише 12 чисел, «Przegłąd Krajowy» припинив своє існування за браком 

передплатників, а також з огляду на шалену пропагандистську кампанію його 

ідейного супротивника часопису «Dziennik Кіjowski», який відверто став на 

захист великих землевласників [422, с. 37]. 

Слід відзначити, що ідеї В. Липинського стосовно польського питання в 

Україні не знайшли розуміння не лише у своєму середовищі, а й серед 

українських «народовців», чиїм духовним лідером був М. Грушевський. 

Київський дослідник І. Гірич вважає, що брак підтримки намагань 

В. Липинського підпорядкувати інтереси «нашої течії» (землевласників-

латинників) «загальнонаціональним українським інтересам» зумовлений 

проявом «народницької упередженості» з боку М. Грушевського та 

С. Єфремова. Останній зорієнтував співпрацю з польськими соціалістами, 

замість того щоб підтримати групу українських патріотів-«латинників» 

В. Липинського [449, с. 144-145]. 

Таким чином, враховуючи той фактор, що «Dziennik Кіjowski» в 

основному орієнтувався на польські землевласницькі та комерційні кола, 

можна припустити, що саме під впливом загальної польської державницької 

ідеї, пропагованої ним, шляхта не підтримала програми, котру їй 

запропонував В. Липинський [491, с. 82-83; 537]. Вона свідомо обрала шлях, 

який у недалекому майбутньому привів польську еліту до суспільної 

катастрофи [696, s. 332]. 
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Водночас у польській меншині Правобережної України і серед поляків 

поза неї у 1907 – 1914 рр. продовжували діяти радикально налаштовані сили, 

які в складних репресивних умовах і надалі брали участь у революційному 

русі, спільно з іншими національностями регіону виступали проти 

російського самодержавства. У цьому контексті особливо була помітна роль 

польської молоді, що навчалася у вищих та середніх навчальних закладах 

Києва та інших міст регіону [123; 226, арк. 54]. 

Зокрема, в лютому 1907 р. начальник Київського охоронного відділення 

Кулябко доповів у Департамент поліції, що надання певної автономії вищим 

навчальним закладам означає «…повну здачу всіх університетів революції» 

[252, арк. 80]. Він вказує на непримиренність «Ради професорів» і «Ради 

студентських представників Київського університету», які поширюють 

нелегальну літературу, закликали селян разом з пролетаріатом до загального 

страйку, збирають гроші на потреби революції. Дійсно «Рада студентських 

представників» постала в університеті, як коаліційний орган ще наприкінці 

1906 р. і існувала на нелегальному становищі до 1911 р. Ця організація 

об’єднала всіх студентів закладу без різниці національностей та 

віросповідання на тлі боротьби за права студентів та координувала всі їх 

зібрання, страйки та інші акти непокори режиму й була об’єктом 

переслідування з боку карних органів імперії. Водночас до складу керівного 

органу – Ради входили представники від партій: соціалістів-революціонерів (7 

місць), соціал-демократів (7), конституційних демократів (5), позапартійних 

студентів соціалістів (2), від польських «Корпорації» (1) і «Полонії» (1) [299, 

с. 7-9]. 

Про студентський революційний рух, керований коаліційною Радою, 

свідчать масові виступи студентів Київського університету та інших вишів у 

листопаді 1907 р., спрямований проти масових репресій самодержавства та за 

скасування смертної кари для політв’язнів. Було заарештовано 24 студенти 

організаторів і активістів цього виступу і за рішенням Київського суду в 

лютому 1908 р., половина з їх складу була відрахована з університету [299, 
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с. 5-6], окремі відбули ув’язнення, активні учасники акушерка Єлена 

Пельчинська і слухачка вищих жіночих курсів Стефанія Жуковська (обидві 

польського походження) засуджені до 2 років тюрми [252, арк. 81-83]. 

Після поразки російської революції посилює свою роботу польська 

«Корпорація студентів і студенток вищих навчальних закладів у Києві», яка 

ще підписувала відозви і листівки під назвою «Союз польської молоді вищих 

навчальних закладів Києва – «Корпорація», яка вважалася за своєю ідейною 

спрямованістю прогресивно-соціалістичною [722, s. 17]. Кількість членів 

«Корпорації» понад 100 осіб. Паралельно більшість з них були членами 

різних політичних партій: соціал-демократів, соціалістів-революціонерів, 

ППС. В основу своєї діяльності «Корпорація» поклала культурно-

просвітницьку роботу. На 1910 рік у «Корпорації» існувало 6 просвітницьких 

гуртків: а) гурток соціалістичних наук; б) гурток суспільних рухів ХІХ ст.; 

в) економічний гурток; г) гурток польської літератури; д) природничий гурток 

і гурток історії моралі [270, арк. 44-46]. 

Головою «Корпорації» був студент Київського політехнічного інституту 

Стефан Моравський, секретарем Марія Загурська – слухачка жіночих курсів. 

Членами були: Артур Мурашевський (ППС), Владзімеж Чижевський (ППС), 

Людвіг Кох, Іван Мачульський, Францішек Бешевський, Станіслав 

Подвисоцький (ППС, очолив товариство у 1913 – 1914 рр.) [270, арк. 44-47]. 

У листопаді 1913 р. відбулось засідання Ради Корпорації на квартирах 

братів Альфонса і Бруно Трженсовських – студентів політехнічного 

інституту. На цьому засіданні було утворено «Освітню комісію», метою якої 

було поширення революційних ідей серед робітничого класу, переважно 

польського походження. «Комісія» планувала видавати нелегальну газету 

польською мовою. В березні 1913 р. у «Корпорації» частина членів, 

незадоволених лише культурницьким напрямом діяльності, спробувала 

створити партію, яка виступала б за активізацію революційного руху [261, 

арк. 19]. Це призвело до саморозпуску 27 березня 1913 р. «Корпорації» і 
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створення нового студентського товариства «Філареція». Її організатором 

став Стефан Бенецький-Беневський [261, арк. 19зв.]. 

Однак, до грудня 1913 р. окремі гуртки «Корпорації» продовжують 

діяти. 1 грудня цього ж року керівники діючих гуртків зібрались на квартирі 

Радецької по вул. Рейтерській 8, кв. 7, де були заарештовані. 

Польська студентська молодь вишів Києва, яка сповідувала ідеї 

польського національно-визвольного руху та націонал-патріотизму, 

продовжувала бути живильним середовищем нелегальної організації 

«Полонія». Після репресій з боку влади, що припали на 1905-1907 рр., повне 

відновлення і пожвавлення діяльності «Полонії» сталося в 1908 р. У цьому 

році до статуту організації було внесено пункт, який чітко визначив для своїх 

членів обов’язкову мету боротьби «за незалежність Польщі, хоча й віддалену, 

але обов’язкову в роботі товариства» Керівник «Полонії». К. Скшинський 

визначив організацію як ідейно-політичну інституцію з національно-

самостійницьким профілем, найважливішою метою якої було досягнення 

незалежності Польщі [514, с. 532]. «Полонія» структурно спиралася на 

діяльність своїх гуртків за громадськими і культурними інтересами 

київського університету, політехнічного інституту, вищих жіночих курсів і 

поширила вплив на старшокласників гімназій і училищ та пропагувала свої 

програмові засади. Приток польської молоді до цієї організації був 

зумовлений поразкою революції 1905 – 1907 рр., відновленням політики 

деполонізації польської меншини Правобережжя російською імперською 

владою, репресіями проти польської освіти, періодики, наближенням початку 

Першої світової війни й сподівання націоналістично налаштованих поляків, 

тому числі молоді на успіх у боротьбі за свободу Польщі [703; 796; 799].   

Політичні польські партії, які діяли напівлегально, не могли повністю 

використати стихійний рух населення, а тому пристосовували свої програми 

до загальних вимог, а також до основних російських партій, які були 

впливовими у Правобережній Україні. 
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З 1907 р. революційний рух на теренах Правобережної України 

продовжував розвиватись, хоча з меншою інтенсивністю через репресії з боку 

самодержавства. Відбувається виокремлення з ППС її революційної фракції, 

котра проводила активну терористичну діяльність, організовуючи акти 

«експропріації» коштів для підпільної роботи. Так, 13 червня 1908 р. у 

м. Ковелі було здійснено замах на пограбування казенної винної лавки, яке зі 

зброєю в руках намагались невдало здійснити місцеві поляки Владислав 

Лігоцький, Броніслав Тутульський, Юзеф Рутковський і Казимір Каневський 

[122, арк. 29]. При розслідуванні справи з’ясувалося, що в Ковелі мешкали 

адміністративно-вислані з Варшави Урбанський, Войтовський, Яшовський, 

котрі були активними членами революційної фракції ППС у Варшаві [122, 

арк. 71, 152]. Пограбування винної лавки було лише початком 

«експропріації». Планувалось пограбування поштово-телеграфної контори. 

Організація вела пропаганду серед нижчих чинів Ковельського 

гарнізону, підбурювала селян до виступів. Активними членами Ковельської 

ППС були також Павло Фальштейн та Антон Гейне. Всі члени Ковельської 

ППС були заарештовані і ув’язнені у Ковельській тюрмі [122, арк. 153, 159]. 

В січні 1909 р. революційна фракція ППС виокремилась у Києві. До її 

складу входило 4 особи: Вешкіна (партійне псевдо), Ц. Канарська, 25 років; 

А. Казакевич , 21 рік; Я-І. Казакевич, 23 роки – студент Київського 

університету. На 1910 рік їх кількість збільшилась до 10 осіб, з них сім – 

К. Совацький, В. Янович, С. Чижевський, А. Марушевський, Л. Кох, 

С. Подвисоцький, Ч. Хоржельський – студенти Київського університету, двоє 

– С. Моравський і С. Беневський – студенти політехнічного інституту, Ядвіга 

Горбачевська – слухачка жіночих курсів. Усі члени ППС підтримували 

зв’язки з Варшавою і Краковом. Однак їх діяльність продовжувалась не довго. 

Всі вони були заарештовані [270, арк. 54]. Активним членом Київської ППС 

був студент Київського університету Альбіан-Едмунд Клейндінст. За 

агентурними даними поліція вважала Клейндінста одним з головних осіб в 
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студентській організації «Корпорація» і відносила його до революційної 

фракції ППС [253; 270]. 

З наближенням війни ППС посилює свою роботу серед польського 

населення Правобережної України, прагнучи на її початку відновити 

незалежність Польщі. При революційній фракції ППС створюються загони 

бойовиків. Так, на початок 1914 р. Київська група ППС нараховувала 14 

чоловік. На її основі була створена «Комісія об’єднаних партій незалежності», 

яка складалась з трьох відділів: 1) військовий відділ; 2) військового 

польського скарбу відділ; 3) відділ друку. Однак «Комісія» не змогла 

консолідувати всі сили на єдиний результат, внаслідок чого розпалась на 

дрібні організації [276].  

Розгортання масової політичної боротьби пролетаріату, посилення 

антипоміщицьких виступів селянства відбувались під значним впливом 

агітації соціал-демократів. У 1907 – 1914 рр. у Києві активно діяла організація 

РСДРП.  

Наприкінці 1906 року група РСДРП виникла в м. Городок 

Кам’янецького повіту. Містечко було значним промисловим населеним 

пунктом і вимагало великої кількості робочих рук, притягуючи, таким чином, 

значну кількість жителів навколишніх сіл. Що було характерним для Городка, 

на думку начальника головного жандармського управління полковника 

Белановського, це схильність до кражі і кругова порука населення. 

Городоцьку групу РСДРП очолив спочатку Миколай Бялковський. Діяльну 

участь від самого її заснування брав і Петро Ковальський, який прожив майже 

16 років в Америці. У групі було близько 20 активних членів [281, арк. 251]. 

Під впливом групи РСДРП стався страйк робітників під червоними 

знаменами на Левадському цукровому заводі, який припинився в зв’язку з 

прибуттям карального закону. Проте робітники домоглися збільшення 

надбавки до зарплати у 20 % [264, арк. 264]. 

Організація посилила свою діяльність у зв’язку із засланням до Городка 

Рудольфа Браєра і Мечислава Куявинського згідно з вердиктом Варшавського 
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генерал-губернатора. Вони встановили контакти з членами місцевої групи 

РСДРП і почали спільно випускати революційні прокламації, надруковані на 

гектографі, який їй належить. Слід відзначити, що група мала бойовий загін, 

до якого входили місцеві поляки: Ігнацій Капицяк, Юзеф Долінський, Іван 

Олеярк, Юзеф Заремба, Павло Загурський. Однак поліція не змогла отримати 

підтвердження їх діяльності, мотивуючи це круговою порукою населення 

[248, арк. 9, 11]. 

У жовтні 1907 р. члени Городоцької групи РСДРП вирішили провести 

терористичний акт – кинути бомбу під час збору буряків. У зв’язку з тим було 

проведено обшук в М. Куявинського, Р. Браєра, Блажія і Ф. Цибена. При 

обшуку було виявлено багато революційної літератури, в тому числі 

польською мовою, а також хімічні речовини для виготовлення бомби [76, 

арк. 14, 27]. Всі четверо були відправлені в Кам’янець-Подільську губернську 

тюрму. 18 лютого 1908 р. Тимчасовий воєнний суд у м. Проскурові засудив 

Куявинського до 4 років каторги, Браєра – до 2 років і 8 місяців, брати Цибені 

– виправдані судом і повернулись до Городка [76, арк. 42]. 

Надалі Городоцька група РСДРП нічим себе не проявила [219, арк.258]. 

З 1910 р. починається піднесення революційного руху. В багатьох 

містах проходять вуличні демонстрації, на підприємствах – страйки протесту. 

другій половині 1911 р. однією з потужних організацій РСДРП в Україні була 

Київська, яка об’єднувала більшовиків і меншовиків партійців. Активними 

членами цієї організації були поляки І. І. Осмоловський, В. Свірський, 

К. Закостельський, у яких при обшуку було виявлено велику кількість 

нелегальної літератури [93, арк. 49]. 

Розвинула свою діяльність і Житомирська організація РСДРП, де 

активну участь взяла група поляків соціал-демократів [95, арк. 2-7]. 

Діяльність партій і груп проходило в умовах постійного поліцейського 

нагляду. Поліція арештовувала агітаторів. Оскільки в партійних осередках 

було чимало поляків, євреїв, то провокатори розпалювали ворожнечу до 

національних меншин, провокували єврейські погроми. 
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Паралельно з участю в організаціях РСДРП поляки були членами 

соціал-революційних партій, які діяли в Україні. 

Таким чином, можемо констатувати, що поляки Правобережжя – 

представники інтелігенції, робітники, селяни, службовці, які не поділяли 

позицій правого табору свої меншини, сповідували марксистські 

соціалістичні ідеї, разом з українцями, росіянами та іншими брали активну 

участь у боротьбі проти самодержавства, за свободу і землю напередодні, в 

період революції 1905 – 1907 рр. та після неї. 

 

Висновки до розділу 

 

Події революції 1905 – 1907 рр., якій у 2015 р. відзначено в Україні 110-

річниця, стали відвертим виявом усіх соціально-економічних і політичних 

напружень та протиріч, які були притаманні для самодержавного режиму в 

Російській імперії, та відповідно яскраво продемонстрували усі такі проблеми 

і конфлікти, що давно вже визріли в житті польської меншини Правобережної 

України. З одного боку,  аристократичні і заможні кола цієї громади стали 

об’єктом революції, тобто проти їх станових привілеїв та експлуататорської 

сутності рішуче виступили низи польського населення і, головним чином, 

українське селянство, і тільки угодовська політика верхів та репресивні 

заходи царизму зуміли врятувати їх від справедливої розправи і дозволили ще 

на десять наступних років (до наступної революції) зберегти їх статус, 

багатства та власність, продовжити соціальну війну народу проти них.  

Радикально налаштовані трудові верстви і молодь польської меншини 

взяли діяльну участь у подіях революції 1905 – 1907 рр. на боці повсталого 

українського народу проти самодержавства. Місцеві поляки були присутні на 

всіх акціях протесту (страйки, мітинги, маніфестації) та барикадах, мали своїх 

представників у всіх революційних партіях, організаціях і рухах, що керували 

боротьбою мас в Україні, й без різниці національностей спільно прагнули 

повалити царат, домогтися демократизації й свобод в суспільстві, розділили 



 187 

чашу політичних репресій з боку режиму і, таким чином, стали прикладом 

українсько-польської співпраці і боротьби, не дали польській національній 

меншині стати повністю на позиції сепаратизму та автономізму в 

Правобережній Україні.  

Поразка революції 1905-1907 рр. та роки політичної реакції до початку 

Першої світової війни не зупинили участі поляків Правобережжя в 

опозиційному русі та в легальних формах боротьби з самодержавством за свої 

права. Проте на відміну від того, що в роки революції навіть осередки 

польських соціалістичних партій СДКПіЛ та ППС та численні інші 

громадсько-політичні організації не тільки співпрацювали, але навіть 

структурно входили до складу революційних організації (РСДРП, УСДРП, 

соціал-революціонерів та ін.) на ґрунті спільної боротьби з царатом, то в 

період реакції спостерігається перехід польської меншини Правобережжя на 

консервативні позиції, до зведення опозиційності лише до завдань польського 

визвольного руху, сподівання на європейську війну, яка б установила або 

польську автономію на Правобережжі, або приєднала б цей регіон до 

незалежної Польщі. Виступали проти цього автономізму нечисленні осередки 

СДКПіЛ, як діяли на Правобережжі, поляки – члени соціал-демократичних 

партій Росії та України, низи польського населення й не допускали здійснення 

консервативних планів. 

Польська громада Правобережної України вперше за часів перебування 

в складі Російської імперії сповна використала завоювання революції 1905 р. 

у своїх етнічних інтересах і заснувала найбільшу кількість з-поміж інших 

національних меншин власних періодичних видань. Однак польські часописи 

упродовж 1905 – 1914 рр. опинилися ніби між молотом і ковадлом. З одного 

боку, її переслідували і різними методами пресували царська цензура та 

можновладці, а, з іншого, вона залежала від польської меншини та від її 

ворогуючих «лівих» і «правих» таборів політичних сил. Тим не менше, 

польська періодика відіграла позитивну роль у політичному, суспільному та 

культурно-просвітницькому житті поляків України, стала цінним джерелом 
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інформації про її становище, устремління та діяльність, виразником пошуків 

компромісу у налагодженні співпраці з українською титульною нацією. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виконуючи поставленні мету і завдання, а також, виявляючи наукову 

новизну і практичне значення, нами отримані у дисертаційному дослідженні 

такі головні наукові результати: 

1. Історіографічний поступ досліджуваної проблеми в Україні та за 

рубежем пройшов етапи накопичення і формування історичних знань (90-ті 

рр. ХІХ – поч. ХХ ст.), становлення й розвитку (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) та 

шлях здобуття наукових узагальнень (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) й, таким 

чином, заклав фундамент на далеку перспективу вивчення всього комплексу 

життя польської меншини в Правобережній Україні у 1890 – 1914 рр. 

З’ясовано, що хоча за понад століття розвитку було накопичено чимало 

наукових праць з означеної теми в історії України, проте й досі ця наукова 

спадщина потребує поглибленого дослідження та сучасного осмислення і 

узагальнення в історичній науці.  

2. Головну джерельну базу дисертаційної роботи, яка забезпечила 

наукову новизну дослідження та отримання наукових результатів, став 

опрацьований автором корпус документів і матеріалів відповідних фондів 

ЦДІА України у м. Києві, Державних архівів Вінницької, Житомирської та 

Хмельницької областей, Державного архіву Російської Федерації у Москві, 

численні опубліковані збірки документів, у тому числі законодавчих і 

нормативно-правових з обраної теми вивчення, мемуарів учасників і свідків 

тогочасних подій і періодика. Здебільшого архівні документи вводяться у 

науковий обіг вперше, переосмисленні і впроваджені в дисертацію. 

3. Встановлено, що польська національна меншина Правобережної 

України впродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. пройшла в економічному і 

суспільно-політичному житті такі основні періоди: 1) 1890 – 1904 рр. – етап, 

під час якого продовжується політика царизму деполонізації, витіснення 

польських землевласників на користь російських та інші репресії (заборона 

польської мови, освіти, науки і культури). 2) 1905 – 1907 рр. – етап, коли 
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польське населення в роки революції в Україні вибороло ліквідацію основних 

заборон самодержавства проти меншини і здобуло право для неї на своє 

існування та демократичні свободи. Це дозволило верхівці та заможним 

колам зберегти свої позиції в соціально-економічному житті регіону. 3) 1907 – 

1914 рр. – етап, коли російська влада знову повернулася до політики репресій 

стосовно національної меншини та обмеження її завоювань під час революції, 

що призвело до її прагнення вирішити свої проблеми за рахунок європейської 

війни чи визвольної боротьби за незалежність Польщі. 

4. З’ясовано, що в досліджуваний період у демографічному плані 

польська меншина зростала уповільнено і за своєю кількістю впродовж ХІХ – 

на початку ХХ ст. залишалась в основному сталою і складала в 

Правобережній Україні менше 0,6 відсотків відносно українського населення. 

У цей час поглибилася соціальна диференціація в середині національної 

меншини, в якій чисельно переважали низи (селяни, однодвірці, робітники, 

службовці, міщани та ін.), відверту меншість (всього 22 тис. осіб) становили 

заможні кола (аристократія, поміщики, середні прошарки дворян (шляхти). 

Попри репресії царизму в 90-ті рр. ХІХ ст. і до 1914 р. основний земельний 

фонд регіону продовжував знаходитися в руках верхівки польської меншини 

(магнатів та шляхти), що загострювало соціальні відносини між польськими 

поміщиками та українським селянством. Водночас поляки займали лідерство 

у застосуванні нових досягнень в аграрно-технічному виробництві, в  

цукроварінні, інших галузях промисловості та торгівлі й поступово  

освоювали та утверджували ринкові відносини й цим самим закладали 

матеріальну і громадську основу збереження й розвитку своєї меншини на 

правах невизнаної самодержавством національної автономії.  

5. Обґрунтовано, що в 90-ті рр. ХХ ст. – до початку 1905 р. польська 

меншина Правобережної України не мала власних легальних громадсько-

політичних, економічних, культурних й освітніх установ, організацій, 

товариств, видавництв та друкованих органів, що було наслідком політики 

деполонізації стосовно неї з боку російського самодержавства. Натомість 
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представники польської громади активно вступали і, почасти, захоплювали 

лідерство в діючих у регіоні дозволених владою сільськогосподарських, 

кооперативних, наукових і культурних таких інституціях й успішно 

використовували їх для самоутвердження меншини, збереження свого впливу 

на суспільно-політичне та економічне життя у Правобережній Україні. З 

іншого боку, через ці інституції поляки мали змогу дієвіше інтегрувати в 

суспільні та ринкові відносини, долати існуючі міжнаціональні бар’єри. 

6. Доведено, що не маючи змоги відкрито легалізувати самостійну 

громадсько-політичну діяльність, у 1890-ті – 1904 рр. польська меншина 

Правобережжя, ігноруючи заборони і репресії з боку влади, стала на шлях 

організації та поширення в регіоні опозиційного самодержавству 

конспіративного руху, тобто фундації і розбудови нелегальних польських 

партій, товариств, об’єднань, земляцтв. Ці таємні утворення 

структуризувалися за ідейно-політичними засадами та вимогами на складові, 

по-перше, польського національно-визвольного, по-друге, соціалістичного і 

соціал-демократичного рухів, по-третє, в освітньо-культурній та духовній 

царині. Саме перший і третій напрями закладали в польській меншині 

підвалини її автономізму та ізоляціонізму від українського суспільства, 

утворення та діяльності польських консервативних партій, організацій і 

товариств, які ініціювалися і підтримувалися насамперед її елітою. Участь 

представників меншини у польських, російських та українських 

соціалістичних та соціал-демократичних партіях та організаціях  призводило 

до міжнаціонального єднання революційних сил проти самодержавного 

режиму, руйнувало її сепаратистські тенденції, ріднило з українським 

народом.  

7. З’ясовано, що в роки революції 1905-1907 рр. польська меншина, з 

одного боку, була об’єктом боротьби польських та українських трудящих 

(селян, робітників, інтелігенції), спрямованої проти її поміщиків, підприємців 

та інших визискувачів, а з другого, – всупереч прагнення її верхівки та 

консервативних кіл ізолювати поляків від революції і звести боротьбу тільки 
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за вузьконаціональні інтереси та збереження станових привілеїв. У своїй масі 

поляки підтримали спільну боротьбу народів проти устоїв імперського 

режиму, взяли активну участь у мітингах, страйках, демонстраціях та 

збройних битвах у ході революції, поповнювали лави соціал-демократичних 

та інших лівих партій, розділили долю революціонерів, що й забезпечило 

успіхи меншини у демократичних завоюваннях. 

8. Встановлено, що визначальну роль і значення в громадсько-

політичному житті польської меншини Правобережної України 

досліджуваного періоду відігравав молодіжний рух, який утворив у  гімназіях 

та училищах різні типи нелегальних гуртків, а у вищих навчальних закладах 

таємні товариства і організації: «земляцтва», «корпорації», «полонії», 

«філареції», «освята» та інші, які були тісно зв’язані між собою і де в першу 

чергу проходила структуризація в їх середині на лівих і правих, формувалися 

діячі і подвижники соціал-демократичного, культурно-освітнього та 

національно-визвольного рухів. Саме молодіжні організації «корпорація», 

«полонія» та інші у 1905 р. спільно закликали польську меншину України 

рішуче підтримати і взяти активну участь у революційних подіях на боці 

трудящих, що повстали проти самодержавства й тим самим зірвали плани її 

консервативної верхівки на угодовство з імперським режимом. 

9. З’ясовано, що польська меншина регіону вперше за часів перебування 

в складі Російської імперії сповна використала завоювання революції 1905 р. 

у своїх етнічних інтересах і заснувала найбільшу кількість з-поміж інших 

національних меншин власних періодичних видань, які відіграли вагому роль 

у консолідації польського населення і стала виявом усіх суспільно-політичних 

протиріч в його середовищі. Однак польські часописи упродовж 1905 – 

1914 рр. знаходилися під пресом переслідувань і репресій з боку імперської 

влади залежали від польської меншини та її ворогуючих «лівих» і «правих» 

таборів політичних сил. Тим не менше, польська періодика відіграла 

позитивну роль у політичному, суспільному та культурно-просвітницькому 

житті поляків України, стала цінним джерелом інформації про її становище, 
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устремління та діяльність, виразником пошуків компромісу у налагодженні 

співпраці з українською титульною нацією. 

10. Активна участь поляків України у революції 1905 – 1907 рр. дала 

можливість їм завоювати демократичні права і свободи, призупинити 

економічні і політичні репресії та політику деполонізації російським 

самодержавством, яка здійснювалася цілеспрямовано після поразки 

польського повстання 1863 р., легалізувати в регіоні свої партії та товариства, 

польську освіту, культуру, розбудовувати римо-католицьку церкву, здобути 

змогу масово видавати власні газети, журнали, бюлетні, навчальну та 

художню літературу, отримати фракції і представництва у І – ІV Державних 

думах Росії тощо й, таким чином, стабілізувати позиції та утвердити свою 

меншину на Правобережжі. 

11. У період після поразки революції 1905 – 1907 рр. та напередодні 

Першої світової війни хоча російська влада не змогла рішуче покінчити з 

основними демократичними завоюваннями народів імперії, проте прагнула 

повернутися до політики репресій та деполонізації польського населення в 

Правобережній Україні, відновивши переслідування легальних політичних 

партій і організацій, загнавши знову в підпілля польську освіту та здійснюючи 

інші обмеження та заборони. Такі протиправні дії, ослаблення позицій 

революційних партій і громадських організацій і товариств призвели до 

поступового переходу місцевої польської меншини в бік консерватизму, на 

самоізоляцію від українського суспільства та підтримку правих політичних 

сил у регіоні та Польщі, вкорінили сподівання, які нав’язувалися її верхівкою, 

що тільки європейська війна, польський національно-визвольний рух 

вирішить її насущні політичні та соціально-економічні проблеми, забезпечить 

її офіційну автономію або в складі незалежної Польщі, або Австро-Угорської 

чи Російської імперій.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ,  

м. КИЇВ 

Ф. 268 Південне районне охоронне відділення. 1902–1914 рр. 

оп. 1. 

1. Спр. 899. Справа про повідомлення начальника Київського ГЖУ від 

16.12.1913 р. щодо «Прогресивно-незалежної академічної організації в 

м. Києві «Філареції», її статут, 1913 р., арк. 77–84.  

Ф. 274 Київське губернське жандармське управління. 1829–1917 рр. 

оп. 1. 

2. Спр. 354. Дізнання по звинуваченню учнів Білоцерківської гімназії 

Скаржинського Б. С., Черського Г. С. та ін. осіб в організації польського 

гуртка, 30.09.1884 – 14.11.1898 рр., 100 арк. 

3. Спр. 391. Справа про студентські демонстрації 18 і 19.03.1897 р. у 

м. Києві. Списки студентів, які брали участь у цих демонстраціях. Т. 1: 

17.03.1897 р. – 28.08.1897 р., 355 арк. 

4. Спр. 491. Справа про арешт у м. Луцьку іноземного підданого 

Традосинського Ю. Ю. /Дальт-Роза/, який належав до польської соціал-

демократичної партії. По звинуваченню студентів Київського університету 

Оттона-Романа Голембського, Олександра Івановича Балашова в участі у 

злочинному товаристві, 08.01.1899 р. – 14.11.1907 р., 107 арк. 

5. Спр. 519. Справа про студентські заворушення в місті Києві в січні 

1900 р., 12 січня 1901 р. – 4 березня 1901 р., 241 арк. 

6. Спр. 652. Справа по звинуваченню дворянина Шиманського А., міщан 

Кеслера, Аксельрода, Чайковського та ін. осіб за участь у зібранні в 

Голосіївському лісі м. Києва, збереженні і розповсюджені нелегальної 

літератури, 30.06.1902 р. – 02.08.1903 р., 340 арк. 
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7. Спр. 521. Дізнання про нелегальне зібрання студентів Київського 

університету, яке відбулося 29 квітня 1900 р., червень 1900 р., 273 арк. 

8. Спр. 720. Справа про політичну демонстрацію в м. Києві 4 травня 

1903 р., яку організували Київський комітет РСДРП та ін. політичні партії, 3 

травня 1903 р. – 3 липня 1903 р., 302 арк. 

9. Спр. 857. Справа про розповсюдження в м. Києві листівок РСДРП, 

партії есерів, газети ППС «Robotnik» та ін. нелегальної літератури. Т. 1: 

01.19.1904 р. – 19.12.1904 р., 400 арк. 

10. Спр. 946. Справа по звинуваченню дворянина Панкратія Адамовича 

Яськовського в зберіганні і поширенні нелегальної літератури ППС, 1904 р., 

9 арк. 

11. Спр. 1057. Спрва про розстріл в м. Києві політичної демонстрації 18 і 

19 жовтня 1905 р., 24 жовтня 1905 р. – 26 вересня  1909 р., 114 арк. 

12. Спр. 1165. Дізнання по звинуваченню мешканця м. Києва інженера –

механіка Скварецького Стефана в зберіганні журналів ППС і листівок  

польською мовою, 04.10.1905 р. – 16.11.1905 р., 53 арк. 

13. Спр. 1180. Справа по звинуваченню інженера Тица, дворянина 

Голембовського та ін. осіб в організації зібрань службовців Південно-Західної 

залізниці, в агітації до забастовок і страйків, 24.11.1905 – 02.05.1908 рр., 

308 арк.  

13а. Спр. 1184. Справа по звинуваченню телеграфістів станції .Казатин 

Південно-Західної залізниці Гувелякона В., Драча А. і Туренського В. в участі 

в забастовці  залізничних службовців, 10.12.1905 – 07.07.1906 рр., 62 арк. 

14. Спр. 1368. Справа по звинуваченню робітника м. Києва Флоріана 

Геронимовича Мотилінського в зберіганні листівок РСДРП, 1906 р., 32 арк. 

15. Спр. 1379. Справа по звинуваченню жителів м. Бердичева 

Іосилевича А. В і Л. П. Вержбицкого в зберіганні літератури РСДРП та інших 

нелегальних видань, 1906 р., арк. 1–39, 65, 131–134. 
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16. Спр. 1414. Справа по звинуваченню інженера Південно-Західної 

залізниці Фукса Р. В. у приналежності до ППС і зберіганні літератури цієї 

партії, 28.07.1906 – 12.02.1907 рр., 264 арк. 

17. Спр. 2441. Справа огляду Департаменту поліції про діяльність 

польських партій у 1909 р., 1909 р., 37 арк.  

18. Спр. 2807. Листування з Київським генерал-губернатором, Київським 

охоронним відділенням і помічником начальника Київського ГЖУ в 

Бердичівському повіті про розшук і політичної перевірки осіб, які належать 

до РСДРП та ін. партій. Про політичну перевірку лікаря м. Києва 

Петриковського С. В., вибраного делегатом на Всеросійський з’їзд фабричних 

лікарів і представників фабрично-заводської промисловості в м. Москві та ін. 

питаннях, 11.01.1911 – 11.01.1912 рр., 178 арк. 

19. Спр. 2815. Справа по звинуваченню австрійського підданого 

Закостельського К. М. у приналежності до Київської організації РСДРП, 1911 

р., 35 арк. 

20. Спр. 2982. Справа про арешт нелегальної сходки студентів-поляків 

Київського університету і політехнічного інституту, звинувачених у 

приналежності до польського товариства «Полонія». Статути і програми 

різних польських товариств, копії листівок і статей з польських газет і 

журналів, економічна характеристика польського населення. Ч. 1: 09.11.1912 

– 20.04.1915 рр., 348 арк. 

20а. Спр. 2982А. Справа про створення консервативної «польської 

партії». Відозва Польської конституційно-демократичної партії України, 

Волині і Поділля, 1905 р.; про діяльність польських неблагодійних 

організацій, «Статут польського товариства освіти «Oświta», «Статут 

товариства Київської губернії «Польський союз», арешт учасників зібрання  

«Полонії» і «Корпорації» в Києві, 1906–1907 рр., 343 арк. 

21. Спр. 3136. Листування з Департаментом поліції, генерал-

губернатором та ін. установами про діяльність польських нелегальних 

організацій і клубів, про святкування 50-річчя польського повстання 1863 р. 
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Про утворення на території Київської губернії польських нелегальних шкіл та 

ін. питаннях, 09.01.1913 – 02.05.1913 р., 169 арк. 

22. Спр. 3315. Справа по звинуваченню мешканця м. Києва дворянина 

Вархалевського Йосипа Петровича в приналежності до організації ППС, 

1914 р., 55 арк. 

оп. 4. 

23. Спр. 201. Справа про стеження за Клейндинстом (спостережна кличка 

«Лукомський») за приналежність до Київської організації ППС, 1910–

1913 рр., арк. 9–13. 

24. Спр. 203. Справа про проведення обшуків і арештів 01.12.1913 р. у 

м. Києві учасників сходки /кількістю 8 чол./, які належать до польської 

студентської організації «Корпорація»; про діяльність польського товариства 

«Освята» в м. Києві, 02.12.1913 – 03.03.1914 рр., 52 арк. 

25. Спр. 301. Справа про діяльність нелегальних протиурядових 

організацій м. Києва та списки їх членів (у тому числі поляків), 1910–1914 рр., 

арк. 6, 48, 93, 114, 125. 

26. Спр. 303. Відомості про осіб, які потребують обшуку та арешту; по 

звинуваченню Озембловського І. Б., Подвисоцького С. Д. в участі в Київській 

організації РСДРП. Списки поляків – учасників антиурядових гуртків та 

організацій («Філареції», «Полонії», ППС та ін.), 1911–1914 рр., 624 арк. 

27. Спр. 331. Листування з приставом Бульварної поліційної ділянки 

м. Києва про надання подвірних книг; по звинуваченню мешканця м. Києва 

дворянина Вархалевського Йосифа Петровича в приналежності до ППС, 

30.01. – 08.11.1914 р., 53 арк. 

28. Спр. 416. Листування з штабом Київського військового округу, 

Київським арсеналом та ін. установами про надання списків фабрик і заводів 

Київської губернії і списків робітників, які виконують військові замовлення, 

17.07.1914 – 08.02.1917 рр., 566 арк. 

Ф. 275 Київське охоронне відділення. 1902–1913 рр. 

оп. 1. 
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29. Спр.1. Зведення відомостей Департаменту поліції про революційний 

рух в Росії за 1902 р., 19 вересня 1902 р. – 8 січня 1903 р., 94 арк. 

30. Спр. 2. Зведення відомостей Департаменту поліції про революційний 

рух в Росії за 1902 р., 5 січня 1903 р. – 31 грудня 1903 р., 423 арк. 

31. Спр. 291. Зведення відомостей Департаменту поліції про 

революційний рух в Росії, 13 січня 1904 р. – 31 грудня 1904 р., 231 арк. 

32. Спр. 334. Листування з Департаментом поліції про політичну 

перевірку осіб, які займаються транспортуванням листівок Київського 

комітету РСДРП, партії «БУНД», партії СДКПіЛ та ін. видань, 15.01. – 

23.11.1904 р., 42 арк. 

33. Спр. 648. Зведення відомостей Департаменту поліції про 

революційний рух в Росії, 6 січня 1905 р. – 30 грудня 1905 р., 512 арк. 

34. Спр. 650. Зведення відомостей Департаменту поліції про 

революційний рух в Росії, 12 липня 1905 р. – 20 березня 1913 р., 255 арк. 

35. Спр. 675. Справа про студентські заворушення, страйки робітників і 

службовців Південно-Російського машинобудівного заводу, Київського 

арсеналу та ін. підприємств і установ міста Києва в жовтні 1905 р., 10 жовтня 

1905 р. – 30 листопада 1905 р., 665 арк.  

36. Спр. 931. Справа про арешт 07.03.1906 р. зібрання представників 

міського району Київської організації РСДРП (у тому числі поляків), 1906 р., 

24 арк. 

37. Спр. 1173. Справа про арешт у м. Києві 26.10.1907 р. сходки 

організації більшовиків Київської організації РСДРП,  списки арештованих, 

07.10.1907 – 18.01.1908 рр., 68 арк.  

38. Спр. 1934. Листування з київським губернатором про збір відомостей 

про діяльність у м. Києві польського товариства «Освята», 14.01 – 

28.03.1909 р., 17 арк. 

39. Спр. 2522. Листування з Чернігівським, Харківським ГЖУ та ін. 

установами про політичну перевірку різних осіб, про приналежність студента 
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Київського університету М. Ш. Торчинського до Соціал-демократичної партії 

Королівства Польського і Литви, 24.10.1911 – 05.02.1912 рр., 783 арк. 

40. Спр. 2746. Справа про розробку листів, отриманих агентурним 

способом та політичну перевірку різних осіб, відомості про діяльність 

Київського гуртка ППС, 02.01 – 11.08.1912 р., 460 арк. 

Ф. 276 Південно-Західне районне охоронне відділення. 1907–1914 рр. 

оп. 1. 

40а. Спр. 7. Справа про страйки с/г робітників і селян Черкаського, 

Васильківського, Чигиринського і Сквирського повітів Київської губернії, які 

супроводжувалися збройним супротивом військам, про арешти організаторів 

селянських виступів та ін. подіях революційного характеру, 15.04 – 

10.10.1907 р., 54 арк. 

41. Спр. 402. Листування з Департаментом поліції, київським 

губернатором, київським, волинським ГЖУ та ін. установами про підготовку 

святкування 50-річного ювілею польського повстання 1863 р. польськими 

революційними організаціями в Привісленському і Південно-Західному краї. 

16.11.1912 – 08.02.1913 р., 31 арк. 

Ф. 295 Київський тимчасовий комітет у справах друку 

оп. 1. 

42. Спр. 19. Справа про видання присяжним повіреним Лиховським І. В. 

газети польською мовою «Kresy» та додатку до неї «Lud Boży», Київ, 1906–

1913 рр., 28 арк. 

43. Спр. 39. Справа про видання присяжним повіреним Дрелінгом С. І. та 

Слюсаревським С. Г. суспільно-політичної, літературної і економічної газети 

«Głos Kijowski” («Київський голос»), 29.12.1905 – 30.05.1907 рр., 23 арк. 

44. Спр. 53. Справа про видання інженером-технологом Новинським Р. Д. 

газети польською мовою «Swit», Київ, 1906 р., 6 арк. 

45. Спр. 92. Справа про видання вчителем-ксьондзом Фелінським Е. Д. 

популярного тижневого журналу польською мовою «Oracz» («Орач»), Київ, 

1907 р., 2 арк. 
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46. Спр. 96. Справа про видання Улашиним О. К. журналу польською 

мовою «Tygodnik Kijowski» («Київський тижневик»), Київ, 1907 р., 2 арк. 

47. Спр. 98. Справа про видання Чаплинською М. В. газети польською 

мовою «Wola Kresowa» («Воля крайова»), Київ, 1907 р., 2 арк. 

48. Спр. 100. Справа про видання гр. Грохольським В. М., 

Михайловським Ф. Т. та ін. газети польською мовою «Dziennik Kijowski»  

1905–1916 рр., 44 арк. 

49. Спр. 143. Справа про видання Кинле-Киндлером В. Ф. тижневого 

журналу польською мовою «Biały Paw» («Білин Павлин»), Київ, 1908 р., 

5 арк. 

50. Спр. 144. Справа по видання каштеляном Маріїнського костелу 

Бончковським Д. К. журналу польською мовою «Biblioteka parafialna» 

(«Парафіяльна бібліотека»), м. Бердичів, 1908 р., 2 арк. 

51. Спр. 147. Справа про видання ксьондзом Ставинським К. К. журналу 

польською мовою «Głos Katolicki» («Голос католицький», Київ, 1908, 4 арк. 

52. Спр. 156. Справа про видання Глинкою О. Т. польською мовою 

загально-політичного та літературно-наукового журналу «Nasza przyszłość» 

(«Наше майбутнє»), Київ, 1908 р., 3 арк. 

53. Спр. 161. Справа про видання Вільчковським К. В. журналу 

польською мовою «Tygodnik Kijowski» («Київський тижневик», Київ, 1908, 

2 арк. 

54. Спр. 201. Справа про виданя Скаржинським В. С. двотижневого 

журналу польською та російською мовою «Zjednoczenie» («Об’єднання»), 

Київ, 1909 р., 2 арк. 

55. Спр. 207. Справа про видання Радзеєвським Л. В. журналу польською 

мовою «Przegłąd Krajowy», Київ, 1909 р., 3 арк. 

56. Спр. 210. Справа про видання Липинським В. К. журналу польською 

мовою «Przegłąg Ukraiński» («Український огляд»), м. Київ, 1909 р. – 3 арк. 

57. Спр. 211. Справа про видання Лещинським І. С. журналу польською 

мовою «Swiatło”, Київ, 1909 р., 2 арк. 
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58. Спр. 401. Справа про видання Калиновським В. Б. щотижневого 

журналу польською мовою «Oracz» («Орач»), Київ, 1912 р., 2 арк. 

59. Спр. 412. Справа про видання Зембржуським С. В. щотижневого 

журналу польською мовою «Tygodnik Kresowy» («Тижневик Крайовий»), 

Київ, 1912 р., 2 арк. 

60. Спр. 417. Справа про видання Бартошевичем І. І. «Gazety Kijowskiej» 

(«Київської газети»), Київ, 1912 р., 2 арк. 

61. Спр. 423. Справа про видання щотижневої ілюстрованої 

«Коммерческой газеты» російською, польською і німецькою мовами, Київ, 

1912 р., 5 арк. 

62. Спр. 448. Спрва про видання інформаційного журналу «Київський 

супутник» російською, польською, німецькою і французькою мовами, Київ, 

1913 р., 2 арк. 

63. Спр. 460. Справа про видання кн. Гедройцем Ф. Г. тижневого 

журналу польською мовою «Tygodnik Ukraiński» («Українськи щотижневик»), 

Київ, 1913 р., 2 арк. 

64. Спр. 495. Справа про видання Замораєвим-Урисном І. А. польською 

мовою журналу «Kłosy Ukraińskie» («Українські колоски»), Київ, 1914 р., 

5 арк. 

65. Спр. 515. Про видання Врублевським І. Ф. газети польською мовою 

«Goniec Kijowski» («Київський гінець»), Київ, 1914 р., 3 арк. 

66. Спр. 519. Справа про видання Замораєвим-Урсином І. А. газети 

польською мовою «Kurier Kijowski» («Київський кур’єр»), м. Київ, 1914 р., 

4 арк. 

67. Спр. 527. Справа про видання Волошиновським Й. А. щоденної газети 

польською мовоюю «Slowo Kijowskie” ) («Київське слово»), м. Київ, 1914 р., 

2 арк. 

Ф. 301 Жандармські установи Подільської губернії. 1833–1917 рр. 

оп. 1. 
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69. Спр. 229. Справа по звинуваченню дворянина Дровановського А.-

Д. М., затриманого у м. Волочиську Подільської губ. з транспортом 

нелегальної польської літератури, 1894 р., 50 арк. 

70. Спр. 788. Справа по звинуваченню міщанина Михайла Францовича 

Лукашевича у збиранні людей в Літині, Сальниці і Маріуполі в жовтні – 

листопаді 1905 р. та виголошення промов проти самодержавства, 1905 р., 

арк. 144. 

71. Спр. 797. Справа по звинуваченню дворянина Івана-Вацлава Юліана 

Лещинського та міщанина Михайло Францовича Лукашевича в антиурядовій 

агітації серед селян Літинського повіту Подільської губернії, 1905 р., арк. 1–4. 

72. Спр. 798. Справа по звинуваченню студента Варшавського 

університету С. М. Ельжановського в проведенні революційної роботи в 

м. Проскурові та інших, 1905 р., арк. 24–26. 

73. Спр. 915. Справа про арешт 6 жовтня 1906 р. на станції Войтівці 

Проскурівського повіту Подільської губернії члена ППС Чаплицького 

Генриха Осиповича, 1906 р., 200 арк. 

74. Спр. 981. Справа по звинуваченню Прушинської  Є. В. у створенні 

Кам’янець-Подільської організації РСДРП, 1906 р., 32 арк. 

75. Спр. 996. Справа про впровадження дізнання про вчителя м. Браїлова 

Вінницького повіту Забаштанного (він же Забаштанський) Л. А., 

звинуваченого в поширенні серед селян листівок, 15 серпня 1904 р. – 14 січня 

1905 р., 62 арк. 

76. Спр. 1130. Справа слідства про діяльність Городоцької групи РСДРП 

Подільської губернії, 1907 р., 42 арк. 

77. Спр. 1237. Справа про діяльність польських товариств у Подільській 

губернії, 1908 р., 212 арк. 

78. Спр. 1524. Справа про спостереження за особами, які приналежні до 

польської національно-демократичної партії в м. Вінниці, 1912 р., арк. 28, 29. 

Ф. 316 Київський військово-окружний суд. 1871–1917 рр. 

оп. 1.  
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79. Спр. 385. Справа про виявлення при обшуку грошового звіту 

польської соціал-демократичної організації при Київському комітеті РСДРП 

за травень 1906 р., 1907 р., арк. 2, 336–349. 

Ф. 317 Прокурор Київської судової палати. 1880–1919 рр. 

оп. 1. 

80. Спр. 578. Огляд антиурядової діяльності революційних організацій в 

Київській губ., 1901–1902 рр., 45 арк. 

81. Спр. 1433. Справа про звинувачення учнів Житомирської гімназії 

Яніцького Е., Подвишинського С. та ін. у приналежності до польського 

нелегального товариства «Польське національне правління», 1897 р., 280 арк. 

82. Спр. 1547. Справа по звинуваченню селян с. Суходоля Кременецького 

повіту Волинської губернії Борових І. та А. в розповсюдженні польської 

соціал-демократичної газети «Robotnik», 1897 р., 8 арк. 

83. Спр. 1559. Справа по звинуваченню дворянина Меленевського 

Мар’яна-Юлія Мар’яновича за участь у демонстрації з нагоди відкриття 

12 грудня 1898 р. пам’ятника А. Міцкевичу у Варшаві та політичну діяльність 

у Таращанському повіті Київської губ., 1899 р., 190 арк. 

84. Спр. 1897. Огляд антиурядової діяльності революційних організацій в 

Київській губ., 1899–1902 рр., 578 арк. 

85. Спр. 2725. Справа по звинуваченню дворян Рика К. І., Шеткевича І. С. 

в організації нелегального зібрання в м. Житомирі і зберіганні нелегальної 

літератури, 1904 р., 14 арк. 

86. Спр. 2898. Огляд антиурядової діяльності революційних організацій в 

Київській губ., 1903-1904 рр., 166 арк. 

87. Спр. 2430. Справа про розповсюдження в м. Житомирі прокламації 

від імені «Польського товариства», спрямованої проти російсько-японської 

війни, 1904 р., арк. 1-5. 

Ф. 318 Київська судова палата. 1880–1919 рр.  

оп. 1.  
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88. Спр. 101. Справа по звинуваченню дворянки Єлени Вікентіївни 

Прушинської в організації Кам’янецької групи РСДРП Подільської губернії, 

1906 р., 20 арк. 

89. Спр. 280. Справа по звинуваченню селянина Дзевановського А. Л. в 

поширенні прокламацій Київського комітету РСДРП, 1904 р., арк. 22–25. 

90. Спр. 310. Справа по звинуваченню дворянина Адама Кашевського, 

який зберігав у Житомирі гектограф і прокламації РСДРП, 1905 р., 5 арк. 

92. Спр. 1181. Справа по звинуваченню робітників Горданчинського і 

Яворського в рзповсюдженні в серпні 1906 р. прокламації в м. Горностайполі 

Радомисльського повіту, 1906 р., арк. 1–18.  

93. Спр. 1481. Справа по звинуваченню Осмоловського І. І. в зберіганні і 

поширенні в Києві літератури РСДРП, 1906 р., арк. 1–4. 

94. Спр. 1587. Справа по звинуваченню шорника приватної каретної 

майстерні Пшездецького Т. Л. у поширенні нелегальної літератури серед 

робітників у м. Межиріччі Ровенського повіту Волинської губ., 1907 р., 

102 арк. 

95. Спр. 2283. Справа по звинуваченню дворянина Завадского Я., 

міщанина Черановского Е. М. в приналежності до Житомирської організації 

РСДРП, 1911 р., арк. 1–60. 

Ф. 348 Одеська судова палата. 1877–1920 рр. 

оп. 1. 

96. Спр. 101. Обвинувачувальний акт про дворянку Єлену Вікентієвну 

Прушинську, учасницю Кам’янець-Подільської групи РСДРП, 1906 р., 

142 арк.  

Ф. 442 Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

оп. 625. 

97. Спр. 636. Справа про листування Київського, Подільського і 

Волинського губернатора з приводу діяльності польського товариства 

«Освята», 66 арк. 
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98. Спр. 416. Справа про встановлення таємного поліцейського нагляду 

за студентами-поляками, які носять національний одяг або його елементи, 

арк. 1–13.  

100. Спр. 497. Справа про подання Київського, Подільського і 

Волинського генерал-губернатора 25 серпня 1895 р. міністру фінансів про 

суми 10-відсоткового збору з польських власників по губерніям, арк. 1–15. 

оп. 656. 

101. Спр. 132, ч. 1. Справа про польське землеволодіння в Південно-

Західних губерніях, 1906 р., 280 арк. 

оп. 814. 

102. Спр. 475. Справа про впровадження царського указу від 27 травня 

1864 р. по заборону в західних губерніях особам польської національності 

займати адміністративні посади, арк. 1–30. 

оп. 816. 

103. Спр. 85. Справа про сплату 10-процентного податку з маєтків, які 

належать особам польської національності, 96 арк. 

оп. 818. 

104. Спр. 104. Справа по звинуваченню поміщиків Житомирського повіту 

Пшиборовських у зберіганні збірки польських пісень та фотографій із 

зображеннями осіб у національному одязі, арк. 1–88. 

оп. 845. 

105. Спр. 30. Справа про отримання в Житомирі поштою з Варшави 

відозви «Польського комітету народної оборони», 1895 р., 8 арк. 

106. Спр. 208. Справа про поширення дворянином Р.-Ф. Скупенським 

серед робітників заводу в м. Левкові Житомирського повіту закордонних книг 

польською мовою, 3 арк. 

оп. 863. 

107. Спр. 7. Справа про видану листівку з приводу ювілею 50-річчя 

польського повстання, 1913 р., 52 арк. 
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108. Спр. 347. Справа про отримання в Кременці Волинської губернії 

поштою з Варшави відозви «Польського комітету народної оборони», 1895 р., 

11 арк. 

109. Спр. 427. Справа про розпорядження міністра землеробства і 

державного майна про скасування обов’язкового продажу маєтків, які 

належали особам польського походження, причетних до повстання 1863 р., 

1895 р., 10 арк. 

110. Спр. 430. Справа про утворене серед учнів Білоцерківської гімназії 

таємного польського гуртка, який має свою бібліотеку і касу, 1895 р., 12 арк.  

оп. 847. 

111. Спр. 295. Справа про польське товариство в Житомирській гімназії 

«Маніфест Польського національного правління», 1897 р., 12 арк.  

оп. 849. 

112. Спр. 478. Справа про поширення антиурядових листівок РСДРП та 

ін. партій в Київській, Волинській і Подільській губ., 17 березня 1896 р. – 16 

червня 1906 р., 98 арк. 

оп. 855. 

113. Спр. 6. Справа про поширення листівок РСДРП та ін. партій серед 

населення Волинської губ., польських прокламацій в Південно-Західному 

краї, 7 лютого 1905 р. – 20 березня 1905 р., 140 арк. 

оп. 857. 

114. Спр. 175. Справа про студентські заворушення весною 1907 р., 25 

березня 1907 р. – 28 травня 1907 р., 45 арк. 

115. Спр. 370. Справа про листування в зв’язку з петицією до Київського 

генерал-губернатора про заснування «Польської обласної партії Київської, 

Подільської і Волинської губерній» від 14 серпня 1907 р., 20 арк. 

116. Спр. 560. Справа про заснування краєвої польської партії в 

Київській, Подільській і Волинській губерніях для організації виборів в 

Державну Думу, 1907 р., 12 арк. 

оп. 863. 
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117. Спр. 7. Справа про страйк від 15 травня 1913 р. на Південно-

російському машинобудівному заводі м. Києва [участь в ньому поляків], 

1913 р., 148 арк. 

118. Спр. 329. Справа про заборону святкування в губерніях 50-річчя 

повстання 1863 р., 1913 р., 50 арк. 

Ф. 1335 Волинське губернське жандармське правління. 1846–1917 рр. 

оп. 1. 

119. Спр. 204. Справа про затримання між Орешинським і Бузьким 

прикордонними постами на Волині транспорту нелегальної літератури, 

виданої ППС, 1904 р., 6 арк. 

120. Спр. 210. По звинуваченню лісника с. Варки Дубненського повіту 

Волинської губернії Карашевича К. К. у транспортуванні і збереженні брошур 

«Відродження Польщі», «Думки про народне відродження» та іншої 

нелегальної літератури, 1904 р., 56 арк. 

121. Спр. 974. Справа про діяльність польських товариств у Волинській 

губернії, 1908 р., 224 арк. 

122. Спр. 1020. Справа дізнання про Ковельську організацію ППС-

фракція революційна Волинської губ., 1908 р., 159 арк.  

123. Спр. 1039. Справа про приналежність жителя Волинської губернії 

Старокостянтинівського повіту Соколівської волості Серафима Вікентійовича 

Главацького до Соціал-демократичної партії Королівства Польського і Литви, 

1908 р., арк. 219–220. 

124. Спр. 1260. Справа про повідомлення Департаменту поліції 

Волинському губернатору від 18.09.1909 р. про польську організацію в 

м. Києві «Полонія», про петицію поляків Південно-Західного краю на ім’я 

австрійського імператора з проханням про приєднання Південно-Західного 

краю до Австрії, 1909 р., арк. 1–30, 160–170. 

125. Спр. 1556. Справа про донесення начальника Волинського ГЖУ 

Київському генерал-губернатору від 7 січня 1913 р. про використання 
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легальних польських товариств у м. Житомирі для національно-клерикальної 

пропаганди, 1913 р., 417 арк.  

126. Спр. 2081. Справа по звинуваченню власника маєтку Бейлими 

Заславського повіту Волинської губернії Сумовського К В. у приналежності 

до польської партії «Ліга визволення Польщі», 1914 р., 16 арк. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ф. Д-200 Вінницький путівник дворянства. м. Вінниця Подільської 

губернії. 1872–1916 рр. 

оп. 1. 

127. Спр. 708. Листування з подільським губернатором про відкриття в 

м. Вінниця сільськогосподарського товариства, 13.02.1806 – 01.07.1897 рр., 

7 арк. 

Ф. Д-255 Вінницька повітова земська управа. М. Вінниця 

Подільської губернії. 1899–1910 рр. 

оп. 1. 

128. Спр. 26. Циркуляри і листування про благоустрій містечок, про 

влаштування дослідницьких лабораторій, 28.02. – 15.07.1912 р., 125 арк. 

Ф. 865 Махновецький повітовий земський суд. 1799–1832 рр. 

оп. 1. 

129. Спр. 26. Книга записів, угод, справи дворян Махновецького повіту, 

280 арк. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ф. 361 Луцький повітовий суд 

оп. 1. 

130. Спр. 1986. По звинуваченню поляків в антиурядових змовах, 

187 арк.  

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Ф. 67 Волинське губернське правління, м. Житомир Волинської губ. 

1793–1918 рр. 

оп. 1. 

131. Спр. 313. Про встановлення поліцейського нагляду за особами, які 

підозрюються в провезенні із-за кордону польських газет, арк. 20–27. 

Ф. 70 Канцелярія Волинського губернатора, м. Житомир Волинської 

губ. 1793–1918 рр. 

оп. 1. 

132. Спр. 33. Справа про поширення з-за кордону видань польською 

мовою, 87 арк. 

133. Спр. 37. Справа про поширення в Житомирському повіті польської 

літератури, 34 арк. 

134. Спр. 41. Справа про закриття таємних польських шкіл у Волинській 

губернії, 58 арк. 

135. Спр. 48. Справа про притягнення до суду поляків за співання 

польських пісень, 92 арк. 

136. Спр. 60. Справа про зв’язок польських землевласників Волинської 

губернії з поляками-емігрантами, 134 арк. 

137. Спр. 280. Справа про заборону особам польської національності 

займати адміністративні посади, 94 арк.  

Ф. 178 Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія. 

1867–1918 рр.  

оп. 7. 

136a. Спр. 254. Справа про земельну власність римо-католицьких 

священиків, деканатів, 1890 р., 66 арк. 

137а. Спр. 2671. Справа про приєднання деканатів, парафій Кам’янецької 

дієцезії до Луцько-Житомирської діє цезії, 189 арк. 

оп. 9. 

138. Спр. 202. Про аренду землі римо-католицькими священиками, 

арк. 1–3. 
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оп. 13. 

139. Спр. 219. Справа про продаж та оренду землі польськими 

власниками, 24 арк. 

139a. Спр. 2701. Справа про продаж та оренду землі польськими 

землевласниками Південно-Західного краю, 36 арк. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Ф. 197 Подільська палата карного суду. 1831–1872 рр. 

оп. 1. 

140. Спр. 880. Справа про звинувачення дворян Миколи Ковальського, 

Адама Боровського, селянина Семена Вишомирського в отриманні з-за 

кордону заборонених польських газет і листів, арк. 20–45. 

Ф. 228 Канцелярія подільського губернатора. 1796–1917 рр. 

оп. 1. 

141. Спр. 3448. Справа про заборону продавати польські букварі для 

викладання польською мовою, 10 арк. 

142. Спр. 4281. Справа про таємно відкриті школи поляками Подільської 

губернії, кількість римо-католицьких деканатів і монастирів, арк. 1–14, 206. 

143. Спр. 4292. Справа про розслідування заяви про навчання дітей в 

м. Городку Кам’янецького повіту монахинями ліквідованого монастиря 

сестер милосердя, про співи заборонених революційних пісень під час 

церковної служби органістом Городоцького костела, 29 арк. 

144. Спр. 4296. Справа про повідомлення попечителя Київського 

учбового округу про відкриття римо-католицьких шкіл у м. Кузьмині 

Проскурівського повіту і м. Меджибожі Летичівського повіту, 33 арк. 

145. Спр. 4642. Розпорядження повітовим справникам, мировим 

посередникам і поліцмейстерам Подільської губернії про заборону вживати 

польську мову в установах, лавках, магазинах тощо, 12 арк. 

146. Спр. 4772. Рапорти справників про політичні настрої польського 

населення в повітах Подільської губернії, 183 арк.  
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147/. Спр.4773. Справа про виявлені в Кам’янецькому повіті Подільської 

губернії заборонені книги польською мовою, 4 арк. 

148. Спр. 4785. Про заборону особам польського походження купувати 

маєтки в Південно-Західному краї, 10 арк.  

149. Спр. 5404. Списки осіб, які перебувають під наглядом поліції по 

повітам Подільської губернії, 170 арк. 

150. Спр. 5545. Рапорти справників про політичні настрої поляків 

Подільської губернії, 143 арк. 

151. Спр. 5654. Про нагляд у Подільській губернії за студентами 

Київського університету, відрахованих на 3 роки за участь в студентських 

виступах, 163 арк. 

152. Спр. 5703. Справа про спроби купівлі маєтків поляками Подільської 

губернії і заборону цього явища, 65 арк. 

153. Спр. 5812. Справа про кількість римо-католиків, костелів, каплиць, 

72 арк. 

154. Спр. 6214. Рапорти Проскурівського  справника Подільському 

губернатору про шкідливий вплив католицизму в повіті, 1889 р., 142 арк. 

155. Спр. 6293. Справа про звіт Подільського губернатора про стан в 

Подільській губернії за 1888 р., 260 арк. 

156. Спр. 6738. Справа про таємний поліцейський нагляд за поляками, які 

мешкають у Подільській губернії, за політичну неблагонадійність, 1893 р., 

57 арк. 

157. Спр. 6852. Справа про виявлення в повітах Подільської губернії 

відозви до поляків «Комітету народної оборони» з Варшави, 1895 р., 17 арк. 

158. Спр. 6944. Про спостереження за появою прокламацій і польського 

революційного друкованого органу «Незалежність», 1897 р., 10 арк. 

(міститься оригінал  відозви «Manifest Rządu Narodowego Polskiego z dnia 

29/17 listopada 1897 roku”).  

159. Спр. 6967. Справа про донесення повітових справників щодо 

поведінки учнів вищих і середніх навчальних закладів польської 
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національності Подільської губернії під час канікул, статистика учнів-поляків 

у навчальних закладах, 1897 р., 333 арк. 

160. Спр. 6968. Справа про донесення справників про поведінку учнів 

польської національності, які приїхали на канікули в їх повіти, 1897 р., 

98 арк. 

161. Спр. 6990. Справа про клопотання поміщиків польського 

походження щодо дозволу послати своїх представників до Санкт-Петербургу 

для висловлення подяки імператору за зняття з їх маєтків процентного збору, 

1897 р., 78 рк. 

162. Спр. 6994. Справа про спостереження за появою в Подільській 

губернії прокламацій польського революційного органу «Незалежність», 

1897 р., 57 арк. 

163. Спр. 7197. Справа про звільнення від нагляду поліції дворянина 

м. Літина Подільської губернії Волосевича С. Н., 1902 р., 9 арк. 

164. Спр. 7200. Справа по обвинуваченню дворянина С. М. Волосевича в 

приналежності до Київського комітету РСДРП, 1902 р., 7 арк. 

165. Спр. 7241. Чорновий звіт стану Подільської губернії за 1906 р., 

1907 р., 340 арк. 

166. Спр. 7244. Справа про членів Кам’янецької соціал-демократичної 

партії В К. Чернявського і С. А. Ільницького, 1905 р., 240 арк. 

167. Спр. 7271. Листування з Подільським губернатором з приводу 

недопущення і приборкання революційних бунтів, 1905 р., 12 арк. 

168. Спр. 7275. Листування Подільського губернатора щодо селянських 

страйків у повітах губернії, 28.07. – 02.08.1905 р., 42 арк. 

169. Спр. 7244. Рапорти справників про розповсюдження революційних 

прокламацій серед селян у повітах Подільської губернії, 1905 р., 110 арк. 

170. Спр. 7279. Справа Сергія Олександровича Любича-Козицького, 

1906 р., 27 арк. 

171. Спр. 7283. Справа Володимира Чернявського і Сергія Ільницького 

членів Кам’янецької соціал-демократичної партії, 1905 р., 10 арк. 
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172. Спр. 7284. Справа про складання списків політв’язнів, проти яких 

здійснюється дізнання Подільським губернським жандармським управлінням 

за участь в антисамодержавних діях у 1905 р., 1906 р., 210 арк.  

173. Спр. 7409. Справа дізнання про страйк селян м. Городка, 

с. Сирватинці Кам’янецького повіту проти власника економії, 03 – 04 квітня 

1905 р., 12 арк. 

174. Спр. 7435. Справа про дозвіл у Південно-Західному краї 

застосування місцевих мов, 1905 р., 8 арк. 

175. Спр. 7686. Справа про поширення в Подільській губернії польської 

літератури та періодичних видань, 1907 р., 262 арк. 

176. Спр. 7742. Справа про дозвіл директору польської трупи 

Р. А. Щавуському ставити гумористичні п’єси польською мовою, 1908 р., 

317 арк. 

177. Cпр. 7817. Справа по звинуваченню православних у переході в 

католицизм по Подільській губернії, 1910 р., 72 арк. 

178. Спр. 7858. Справа зі складення списків осіб, які арештовувалися в 

Подільській губернії в 1905 – на початку 1906 рр. за участь у революційних 

подіях, 1906 р., 28 арк. 

179. Спр. 7887. Листування Подільського губернатора з начальниками 

поліції губернії щодо виникнення в Галичині за ініціативою польської 

соціалістичної партії «Союзу активної боротьби» та недопущення його 

діяльності в межах губернії, 1910 р., 175 арк.  

180. Спр. 7898. Справа по звинуваченню австрійського підданого Петра 

Францевича Гербановського у пронесенні через кордон у Подільську 

губернію п’яти мішків політичної літератури, 1905 р., 9 арк. 

181. Спр. 7917. Справа про донесення Подільському губернатору про 

відкриття таємних польських шкіл у повітах Подольської губернії, 1909–

1910 рр., 54 арк. 
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182. Спр. 7918. Справа по звинуваченню селянина с. Вихилівки 

Проскурівського повіту Подільської губернії Кметя Я. та інших у відкриті 

таємної польської школи, 1909 р., 19 арк. 

183. 163. Спр. 7977. Справа про донесення повітових справників про 

діяльність польських благодійних товариств, 1910 р., 103 арк. 

184. Спр. 7985. Справа про видавця щотижневого журналу польською 

мовою «Tygodnik Podolski» у Проскурові Стефана Вікентійовича 

Зембржуського, 1910–1912 рр., 210 арк.  

185. Спр. 7991. Справа про донесення повітових справників про таємні 

польські школи. Статистичні відомості про польські таємні школи в 

Подільській губернії в 1908–1911 рр., 164 арк. 

186. Спр. 7999. Справа про статистичні відомості про землевласників 

поляків по повітам Подільської губернії, 1910 р., 272 арк. 

187. Спр. 8020. Справа про заборону продажу медальйонів із 

зображенням герба Королівства Польського та дат 1830, 1863, 1905 рр., 

1910 р., 74 арк. 

188. Спр. 8044. Справа про розпорядження Київського генерал-

губернатора в.о. подільському губернатору від 28 листопада  1911 р. про 

слідчі дії щодо діяльності ксьондзів і нагляд за таємними польськими 

школами, 4 арк. 

189. Спр. 8172. Справа про дозвіл ксьондзу Валеріану Цезаровичу 

Барановському видавати в м. Проскурові газету польською мовою «Наше 

село» («Nasza Wieś»), 1912–1914 рр., 35 арк. 

190. Спр. 8190. Справа про постанову Вінницького окружного суду про 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, приналежних до 

відкриття таємних польських шкіл, 5 арк. 

191. Спр. 8196. Справа по звинуваченню ксьондза Браїловського костелу 

Вінницького повіту Фелікса Шнарбаховського у незаконному виданні 

польською мовою календаря на 1913 р., 1912–1915 рр., 80 арк. 
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192. Спр. 8199. Справа про статистичні відомості щодо національного 

складу прихожан римо-католицьких парафій по повітам Подільської губернії, 

1912 р., 67 арк. 

193. Спр. 8205. Справа про поширення в Проскурівському повіті таємних 

польських шкіл, постановки п’єс польською мовою та про притягнення до 

відповідальності ксьондзів за протиправну діяльність, 1914 р., 90 арк.  

194. Спр. 8329. Справа про клопотання ксьондза Валеріана Барановського 

про дозвіл на видання в м. Ярмолинці Проскурівського повіту польської 

газети «Наше життя («Nasze życie»), 1913 р., 7 арк. 

Ф. 233 Подільська губернська земська управа. 1903–1920 рр.  

оп. 1. 

195. Спр. 536. Справа про статистичні відомості щодо кількості осіб 

римо-католицького сповідання по повітам Подільської губернії станом на 

1 січня 1915 р., 66 арк. 

Ф. 281 Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду. 1881–

1919 рр. 

оп. 1. 

196. Спр. 4341. Справа по звинуваченню дворянина м. Вінниці 

Янкевича Л. С. у зберіганні нелегальної літератури польською мовою, 1895 р., 

12 арк. 

197. Спр. 5050. Справа про отримання поштою ксьондзом Завроцьким і 

лікарем С. Кохом польських відозв, які закликають до відновлення польської 

державності, 1897 р., 3 арк. 

198. Спр. 7284. Справа дізнання про виявлення у Кам’янці-Подільському 

в квартирі Прушинської Є. В. таємної друкарні РСДРП, 1906 р., 190 арк. 

199. Спр. 7787. Справа про затримання транспорту соціал-демократичної 

літератури біля Ісаковецької митниці на р. Дністер, 1903 р., 48 арк. 

200. Спр. 7800. Справа по звинуваченню дворянина Івана Броніславовича 

Озембловського у перевезенні через австрійсько-російський кордон  

нелегальної літератури, 1904 р., 24 арк. 
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201. Спр. 7803. Справа по звинуваченню Сташевського, Гаєвського та 

інших у поширенні прокламацій Бердичівської групи РСДРП у Гайсинському 

повіті Подільської губ., 1904 р., 55 арк. 

202. Спр. 7809. Справа про вилучення у поляків м. Вінниці прокламацій 

українською мовою «Робітники і селяни» і «Товариші! Вже вісім місяців йде 

війна», 1904 р., 7 арк. 

203. Спр. 7814. Справа «Обвинувачувальний акт від 15 листопада 1904 р. 

у справі Кам’янецької групи РСДРП», 1904 р., 105 арк. 

204. Спр. 7818. Справа про поширення прокламацій РСДРП у м. Вінниці, 

1904 р., 7 арк. 

205. Спр. 7831. Справа про отримання з Варшави польських відозв, 

1904 р., 6 арк. 

206. Спр. 7857. Справа про надання списку політичних в’язнів (у т.ч. 

поляків), які утримувалися в тюрмах Подільської губернії з січня 1905 – по 

січень 1906 рр., 72 арк. 

207. Спр. 7858. Відомості про політичних в’язнів, які утримувалися в 

тюрмах Подільської губернії з січня 1905 – по січень 1906 рр., 112 арк. 

208. Спр. 7882. Справа по звинуваченню Захаржевської Л. М. у 

розповсюдженні в м. Кам’янці-Подільському прокламацій місцевої групи 

РСДРП, 1905 р., 15 арк. 

209. Спр. 7887. Справа по звинуваченню телеграфіста станції Жмеринка 

Феоктіста Крижанівського в розповсюдженні прокламацій РСДРП, 1905 р., 

19 арк. 

210. Спр. 7898. Справа по звинуваченню австрійського підданого 

Гербановського П. у пронесенні через кордон тюка з антиурядовою 

літературою, 1905 р., 9 арк. 

211. Спр. 7944. Справа про приналежність міщанина-дворянина Генриха 

Осиповича Чацького-Чаплицького з м. Проскурова до партії ППС, 1906 р., 

26 арк. 
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212. Cпр. 7999. Статистичні відомості про землевласників-поляків по 

повітах Подільської губернії, 1910 р., 272 арк. 

213. Спр. 8009. Справа про арешт 15 селян м. Богопілля Балтського 

повіту за розповсюдження прокламацій, 1906 р., 51 арк. 

214. Спр. 8100. Справа про дізнання щодо діяльності Городоцької групи 

РСДРП Кам’янецького повіту Подільської губ., 1907 р., 190 арк. 

Ф. 795 Товариш прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду 

по Проскурівській дільниці, м. Проскурів Проскурівського повіту 

Подільської губернії. 1883–1910 рр. 

оп. 1. 

215. Спр. 53. Справа про донесення Проскурівського повітового 

справника від 29 жовтня 1907 р. про відкриття у м. Фельштині, селі Зарічччя 

польських шкіл, 12 арк. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, м. МОСКВА 

Ф. 102 Департамент поліції міністерства внутрішніх справ. 1881–

1917 рр. 

оп. ДП-ОО Департамент поліції, особливий відділ 

216. Спр. 3ч1лБт4. Справа про студентський рух у Києві в 1898 р. – 

лютому – березні 1899 р. Участь у ньому студентів-поляків, 1899 р., арк. 6–7, 

27–28, 48–49, 79–88, 174–180. 

217. Спр. 3ч1лБт4пр.ІІ. Справа про студентські заворушення в 

Київському університеті наприкінці квітня – початку травня 1899 р., 64 арк. 

218. Спр. 3ч1л6т4. Справа про студентський рух у Києві. Участь в ньому 

студентів-поляків, 1899 р., арк. 24–26, 31–37. 

219. Спр. 3ч9лА. Справа про донесення Одеського начальника ГЖУ за 

листопад 1907 р. щодо діяльності Жмеринської залізничної  організації 

РСДРП і залізничної профспілки, 1899 р., арк. 101–120, 130–131.  



 218 

220. Спр. 3ч17. Справа про звинувачення Казиміжа Шуляковського і 

Київської гімназичної організації у зв’язках зі студентською польською 

Корпорацією, 1899 р., 6 арк. 

221. Спр. 3ч24. Справа про донесення начальника Київського ГЖУ від 4 

лютого 1904 р. про виступи вихованців католицького віросповідання 

Білоцерківської чоловічої гімназії проти імператорського Маніфесту про 

початок війни Росії з Японією, 1904 р., 10 арк.  

222. Спр. 3ч35лА. Справа про зібрання в Києві з нагоди відкриття в 

грудні 1898 г. пам’ятника Міцкевичу у Варшаві, 1898 р., 55 арк. 

223. Спр. 3ч35лВ. Справа про листування щодо діяльності Київської ради 

об’єднаних земляцтв у Київському університеті, 1900 р., 40 арк. 

224. Спр. 3ч35лГ. Справа про складання Київським губернським 

жандармським управлінням «Списку студентів та колишніх студентів 

Університету св. Володимира, про яких є неблагонадійні відомості», 1900 р., 

арк. 1–7. 

225. Спр. 3ч35лЕ. Справа про листування з Департаментом поліції щодо 

студентських заворушень у Київському університеті (участь в них студентів-

поляків), 1900 р., арк. 37–38, 53–56, 69–70, 96–97, 214–223, 227–230. 

226. Спр. 3ч36. Справа про донесення начальника Київського охоронного 

відділення від 4 жовтня 1905 р. щодо скликання в Університеті 

св. Володимира зібрання (віча студентів-поляків) представниками Польської 

соціалістичної партії та про загальний страйк залізничників, 1905 р., арк. 41–

96, 54–55, 89–92, 95–101. 

227. Спр. 3ч41лА. Справа про «Списки студентів і колишніх студентів 

Київського політехнічного інституту, про яких є неблагонадійні відомості 

щодо їх діяльності за 1899–1900 рр.», складені Київським ГЖУ 15 січня 

1900 р,  арк. 1–4. 

228. Спр. 3ч55. Справа про вимоги учнів Київського реального училища 

до директора 8 листопада 1905 р., арк. 1–3. 
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229. Спр. 3ч89 Справка Департамента полиции от 11 мая 1903 г. о 

деятельности революционного кружка в Волынской духовной семинарии, 

лл. 1–11. 

230. Спр. 3ч121. Справа про страйки в школах Ровно, Луцька, Житомира 

18 жовтня 1905 р., арк. 1–3, 12, 17, 21.  

231. Спр. 3ч125лА. Справа про демонстрації в Києві 11 березня 1901 р. за 

участю студентів, робітників, міщан, які організовані Київським комітетом 

партії соціалістів-революціонерів і Союзною радою об’єднаних земляцтв і 

організацій РСДРП (участь поляків), 1901 р., арк. 27–28. 

232. Спр. 3ч150. Справа про складений Департаментом поліції «Список 

студентів різних вищих навчальних закладів», які агітують за влаштування 

заворушень і страйків, 1901 р., арк. 108–109. 

233. Спр.  3ч150т4лА. Справа про демонстрації на вулицях Києва у 

лютому 1902 р., які організовані Київським комітетом РСДРП і Київським 

комітетом соціалістів-революціонерів (участь в них поляків), 1902 р., арк. 30–

32, 81–82, 113–115, 126–127, 130–132. 

234. Спр. 3ч280т2. Справа про списки політв’язнів Лук’янівської тюрми, 

збір пожертв для них, донесення від 03.10.1903 р. про загально-студентське 

зібрання в Київському університеті, 1903 р., арк. 87–89, 102–105.  

235. Спр. 4ч14лД. Справа про донесення начальника Київського 

охоронного відділення від 23 червня 1903 р. щодо виникнення страйку в 

залізничних майстернях, появи прокламацій Київського комітету РСДРП 

(участь поляків), 1903 р., арк.  43–44. 

236. Спр. 5ч2. Справа про подання Київським ГЖУ в Департамент поліції 

списків осіб за підозрою в політичній неблагонадійності в 1897 р. (в ньому 19 

прізвищ поляків), 1897 р., арк. 4–6, 21. 

237. Спр. 4ч3лА. Справа про донесення начальника Київського 

охоронного відділення 10 жовтня 1905 р. про діяльність Київського комітету 

РСДРП у 1904 р., 1905 р., арк. 158–164. 
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238. Спр. 5ч3. Справа про донесення начальника Київського охоронного 

відділення 03.02.1904 р. щодо діяльності братів Павла і Адольфа 

Добровольських щодо антиурядової пропаганди в середніх навчальних 

закладах Києва, донесення від 15 січня 1905 р. про розповсюдження в Києві 

прокламацій «Правда про війну», «До запасних» антиурядового змісту, 

1905 р., 126 арк. 

239. Спр. 5ч3лАт2. Справа про донесення начальника Київського 

охоронного відділення в Департамент поліції від 14 червня 1904 р., 13 і 16 

січня 1905 р. щодо діяльності Київського комітету РСДРП у 1904 р., 1905 р., 

арк. 1–10, 219–223. 

239а. Спр. 5ч3лВ. Справа про копію листа за підписом «Вера» з Києва від 

31 січня 1905 р. до пана Фукса в Миколаїв (про революційні події в Польщі), 

1905 р., арк. 3, 22–25. 

240. Спр. 5ч3т3. Справа про поширення в червні 1904 р. робітником 

південноросійського заводу м. Києва Валеріаном Францем Касперовичем 

прокламації «Війна проти Росії», 1904 р., арк. 24. 

241. Спр. 5ч4лА. Справа про затримання 37 осіб, учасників зібрання в 

Одесі, організованого комітетом РСДРП (11 липня 1904 р.) (у тому числі 

поляків), 1904 р., арк. 71, 117, 125–126. 

242. Спр. 5ч4лАт3. Справа про політичну діяльність члена партії РСДРП 

Костянтина Левицького, при обшуку в якого виявлена записна книжка з 

рукописами соціалістичного змісту, 1905 р., 12 арк. 

243. Спр. 5ч6. Справа про донесення начальника Катеринославського 

ГЖУ в Департамент поліції щодо розповсюдження видань СДКПіЛ в 

західних губерніях, 1905 р., 220 арк.  

244. Спр. 5ч13лЛ. Справа про діяльність Київського Союзу 

середньошкільних гуртків і організацій, 1905 р., арк. 101–103. 

245. Спр. 5ч13лМ. Справа про подання начальника Київського 

охоронного відділення в Департамент поліції від 29.12. 1903 р. списків членів 

Київського комітету РСДРП (у тому числі поляків), арк. 185–188, 208–209. 
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246. Спр. 5ч.21. Справа про арешт 18 жовтня 1906 р. у м. Києві Київської 

губернської конференції соціал-демократичних організацій та їх списки, 

арк. 1–4, 9–10. 

247. Спр. 5ч38. Справа про донесення начальника Волинського ГЖУ від 

23 лютого 1904 р. щодо діяльності Польської соціалістичної партії в 

Житомирі, арк. 1–49. 

248. Спр. 5ч45. Справа про донесення начальника Подільського ГЖУ в 

Департамент поліції від 12 листопада 1907 р. щодо діяльності Городоцької 

групи РСДРП у 1907 р., 258 арк. 

249. Спр. 6ч2838. Справа про видрукуваний Департаментом поліції і 

розісланий у всі губернські жандармські управління та охоронні відділення 

«Список № 1 осіб, які підлягають розшуку за політичними справами 

(складений у грудні 1903 р.)», 46  арк. 

250. Спр. 9ч3. Справа про донесення начальників ГЖУ і охоронних 

відділень щодо збору відомостей про думки населення щодо війни Росії з 

Японією (в тому числі поляків), 1904 р., арк. 49. 

251. Спр. 9ч21. Справа про донесення начальника Київського охоронного 

відділення від 24.02.1907 р. щодо діяльності Ради студентських 

представників в Університеті св. Володимира, 1907 р., 182 арк. 

252. Спр. 13ч1лЛ. Справа про звіт начальника Київського охоронного 

відділення за січень 1909 р. (про діяльність у Києві організації ППС – фракція 

революційна), 1909 р., арк.  1–2. 

253. Спр. 13ч32лБ. Справа про зведені відомості по місту Києву за січень 

1914 р. щодо діяльності Київської організації ППС у 1913 – на початку 

1914 рр., арк. 1–20. 

254. Спр. 13ч32лВ. Справа про діяльність ППС і «Філареції» по м. Києву 

в 1913–1914 рр., арк. 1–2, 9–13. 

255. Спр. 13ч33лВ. Справа про огляд Київським ГЖУ за грудень 1913 р. 

щодо діяльності в Києві партії ППС, 1914 р., арк. 1–3. 
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256. Спр. 14ч4. Про донесення Волинського ГЖУ в Департамент поліції 

15 січня 1897 р. щодо розповсюдження з Варшави польських прокламацій, 

1897 р., 9 арк. 

257. Спр. 15ч9. Справа про донесення начальника Київського охоронного 

відділення 1 травня 1906 р. щодо транспортування з-за кордону нелегальної 

літератури партії ППС, про об’яви Київської польської організації соціал-

демократів у газеті «Киевская Речь» з приводу виборів у Державну Думу, 

1906 р., арк. 1–4. 

258. Спр. 15ч10. Справа про донесення начальника Віленського 

охоронного відділення 18 лютого 1906 р. щодо проведення в м. Лемберзі 

(Львові) VIII з’їзду ППС і участі в ньому представників Києва, Харкова, 

Одеси, 1906 р., арк. 1–3, 17. 

259. Спр. 25ч57. Справа про донесення начальника Київського 

охоронного відділення 16 січня 1906 р. у Департамент поліції щодо діяльності 

Київської організації РСДРП, про виявлення прокламації польською мовою 

соціал-демократичної партії, 1906 р., арк. 1–15.  

260. Спр. 28ч2. Справа про складений начальником Південно-Західної 

залізниці «Алфавітного списку звільнених від служби на Південно-Західній 

залізниці» за неблагонадійну діяльність (у тому числі поляків), 55 арк. 

261. Спр. 65ч32. Справа про донесення начальника Київського ГЖУ від 

13 лютого 1914 р. щодо впливу партії соціалістів-революціонерів на 

студентський рух у Києві, 1914 р., арк. 9–12. 

262. Спр. 80л71т7. Справа про діяльність київської партії соціалістів-

революціонерів у вересні–жовтні 1904 р., 146 арк. 

263. 237. Спр. 80лФ. Справа про діяльність Бердичівської бойової 

організації соціал-революціонерів в 1903–1904 рр.,49 арк. 

264. Спр. 100ч1. Справа про подання начальником Подільського ГЖУ в 

Департамент поліції звіту та про результати спостереження щодо католицької 

пропаганди і діяльність католицьких благодійних товариств за період з 01.10. 

1906 – по 01.04. 1910 рр., 1910 р., арк. 260–270. 
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265. Спр. 100ч1. Справа про донесення начальника Подільського ГЖУ 

від 25 березня 1907 р. щодо діяльності Городоцької і Жмеринської груп 

РСДРП у 1906–1907 рр., 1907 р., арк. 251–264. 

 266. Спр. 105ч6. Донесення начальника Волинського ГЖУ про 

розповсюдження прокламацій РСДРП серед селян Овруцького повіту, 1905 р., 

5 арк.  

267. Спр. 108ч3. Справа про розробку відомостей щодо поляка Казимира 

Болеславовича Соколовського, який причетний до поширення прокламації в 

Києві польської студентської «Корпорації» (лютий–квітень 1905 р.), арк. 66, 

77. 

268. Спр. 108ч9. Справа про донесення начальника Волинського ГЖУ від 

30 травня 1905 р. щодо спостереження за піднаглядними жителями 

м. Житомира, 1905 р., арк. 16–17. 

269. Спр. 108ч22. Справа про донесення начальника Київського 

охоронного відділення від 6 вересня 1905 р. щодо конспіративної квартири на 

Тарасівській вулиці Києва партії соціалістів-революціонерів, 1905 р., арк. 5–6. 

270. Спр. 108ч32лБ. Справа про донесення агента «Врачебного» 

20.10.1910 р. щодо діяльності «Корпорації студентів і студенток вищих 

навчальних закладів у Києві», про підготовку польського повстання в 

Південно-Західному краї на випадок війни між Австрією і Росією, про 

діяльність Київської ППС, 1910 р., 55 арк. 

271. Спр. 109. Справа по звинуваченню учасника студентських безладів, 

які відбулися в Київському університеті 18 березня 1897 р., Адама-Андрія 

Діонисовича Рабчевського, 1897 р., 3 арк. 

272. Спр. 110. Справа про донесення начальника Київського ГЖУ в 

Департамент поліції щодо члена польської Корпорації Київського 

університету Казиміжа Шуляковського, 1898 р., 9 арк. 

273. Спр. 145. Справа про донесення начальника Київського ГЖУ в 

Департамент поліції щодо члена польської Корпорації Київського 

університету Балтазара Врочинського, 1898 р., 2 арк. 
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274. Спр. 149лБ. Справа про агентурне зведення за грудень 1913 р. щодо 

Київської польської організації «Корпорація», 1913 р., арк. 1–2. 

275. Спр. 149ч15лБ. Справа агентурних донесень про діяльність 

польських товариств у Південно-Західному краї, 1913 р., 220 арк. 

276. Спр. 149ч32лБ. Справа про донесення агента «Врачебного» 17, 21 

березня, 12, 31 травня, 9 липня 1914 р. щодо діяльності в Південно-Західних 

губерніях польських політичних організацій, «Корпорації», «Полонії» та ін., 

1914 р., 50 арк. 

277. Спр. 149ч32лВ. Справа про списки Київського ГЖУ за січень 1914 р. 

членів місцевої організації ППС, 1914 р., 10 арк. 

278. Cпр. 14ч33лБ. Справа про агентурні донесення про діяльність 

польських товариств і клубів у Київській губернії, 1913 р., 112 арк. 

279. Спр. 208чГ.  Донесення про студентський рух в університетах, 

1909 р., 55 арк. 

280. Спр. 213лВ. Справа про діяльність у Київському університеті 

Центрального органу «Коаліційна рада» в 1908–1909 рр., 1910 р., 25 арк. 

281. Спр. 350. Справа про колишнього студента Київського університету 

Сигізмунда Івановича Скаржинського, який проходив у справі Київського 

комітету РСДРП, 1901 р., 20 арк. 

282. Спр. 975. Справа про огляд Департаменту поліції від 19 лютого 

1904 р. щодо Київської середньо-учбової організації РСДРП і транспортах 

нелегальної літератури, 1904 р., арк. 39, 72, 102. 

283. Спр. 999ч79. Справа про донесення начальника відділення з охорони 

і громадської безпеки м. Варшави в Департамент поліції про «Статут соціал-

демократичного союзу учбової молоді в Польщі», арк. 1–2. 

284. Спр. 1300ч31. Списки членів Київського «Союзу боротьби», 

соціалістів-революціонерів, 1904 р., 76 арк. 

285. Спр. 1300ч17. Справа про антиурядові демонстрації 18, 19 і 20 

жовтня 1905 р. у м. Могилів-Подільському та інших містах Подільської 

губернії, 1905 р., арк. 64, 95, 129. 
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286. Спр. 1800ч12. Справа про донесення начальників ГЖУ про 

діяльність організацій РСДРП, соціалістів-революціонерів, списки їх членів, 

1905 р., 160 арк. 

287. Спр. 1800ч18. Справа про донесення начальників ГЖУ про 

діяльність анархістів-комуністів, соціалістів-революціонерів, списки їх 

членів, 1905 р., 80 арк. 

288. Спр. 1800ч22. Справа про донесення начальника Волинського ГЖУ 

щодо діяльності в серпні 1905 р. у Волинській губернії Житомирської 

організації РСДРП, Волинського комітету партії соціалістів-революціонерів, 

Житомирської організації партії соціалістів-революціонерів, «Союзу учнів 

м. Житомира» та ін., 1905 р, арк. 1–16. 

289. Спр. 1800ч44. Списки членів «Бойової дружини Київського комітету 

партії соціалістів-революціонерів та членів партії соціалістів-революціонерів 

у м. Києві, 1905 р., 85 арк. 

ДП. - 7 Діловодство. 

оп. 202. 

290. Спр. 7061ч1-173. Особові справи учасників Південно-Західного 

відділення Всеросійського з’їзду залізничників у Жмеринці (173 справи, у 

тому числі 39 справ залізничників-поляків), 1905 р., ч. 2, 4, 12, 13, 14, 17, 21, 

22, 24, 32, 35, 37, 41, 44, 45, 50, 66, 76, 78, 79, 90, 94, 100, 105, 119, 129, 133, 

140, 145, 148, 170. 

Ф. 533 Біографічні довідки про діячів революційного руху в 

Російській імперії 

оп. 1. 

291. Спр. 1415. Довідка про Гринаковського Цезаря Антоновича, арк. 93–

94. 

292. Спр. 1418. Довідка про Двораковського Йосипа Адамовича, арк. 159. 

293. Спр. 1423. Довідка про Завадського Святослава Федоровича, арк. 58–

64. 

294. Спр. 1423. Довідка про Загурського Ігнація Адамовича, арк. 195–196. 
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295. Спр. 1423. Довідка про Закржевського Владислава Павловича, 

арк. 285–286. 

296. Спр. 1428. Довідка про Квасницького Івана Івановича, поляка, 

дворянина Волинської губ., арк. 310–311. 

 

ОПУБЛІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Збірки документів і матеріалів 

297. Конституція України. – К., 1996. 

298. Закон України «Про національні меншини в Україні». 25 червня 

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. 

299. Дело Совета студенческих представителей Киевского университета 

св. Владимира. Подробный судебный очерк. – К. : Изд. Д Н. Тгая., 1908. – 

90 с. 

300. Звіти подільських губернаторів (кінець 1860-х – середина 1880-х рр.) 

: збірка документів / авт.-упоряд., передм., коментарі: Ю. Земський, В. Дячок. 

– Хмельницький : ХНУ, 2007. – 127 с. 

301. Етнографічна мапа Української Соціалістичної Радянської 

республіки. – К., 1925. – 180 с. 

302. Легітимована Правобережна шляхта (кінець XVII – середина 

ХІХ ст.) / уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква : Вид. 

Пшонківський О. В., 2006. – 320 с. 

303. Материалы подворной переписи Волынской губернии 1910 года. – 

Житомир : Издание Волынского губернского земства, 1914. – 257 с. 

304. Національні меншості на Україні (реєстр селищ). – Харків, 1925. – 

289 с.  

305. Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1892 и 1893 гг. – СПб., 

1895. – 320 с. 



 227 

306. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1894 г. – СПб., 1895. – 

222 с. 

307. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1895 и 1896 гг. – СПб., 

1898. – 380 с. 

308. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1897 г. – СПб., 1902. – 

315 с. 

309. Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям в 1898 и 1899 гг. – СПб., 

1902. – 365 с. 

310. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1900 г. – СПб., 1902. – 

230 с. 

311. Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских 

управлениях по государственным преступлениям за 1901 г. – СПб., 1903. – 

280 с. 

312. Обзоры Волынской губернии за [1878–1914] годы. – Житомир, 1879–

1915. – 110 с. 

313. Обзоры Киевской губернии [1876–1878, 1880, 1888, 1891–1914] 

годы. – К., [1877]–1914. – 105 с. 

314. Обзор Подольской губернии за 1901 год. Приложение к 

Всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – Каменец-Подольск : 

Тип. Подол. губ. правл., 1902. – 112 с. 

315. Обзор Подольской губернии за 1903 год. Приложение к 

Всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – Каменец-Подольск : 

Тип. Подол. губ. правл., 1904. – 98 с. 



 228 

316. Обзор Подольской губернии за 1904 год. Приложение к 

Всеподданейшему отчету губернатора Подол. губ. стат. комитета. – Каменец-

Подольск : Тип. Подол. губ. правл., 1905. – 114 с. 

317. Памятная книжка Подольской губернии на 1911 год. Адрес-

календарь и статистическо-справочные сведения / сост. В. В. Филимонов. – 

Каменец-Подольск : Тип. Подол. губ. правл., 1911. – 220 с. 

318. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Волынская губерния / ред. Н. А. Тройницкий. – СПб. : Издание центрального 

статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. – Т. VIII. – 

280 с. 

319. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Киевская губерния. – СПб., 1904. – Т. ХVI. – 288 с. 

320. 289. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. Подольская губерния. – СПб., 1904. – Т. ХХІІ. – 282 с. 

321. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) : (Собр. 3-е 

/1881–1913/) : в 33 т. – СПб., 1887. – Т. 4. – 626 с. 

322. Проект сметы Подольского общества сельского хозяйства и 

отделений сельскохозяйственной промышленности и Гуменской школы на 

1914 год. – Винница, 1915. – 65 с. 

323. ПСЗРИ : (Собр. 3-е) : в 33 т. – СПб., 1903. – Т. 21 (1901). – 1285 с. 

324. ПСЗРИ : (Собр. 3-е) : в 33 т. – СПб., 1908. – Т. 25 (1905). – 966 с. 

325. ПСЗРИ : (Собр. 3-е) : в 33 т. – СПб., 1909. – Т. 26 (1906). – 1141 с. 

326. Путь революции. Социал-демократическое движение в Киеве (90-е 

годы) : сб. первый. – К. : Изд-во Киев. губ. бюро истпарта, 1923. – 110 с. 

327. Революційні події на Поділлі 1905–1907 рр. : збірник документів. – 

1956. – 270 с. 

328. Революция 1905–1907 гг. на Украине : сборник документов и 

материалов : в 2 т. – К., 1955. – Т. 1. – 522 с. 

329. Революция 1905–1907 гг. на Украине : сборник документов и 

материалов : в 2 т. – К., 1955. – Т. 2. – Ч. 1. – 420 с. 



 229 

330. Революция 1905–1907 гг. на Украине : сборник документов и 

материалов : в 2 т. – К., 1955. – Т. 2. – Ч. 2. – 400 с. 

331. Свод законов Российской империи, дополненный по предложениям 

1906, 1908, 1909, 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. / под 

ред. А. А. Добровольского. 2-е изд. – Кн. 3. – Т. 12. – СПб., 1913. – С. 223, 

224. 

332. Список дворян Волынской губернии. – Житомир, 1906. – 475 с. 

333. Список дворян Киевской губернии. – К., 1906. – 327 с. 

334. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу 

Подольской губении. – Каменец-Подольск, 1897. – 160 с. 

335. Список землевладельцев и арендаторов Волынской губернии, во 

владении которых находится не менее 50 десятин земли. – Житомир, 1913. – 

270 с. 

336. Список членов Подольского общества сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной промышленности на 1914 год. – Винница, 1915. – 

130 с. 

337. Справочные сведения о сельскохозяйственных обществах. Ч. 1 / под 

ред. В. В. Морачевского – СПб., 1911. 

338. Толмачев И. Н. Юго-Западный край. Статистическое обозрение / 

И. Н. Толмачев. – К., 1897. – 480 с. 

339. Труды Первого съезда сельских хозяев Подольской губернии в 

г. Проскуров. 1896 г. – К., 1897. – 180 с. 

340. Karmanowa Z. Materialy do bibliografii druków socjalistycznych na 

ziemiach polskich w latach 1866–1918. Wyd. 2 / Z. Karmanowa. – Warszawa, 

1949. – 170 s. 

341. Polskie programy socjalistyczne 1878–1918. / zebrał i opatrzył 

komentarzem historycznym F. Tych. – Warszawa, 1975. – 570 s. 

342. SDKPiL w rewolucji 1905 r. Zbiór dokumientów. – Warszawa, 1955. – 

330 s.  



 230 

343. Statut Polskiego Stronnictwa Krajowego w gubernii Kijowskiej, 

Wołyńskiej i Podolskiej. – K., 1908. – 12 c.  

344. Wybór dokumentów prawnych, dotyczacych mniejszości narodowych. 

T. 1: Polacy na Ukrainie / Wstęp. i oprac. Eugeniusz Jabłoński. – Warszawa : 

Stowarzenie „Wspólnota Polska”, 2000. – 168 s. 

 

Мемуари та публіцистика  

345. Мошинский И. Н. (Юзеф Конарский). На путях к первому съезду 

РСДРП / И. Н. Мошинский. – М. : Изд-во «Политкаторжан», 1928. – 200 с. 

346. Приходько В. Під сонцем Поділля / Віктор Приходько. – Мюнхен, 

1948. – 184 с. 

347. Росновский А Из эпохи «Звезды» и «Правды» в Киеве (о работе 

Киевской организации в 1911–1912 гг. по личным воспоминаниям и 

документам) / А. Росновский // Летопись революции. – Харьков, 1926. – № 6. 

– С. 101–142. 

348. Тучапский П. Л. Из пережитого. Девяностые годы / П. Л. Тучапский. 

– Одесса, 1923. – 71 с. 

349. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). – Ч. 3. – Львів, 1926. – 160 с. 

350. Chmelewski J. E. Pierwsze lata korporacji studentów polaków w Kijowe 

(r. 1884–1892). Garść wspomnień / J. E. Chmelewski // Niepodległość. – 

Warszawa, 1939. – T. 19. – Cz. 1. – S. 107–135.  

351. Garztecki S. Codzienna prasa polska w Kijowie w latach 1906–1918. 

Wspomnienia / S. Garztecki // Rocznik Historii czasopiśmiennictwa polskiego. – 

Warszawa, 1969. – T. 8. – Z. 1. – S. 107–116. 

352. Koszutski St. Walka młodzieży polskiej o wielkie ideały. Wspomnienia z 

czasów gimnazjalnych i uniwersytetskich: Siedlce, Kielce, Warszawa, Kijów, 

Berlin, Paryż (1881–1900) / Stanisław Koszutski. – Warszawa, 1928. – 160 s. 

353. Dubiecki M. Na kresach i za kresami / Marian Dubiecki. – K., 1914. – 

178 s. 



 231 

354. Dunin-Kozicka M. Burza od Wschodu. Wspomnienia z kijowshczyzny 

(1918–1920). – Kraków, 1925. – 164 s. 

355. Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień / J Iwaszkiewicz. – 

Warszawa, 1975. – 220 s. 

356. Mańkowski H. Pamiętniki / Piotr Mańkowski. – Warszawa, 2002. – 

370 s. 

357. Rosworowski A. Ziemie, ktorej już nie zobacyzsz : wspomnienia kresowe 

/ А. Rosworowski. – Warszawa, 2001. – 246 s.  

358. Skalski T. Teror i cierpienie. Koscioł katolicki na Ukrainie 1900–1923. 

Wspomnienia / T. Skalski ; opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy J. Wolczański. – 

Lublin ; Rzym ; Lwów, 1995. – 163 s. 

359. Stępkowski S. Pamiętniki (1870–1914) / S. Stempowski. – Wrocław, 

1953. – 300 s. 

360. Strzembosz A. W Oleksińcu na Podolu w latach 1905–1920 / Adam 

Strzebosh // Pamiętnik Kijowski. T. 7: Polacy na Podolu / pod red. naukową 

H. Strońskiego. – K., 2004. – S. 487–505. 

361. Swiderska W. Polska Macierz Polska na Podolu / W. Swiderska // 

Pamiętnik Kijowski. – T. 3. – Londyn, 1966. – S. 140–146. 

362. Talko-Hryncewicz J. Z preżytych dni (1850–1908) / Julian Talko-

Hryncewicz. – Warszawa, 1930. – 331 s. 

363. Urbański A. Memento kresowe / А. Urbański. – Warszawa, 1929. – 

232 s. 

 

Періодичні видання 

364. Від редакції // Світова Зірниця (Могилів-Подільський). – 1906. – 

№ 1. – С. 1. 

365. Волошиновський Й. Дещо про найпильніші справи / 

Й. Волошиновський // Світова Зірниця. – 1908. – № 13. – С. 6–8. 



 232 

366. Ворников В. Потребительская кооперация в Подольской губернии / 

В. Ворников // Экономическая жизнь Подолии (Вінниця). – 1913. – № 1. – 

С. 13–24.  

367. Гуменская практическая школа садоводства и сельского хозяйства // 

Экономический листок. – 1912. – № 3 – C. 6–12. 

368. Жизнь Волыни (Житомир). – 1910–1914 рр. 

369. Искра (орган РСДРП). – 1901–1905 рр. 

370. О Римско-католическом благотворительном обществе // Подольский 

вестник (Кам’янець-Подільск). – 1908. – 26 янв. – № 22. 

371. Отчет о деятельности Подольского общества сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной промышленности от 22 апреля 1913 года // 

Справочный листок. – 1913. – № 4. – С. 37–38. 

372. Подолия. Политическая, церковно-общественная и литературная 

газета (Кам’янець-Подільск). – 1909–1914 рр. 

373. Подольский  вестник. – 1908 р. 

374. Подольский хозяин. – 1914–1915 рр. 

375. Протокол заседания отделения по улучшению мелких хозяйств в 

г. Винница // Справочный листок. – 1909. – № 1. – C. 15–20. 

376. Протокол общего собрания г.г. членов отделения коневодства, 

состоявшегося 3 ноября 1906 года // Справочный листок. – 1909. – № 11. – 

С. 5. 

377. Протокол заседания общего собрания г.г. членов Подольского 

общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности 

25 мая 1912 года // Справочный листок. – 1912. – № 5. – С. 11–16. 

378. Прусевич А. Обзор данных о кустарных промыслах Подольской 

губернии / А. Прусевич // Экономическая жизнь Подолии. – 1913. – № 14. –

С. 17–19. 

379. Речь (СПб.). – 1906. – 20 сент. 

380. Світова Зірниця (м. Могилів-Подільський). – 1906–1912 рр. 

381. Слово (Київ). – 1906–1908 рр. 



 233 

382. Список сельскохозяйственных и других обществ и товариществ, 

действующих в Подольской губернии // Экономический листок. – 1912 – 

№ 19. – С. 63–65. 

383. Станкевич А. Об объездных садовниках, приглашаемых на службу в 

названное общество / А. Станкевич // Справочный листок. – 1909. – № 1. – 

С. 25–28. 

384. Щепанський С. Поважати скарби вчив… [Й. Ролле] / С. Щепанський 

// Прапор Жовтня (м. Кам’янець-Подільський). – 1987. – 11 черв. 

385. Głos Кijowski (Київ). – 1906 р. 

386. Dziennik Kijowski (Київ). – 1906–1914 рр. 

387. Swit (Київ). – 1907 р. 

388. Tygodnik Podolski (м. Проскурів Подільської губ.). – 1910–1912 рр. 

389. Tygodnik powszechny( Warszawa). – 1890–1914 рр. 

 

Довідкові видання 

390. Абетка етнополітолога. – К. : Школяр, 1996. – Т. 1. – 224 с.; Т. 2. – 

236 с. 

391. Атлас України й суміжних країв / під заг. ред. д-ра В. Кубійовича. – 

Львів : Український видавничий институт, 1937. – 113 с. 

392. Енциклопедія Українознавства: словникова частина / голов. ред. 

В. Кубійович ; перевид. в Україні. – Львів, 1991–1996. – Т. 1–11. 

393. Етнічний довідник. Ч. 2: Етнічні меншини в Україні. – К. : б. в, 1996. 

– 176 с. 

394. Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини. Біографічний 

словник / Вікторія Колесник. – Вінниця : ВМГО «Розвиток», 2007. – 1008 с. 

395. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К. : Генеза, 1996. – 942 с. 

396. Милясевич І. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку 

ХХ ст. : історико-бібліографічне вид. / І. Мілясевич. – Львів, 2004. – 120 с. 

397. Encykłopedia katolicka / pod red. F. Gruglewicza, R. Łukaszyka, 

Z. Sułowskiego. – Lublin, 1995–2004. – T. 1–10. 



 234 

398. Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa ; Kraków ; Wrocław, 1936–

2013. – T. 1–40. 

399. Słownik biograficzny działaczy polskigo ruchu robotniczego. – 

Warszawa, 1978. – T. 1–2. 

400. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich / pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. – 

Warszawa, 1880–1902. – T. 1–15. 

401. Słownik historyków polskich. – Warszawa : PAN, 1994. – 480 s. 

 

Монографії та наукові статті 

402. Антипенко В. В. Національні та конфесійні фактори проведення 

земської реформи на Правобережній Україні 1911 року / В. В. Антипенко // 

Гуманітарні студії: Україна – Польща : зб. наук. праць / Жешівський ун-т 

(Польща), Кам’янець-Поділський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: 

О. Завальнюк (голова), С. Уліяш (голова), П. С. Атаманчук [та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський ; Жешів : Зволейко Д. Г., 2010. – С. 100–105. 

403. Антонович В. Б. Польско-русские отношения в ХVII в. в 

современной польской призме (по поводу повести Г. Сенкевича «Огнем и 

мечем») / В. Б. Антонович // Киевская старина. – 1882. – № 4. – С. 122–124. 

404. Антонюк Д. 14 мандрівок Вінниччиною / Дмитро Антонюк. – К., 

2009. – 160 с. 

405. Антонюк Д. 155 польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро 

Антонюк. – К. : Грані-Т, 2011. – 192  с. – (Серія «Путівники»). 

406. Антонюк Д. 315 польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро 

Антонюк. – К. : Грані-Т, 2012. – 260 с. – (Серія «Путівники»). 

407. Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881–

1904 / А. М. Анфимов. – М. : Наука, 1980. – 240 с. 

408. Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. 

1881–1904 / А. М. Анфимов. – М. : Наука, 1969. – 394 с.  



 235 

409. Баженов Л. В. Alma mater Подільського краєзнавства (місто 

Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ 

століть) : наук. вид. / Л. В. Баженов ; Ін-т історії України НАНУ ; Кам’янець-

Поділ. держ. ун-т ; Центр дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2005. – 416 с. 

410. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – 

на початку ХХ ст. Становлення. Історіографія. Біобібліографія : монографія / 

Л. В. Баженов. – Хмельницький : Доля, 1995. – 255 с. 

411. Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – 

ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. міськ. друк., 1993. – 480 с. 

412. Баженов Л. В. Польська преса в Україні між 1905–1917 рр. / 

Л. В. Баженов // Національні меншини Правобережної України: історія і 

сучасність : наук. зб. – Житомир, 1998. – С. 111–113. 

413. Баженов Л. В. Польське населення Поділля і Південно-Східної 

Волині в дослідженнях зарубіжних і українських вчених та краєзнавців ХІХ – 

ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поляки на Хмельниччині. Погляд крізь віки : зб. 

наук. праць. – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 31–43. 

414. Баженов Л. В. Участь демократичних верств польського населення 

Поділля у революції 1905–1907 рр. / Л. В. Баженов // Тези доповідей V-ої 

Подільської історико-краєзнавчої конференції : секція історії радянського 

періоду / редкол.: І. С. Винокур (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 

[Дунаєвецька рай. друк.], 1980. – С. 70–71. 

415. Баженова С. Е. Від романтизму до реалізму. «Українська школа» в 

польській літературі 20–90-х років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в 

творчості її представників : монографія / С. Е. Баженова. – Кам’янець-

Подільський : Сисин О. В., 2009. – 400 с. 

416. Баженова С. Е. Ю. І. Крашевський і Україна : монографія / 

С. Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2012. – 

156 с. 



 236 

417. Баженова С. Е. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість : 

монографія / С. Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. 

держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2002. – 180 с. 

418. Баженова С. Е. Ю. Й. Сіцінський та Ю. А. Роллє : перехрестя долі / 

С. Е. Баженова // Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцінського 

та Володимира Січинського : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. 150-річчю від дня народж. Ю. Сіцінського і 115-річчю від дня 

народж. В. Січинського. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 

2010. – С. 122–125. 

419. Баковецька О. Обмеження владою прав Римо-католицької церкви 

України в 30-х – 90-х роках ХІХ ст.: економічний аспект / О. Баковецька // 

Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. 

наук. праць. Вип. 60 (№ 5) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голов. ред. 

В. М. Вашкевич]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 22–26. 

420. Бармак М. В. Дослідник україно-польсько-російських відносин на 

Правобережній Україні в ХІХ ст. професор Сорбонни Даніель Бовуа / 

М. В. Бармак // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 

Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 30–35. 

421. Бистрицька Е. Східна політика Ватикану в контексті відносин 

Святого Престолу з Росією та СРСР (1878–1964 рр.) / Е. Бистрицька. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 416 с. 

422. Білас Л. Вячеслав Липинський – історик / Л. Білас // Вячеслав 

Липинський: історико-політико-логічна спадщина і сучасна Україна / за ред. 

Я. Пеленського. – Київ ; Філадельфія, 1994. – С. 35–45. 

423. Білобровець О. М. Діяльність польських благодійних організацій на 

Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / 

О. М. Білобровець // Матеріали ІV Волинської міжнар. іст.-краєзн. конф., 

присвяч. 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 18–19 листопада 



 237 

2011 р.) : зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 

С. 14–18. 

424. Білобровець О. М. Діяльність польських політичних організацій на 

Правобережній Україні на початку ХХ ст. / О. М. Білобровець // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Історія /за заг. ред. М. М. Алексієвця. – 

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1. – С. 254–260. 

425. Білобровець О. М. Діяльність польських організацій на 

Житомирщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Білобровець // 

Українська полоністика. – К., 2005. –Вип. 1. – С. 28–36. 

426. Білобровець О. М. Консервативний напрям у середовищі поляків 

Правобережної України (1863 р. – початок ХХ ст.) / О. М. Білобровець // 

Історичний журнал : наукове громадсько-політ. вид. – К., 2006. – С. 35–42. 

427. Білобровець О. М. Польська преса в суспільно-політичному житті 

поляків України на початку ХХ ст / О. М. Білобровець // Волинські історичні 

записки : зб. наук. праць Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: 

Історія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. – Т. 9. – С. 161–167. 

428. Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія : іст. 

нарис / Ю. Білоусов. – Житомир : [б. в.], 2000. – 314 с. 

429. Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863–1914. Поляки в соціо-

етнічних конфліктах / Даніель Бовуа ; пер. на укр. З. Борисюк. – К. : Критика, 

1998. – 334 с. 

430. Бовуа Д. Гордеев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ 

на Правобережной Украине (1793–1914) / Д. Бовуа, пер. М. Крисань. – М. : 

Новое лит. обозрение, 2011. – 1008 с. 

431. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом 

та українськими масами (1831–1863) / Даніель Бовуа. – К. : ІН ТЕЛ, 1996. – 

415 с. 

432. Бойко Б. Є. Етноконфесійна структура населення Волині у ХІХ – 

початку ХХ ст. / Б. Є. Бойко // Збірник навчально-методичних матеріалів і 



 238 

наукових статей історичного факультету / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

– Луцьк, 2008. – Вип. 14. – С. 12–16. 

433. Бржосниовский. Практическая школа сельского хозяйства и 

садоводства в с. Гуменном Винницкого уезда (по отчету за 1916 год) / 

Бржосниовский // Экономическая жизнь Подолии. – 1917.– № 3–4. – С. 6–9. 

434. Буравський О. А. Благодійна та культурно-освітня діяльність Римо-

католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст. 

/ О. А. Буравський // Українське релігієзнавство. – 2009. – № 49. – С. 206–214. 

435. Буравський О. А. Землеволодіння і господарське життя поляків 

Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /О. А. Буравський // Nad 

Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskij – przeszłość i 

terazniejszość. – Toruń ; Kijów, 2002. – № 1. – S. 92–98. 

436. Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. : монографія / Олександр Буравський. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

Івана Франка, 2004. – 168 с. 

437. Буравський О. А. Римо-католицька церква на Правобережній Україні 

(кінець ХVIII – початок ХХ ст.) : монографія / Олександр Буравський. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. – 452 с. 

438. Буравський О. А. Римо-католицька церква в суспільному житті 

Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. А. Буравський // 

Українознавство. – К. : Міленіум, 2005. – Число 2. – С. 130–133. 

439. Буравський О. А. Участь римо-католицького духовенства в 

організації та діяльності польських релігійних товариств на Правобережній 

Україні на початку ХХ ст. / О. А. Буравський // Історичні студії Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – 

С. 20–24. 

440. Буценко А. Національні меншості України / А. Буценко // Більшовик 

України. – Харків, 1928. – № 12. – С. 10–42.  

441. Венгерська В. О. Національні громадські організації 

Наддніпрянської України  умовах революції 1905–1907 рр. / В. О. Венгерська 



 239 

// Збірник наукових праць «Гуржіївські історичні читання». – Черкаси, 2009. – 

С. 68–75. 

442. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / 

Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с.  

443. Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й 

розвиток / Я. Верменич. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 284 с. 

444. Волошиновський Й. А. Розмови про кооперацію / упоряд.: 

В. В. Подолян, В. П. Рекрут : у 2 т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. – 

Т. 1. – 544 с. 

445. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / Н. И. Петров ; 

издано П. Н. Батюшковым. – СПб. : Тип. Тов. "Общественная польза", 1888. – 

438 с. 

446. Гаврилюк С. В. Вплив культурного фактора на видозміну 

українсько-польських стереотипів у ХІХ – на початку ХХ ст. / С. В. Гаврилюк 

// Україна і Польща: діалог культур (мовно-літературні та суспільно-політичні 

відносини) : зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. 

Лесі Українки, 2005. – С. 290–300. 

447. Гаврилюк С. В. Еволюція українсько-польських стереотипів 

упродовж ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Волині, Холмщини і Підляшшя) 

/ С. В. Гаврилюк // Науковий вісник Волинського державного університету ім. 

Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2001. – № 11. – С. 8–14. 

448. Гальчак С. Д. Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ – 

початок ХХІ ст. / С. Д. Гальчак ; заг. ред. П. Т. Тронько ; наук. ред. 

О П. Реєнт. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 788 с.  

449. Гаухман М. В. Польський культурницький рух у російській 

національній політиці на Правобережній Україні (1905–1914) [Електронний 

ресурс] / М. В. Гаухман // Інтелігенція і влада. – 2010. – Вип. 20. – С. 18–27. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ііv_2010_20_3. 

450. Геровська Х. Громадське життя польського населення  Поділля 

напередодні Першої світової війни за матеріалами царської жандармерії / 



 240 

Х. Геровська // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 червня 1999 р.). – 

Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 260–266. 

451. Гирич І. Вячеслав Липинський у довоєнний час (у світлі листування 

з культурними діячами України) / І. Гирич // Вячеслав Липинський: історико-

політико-логічна спадщина і сучасна Україна / за ред. Я. Пеленського. – Київ ; 

Філадельфія, 1994. – С. 144–145. 

452. Гирич І. Польська емансипація і українська самостійницька ідея на 

Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гирич // Війна 

і мир, або «українці – поляки: брати, вороги, сусіди…». – К., 2004. – С. 382–

390. 

453. Глинский А. Национальные меньшинства на Украине / А. Глинский. 

– Харьков, 1931. – 122 с. 

454. Глушковецький А. Демократія в провінції: вибори та діяльність 

депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії : 

монографія / А. Л. Глушковецький. – Кам’янець-Подільський : 

Буйницький О., 2010. – 400 с. 

455. Голованов С. Католичество и Россия (исторический очерк) / 

С. Голованов. – СПб., 1998. – 85 с. 

456. Горбатовський П. Польське театральне життя в Києві 1905–1918 рр. 

за документами збереження в київських та варшавських архівних фондах / 

Пьотр Горбатовський ; пер. з пол. // Українсько-польські культурні взаємини : 

зб. праць / [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – Вип. 2. – 

С. 206–226. 

457. Горецька А. До питання поліконфесійності Волинської губернії 

(кінець ХІХ – початок ХХ століття) / А. Горецька, І. Олійник // Нова 

педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : Рівнен. обл. ін-т післядиплом. 

пед. освіти, 2011. – № 4. – С. 13–17. 

458. Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и 

русские в Польше /Л. Е. Горизонтов. – М. : Индрик, 1999. – 272 с.  



 241 

459. Городецький С. Сільське господарство Поділля перед світовою 

війною / С. Городецький. – Вінниця, 1929. – 60 с. 

460. Грабенский В. История польського народа / В. Грабенский ; под. ред. 

Н. Ястребова. – СПб. : Изд-во кн. магазина «Учебное дело», 1910. – 597 с. 

461. Грабович Г. До історії української літератури: дослідження, есе, 

полеміка / Г. Грабович. – К. : Основи, 1997. – 604 с. 

462. Григоренко О. Поляки на Поділлі й Південно-Східній Волині на 

початку ХХ ст. (1900–1914 рр.) / Олександр Григоренко // Наукові записки : 

зб. праць молодих вчених і аспірантів. – Т. 17. – К., 2009. – С. 321–328. 

463. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної 

української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К., 1996. – 520 с. 

       464. Гриценко І. А. Торгівельні зв’язки Поділля з Північною Буковиною в 

ХІХ – на початку ХХ століття / І. А Гриценко // Проблеми економічної 

георафії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1988. – 

С. 137–139. 

465. Грушевский М. С. Барское староство. Исторический очерк XV – 

XVIII вв. / М. С. Грушевский. – К., 1894. – 550 с. 

466. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / 

М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1992. – 260 с. 

467. Грушевський М. С. Історія України : навч. посіб. / 

М. С. Грушевський. – Кам’янець на Поділлі, 1919. 

468. Гудь Б. Українці – поляки: хто винен? У пошуку першопричин 

українсько-польських конфліктів першої половини ХХ століття / Б. Гудь. – 

Львів, 2000. – 400 с.  

469. Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: 

етносоціальний аспект : монографія / Богдан Гудь. – Харків : Акта, 2011. – 

472 с. 

470. Гульдман В К. Памятники старины в Подолии (К составлению 

археологической карты Подольской губернии) / В. К. Гульдман. – Каменец-

Подольск : Губ. стат. комитет, 1901. – 405 с. 



 242 

471. Гульдман В. К. Поместное землевладение в Подольской губернии / 

В. К. Гульдман. – Каменец-Подольск, 1903. – 920 с. 

472. Гуменюк Ф. О. Польське населення міст Подільської губернії на 

межі ХІХ – ХХ ст. (1897–1904) / Ф. О. Гуменюк // Поляки на Хмельниччині: 

погляд крізь віки : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. 

(23–24 червня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 236–239. 

473. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60–90-х років 

ХІХ століття / І. О. Гуржій. – К., 1968. – 192 с. 

474. Гуревич М. Київська робітнича та шкільна молодь у революції 1905 

року / М. Гуревич. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 39 с. 

475. Гусятников П. С. Студенческое академическое движение в России. 

1899–1907 / П. С. Гусятников. – М. : Мысль, 1971. – 264\ с. 

476. Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі / [Норман Дейвіс ; пер. з англ. 

Петро Таращук]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2008. – 1080 с. 

478. Дильонгова Г. Історія Польщі. 1795–1990 / Ганна Дильонгова ; пер. з 

пол. М. Кирсенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Ч. 1. 

– 289 с. 

479. Дильонгова Г. Вацлав Липинський – співзасновник і редактор 

«Przeglądu Krajowego» (1909–1910) / Г. Дильонгова, М. Філіпович // Вячеслав 

Липинський: історико-політико-логічна спадщина і сучасна Україна / за ред. 

Я. Пеленського. – Київ ; Філадельфія, 1994. – С. 68–76. 

480. Донік О. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.) / 

Олександр Донік. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 271 с. 

481. Донік О. Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст. 

/ Олександр Донік // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 18–37. 

482. Драгоманов М. П. Евреи и поляки в Юго-Западном крае / 

М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Политические сочинения : в 2 т. / под 

ред. И М. Гревса и Б. А. Кистяковского. – М., 1908. – Т. 1. – С. 217–267. 



 243 

483. Драгоманов М. П. Историческая Польша и великорусская 

демократия / М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Собрание политических 

сочинений. – Париж, 1905–1906. – Т. 1–2. 

484. Ефименко А. Очерки истории Правобережной Украины по И. Ролле / 

А. Я. Ефименко // Киевская старина. – 1894. – № 10–12; 1895. – № 4–5; окр. 

відб. – К., 1895. – 120 с. 

485. Жижин В. Д. Обзор польского революционного движения за 1905 

год / В. Д. Жижин. – Варшава, 1906. – 143 с. 

486. Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793–1917 рр.) : 

монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко ; Нац. ун-т «Острозька академія». – 

Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – 228 с. 

487. Журба О. Польське українофільство у формуванні українського 

духовно-культурного простору / Олег Журба // Наддніпрянська Україна: іст. 

процеси, події, постаті : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 

2006. – Вип. 4. – С. 71–77. 

488. Завальнюк О. М. Петро Бучинський – заслужений професор 

Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–

1921 рр.) // Pamiętnik Kijowski / pod red. naukową H. Strońskiego. – K., 2004. –

T. 7: Polacy na Podolu – S. 420–427. 

489. Заводовський А. І. Волошиновський і його «Світова Зірниця» / 

Анатолій Заводовський // Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої 

конференції. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 318–321. 

490. Задорожнюк А. Б. Н. Орда про Поділля / А. Б. Задорожнюк // Поляки 

на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький : Поділля, 1999. – 

С. 525–526. 

491. Залуцький Р. Вячеслав Липинський і його відношення до українства 

/ Р. Залуцький // Вячеслав Липинський: історико-політична спадщина і 

сучасна Україна / під ред. Я. Пеленського. – Київ ; Філадельфія, 1994. – С. 80–

86. 



 244 

492. Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших 

днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка ; Центр 

історичної полоністики. – 2002. – 752 с. 

493. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / 

Л. Зашкільняк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 226 с. 

494. Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі кінця ХVІІІ – 

початку ХХ століття: економічний, суспільний та культурний аспекти. – 

Кам’янець-Подільський, 2005. – 160 с. 

495. Зваричук Е. О. Церковне землеволодіння римо-католицького 

духовенства на Поділлі (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Е. О. Зваричук // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 

Т. 5(7). – С. 99–104. 

496. Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. Ч. 1: Аграрні заколоти та заворушення 

наймитів 1904–1908 рр. / Аркадій Зекцер. – Вінниця : Віндерждрук, 1925. – 

118 с. 

497. Зекцер А. 1905 рік на Поділлі. Ч. 2: Робітничий рух та діяльність 

революційних організацій 1904–1906 рр. / Аркадій Зекцер. – Вінниця : 

Віндерждрук, 1925. – 143 с. 

498. Зеленюк І. С. Революційний рух на Поділлі в період народної 

революції 1905–1907 рр. / І. С. Зеленюк // Наукові записки Кам’янець-

Подільського державного педагогічного інституту. Т. 3. – Хмельницький : 

Хмельниц. обл. вид-во, 1956. – С. 3–50. 

499. История Польши : в 3 т. – М. : Изд-во АН СССР, 1954–1958. – Т. 2–3. 

500. Етнографічна мапа Української Соціалістичної Радянської 

республіки. – К., 1925. – 110 с. 

501. Іванюк О. Етнічний склад міського населення Київської губернії за 

матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року / Олег 

Іванюк // Краєзнавство : наук. журн. – К., 2008. – № 1–4. – С. 71–76. 



 245 

502. Івчик Н. С. Законодавство Російської імперії ХІХ ст.: суб’єкти 

правотворчості в національній сфері / Н. С. Івчик // Науковий вісник 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні 

науки. – Вип. 1. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 170–

175. 

503. Івчик Н. С. Каталізатори національної політики Російської імперії 

другої половини ХІХ ст.: фактор польського національного руху / Н. С. Івчик 

// Ідея національної державності в українському і польському визвольних 

рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. статей. – Житомир : Вид. 

Котвицький В. Б., 2010. – С. 57–67.  

504. Івчик Н. С. Поляки – жертви національної політики Російської 

імперії (друга половина ХІХ ст.) / Наталія Степанівна Івчик // Сторінки історії 

: зб. наук. праць. Вип. 29 / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Вид-во 

«Політехніка», 2009. – С. 76–86. 

505. Історія релігії в Україні : у 10 т. / [редкол.: А. Колодний (голова) та 

ін.]. – Т. 4 : Католицизм. – К. : Світ знань, 2001. – 596 с. 

506. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях 

України в ХХ столітті / О. Я. Калакура. – К. : Знання України, 2007. – 140 с. 

507. Калениченко П. М. Брати по класу – брати по зброї. Участь 

польських інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917–

1920 рр. / П. М. Калениченко. – К. : Наук. думка, 1973. – 199 с. 

508. Кандидов Б. П. Церковь и 1905 год : очерки и материалы / 

Б. П. Кандидов. – М. : Атеист, 1930. – 170 с. 

509. Кареев Н. Polonica : сборник статей по польским делам (1881–1905) / 

Н. Кареев. – СПб., 1905. – 382 с. 

510. Католическая пропаганда в Киевской епархии после дарования 

свободы вероисповеданий 17 апреля 1905 года / Издание Киевского 

Епархиального Миссионерского Комитета. – К. : Тип. Имп. У-та Св. 

Владимира, 1908. – 14 с.  

511. Квасницкий Иван Иванович // Искра. – 1904. – № 78. – С. 8. 



 246 

512. Ковальчук Я. Ксьондзи на Україні / Я. Ковальчук. – К. : Держвидав 

України, 1930. – 160 с. 

513. Кеппелер А. Росія як політехнічна імперія. Виникнення. Історія. 

Розпад / [Андреас Кеппелер ; пер. з нім.]. – Львів : Вид-во Укр. католиц. Ун-

ту, 2005. – ХІІ+360 с. 

514. Коженьовський М. За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна 

діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках / [Маріуш Коженьовський ; пер. 

з пол. Андрій Павлишин]. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 664 с. 

515. Козій О. І. Репресії російського уряду проти польської шляхти після  

повстання  1863 р. / О. І. Козій // Національні меншини Правобережної 

України. Науковий збірник. – Житомир, 1998. – С. 127–129. 

516. Козлов Ю. М. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи: 

національність – мова – культура / Ю. М. Козлов // Проблеми історії України 

ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. О. П. Реєнта. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 

2006. – Вип. 12. – С. 191–199. 

517. Колесник В. В. Йоахим Волошиновський – визначний український і 

польський громадський діяч першої половини ХХ ст. / Вікторія Колесник // 

Подільська старовина : наук. зб. до 85-річчя з часу заснування Вінниц. обл. 

краєзн. музею / відп. ред. Т. Р. Соломонова. – Вінниця, 2003. – С. 195–224. 

518. Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і 

сільськогосподарської промисловості (1896–1918). Історичний нарис / 

Вікторія Колесник. – Вінниця : ВМГО «Розвиток», 2007. – 160 с. 

519. Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах : монографія / 

А. М. Колодний. – Львів : Сполом, 2009. – 336 с. 

520. Кондрацький А. А. Поляки на Україні в Х – ХІХ ст. / 

А. А. Кондрацький // Укр. іст. журн. – 1991. – № 12. – С. 86–92. 

521. Копылов А. Н. Католическая Церковь в России (конец ІХ – ХХІ вв.) / 

А. Н. Копылов. – М. : Спутник, 2012. – 284 с. 

522. Корзун  О. В. Становлення та розвиток сільськогосподарської 

дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. В. Корзун ; 



 247 

відп. ред. В. А. Вергунов. – К. : МВКП ТОВ «Нілан-ЛТД», 2011. – 252 с. – 

(Історико-бібліографічна серія «Аграрна Україна в особах, документах, 

бібліографії». Кн. 51). 

523. Костриця  М. Ю. У просторі і часі: видатні постаті Житомирщини / 

М. Ю. Костриця, Г. П. Мокрицький. – Житомир, 1995. – 220 с. 

524. Кот С. І. Зборовський Іполит Чеславович / С. І. Кот // Енциклопедія 

історії України / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 

2005. – Т. 3: Е – Й. – С. 305–306. 

525. Кот С. Іпполіт Зборовський – музеєзнавець і дослідник української 

старовини / С. І. Кот // Київська старовина. – 1996. – № 6. – С. 82–86. 

526. Кравців Б. Поляки на Україні / Б. Кравців, В. Кубійович, 

О. Оглоблин, І. Лисяк-Рудницький // Енциклопедія українознавства / голов. 

ред. В. Кубійович. – Львів, 1996. – Т. 6. – С. 2215–2228. 

527. Кралюк П. Історія і «Я». В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до 

«хлопофоба» / Петро Кралюк // День (Київ). – 2003. – № 13. 

528. Крочак Е. В. Переслідування та утиски польської освіти на Поділлі в 

60-ті рр. ХІХ ст. / Е. В. Крочак // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : 

зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. – Хмельницький, 1999. – С. 209–

212. 

529. Кубійович В. Атлас України і суміжних країв / В. Кубійович. – 

Львів, 1937. – 142 с. 

530. Кузіна Б. С. Йоахим Волошиновський – редактор «Світової Зірниці», 

піонер і подвижник подільської кооперації / Б С. Кузіна, В. С. Кузіна ; наук. 

керівник проекту Л. В. Баженов. – Хельницький : Вид-во А. А. Цюпак, 2006. – 

28 с. 

531. Кузіна Б. С. Історія споживчої кооперації Поділля. 1861–1914 рр. / 

Б. С. Кузіна. – Хмельницький : Вид-во А. А. Цюпак 2010. – 192 с. 

532. Кулиш П. Польская колонизация Юго-Западного края / П. Кулиш // 

Вестник Европы. – СПб., 1874. – Т. 2. – С. 35; Т. 4. – С. 483–511. 



 248 

533. Легун Ю. Документи з історії польської меншини Поділля у 

Державному Архіві Російської Федерації (м. Москва) [Електронний ресурс] / 

Юрій Легун. – Режим доступу : //krajpodilla.vn.ua. 

534. Лещенко М. Н. Класова боротьба в українському селі на початку 

ХХ ст. / М. Н. Лещенко. – К. : Наук. думка, 1970. – 380 c. 

535. Лещенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період 

революції 1905–1907 рр. / М. Н. Лещенко. – К., 1955. – 285 с. 

536. Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905–1907 рр. / 

М. Н. Лещенко. – К. : Наук. думка, 1977. – 359 с. 

537. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : у 2 т. / І. Лисяк-Рудницький ; 

пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака та ін. – К. : Основи, 1994. – 

Т. 1. – 554 с.  

538. Лісевич І. Т. Духовно спраглі (духовне життя польської національної 

меншини на Наддніпрянській Україні в 1864–1917 рр.) / І. Т. Лісевич. – К. : Ін-

т історії України, 1997. – 240 с.  

539. Лісевич І. Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській 

Україні (1864–1917 рр.) / І. Т. Лісевич // Укр. іст. журн. – 1997. – № 2. – С. 42–

61. 

540. Лісевич І. Т. У затінку двоглавого орла (польська національна 

меншина на Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку 

ХХ ст.) / І. Т. Лісевич. – К., 1993. – 87 с. 

541. Лозинський М. Польська народова демократія / М. Лозинський. – 

К. : Друкарня 1-ї Київ. Друк. Спілки, 1909. – 88 с. 

542. Лозинський М. Польський і руський революційний рух і Україна / 

М. Лозинський. – К. : Укр. вид-во «Ранок», 1907. – 100 с. 

543. Лозинський М. Ставлення польських і великоруських  

соціалістичних партій до українського питання / М. Лозинський // 

Літературно-науковий вісник. – 1906. – Т. 33. – С. 490–506; Т. 34. – С. 86–96, 

249–265, 493–514; Т. 35. – С. 69–76; Т. 36. – С. 43–61, 212–223. 



 249 

544. Лось Ф. Є. Революція 1905–1907 років на Україні / Ф. Є. Лось. – К. : 

Вид-во АН УРСР, 1955. – 402 с. 

545. Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі 1907–1914 рр. / 

Ф. Є. Лось, О Г. Михайлюк. – К. : Наук. думка, 1976. – 284 с. 

546. Любанский Ф. Краткий обзор 12-летней деятельности Подольского 

общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности 

(1898–1911) /Ф. Любанский. – Винница, 1911. – 160 с. 

547. Любанский Ф. Описание имений Подольской губернии / 

Ф. Любанский ; Подол. об-во сел. хоз-ва и с.-х. пром-сти. – Винница, 1908–

1901. – Вып. 1–3. 

548. Магочій П.-Р. Україна. Історія її земель та народів / [Пауль-Роберт 

Магочій ; пер. з англ. мови]. – Ужгород : Вид-во В. Подяка, 2012. – 794 с. 

549. Малий В. В. Етнічний і соціальний склад населення Поділля 

наприкінці ХІХ ст. / В. В. Малий // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

державного педінституту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 

Т. 1. – С. 118–128. 

550. Малий  В. В. Становище поляків на Поділлі в 30–90-х роках ХІХ ст. / 

В. В. Малий // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 червня 1999  р.). – 

Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 196–201. 

551. Манилов В. Очерк из истории социал-демократического движения в 

Киеве (80–90-е гг.) / В. Манилов // Летопись революции. – М., 1923. – № 4. – 

С. 3–22. 

552. Марахов Г. И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной 

Украине / Г. И. Марахов. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1967. – 258 с. 

553. Мацузато К. Польский фактор в Правобережной Украине с ХІХ по 

начало ХХ века / Комиката Мацузато // Ab Imperio. – 2000. – № 1. – С. 81–99.  

554. Мельник В. Польська ідентичність на Східних кресах [Електронний 

ресурс] / Віктор Мельник. – Режим доступу : //blogs.korrespondent.net. – 2013. 

– 5 жовт. 



 250 

555. Мошинский И. Н. (Юз. Конарский). Побег одиннадцати 

«Искровцев». – Изд. 2-е / И. Н. Мошинский. – М., 1931. – 44 с. 

556. Музыкальная школа О. Д. Ганицкого (1903–1913) / сост. 

А. Гольдман. – Каменец-Подольск, 1913. – 88 с. 

557. Нагаєвський І. Католицька церква в минулому і сучасному України / 

о. І. Нагаєвський. – Філадельфія, 1950. – 88 с. 

558. Надольська В. В. Політика деполонізації в російській імперії: 

витоки, шляхи реалізації, наслідки / В. В. Надольська // Наукові записки 

національного університету «Острозька академія». – Серія. Історичні науки. – 

Острог, 2003. – С. 48–55. 

559. Надольска В. В. Польське питання в національній політиці 

Російської імперії / В. В. Надольська // Поляки на Волині: історія і сучасність 

: наук. зб. – Житомир, 2003. – С.  80–84. 

560. Надтока Г. М. Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст. 

/ Г. М. Надтока // Укр. іст. журн. – 1998. – № 4. – С. 86–99. 

561. Нариси історії Поділля : на допомогу вчителю / авт. кол.: 

Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк [та ін.]. – Хмельницький : 

Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.  

562. Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні / Всеволод Наулко. – К. : 

Голов. спец. ред. л-ри мовами нац. меншин, 1998. – 80 с. 

563. Національне питання в Україні ХХ – на початку ХХІ ст. : історичні 

нариси / [авт. кол.: О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк та ін.; відп. ред. 

В. А. Смолій]. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 590 с. 

564. Національні меншості на Україні. – Харків, 1925. – 88 с. 

565. Нейман Ч. Г. Старая Брацлавщина и ее люди / Чеслав Нейман // 

Киевская старина. – 1889. – № 5–6, 8, 10. 

566. Ніколаєнко О. О. Жіноча освіта в середовищі польського населення 

південно-західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку 

ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Ніколаєнко. – Режим доступу : //lib. 

chdu.edu.ua. 



 251 

567. Ніколаєнко О. O. Міжконфесійні відносини на Правобережній 

Україні ХІХ – початку ХХ ст. (за наративами польського дворянства) / 

О. O. Ніколаєнко // Конфлікти і примирення крізь призму віри. ХІ науково-

практична конференція для студентів і молодих науковців, 11–12 квітня 

2008 р. – Львів, 2008. – С. 396–409. 

568. Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний 

розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–

1939) / Р. Н. Оксенюк. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 276 с. 

569. Олешко П. Аграрна політика царського уряду на Волині у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття / П. Олешко // Питання історії нового 

та новітнього часу : зб. наук. статей. – Чернівці, 1999. – Вип. 6. – С. 25–30. 

570. Олешко П. Польське та українське велике землеволодіння на Волині 

в ІІ-й пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / П. Олешко, Г. Панишко // Міжнародний 

науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття» : наук. 

зб. – Чернівці, 2001. – Т. 2. – С. 73–76. 

571. Оліпер С. І. Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / С. І. Оліпер // Вісник Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні 

науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам’янець-

Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7: На пошану 

академіка П. Т. Тронька. – С. 445–454. 

572. Оліпер С. І. Дослідник історії і етнології Правобережної і Західної 

України О. М. Прусевич / С. І. Оліпер // Питання історії України : зб. наук. 

праць кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича 

/ [редкол.: Добржанський О. В. (наук. ред.), Ботушанський  В. М. (заст. наук. 

ред.), Баженов Л. В та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 17. – С. 202–205. 

573. Оліпер С. І. Історія Поділля та Південно-Східної Волині в 

дослідженнях польських науковців-україністів початку ХХ ст. / С. І. Оліпер // 

Матеріали ХІV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (14–15 

листопада 2014 р.), присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка / 



 252 

[редкол.: С. А. Копилов, О. П. Реєнт (співголови), Баженов Л. В. (відп. ред.) та 

ін.]. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2014. – С. 487–493. 

574. Оліпер С. І. Поділля кінця XVIII – початку ХХ ст. в історичних 

дослідженнях Даніеля Бовуа (до 75-річчя французького вченого) / С. І. Оліпер 

// Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 6. – С. 124–128. 

575. Оліпер С. І. Польська періодика Правобережної України (1905–

1914 рр.): між цензурою та політичними таборами / С. І. Оліпер // Освіта, 

наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / [редкол.: О. П. Реєнт (голова), 

О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – 

Т. 21 : Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – С. 445–

454.  

576. Олуйко В. М. Адміністративно-територіальний устрій Поділля: 

історія і сучасність : монографія / В. М. Олуйко, П. Я. Слободянюк, 

М. І. Баюк. – Хмельницький : Хмельницький ін-т регіонального управління та 

права, 2005. – 399 с. 

577. Онацкий Д. Г. Подолия. Краткий исторический очерк с указанием 

пунктов важнейших в историческом отношении / Д. Г. Онацкий. – К. : Тип. т-

ва И. Н. Кушнерева, 1913. – 142 с. 

578. Осадчий В. Поділля в польській історії та культурі / Володимир 

Осадчий ; пер. з пол. // Українсько-польські культурні взаємини : зб. праць / 

[редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 188–

199. 

579. Осадчий Т. Киевское общество сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной помышленности за двадцатилетие с 1876 по 1901 год. 

Краткий очерк / Т. Осадчий. – К. : Тип. Петра Барского, 1901. – 63 с. 

580. Очерки революционных связей России и Польши. 1815–1917 гг. / 

под ред. В. Д. Дьякова, Я. А. Манусевича. – М. : Наука, 1976. – 602 с. 

581. Павельева Т. Польская фракция в Государственной думе 1906–

1914 гг. / Т. Павельева // Вопросы истории. – 2000. – № 3. – С. 110–117. 



 253 

582. Павко  А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – 

початок ХХ століття: зародження, еволюція, історична доля / А. І. Павко. – К. 

: Іван Федоров, 1999. – 247 с. 

583. Павко  А. І Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності 

політичних партій та організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. / А. І. Павко // Укр. іст. журн. – 2001. – № 4. – С. 112–125. 

584. Павлюк В. В. Магнатерія Волині в соціально-економічному та 

культурному житті Правобережжя у ХІХ ст. / В. В. Павлюк. – Острог : Нац. 

ун-т «Острозька академія», 2000. – 184 с. 

585. Павлюк В. В. Польська аристократія у суспільному житті 

Правобережної України після поділів Речі Посполитої / Віктор Павлюк // Укр. 

іст. журн. – 2010. – № 3. – С. 154–165. 

586. Пажимський О. М. Відомі поляки на терені Старокостянтинівщини 

(XVIII – початок ХХ ст.) / О. М. Пажимський // Поляки на Хмельниччині: 

погляд крізь віки : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 

серпня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 456–467. 

587. Палієнко В. І. Місця історичного розселення польської людності в 

Україні в кінці ХІХ – ХХ ст. / В. І. Палієнко // Історичні зошити Інституту 

історії України НАН України. – К., 1998. – 78 с. 

588. Пашкевич В. В. Плодоводство и меры к его развитию / 

В. В. Пашкевич // 1907. Ежегодник главного управления Землеустройства и 

Земледелия по Департаменту Земледелия и лесному департаменту. – СПб., 

1911 – 560 с. 

589. Петасюк О. Кам’янець-Подільський – інтелектуальний осередок 

польського життя на Поділлі: внесок поляків у розвиток української науки у 

ХІХ – поч. ХХ ст. / Олена Петасюк // Pamiętnik Kijowski. T. VII: Polacy na 

Podolu / pod red. Naukową H. Strońskiego. – K., 2004. – S. 346–353. 

590. Петренко А. Побег из Киевской тюрьмы 10 искровцев и одного с.-р. 

в 1902 г. / А. Петренко // Каторга и ссылка. Историко-рев. вестник. – М., 1925. 

– С. 190–205.  



 254 

591. Повстанческий юбилей в Галиции // Подолия (г. Каменец-Подольск, 

1913. – 27 янв. (№ 27). 

592. Погодин А. История польского народа в ХІХ веке /А. Погодин. – М. : 

Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1915. – 297 с. 

593. Погодин Л. Главные течения польской политической мысли (1863–

1907 гг.) / Л. Погодин. – СПб. : Книгоизд-во «Просвещение», 1907. 

594. Подолия. Историческое описание / Н. И. Петров ; издано 

П. Н. Батюшковым. – СПб. : Изд-во «Общественная польза», 1891. – 401 с. 

595. Подолян  В. В. Йоахим Волошиновський у становленні українського 

кооперативного руху (1897–1939 рр.) / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця, 

2006. – 456 с. 

596. Подолян В. В. Життя, покладене у торжество кооперативної ідеї. 

Йоахим Волошиновський – видатний діяч українського кооперативного руху 

першої половини ХХ століття / В. В. Подолян, В. П. Рекрут // 

Волошиновський Й. А. Розмови про кооперацію : у 2 т. / упоряд.: 

В. В. Подолян, В. П. Рекрут. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2010. – Т. 1. – 

С. 8–99.  

597. Подолян В. В. Участь Й. Волошиновського у поширенні 

кооперативної освіти серед населення Поділля на початку ХХ ст. / 

В. В. Подолян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – 

Кам’янець-Подільський : ОІЮМ, 2006. – Т. 7. – С. 134–144. 

598. Пойда Д П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в 

пореформенный период (1866–1900 гг.) / Д. П. Пойда. – Днепропетровск, 

1960. – 485 с. 

599. Поліщук  О. А. До питання поширення національно-визвольних ідей 

серед поляків Правобережної України на початку ХХ століття / О А. Поліщук 

// Міжнародний науковий конгрес «Історична наука на порозі ХХІ ст.». – 

Чернівці, 2001. – С. 148–150. 



 255 

600. Поліщук О. С. Суспільно-політична діяльність польського населення 

Поділля на початку ХХ століття / О. С. Поліщук // Pamiętnik Kijowski. T. VII: 

Polacy na Podolu / pod red. Naukową H. Strońskiego. – K., 2004. – S. 128–134. 

601. Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережної України у 

контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVIII – початок ХХ 

століття : монографія / Юрій Поліщук. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 

432 с. 

602. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. / Наталія 

Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. –Т. 2: Від половини XVIII ст. до 

1923 р.– 606 с. 

603. Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 червня 1999 р.). – Хмельницький : 

Поділля, 1999. – 600 с. 

604. Польська культура в житті України. Сьогодення : матеріали ІІ 

Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–9 лист. 1997 р. / за ред. Ю. Вовка. – К., 2000. – 

380 с. 

605. Портнов А. Селянство Правобережної України між польською 

шляхтою і Російською імперією (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Андрій 

Портнов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. 

наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 156–161. 

606. Потоцький В. Шляхта : Честь чи гонор: факти, міфи, коментарі / 

В. Потоцький, В. Семенченко. – К. : ВД «ШКОЛА», 2014. – 672 с. 

607. Потульницький В. Роль польської шляхти у формуванні 

світоглядних та ідеологічних засад українського монархізму в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. / В. А. Потульницький // Проблеми 

слов’янознавства. – Львів, 2000. – Вип. 51. – С. 57–68. 

608. Потульницький В. А. Українська світова історична наука: рефлексії 

на межі століть / В. А. Потульницький // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1. – С. 3–

20. 



 256 

609. Похилевич Л. И. Уезды Киевский и Радомысльский. Статистические 

и исторические заметки / Л. И. Похилевич. – К., 1887. – 240 с. 

610. Прокопчук В. С. Йосип Ролле – краєзнавець Поділля / 

В. С. Прокопчук // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – 

Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 496–506. 

611. Прокопчук В. С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність. – Вид. 

2-ге, допов. / В. С.  Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко, 2014. – 

220 с. 

.612. Путова А. Католицькі періодичні видання Києва на початку ХХ 

сторіччя / А. Путова // Українська періодика: історія та сучасність : доповіді 

та повідомлення восьмої всеукр. наук.-теорет. конф., м. Львів, 24–26 жовт. 

2003 р. – Львів, 2003. – С. 837–842. 

613. Пухлов Н. Из истории польской социал-демократической партии 

1893–1904 гг. / Н. Пухлов. – М. : Наука, 1968. – 255 с. 

614. Радциг А. Влияние железных дорог на сельское хозяйство, 

промышленность и торговлю / Антон Радциг ; Департамент Министерства ж.-

д. пут. сообщения. – СПб. : Брокгауз – Эфрон, 1896. 

615. Рафальский О. А. Деятельность Киевского Союзного Совета 

объединенных организаций и землячеств по интернациональному сплочению 

студенчества в борьбе против смодержавия (1895–1903 гг.) / О. А. Рафальский 

// Актуальные вопросы исторической науки : матер. науч.-практ. конф. 

молодых историков. – К., 1990. – С. 45–54. 

616. Рафальський О. А. Студентська молодь різних національностей в 

революційному русі на Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. А. Рафальський 

// Вісник Київ. держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Історичні науки. – К., 1990. – 

Вип. 32. – С. 36–41. 

617. Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті. 

Історіографічний нарис / О. О. Рафальський. – К. : Плюс, 2000. – 447 с. 



 257 

618. Реєнт О. П. Історія України ХІХ – початку ХХ ст.: методологічний 

зріз і  тематичні напрями наукового пошуку / Олександр Реєнт // Укр. іст. 

журн. – 2007. – № 6. – С. 218–231. 

619. Реєнт О. П. Деякі проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: 

стан і перспективи наукової розробки / О. П. Реєнт // Укр. іст. журн. – 2000. –

№ 2. – С. 3–27. 

620. Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий 

ринок (1861–1914) / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – К. : Ін-т історії України 

НАНУ, 2011. – 365 с. 

621. Реєнт О. П. Україна ХІХ – ХХ ст. Роздуми та студії історика / 

О. П. Реєнт. – К., 2009. – 486 с. 

622. Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – поч. ХХ ст.). – К., 2003. 

– 340 с. 

623. Реєнт О. П. Українська національна ідея і християнство / О. Реєнт, 

О. Лисенко. – К. : Богдана, 1997. – 128 с. 

624. Репринцев В. Україна в польських зовнішньополітичних доктринах / 

В. Репринцев // Українська державність у ХХ ст.: історико-політологічний 

аналіз. – К., 1996. – (Розд. 2. – Гл. 2). 

625. Рекрут В. Іполит Зборовський (1875–1937). На перехресті двох епох / 

В. П. Рекрут. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 768 с. 

626. Рекрут В.П. Йоахим Волошиновський і Могилів-Подільська 

«Просвіта» / В. П. Рекрут // Подільська «Просвіта»: історіяі сьогодення : зб. 

наук. праць за підсумками регіональної наук.-краєзн. конф. – Кам’янець-

Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2011. – С. 139–140. 

627. Рудницький С. Огляд національної території / С. Рудницький. – 

Берлін, 1923. 

628. Рудько М. П. Київський університет в революції 1905–1907 рр. / 

М. П. Рудько / Наукові записки Київ. держ. ун-ту. – Т. 14. – К. : КДУ, 1955. – 

Вип. 6: Історичні науки. – С. 10–22. 



 258 

629. Сарбей В. Г. Національне відродження України. – К. : Вид. дім 

«Альтернативи», 1999. – 400 с. –(Україна крізь віки ; т. 9). 

630. Сейко Н. А. Доброчинна діяльність католицької громади 

Правобережжя на користь розвитку освіти у ХІХ столітті / Н. А. Сейко // 

Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми : наук. зб. 

«Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині. – Т. 33. – Житомир, 2005. – С. 243–249. 

631. Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – 

поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ : монографія / Н. А. Сейко. – Житомир 

: Полісся, 2007. – 320 с. 

632. Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині–Житомирщині у ХІХ – 

першій половині ХХ ст. / Н .А. Сейко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана 

Франка, 2002. – 158 с. 

633. Сесак І. В. Учні-католики середніх навчальних закладів Поділля в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. В. Сесак // Поляки на Хмельниччині: погляд 

крізь віки : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 

червня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 254–260. 

634. Сецинский Е. Город Каменец-Подольский. Историческое описание / 

Евфимий Сецинский. – К., 1895. –  247 с. 

635. Сецинский Е. И. Приходы и церкви Подольской епархии // Труды 

Подольского епархиального историко-статистического комитета / под ред. 

Е. Сецинского. – Каменец-Подольск, 1901. – Вып. ІХ. – 1064 с. 

636. Сецинский Е. И. Хронологический список трудов д-ра И. Ролле / 

Е. И. Сецинский // Труды Подольского церковного историко-

археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – Вып. Х. – С. 516–

527. 

637. Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / 

М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2005. 

– Т. 1. – 344 с. 



 259 

638. Симашкевич М. В. Римское католичество и его иерархия в Подолии / 

М. В. Симашкевич. – Каменец-Подольск, 1872. – 528 с. 

639. Симоненко Р. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність 

України. ХІХ – початок ХХ ст. : нариси / Роман Симоненко, Дмитро 

Табачник. – К. : Либідь, 2007. – 698 с. 

640. Cис-Бистрицька Т. Тадеуш Ганіцький – організатор музичної освіти 

на Поділлі / Тамара Сис-Бистрицька // Pamiętnik Kijowski. T. VII: Polacy na 

Podolu / pod red. Naukową H. Strońskiego. – K., 2004. – S. 397–401. 

641. CCCР и Польша: интернациональные связи – история и 

современность. – М. : Госполитиздат, 1977. – Т. 1–2. 

642. Стеблицький С. Переслідування української та білоруської 

католицької церкви російськими царями / С. Стеблицький. – Мюнхен : 

[б.р.в.]. –  160 с. 

643. Степанович Є. Діяльність польського студентського товариства 

«Філареція» / Є. Степанович // Наукові записки університету «Києво-

Могилянська академія». Історія. – К., 2001. – Т. 3. – С. 105–113.  

644. Степанович Є. Студентські товариства при Київському 

комерційному інституті / Є. Степанович // Проблеми історії України ХІХ – 

початку ХХ ст. Вип. 3. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 

С. 221–233. 

645. Стрільчук  Л. В. Україна-Польща: від добросусідських відносин до 

стратегічного партнерства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / 

Людмила Стрільчук. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 608 с. 

646. Стронський Г. Й. Римо-католицький костьол на Житомирщині на 

початку ХХ ст. / Г. Й. Стронський, Л. А. Ніжинська // Малинщина у просторі і 

часі : матеріали всеукр. наук.-краєзн. конф., 25–27 вересня 1996 р. – Малин, 

1996. – С. 95–96. 

647. Татаркін  В. Ю. Луцько-Житомирська католицька єпархія на Волині: 

конфесії, монастирі, костьоли / В. Ю. Татаркін // Матеріали V науково-



 260 

краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Острог, 1994. – 

С. 127–137. 

648. Телешун С. Національне питання в програмах політичних партій в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. Телешун. – К., 1996. – 130 с. 

649. Теодорович Н. Волынь. Историко-статистическое описание церквей 

и приходов Волынской епархии. – Почаев, 1888–1903. – Т. 1–5. 

650. Теплицький  В. П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні 

(60–90 роки ХІХ століття) / В. П. Теплицький. – К. : Наук. думка, 1959. – 

280 с. 

651. Титлинов Б. В. Молодежь и революция. Из истории революционного 

движения среди учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений. 

1860–1905 гг. / Б. В. Титлинов. – Л. : Госиздат, 1925. – 166 с. 

652. Титов Ф. И. Католическая пропаганда в Западной России после 

дарования свободы вероисповеданий 17 апреля 1905 года / Ф. И. Титов. – К. : 

Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1908. – 36 с. 

653. Тихонов А. К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в 

последней четверти XVIII –ХІХ вв. / А. К. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб. : Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2008. – 368 с. 

654. Ткач С. А. З історії партійно-політичного життя у Вінниці на 

початку ХХ століття / С. А. Ткач // Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: 

А. Г. Філінюк (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-

ПНУ ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7: На пошану академіка П. Т. Тронька. – 

С. 310–321. 

655. Трохимович В. Київська група польських соціалістів наприкінці 

ХІХ ст. / В. Трохимович // Україна – Польща : зб. наук. праць. – К., 1993. – 

С. 151–153. 

656. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-

русский край, снаряженной имп. русским географическим обществом. Юго-



 261 

Западный отдел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. – 

СПб., 1872. – Т. VII. – 700 с. 

657. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. – К. : 

Парламент. вид-во, 2007. – 420 с. 

658. Український вибір: політичні системи ХХ століття: пошук власної 

моделі суспільного розвитку. – К. : Парламент. вид-во, 2007. – 380 с. 

659. Українсько-польські культурні взаємини ХІХ – ХХ століття : зб. 

статей. – К., 2003. – 293 с. 

660. Урсу Н. О. Мистецька спадщина домініканського ордену XVII – XIX 

ст. на території України : монографія / Н. О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : 

Вид. Зволейко Д. Г., 2007. – 368 с. 

661. Фалькович С. М. Пролетариат России и Польши в совместной 

революционной борьбе (1907–1912) / С. М. Фалькович. – М. : Наука, 1975. – 

378 с. 

662. Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна в творчості 

польських художників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Федорук. – 

К. : Мистецтво, 1976. – 128 с. 

663. Федьков О. Політичні партії і селянство в 1905–1907 рр. (діяльність 

партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України : 

монографія / О. М. Федьков. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. 

– 248 с. 

664. Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку 

XIX cтоліття: інкорпорація до складу Російської імперії : монографія / 

А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 587 с. 

665. Франко І. Нові причини до історії польської суспільності на Україні 

в ХІХ ст. // Франко І. Я. Зібр. творів : у 50 т. – Т. 45. – Кн. 1. – С. 261–274. 

 666. Франко  І. Про Ватикан, унію та католицизм / І Франко. – К. : Наук. 

думка, 1981. – 285 с. 



 262 

667. Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-

політичному житті Правобережної України наприкінці ХVIII – на початку ХХ 

століття / Ю. В. Хитровська. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 471 с. 

668. Хоменко А. Національний склад населення України / А. Хоменко. – 

Харків, 1931. – 162 с. 

669. Хоптяр Ю. А. Історична термінологія / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-

Подільський : Аксіома, 2008. – 448 с. 

670. Хренов И. А. Русско-польский революционный союз в годы первой 

русской революции / И. А. Хренов // Советское славяноведение. – М., 1975. – 

№ 4. – С. 3–11. 

671. Черкаська Н. Польська шляхта на Правобережній Україні на початку 

ХХ століття: національна ідея чи крайова ідеологія? / Наталя Черкаська // 

Український археографічний щорічник : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 12. 

– С. 186–206. 

672. Черлюнчакевич Н. А. Национальный состав Советской Украины / 

Н. А. Черлюнчакевич. – Харьков, 1925. – 120 с. 

673. Чернецький Є. Правобережна шляхта за роки російського панування 

(кінець ХVIII – початок ХХ ст.). Джерела, структура, стан, роди / 

Є. Чернецький. – Біла Церква : Вид-во «Пшонківський О. В.», 2007. – 176 с. 

674. Чернышев И. В. Аграрный вопрос в России (от реформы до 

революции) (1861–1917). Материалы и комментарии / И. В. Чернышев. – 

Курск : Изд-во «Сов. деревня», 1927. – 232 с.  

675. Чернік О. С. Поляки на Житомирщині: роздуми, обсервації, надії на 

прийдешність / О. С. Чернік // Бердичівська земля в контексті історії України : 

наук. зб. «Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині». – Т. 19. – Житомир, 1999. – С. 113–115. 

676. Чорновол І. Польсько-українська угода  1890–1894 рр. / Ігор 

Чорновол. – Львів : Львів. академія мистецтв, 2000. – 317 с. 

677. Шахрай Т. О. Внесок дворянсько-поміщицької верстви Волині в 

українську та європейську науку, культуру / Т. О. Шахрай // Науковий вісник 



 263 

Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Історія. – 

Луцьк, 2007. – С. 176–180. 

678. Шевченко І. І. З історії соціал-демократичних організацій на Україні 

(Київський «Союз боротьби за визволення робітничого класу») / 

І. І. Шевченко. – К. : КДУ, 1956. – 155 с. 

679. Шостак І. В. Роль римо-католицьких священників у відкритті та 

діяльності благодійних товариств на українських землях в складі Російської 

імперії на початку ХХ ст. / І. В. Шостак // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід–Захід», 7 червня 

2014 р., Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський /Дніпропетр. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 

Кам’янець-Подільський ; Дніпропетровськ, 2014. – Ч. 2. – С. 54–57. 

680. Шульгин В. Я. Юго-Западный край в последнее двадцатилетие / 

В. Я. Шульгин. – К., 1864. – 254 с. 

681. Щербак Н. Г. Національна політика царизму на Правобережній 

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Г. Щербак, Н. О. Щербак. 

– К. : ІЗЮН, 1997. – 92 с. 

682. Щербак Н. О. Боротьба російського самодержавства проти 

польського впливу в Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. / 

Н. О. Щербак // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі 

тисячоліть. Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива. – К. : Твім інтер, 

2001. – Ч. 1: Шлях України та Польщі до порозуміння. Важкі питання 

суспільства. – С. 142-150. 

683. Щербак Н. О. До політики царату щодо «польського елементу» у 

Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. / Н. О. Щербак // Поляки на 

Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. 

конф. (23–24 червня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 75–80. 

684. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у 

Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття) / Надія Щербак. 

– К. : ПЦ «Ризографіка», 2005. – 616 с. 



 264 

685. Щербак Н. О. Польське питання в губерніях Правобережної України 

та ініціативи місцевої влади (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. О. Щербак // 

Українська полоністика. – 2004. – № 1. – С. 79–86. 

686. Юрченко О. Т. Поширення марксизму і соціал-демократичні 

організації на Україні (80–90-і рр. ХІХ ст.) / О. Т. Юрченко, М. В. Демченко. – 

К. : Політвидав України, 1983. 

687. Яворовский Н. И. Воспоминания об Иосифе Иосифовиче Ролле / 

Н. И. Яворовский // Труды Подольского церковного историко-

археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – Вып. Х. – С. 506– 

516. 

688. Ярмошик І. І. Волинезнавчі дослідження Яна Марека Гіжицького 

(1844–1925) / І. І. Ярмошик // Часопис Української історії / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, ТОВ вид-во «Книги – ХХІ». – К., 2010. – Вип. 18. – С. 94–

99. 

689. Ярмошик І. І. Дослідження суспільного становища та історичної долі 

волинської шляхти польським істориком Казимєжом Пулаським (1845–1926) / 

І. І. Ярмошик // Волинські історичні записки : зб. наук. праць / Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 

Вип. 5. – С. 189–194. 

690. Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800–1939 рр. суспільно-

політичного та культурно-духовного розвитку Волині / І. І. Ярмошик. – 

Житомир : Волинь, 2010. – 512 с. 

691. Aftanazy R. Materiały do dziejow rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. – Wyd. Drugie przejrzane i uzupełnione / Roman Aftanazy. – 

T. X: Województwo podolskie. – Warszawa, 1996. – 695 s. 

692. Aftanazy R. Materiały do dziejow rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. – Wyd. Drugie przejrzane i uzupełnione / Roman Aftanazy. – 

T. X: Województwo bracławskie. – Warszawa, 1996. – 698 s. 



 265 

693. Aftanazy R. Materiały do dziejow rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. – Wyd. drugie przejrzane i uzupełnione / Roman Aftanazy. – 

T. X: Województwo kijowskie. – Warszawa, 1996. – 696 s.  

694. Aszkenazy Sz. Dwa stulecia XVIII i XIX: Bаdаnia і Przyczynki / Sz. 

Asknazy. – Warszawa : Nakł. G. Gebethnera i Wolla, 1910. – 428 s. 

695. Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie 

religijne, tożsamość / G. Babiński. – Kraków, 1997. 

696. Bardach J. Polacy na Prawobreżnej Ukrаinie w XIX wieku w świetle 

badań Daniela Beauvois / J. Bardach // Przegłąd Wschodni. – 1994. – T. III. – 

Zesz. 2. – S. 331–340. 

697. Bartoszewicz J. Na Rusi polski stan posiadania / J. Bartoszewicz. – K., 

1912. – 311 s. 

698. Bazylow L. Braterstwo polsko-ukraińskie (1864–1904) / Ludwik 

Bazylow // Sesja naukowa w trzechsetną rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosję. 

1654+1954. Materiały. – Warszawa, 1956. – S. 159–183. 

699. Bazylow L. Z problematyki współdziałania rewolucjonistów polskich i 

rosyjskich w latach 1900–1906 / Ludwik Bazylow // Z polskich studiów 

slawistycznych. Seria 2: Historia. – Warszawa, 1963. – T. 3. – S. 117–135. 

700. Beauvois D. Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kraj / 

Daniel Beauvois // Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. – Wrocław, 1994. – 

S. 93–105. 

701. Beauvois D. Obrona polskości nj nie moja sprawa. Rugi wschodnie / 

Daniel Beauvois // Polityka. – Kraków, 1993. – 4 grudnia. – S. 24. 

702. Beauvois D. Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenach Ukrainy 

(1863–1914) / Daniel Beauvois // Europa nie prowincionalna. Przemiany na 

ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772–1999. – Warszawa, 

1999. – S. 401–432. 

703. Białokur M. Organizacja polskiej młodzieży akademickiej „Polonia” w 

Kijowie. Powstanie, program, działalność w latach 1901–1919 /M. Białokur // 



 266 

Organizacje młodzieżowe w XIX wieku. Struktury, ideologia, dzialalność / red. 

P. Tomaszewski. – Warszawa ; Toruń, 2008. – S. 75–92.  

704. Białokur M. Założenie „Dziennika Kijowskiego” w 1906 r. Przyczynek 

do dziejów polskiej prasy na Ukrainie / M. Białokur, A. Szczepaniek // Polacę w 

dziejach Europy Srodkowej i Rosyi (XVI – XX w.)  /red. J. Rzońca. – Opole, 2004. 

– S. 123–135. 

705. Beauvois D. Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i 

Kijowszczyźnie 1793–1914 / Daniel Beauvois. – Lublin : Wyd-wo Marii Curie-

Skłodowskiej, 2005. – 814 s. 

706. Burzyński K. Przejawy życia politycznego na Rusi od roku 1905 / 

K. Burzyński. – Kraków, 1909. – 135 s.  

707. Chojecki Z. Społeczeństwo polskie na Rusi / Z. Chojecki. – Warszawa, 

1937. – 186 s. 

708. Chwalba A. Historia Polski 1795–1914 / Andrzej Chwalba. – Kraków : 

Wyd-wo literackie, 2000. – 672 s. 

709. Darowski-Weryha A. Kresy ruskie Rzeczypospolitej / A. Darowski-

Weryha. – Wrocław : Nakładem loła Polakiem ziem ruskich, 1919. – 162 s. 

710. Demczenko M. W. Działalność rewolucyjna polskich socjaldemokratów 

w Kijowe w latach dziewięćdziesiątych XIX w. / M. W. Demczenko // Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Jagellońskiego. Prace historyczne. – Kraków, 1975. – 

T. 416. – Zesz. 54. – S. 91–109. 

711. Dylągowa A. Historia Polski. 1795–1990 / A. Dylągowa. – Lublin, 2000. 

– 360 s. 

712. Dzwonkowski R. Polacy na dawnich Kresach Wshodnich / Roman 

Dzwonkowski. – Lublin, 1994. 

713. Gach P. Struktury i dzialalność dushpasterska zakonów mięskich na 

ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Sląska w latach 1773–1914 / H. Gach. – Lublin 

: Wyd-wo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1990. – 675 s. 

714. Gancarz B. My, szlachta ukraińska... Zarys życia i działalności Wacława 

Lipińskiego. 1882–1914 / B. Gancarz. – Kraków, 2006. – 320 с. 



 267 

715. Gołka W. Represje carskie wobec ziemian kresów wschodnich ua udział 

w ruchu niepodłeglościowym w drugiej połowie XIX i XX wieku / W. Gołka // 

Ziemianstwo a ruchy niepodłeglościowe w Polsce XIX – XX w. / pod. red. 

W. Cabana i M. Markowskiego. – Kielce, 1994. – S. 81–86. 

716. Grocholski Włodzimierz (1857–1914) // Polski Słownik Biografiсzny. – 

T. VIII/4. – Zesz. 39. – Wrocław ; Kraków ;Warszawa, 1960. – S. 590–591. 

717. Hauser Z. Lustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie / 

Z. Hauser, J. Tokarski. – Warszawa, 2011. – 380 s. 

718. Hauser Z. Lustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu / 

Z. Hauser. – Warszawa, 2006. – 220 s. 

719. Horoszkiewicz R. Szlachta zasćiankowa na ziemiach wschodnich / 

R. Horoszkiewicz. – Warszawa, 1936. – 220 s. 

720. Jabłonowski A. Historia Rusi Poludniowej do upadku Rzeczipospolitej / 

A. Jabłonowski. – Kraków, 1912. – 312 s.  

721. Jabłońska-Deptuła E. Katolicyzm łaciński w Imperium Rosyjskim w XIX 

wieku / E. Jabłońska-Deptuła // Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI – 

XX w. ). – [B.m.], 1997. – S. 260–269. 

722. Jabłońska H. Polska autonomia na Ukrainie. 1917–1918 / H. Jabłońska. – 

Warszawa, 1948. – 165 s. 

723. Jedynak B. Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795–1918 / 

Barbara Jedynak. – Lublin : Agencja wyd.-handlowa, 1996. – 75 s. 

724. Jurkowski R. Polacy z gubernii Wołyńskiej w wyborach do I Dumy 

Państwowej (1906) i Rady Państwa (1906, 1909, 1910) / R. Jurkowski // Ukrainica 

Polonica. – Київ ; Житомир, 2004. – С. 51–66. 

725. Jurkowski R. Ziemiaństwo polskie Kresów Pólnoczno-Wschodnich. 

1864–1904 / R. Jurkowski. – Warszawa, 2001. – 320 s.  

726. Eberhardt P. Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, 

rozmieszczenie / Р. Eberhardt. – Warszawa, 1998. – 360 s. 

727. Epsztein T. Konflikty społeczne na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w 2 

połowe XIX wieku w oczach zemiaństwa polskiego / T. Epsztein // Polacy i 



 268 

sąsiedzi – dystanse i przemikane kultur / pod red. Romana Wapińskiego. – Gdańsk, 

2001. – T. 2. – S. 142–156. 

728. Epsztein T. Polacy na Ukrainie w wydarzenia lat 1905–1907 / Т. Epsztein 

// Rewolucja 1905–1907 r. w Królestwie Polskim i w Rosji / red.: M. Przeniosko, 

S. Wiech. – Kielce, 2005. – S. 188–189. 

729. Epsztein T. Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia Kijowska, 

Podolska i Wołyńska) w 1890 r. / T. Epsztein. – Warszawa, 2008. – 233 s. 

730. Epsztein T. Ziemiaństwo polskie na Ukrainie o wydarzenia lat 1905–1907 

/ T. Epsztein // Dziedzictwo w rewolucji 1905–1907  /red. A Zarnowska. – 

Warszawa ; Radom, 2007. – S. 165–178. 

731. Iwanow M. Pierwszy naród Ukrainy / W. Iwanow. – Warszawa-Wrocław, 

1991. – 336 s. 

732. Kancewicz J. Polska partia socjalistyczna w latach 1892–1896 / 

J. Kancewicz. – Warszawa : PWN, 1984. – S. 46–128. 

733. Kancewicz J. Walka socjaldemokratów Królestwa Polskiego o sojusz 

polskich i rosyjskich sił rewolucyjnych (w latach 1893–1899) / J. Kancewicz // 

Kwartalnik Instytutu Polsko-radzieckiego. – Warszawa, 1955. – № 4. – S. 96–142. 

734. Karbowiak A. Młodzież polska akademicka za granicą (1795–1910) / 

Аntoni Karbowiak. – Kraków, 1910. – 435 s. 

735. Kieniewicz S. Historia Polski. 1795–1918 / S. Kieniewicz. – Warszawa : 

PAN, 1970. – 553 s. 

736. Kmiecik Z. Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915 / 

Z. Kmiecik // Prasa polska w latach 1864–1018. Historia prasy polskiej / pod red. 

J. Łojeka. – Warszawa, 1976. – S. 64–74. 

737. Koko E. Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930). Wobec Ukrainy i jej 

przeszłości / E. Koko. – Gdańsk, 2006. – 276 s. 

738. Kolabiński St. Czwarte powstania czy pierwsza rewolucja. Lata 1905–

1907 na ziemiach polskich / St. Kolabiński, F. Tych. – Warszawa : Wiedzia 

Powszechna, 1969. – 443 s. 



 269 

739. Kolbuszewski J. Kresy / Jacek Kolbuszewski. – Wrocław : Wyd-wo 

Dolnośląskie, 1996. – 366 s. 

740. Kołbuk W. Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej- 

1772–1914 / Witold Kołbuk. – Lublin : Wyd-wo Latolickiego uniwersytetu, 1992. 

– 617 s. 

741. Kornecki J. Oświata polska na Rusi w czasie wielkiej wojny / 

J. Kornecki. – Warszawa, 1937. – 220 s. 

742. Koszytski S. Walka młodzieży polskiej o wielkie ideały / S. Koszytski. – 

Warszawa, 1928. – 160 s. 

743. Kozak S. Polacy i Ukraińci. W kręgu myśli i kultury pogranicza: epoka 

romantyzmu / Stefan Kozak. – Warszawa : Wyd-wo Uniw-tu Warszawskiego, 

2005. – 308 s. 

744. Kultura i świadomość polaków na wschodzie. Tradycja i współczesność. 

– Wrocław, 2004. – 400 s.  

745. Kumor B. Koscioł i katolicy w cezarstwe Roszjskim (do 1918 roku) / 

B. Kumor // W odrodzenie kosciola katolickiego w byłym ZSSR / red. 

E. Walewander. – Lublin, 1993. – S. 45–70. 

746. Kusiński W. Polacy na Ukrainie / W. Kusiński. – Warszawa, 1992. – 

220 s.  

747. Krzywobłocka B. Вiografie nietypowe / B. Krzywobłocka. – Warszawa, 

1969. – 268 s. 

748. Lipiński W. Szlachta na Ukrainie, udział jej w życiu narodu ukraińskiego 

na tle jego dziejów / W. Lipiński. – Kraków ; Kijów, 1909. – 115 s. 

749. Łoś F. E. Udział klasy robotniczej Ukrainy i Polski w rewolucji lat 1905–

1907 / F. E. Łoś, S. M. Falkowicz, A. G. Szewielew // Kwartalnik Historyczny. – 

1977. – Nr. 4. – S. 989–1006. 

750. Ładyka T. Polska partia socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 

1906–1914 / T. Ładyka. – Warszawa, 1972. – 358 s. 

751. Łukawski Z. Koło polskie w rosyjskiej dumie państwowej w latach 1906–

1909 / Z. Łukawski. – Warszawa ; Kraków, 1967. – 186 c. 



 270 

752. Łukawski Z. Ludność polska w Rosji. 1863–1914. / Z. Łukawski. –

Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : PAN, 1978. – 245 s. 

753. Łukawski Z. Polacy w rosyjskim  ruchu socjałdemokratycznym w latach 

(1883–1893) / Zygmund Łukawski. – Kraków, 1970. – 150 s. 

754. Łukawski Z. Polacy  w rosyjskim  ruchu rewolucyjnym (1883–1898) / 

Zygmund Łukawski // Polska – ZSRR. Internacjonalistyczna wspólpraca – historia i 

wspólczesność. – Warszawa, 1977. – T. 1. – S. 69–106.  

755. Łukawski Z. Polacy w rosyjskim  ruchu rewolucyjnym, 1884–1907 / 

Zygmund Łukawski. – Warszawa, 1984. – 320 s. 

756. Mędrzecki W. Polski Kijów 1900–1921 / W. Mędrzecki // Polska 

Ukraina. – Lublin, 2007. – S. 45–58.  

757. Młynarski Z. Polsko-ukraińskie braterstwo od roku 1905 do czasów 

najnowszych / Zygmunt Młynarski // Sesja naukowa w trzechsetną rocznice 

zjednoczenia Ukrainy z Rosję. 1654–1954. Materiały. – Warszawa, 1956. – S. 185–

278. 

758. Nadolska W. Osadnictwo polskie w gubernii Wołyńskiej (2 połowa XIX 

– poczatek XX wieku) / W. Nadolska // Zamojszczyzna i Wołyń w minionym 

tysiącleciu. Historia. Kultura. Sztuka. Onferencja naukowśa. – Zamość, 2000. – 

S. 141–150. 

759. Mróz T. Liczebność i struktura społeczno-zawodowa zbiorowości 

polskiej w Kijowie ma prełomie XIX i XX wieku / Т. Mróz // Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagellońskiego. Prace Zistoryczne. – Kraków, 1990. – T. CMXL. – 

Zesz. 92. – S. 73–86. 

760. Najdus W. SDKPiL a SDPRR. 1893–1907 / W. Najdus. – Wrocław ; 

Warszawа ; Kraków ; Gdańsk : Wyd-wo PAN, 1973. – 366 s. 

761. Pawelczyńska A. Koniec kresowego świeta / A. Pawelczyńska. – Lublin, 

2003. – 464 s. 

762. Рatek A. Polska diaspora w Rosji do 1917 roku / A. Patek. – Kraków, 

2011. – 350 s. 



 271 

763. Perl F. Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim / Feliks Perl. – 

Warszawa, 1910. – T. 1–2. 

764. Piśma Aleksandra Jabłonowskiego. – Warszawa, 1911. – T. IV (Wołyń, 

Podole, Ruś Czerwona). – 534 s.  

765. Płoskiewicz W. Z dziejów dwóch diecezij kresowych / W. Płoskiewicz // 

Przegłąd Powszechny. – Warszawa, 1925. – № 42. – S. 31–46. 

766. Pobóg-Górski M. Powiat Mogylowski w gubernii Podolskiej. Opis 

geograficzno-historyczny / M. Pobóg-Górski. – Kraków, 1903. – 346 s. 

767. Prus W. „Zet” i zjednoczenie. Wlelka tajna orgfnizacja młodzieży 

polskiej (1886–1916) / Wiktor Prus. – Lwów, 1937. – 210 s. 

768. Prusiewicz A. Kamieniec-Podolski. Szkic historyko-topograficzny. – 

Kijów ; Warszawa, 1915. – 155 s. 

769. Pułaski K. Kronika rodów polskich szlacheckich Podola, Wołynia i 

Ukrainy. – T. 1. – Warszawa, 1991(Reprynt wyd. : Brody, 1911). – 335 s. 

770/778. Rawita-Gawroński F. Konfiskata ziemi polskiej przez Rosje po 

r. 1831 i 1863 / Franciszek Rawita-Gawroński. – Kraków, 1917. – 170 s. 

771. Rulikowski  E. L. Opis powiatu Kyjowskiego / Eduard Rulikowski. – K., 

1913. – 256 s. 

772. Ruśkiewicz T. Tajny Związek Młodzieży Polskiej w latach 1887–1893 / 

T. Ruśkiewicz. – Warszawa, 1926. – 182 s. 

773. Sedlaczek St. Hercerstwo Polskie na Rusi i w Rosji. 1913–1920. – 

Warszawa, 1936. – 200 s. 

774. Slisz A. Presa polska w dobie wojny i rewolucji (1915–1918) /A. Slisz. – 

Warszawa, 1968. – 220 s. 

775. Sliwowska W. Udział polaków w rewolucyjnym ruchu narodnickim lat 

siedemdziesiątych XIX w. w Rosji / W. Sliwowska // Z dziejów współpracy 

rewolucyjnej polaków i rosjan w 2 pol. XIX w. – Wrocław, 1956. – S. 225 261. 

776. Starczewski E. Zycie polskie na Ukrainie / E. Starczewski. – K., 1917. – 

172 s.  



 272 

777. Stroński Н. Ksiądz Piotr Mańkowski (1866–1933) – biskup Diecezji 

Kamienieckiej / Henrik Stroński // Pamiętnik Kijowski. T. VII: Polacy na Podolu / 

pod red. Naukową H. Strońskiego. – K., 2004. – S. 407–419. 

778. Stroński H. Zycie religijne polaków w Kijowie na początku XX wieku / 

H. Stroński // Polacy w Kijowie. Seria „Pamiętniki Polskie” / pod red. 

H. Strońskiego. – K., 2002. – T. 6. – S. 167–177. 

779. Szczepański M. Kilka uwag nad położeniem kraju / M. Szczepański. – 

Kraków, 1898. – 182 s. 

780. Tabis J. Polskie rewolucyjne organizacje studenckie na uniwersytecie 

Kijowskim w XIX wieku / Jan Tabis. – Kraków ; Kijów, 1969. – 280 s. 

781. Talko-Hrincewicz J. Ostatni z dawnich lekarzy kresowskich Jozef Rolle / 

dr Antoni J. w setną rocznice jego urodzin (1830–1894) / J. Talko-Hrincewicz // 

Pamiętnik Wilenskiego towarzystwa lekarskiego. – Wilno, 1930. – nr. 3, 4, 5. 

782. Tęgoborski W. Polacy Zwiążku Radzieckiego. Ich pochodzenie, udział w 

rewolucji październikowej i w budownictwie socialistycznym. Szkic historyko-

opisowy / Włodzimież Tęgoborski. – M. : Centr. Wyd. Ludów ZSRR. – 220 s. 

783. Tokarzewski М. Przyczynek do historii męczeństwa Kościoła rzymsko-

katolickiego w diecezjach Kamienieckiej i Łucko-Zytomirskiej (1863–1930) / 

М. Tokarzewski. – Kraków, 1995. – 64 s. 

784. Ustrzycki M. Ziemianie polscy na kresach 1864–1914. Swiat wartości i 

postaw / М. Ustrzycki. – Kraków, 2006. – 260 s. 

785. Wacek S. Towarzystwo lekarzy podolskich w Kamiencu w latach 1859–

1865 / S. Wacek // Kultura i Spoteczeństwo. – Warszawa, 1973. – Nr. 2. – S. 64–

68. 

786. Wakar W. Rozwój terytorialny narodowości polskiej / W. Wakar. – 

Kielce, 1917. – Cz. III. – 196 s. 

787. Wandycz P. Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795–1918 

/ P. Wandycz. – 310 s. 



 273 

788. Wierzejski W. K. Fragmenty z dziejów polskiej młodzieży akademickiej 

w Kijowe (1864–1920) / W. K. Wierzejski // Niepodległość. Warszawa, 1939. – 

T. ХІX. – Zesz. 3. – S. 418–470.  

789. Wołyniak (Giżycki J.). Spis ważniejszych miejscowości w powiecie 

Starokonstantynowskim na Wołyniu / J. М. Giżycki. – Kraków, 1910. – 767 s. 

790. Wołyniak (Giżycki J.). Spis klasztorów unickich Bazylianów w 

wojewodztwie Wołyńskiem / J. М. Giżycki. – Kraków, 1905. – 143 s. 

791. Wołyniak. Trynitarze na Wołyniu, Podolu i Ukrainie / J. М. Giżycki. – 

Kraków, 1909–1912. – T. 1–2. 

792. Wotwicka-Dudek A. Przegląd wybranych tytułów prasowych wydanych 

w Kijowie na początku XX wieku (do roku 1918) / A. Wotwicka-Dudek // Polacy 

w Kijowie. Seria „Pamiętnik Kijowski” / red. H. Stroński. – K., 2002. – T. VI. – 

S. 119–126. 

793. Zasztowt L. Polski szkołki ludowe na Ukrainie w latach 1905–1914 / 

L. Zasztowt // Biblioteka Jagellońska. – Kraków, 1991. – S. 87–105.  

794. Zeberek G. Działalność polskich organizacji rewolucyjnych i 

deokratycznych w Kijowe w latach 1885–1897 / G. Zeberek // Zeszyty naukowe 

Uniwersytetu Jagellońskiego. – T. 416. – Kraków, 1975. – S. 71–90. 

795. Zeberek G. Początki ruchu socjał-demokratycznego w Кijowe w latach 

1889–1903 / G. Zeberek. – Kraków, 1981. – 32 s. 

796. Zeberek G. Polskie organizacje akademicki i gimnazjalne w Kijowie na 

przełomie XIX – XX wieku / G. Zeberek. – Warszawa, 1980. – 382 s. 

797. Zienkiewicz T. Polskie życie literackie w Кijowie w latach 1905–1918 / 

T. Ziemkiewicz. – Olsztyn, 1990. – 182 s. 

798. Z dziejów współpracy Polaków, Ukraińców i Rosjan / S. Antoniuk [ta 

in.]. – Kraków, 1975. – 280 s. 

799. Zółkiewski J. Polacy w Innstytucie Politechnicznym 1898–1919 / 

J. Zółkiewski, W. Zółkiewski // Przegłąd Historyczno-Oświatowy. – 1991. – Nr. 3–

4. – S. 194–210. 



 274 

800. Zródla dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-

statystycznyn opisana prz. A. Jabłonowskiego i A. Pawińskiego. – Warszawa, 

1876–1897. – T. I–XXII.  

 

Дисертації, автореферати 

801. Білобровець О. М. Суспільно-політичний рух поляків 

Правобережної України у 1863–1914 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 – історія України / О. М. Білобровець. – К. : КНУ ім. 

Т. Шевченка, 2006. – 17 с. 

802. Буравський О. А. Інституціоналізаційні процеси в Римо-католицькій 

церкві на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.) : автореф. 

дис. … д-ра іст. наук : спец. 09.00.11. – релігієзнавство / О. А. Буравський. – 

К. : Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 38 с. 

803. Гудь Б. В. Українсько-польські конфлікти ХІХ – першої половини 

ХХ століття : автореф. дис. … д-ра. іст. наук : спец. : 07.00.02 – всесвітня 

історія / Б. В. Гудь. – Львів, 2008. – 34 с. 

804. Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII – 

початку ХХ ст.: економічний, суспільний та культурний розвиток : автореф. 

дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Е. О. Зваричук. – 

Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2005. – 20 с. 

895. Івчик Н. С. Польське та єврейське питання в політиці царизму на 

Правобережній Україні (друга половина 1850-х – початок 1880-х рр.) : 

автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Н. С. Івчик. 

– Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 18 с. 

806. Кошель О. М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності 

представників православної та римо-католицької конфесій ХІХ – початку 

ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / 

О. М. Кошель. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 1999. – 20 с. 



 275 

807. Ніколаєнко О. О. «Органічна праця» на українських землях 

Російської імперії в 30–90-х рр. ХІХ ст. :  автореф. дис. … канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 – історія України / О. О. Ніколаєнко. – Х., 2006. – 23 с.  

808. Рафальский О. А. Межнациональные революционные связи 

студенчества на Украине (1865–1914 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 

спец. 07.00.02 – всеобщая история / О. А. Рафальский. – К. : Киев. гос. ун-т 

им. Т. Г. Шевченко, 1990. – 22 с. 

809. Хитровська Ю. В. Християнські конфесії Правобережної України у 

суспільно-політичних процесах регіону (кінець ХVIII – початок ХХ століть) : 

автореф. дис. … д-ра. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / 

Ю. В. Хитровська. – К., 2011. – 38 с. 

810. Щербак Н. Г. Національна політика царату в Правобережній Україні 

в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 

07.00.02 – всесвітня історія / Н. Г. Щербак. – К., 1995. – 20 с. 

811. Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800–1939 рр. суспільно-

політичного і культурно-духовного розвитку Волині : автореф. дис. … д-ра. 

іст. наук : спец. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни / І. І. Ярмошик. – К. : Ін-т укр. археограф. та джерелозн. 

ім. М. С. Грушевського, 2011. – 38 с. 


