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* * *

О.Енгельгард, графині Є.Браницької (заміжня за М.Воронцовим) 
і врешті–решт її сина – С.Воронцова [11,с.1].

До 1826 р. (до переходу земель у власність родини Воронцових) 
жителі цих територій сплачували лише оброк, а самі власники ви-
користовували їх як місце полювання на оленів, кабанів та бобрів. 
У 1820–х рр. поблизу Мошен, в Підгір’ї, було закладено панську 
садибу князя М.С. Воронцова – «Старий Палац»; а в 1850–х рр. 
було побудова багатоповерховий розкішний «Мошногорський 
Палац». Керував маєтком до 1862 р. ад’ютант князя – полковник 
І.Ягницький, після цього (1862–1870) – М.Яровий, який переніс 
управління в Городище.

З початку 1860–х рр. розпочався новий етап розвитку 
Мошногородищенського маєтку. Так, новому управителю було 
доручено скласти плани територій, відмежувати панські землі 
від селянських та ін. Розпочався активний розвиток інфраструк-
тури, висушування боліт, були каналізовані луки, переобладнано 
Мошногородищенський винокурний завод. Варто вказати, що у 
1848 р. брати Яхненки Симиренко побудували в с. Мліїв пісочно–
рафінадний цукровий завод, який проіснував до 1887 р.

Особливостями проведення селянської реформи 1861 р. в 
Мошногородищенському маєтку стали звільнення з кріпацтва 
понад 16 тис. осіб, які отримали земельні наділи; отримання 
Мошенським ключем 20% знижку викупного кредиту за відмову 
від фруктових садів.

З 1870 р. маєтком керував В.Критський, який поклопотався 
про деяку зміну напрямку Фастівської залізниці в бік південної 
частини володінь, де вирощувався цукровий буряк. Поблизу но-
вовідкритої станції Воронцово–Городище (відкрита у 1876 р.) 
було побудовано Маріїнський цукровий завод, який у ході 
конкурентної боротьби витіснив з ринку вищезгаданий завод 
Яхненків–Симиренків.

Негативним аспектом управління маєтком В.Критським стала 
вирубка цінних лісових насаджень у ході проведення залізниці, 
і цілком можливо саме це стало причиною його звільнення у 
1877 р. Однак у подальшому, до 1884 р. маєток не приносив при-
бутків і став навіть збитковим. При цьому практично за безцінь 
було розпродано Мошенський кінний завод та віддано в оренду 
більшість економій з продажем посівів та інвентарю.

Після смерті у 1882 р. С.Воронцова маєток близько 5 міс. зна-
ходився у власності К.Балашової, однак був повернутий вдові, 
княгині М.Воронцовій (до 1884 р.) [11,с.3–5]. Варто зазначити, 
що загальна площа земельних володінь К.А. Балашової на кінець 
ХІХ ст. сягала до 44 тис. дес.

У період 1884–1886 рр. новим управителем маєтку був відо-
мий польський орендар Карл Іванович Віднер; 1886–1898 рр. – 
відомий агроном М.Філіпченко, який залишив цю посаду, 
оскільки отримав запрошення керувати Головним управлінням 
маєтками Балашових в Санкт–Петербурзі всіма справами родини 
Балашових. Саме період управління останнього – це розквіт ма-
єтку, його перетворення у високорентабельне сільськогосподар-
ське підприємство [1].

Для розуміння масштабів економічної могутності родини 
Балашових зазначимо, що в 1906 р. у її володінні знаходилося 
до 350 000 дес. (за іншими даними – до 520 тис. дес.) землі, в 
т.ч. у Київській губ. – 44 000 дес., Уфимській – 250 000 дес., 
Саратовській – 35 000 дес., Подільській – 12 000 дес. [2].

Територія Мошногородищенського маєтку, головним чином, 
охоплювала 2 містечка (Мошни й Городище) та 14 навколишніх 
сіл (з населенням більше 68 000 осіб) [4,с.16]. В адміністративно-
му відношенні маєток на кінець ХІХ ст. був поділений на 12 еко-
номій: Маріїнська, Хлистуновська, Городищенська, Мліївська, 
Катерининська, Семенівська, Миколаївська, Михайлівська, 
Завадівська, Валявська, Свинарська, Червінська.

Більшість населення проживало в містечках Городище (11,6 
тис.) та Мошни (7,2 тис.), а також, головним чином, у селах шес-
ти волостей за назвою яких було створено вищевказані економії.

Таблиця 1
Розподіл населення Мошногородищенського маєтку(станом на 1896 р.) 

(за матеріалами Київського статистичного комітету)

Волость Кількість дворів Кількість населення Площа надільної
землі (в дес.)

Городищенська 3 873 23 845 8 436

Хлистуновська 2 369 12 159 6 049

Дереновська 1 100 5 977 5 929

Старосільська 2 531 12 113 4 825

Мошенська 961 10 203 5 216

Шелепухська 887 3 862 2 016

Всього 11 721 68 159 32 471

УДК 631.1:94(477)«ХІХ»
Олег Рудь, аспірант кафедри загальної історії, правознавства і методик 
навчання історичного факультету, Переяслав–Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. Г.Сковороди, Україна, м. Переяслав–
Хмельницький

Панські садиби в Київській губернії: соціально–
економічні та культурно–освітні аспекти (друга 
половина ХІХ ст.)
Проаналізовано соціально–економічні та культурно–освітні аспекти 
розвитку панських садиб Київської губернії у другій половині ХІХ ст.
Ключові слова: панська садиба, Київська губернія, сільське 
господарство, зернові культури, благодійництво.

Олег Рудь. Панские усадьбы в Киевской губернии: социально–
экономические и культурно–образовательные аспекты (вторая 
половина ХІХ в.)

Проанализированы социально–экономические и культурно–
образовательные аспекты развития барских усадеб Киевской 
губернии во второй половине XIX в.

Ключевые слова: барская усадьба, Киевская губерния, сельское 
хозяйство, зерновые культуры, благотворительность.

Oleg Rud’. Lordliest (noblemen’s) farmsteads (manors) in the Kyiv 
region (guberniya): socio–economic and cultural and educational 
aspects (second half of XIX c.)

Features of development socio–economic and cultural and educational 
aspects of lordly farmsteads (s.h. of XIX c, Kyiv region).

Keywords: nobleman farmstead («barin manor»), Kyiv region («Kyiv 
guberniya»), agriculture, grain–crops, philanthropy (patrons of arts and 
culture).

Важливість обраної теми дослідження визначається необхід-
ністю комплексного наукового дослідження проблеми (соціаль-
но–економічного та культурно–освітнього розвитку панських 
садиб на Правобережній Україні, зокрема, в Київській губернії) 
в умовах реформування аграрного сектору економіки в сучасній 
Україні, що в певній мірі дозволить зменшити негативні ризики 
сільськогосподарського виробництва та підвищити продуктив-
ність праці.

Історіографічна база наукової роботи сформована роботами 
таких дослідників, як М.Будзар [3], І.Лещенко [6], О.Лобко [7], 
Т.Ніколаєва [8], С.Охлябінін [10], М.Філіпченко [11] та ін. Варто 
підкреслити, що поряд з появою праць, присвячених таким ас-
пектам проблеми, як повсякденне життя садиб (С.Охлябінін), 
дворянська сільська садиба на Лівобережжі (М.Будзар), маєт-
ки Потоцьких на Правобережжі (О.Лобко), поміщицькі садиби 
(О.Бірьова) та господарство (В.Горбаньов) Харківської губернії 
тощо, на сьогоднішній день відсутнє комплексне дослідження з 
обраної нами теми. Зважаючи на це, метою статті є комплексний 
аналіз особливостей економічного та соціокультурного розвитку 
панських садиб Київської губернії у другій половині ХІХ ст. в 
умовах модернізаційного реформування сільського господарства 
в Російській імперії.

Тематичне спрямування пропонованого дослідження визна-
чає необхідність розкриття поставлених завдань на прикладі 
Мошногородищенського маєтку (Мошни–Городище, Черкаський 
повіт, Київська губернія (сучасна Черкаська обл.)) Катерини 
Андріївни Балашової (дівоче прізвище – Шувалова) (1848–1931).

Мошногородищенський маєток був отриманий Катериною 
Балашовою у 1884 р. в спадок від дядька, генерал–ад’ютанта 
Семена Михайловича Воронцова (1823–1882), який не мав пря-
мих спадкоємців по чоловічій лінії. Ці землі в ХVІ–ХVІІІ ст. 
належали графу Моравському, який в 1774 р. продав їх князю 
Любомирському. У подальшому «Мошенський ключ» побу-
вав у власності князя Г.Потьомкіна та його племінниці графині 
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З 1886 р. у маєтку велися постійні метеорологічні спостере-
ження на станції в м. Городище. Керував відповідною роботою 
І.Гротковський, який тричі на день (7 год., 13 год., 19 год.) фіксу-
вав відповідні показники за допомогою барометра, повітряного 
термометра, сонячного термометра, ґрунтового термометра та 
психрометра Августа (вимірювання вологості). Також визначав-
ся напрям та сила вітру, кількість атмосферних опадів. З 1891 р. 
започатковано метеорологічні спостереження на кожній з еконо-
мій окремо. На основі аналізу відповідних даних прогнозувалися 
зміни врожайності та планувалися відповідні сівозміни.

Головним комунікаційним засобом між економіями та управи-
телем маєтку була телефонна лінія, проведення якої розпочалося 
з 1887 р. і вже на кінець ХІХ ст. загальна протяжність ліній стано-
вила понад 100 верств. Вартість відповідних робіт склала 8 тис. 
руб. При цьому використовувалися апарати відомої шведської 
фірми «L.M. Ericsson».

Загальна площа маєтку станом на 1886 р. складала 43 590 дес. 
землі, з них лісові – 22 842 дес., орні – 11 651 дес., сінокоси та 
луки – 5 989 дес., непридатні для обробітку (озера, дороги, ка-
нави та ін.) – 1 366 дес., садиби – 927 дес., пасовища – 689 дес. 
[11,с.62].

У господарсько–економічному відношенні маєток поділявся 
на наступні частини:

– Головна Городищенська контора (очолював головний бух-
галтер), яка займалася діловодством, звітністю всього маєтку без-
посередньо або за посередництва окремих економій;

– Городищенська економічна ділянка на чолі з управителем та 
економічною конторою; спеціалізувалася на вирощенні цукрово-
го буряка в 12 економіях на площі близько 9 тис. дес.;

– Байбузька економічна ділянка на чолі з управителем та 
економічною конторою; спеціалізувалася на вирощенні карто-
плі в 4 економіях на площі близько 2,4 тис. дес. та веденні лу-
гового господарства на площі 6 тис. дес. Крім того, включала 
Олександрійський винокурний завод;

– лісове господарство на чолі з головним лісничим, поділяло-
ся на 3 лісництва площею більше 22,8 тис. дес.;

– Маріїнський цукровий завод, очолював Л.Пятаков.
До складу вказаних п’яти частин не входило тваринництво з 

Софійською молочною фермою, орендні та оброчні прибуткові 
статті, Мошногородищенська нижча сільськогосподарська школа 
та загалом усі школи на території маєтку, лікарні, панська садиба.

Найбільш важливішим у сільськогосподарському відношенні 
був Городищенський південний цукровобуряковий район, який 
включав 11 власних економій (7,3 тис. дес.) (Городищенська, 
Маріїнська, Валявська, Червінська, Свинарська, Хлистуновська, 
Миколаївська, Семенівська, Катерининська, Мліївська І, 
Михайлівська) та одну орендовану (Завадівська, 1,267 дес.). 
Ще дві економії цього району – Мліївська ІІ та Деренковська до 
1895 р. знаходилися в оренді.

Як зрозуміло з назви вказаного району основною сільськогос-
подарською культурою, яка вирощувалася в його межах був цу-
кровий буряк. Серед інших – озима та ярові, трави. На 1 707 дес. 
землі вирощувався цукровий буряк, пар під буряк займав 951 дес., 
озима пшениця – 1 984 дес., ярові – 1 739 дес., трави – 672 дес.

Про тогочасну інноваційність сільськогосподарської техніки, 
яка використовувалася в Мошногородищенському маєтку ми мо-
жемо судити з інформації про купівлю у 1882 р. парового плугу 
(балансирний багатокорпусний плуг, який працював від парових 
лебідок – локомобілів, забезпечених барабанами для намотуван-
ня канату) (на той час в Російській імперії їх кількість нарахо-
вувала близько 20) німецького інженера Флауера з м. Магдебург. 
Відповідно до попередніх домовленостей тогочасної власниці 
маєтку княгині М.Воронцової його ціна з перевезенням мала ста-
новити 33 тис. руб. з виплатою після трьох років роботи. Однак 
К.Балашова відмовившись платити таку суму викупила його за 
24 тис. руб.

Плуг складався з двох самокатів по 20 кінських сил кожний, 
працював на дротовому канаті довжиною 180 сажень без анкерів; 
мав подвійний складний 4–х корпусний плуг для розпахування, 
п’ятикорпусний подвійний складний плуг англійського типу для 
орання, культиватор [11,с.119]. Загалом, його використання до-
зволило прискорити відповідні земельні роботи, а також підви-
щити продуктивність праці, економічність ведення господарства, 
тощо.

Статистика щодо наявності іншого, «традиційного» інвента-
рю (техніка та «живий» інвентар) в Городищенському південно-
му цукровобуряковому районі виглядає наступним чином:

Таблиця 2
Інвентар Городищенського цукровобурякового району 
Мошногородищенського маєтку (станом на 1896 р.)

Вид інвентарю Кількість (шт.) Вартість (у руб.)

Землеобробна техніка,
 знаряддя та ін. – 142 886

Інший дрібний 
інвентар та меблі – 15 601

Коні 486 29 432

Воли 1 164 58 646

Інша дрібна худоба 109 3 345

Свині 412 2 458

Про динаміку зміни кількості худоби у районі можна судити 
з наступних цифр: з 1886 р. по 1896 р. число коней зросло з 240 
голів до 486, волів – з 688 голів до 1 164. Однак в даному випадку 
варто також враховувати збільшення території району, зокрема, 
приєднання шести економій. Так, станом на 1894 р., коли межі 
були остаточно сформовані поголів’я худоби виглядало наступ-
ним чином: коней – 452, волів – 1 296, загальна кількість орної 
землі – 8 754 дес., посівів озимої пшениці – 1 939 дес., цукрового 
буряку – 1 662 дес. [11,с.134].

Таблиця 3
Урожайність Городищенського цукровобурякового району 

Мошногородищенського маєтку

Культура
Площа земель

 та врожайність за роками

1880 1882 1884 1886

Дес. Пуд. Дес. Пуд. Дес. Пуд. Дес. Пуд.

Пшениця 555 43088 546 48029 760,5 69788 432 46801

Цукровий буряк 475 338640 517 45118 843 51141 1031 66740

Овес 387 16949 287 21352 596 42711 717 47103

Отже, з наведених даних можна зробити наступний висновок 
про поступове зростання врожайності пшениці (з 77,6 пуд. на де-
сятину у 1880 р. до 10,8 пуд. у 1886 р.) та вівса (з 43,8 пуд. на де-
сятину у 1880 р. до 65,7 пуд. у 1886 р.), а також високу залежність 
врожайності цукрового буряку від природно–кліматичних чин-
ників. Зокрема, у 1880 р. з десятини землі було зібрано 710,2 пуд., 
у 1881 р. – 1174,0 пуд., у 1882 р. – 871,8пуд., у 1883 р. – 797,0 пуд., 
у 1884 р. – 606,0 пуд., у 1885 р. – 1005,0 пуд., у 1880 р. – 640,6 пуд.

Таким чином, аналіз вищенаведених статистичних даних го-
ворить про досить ефективну господарську та управлінську еко-
номічні частини Мошногородищенського маєтку. Окрему увагу 
варто звернути також на культурно–освітні аспекти його історії 
другої половини ХІХ ст.

У містечках та селях маєтку діяло 18 народних церков-
но–приходських училищ та 2 двокласні народні училища – у 
містечках Мошни та Городище. При цьому в останньому двох-
класна школа відігравала значення підготовчого відділення 
Мошногородищенської нижчої сільськогосподарської школи 
І розряду, яка з 1891 р. підпорядковувалася Міністерству зем-
леробства Російської імперії (до цього – двокласне училище 
Воронцових).

Мошенське училище, яке мало ремісниче відділення, було за-
сноване К.Балашовою [5,с.59–60].

Фінансова допомога народним училищам, в яких навчалася 
більше 2 тис. дітей, полягала в почерговій перебудові шкіль-
них приміщень (починаючи з 1887 р.). Зокрема, за період 1887–
1896 рр. було побудовано 14 шкіл, в кожній з яких могло навчати-
ся 100–200 учнів [8,с.307].

Загалом про розміри матеріальної допомоги Балашових в 
межах Мошногородищенського маєтку можна судити з даних на-
ступної таблиці [11,с.536]:

Таблиця 4
Благодійні витрати Балашових в межах Мошногородищенського 

маєтку за період 1890–1984 рр.

Стаття витрат
Розміри витрат за роками (у руб.)

1890 1891 1892 1893 1894

На школи в цілому 1588,8 2895,9 1227,2 2339,6 901,6

На сільськогосподарську
школу 2222,7 3143,2 4761,4 4783,4 4104,6

На утримання
Городищенської лікарні 3391,8 3730,6 4672,9 7896,0 5788,7

На утримання
Мошенської лікарні 2713,5 3143,6 3249,3 2972,5 3076,9

Допомога селянам,
постраждалим від пожеж 396,7 1900,9 2462,6 493,9 1342,0

Субсидії та інша
матеріальна допомога 1996,6 2323,4 3118,0 2006,4 1864,2

Пенсії 9314,0 8807,8 7425,8 7595,8 7523,3
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На ремонт церков
та їх опалення 660,3 1900,0 805,5 537,8 320,6

Боротьба з холерою – – 11699,0 2148,9 –

Побудова лікарні в Мошнах 2008,7 212,4 4912,8 3258,5 3645,6

На основі наведених даних можна говорити про приділення 
Балашовими значної уваги освітньому розвитку населення маєт-
ку, а також відносно великий розмах благодійницької діяльності, 
яка стосувалася таких витрат, як допомога постраждалим від по-
жеж, виплата пенсій, боротьба з холерою та ін.

Вже на початку ХХ ст. К.Балашова заснувала Еллінську жі-
ночу школу, загальна сума витрат на спорудження приміщення 
якої склала 46,7 тис. руб., а на утримання до 1911 р. включно 
було витрачено 50,6 тис. руб. У 1910 р. при вже згадуваному 
Маріїнському цукровому заводі було відкрито народне училище. 
Останнє також повністю утримувалося К.Балашовою. Протягом 
двох років на побудову та утримання було витрачено 11,4 тис. 
руб. [9,с.879].

Таким чином, вищенаведені дані свідчать про успішну госпо-
дарсько–економічну діяльність Мошногородищенського маєтку 
наприкінці ХІХ ст., яка разом з щедрим фінансуванням освітньої 
справи та наданням матеріальної допомоги місцевому населен-
ню, є зразковим прикладом ведення підприємницької сільсько-
господарської діяльності для сучасної України на шляху до прак-
тичної реалізації концепції соціального капіталізму.
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Становлення розвідувальної служби військового 
відомства Російської імперії в Китаї (1848–1881 рр.)
Досліджується початок діяльності розвідувальної служби Воєнного 
міністерства Росії у Китаї наприкінці 40–х на початку 80–х років ХІХ ст. 
Узагальнити історичний досвід функціонування військової розвідки у час 
зовнішньополітичної активізації Російської імперії на Далекому Сході.
Ключові слова: Росія, Китаї, розвідувальна служба, Генеральний штаб.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Виталий Рютин, Сергей Фалько. Становление 

разведывательной службы военного ведомства Российской 
империи в Китае (1848–1881 гг.)

Исследуется деятельность разведывательной службы Военного 
министерства Российской империи в Китае в 1848–1881 гг. 
Работа вызвана необходимостью обобщения исторического опыта 
функционирования военной разведки в период внешнеполитической 
активизации России на Востоке Азии.

Ключевые слова: Российская империя, Китай, разведывательная 
служба.

Vitaliy Rytin, Serhii Falko. The formation of the intelligence service 
of the military department of the Russian Empire in China (1848–1881)

The article is devoted to complex research of military of intelligence 
service activity of the Russian Empire in China in the middle of the 
1848–1881. The research was necessitated by the need to synthesize the 
historical experience of functioning the military intelligence in the period of 
increasing foreign activity of Russia in China.

Keywords: Russian Empire, China, military intelligence service, General 
Staff.

Военная разведка важный элемент государственной системы. 
Изучение сложнейших процессов ее становления представляет 
значительный интерес для историчной науки. Преломление исто-
рического опыта на современность делает актуальными исследо-
вания в этой области.

Открытие архивных фондов России в начале 90–х гг. ХХ в., 
позволило исследователям начать изучение вопросов относящих-
ся к истории военной разведки Российской империи. В историо-
графии вышеназванной проблематики отдельным направлением 
можно выделить начальный период ее деятельности в Восточной 
Азии во второй половине ХІХ в. [1]. Историки обделили внима-
нием становление разведывательной службы военного ведомства 
империи в конце 40–х – начале 80–х гг. ХІХ в., сконцентрировав-
шись на русско–японском противостоянии конца ХІХ – начала ХХ 
вв. Популярно изучение деятельности известных исследователей 
западного Китая Н.М. Пржевальского [2], Б.Л. Громбчевского 
[3] и других разведчиков той эпохи [4]. Обобщающих работ, по-
священных начальному периоду деятельности разведывательной 
службы русской армии в Китае, пока не создано.

Наше исследование имеет целью обобщить и дополнить ин-
формацию, относящуюся к начальному периоду деятельности 
разведки Военного министерства России в Китае в 1848–1881 гг.

К середине XIX в. российские власти усиливают внешнепо-
литическую активность на своих дальневосточных рубежах с це-
лью расширения границ империи. В этот же период к изучению 
Дальнего Востока приступило и военное ведомство. Генеральный 
штаб (ГШ) русской армии обратил внимание на результаты на-
учной Сибирской экспедиции А.Ф. Миддендорфа 1844–1845 гг. 
Полученные ученым сведения побудили Военное министерство 
в 1848 г. начать организацию большой экспедиции. Одной из 
главных задач, стоящей перед ней, было обследование россий-
ско–китайской границы, установленной еще в первой половине 
XVII в. Во главе экспедиции был поставлен подполковник ГШ 
Н.Х. Агте, в помощь ему были назначены три военных топогра-
фа и другие специалисты. Экспедиция Н.Х. Агте продолжалась 
три с половиной года, была обследована территория в 3 млн. км2, 
составлена первая карта Амурского края [5]. С этой экспедиции 
для военных начался новый период изучения ситуации в Китае. 
Параллельно, в первой половине 50–х гг. ХХ в. происходило из-
учение российскими военными властями территорий, прилегаю-
щих к Западной Сибири [6,c.23].

Опиумные войны 1840–1842 гг., 1856–1860 гг. и восстание 
тайпинов в 1850–1864 гг. продемонстрировали российскому ру-
ководству военно–политическую слабость Поднебесной империи 
и возможность внешнеполитической экспансии в «восточном» 
направлении, что привлекло пристальное внимание Петербурга 
к этой стране. В силу особенностей организации управления ази-
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