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КОНКУРЕНТ ЖИТОМИРА:

ДО ІСТОРІЇ СПРОБ ПІДНЕСЕННЯ ДУБНА
ДО СТАТУСУ ГУБЕРНСЬКОГО ЦЕНТРУ

Доба російського панування на Волині
залишила в історії старовинного міста Дубно доволі
розлогий фактографічний матеріал стосовно
діяльності російської адміністрації, який стосується
тутешнього міського життя у різних його проявах.
Вже в перших роках входження Волині до Росії
був споряджений спеціальний Атлас Волинської
губернії, в якому відображені статистичні дані
щодо тодішнього стану міст. Показовий факт: серед
12 тодішніх повітових міст Дубно зайняло першу
позицію як по загальній кількості населення
(загалом 6535 осіб), так і по кількості закладів торгівлі
(94 кам яних та 100 дерев яних крамниць) [1].

Важливою передумовою такого жвавого
соціально-економічного розвитку було започаткування
в місті знаменитих контрактових ярмарок, що були
перенесені сюди зі Львова ще після першого
поділу Польщі. Проведення цих контрактів зумовило
істотну активізацію економічного життя і дало
відчутний поштовх у розвитку його архітектурно-
будівельної інфраструктури. Водночас місто
отримало доволі детальні і інформативні картографічні
матеріали, котрі і сьогодні слугують важливим
джерелом для вивчення його архітектурного та
урбаністичного минулого [2].

Архівосховища диспонують цікавими
фактографічними матеріалами з минулого життя міста.
Зокрема, виглядає доволі цікавою довготривала
історія стосовно перемовин тодішнього власника
міста, таємного радника Юзефа Любомирського
і російської влади щодо майбутньої долі міста.
Перший намагався вигідно продати місто в казну,
а російська адміністрація розглядала реальну
можливість надати місту Дубно статус
адміністративного центру Волинської губернії.

Щоправда, ці наміри сторін так і не призвели
до прийняття конкретних рішень, однак, як свідчать
документи, місто справді мало шанс піднятися
до рангу адміністративного центру Волинської
губернії. Основною мотивацією цих перемовин
з боку влади визнається бажання віднайти кращу
альтернативу Житомиру. Житомир став фактичним
губернським центром згідно рішення від 6 серпня
1795 р., однак російська влада розглядала цей його

статус як тимчасовий і мала наміри перевести
невдовзі губернський уряд в інше місце.

Першою альтернативою мав стати Звягель, який
з цією метою ще в 1796 р. був викуплений у графині
Зубової, уродженої Любомирської, за 333.570 рублів
і перейменований на Новоград-Волинський [3].
Однак це місто так і не стало губернським центром
по причині, як зазначалося, необхідності великих
коштів на будівництво «присутственных мест», котрі
в Житомирі були тимчасово розміщені в будівлях
колишнього єзуїтського колегіуму.

Відтак питання зависло і спровокувало різні
безрезультатні версії щодо вибору достойної
альтернативи для центру Волинської губернії. Тому
по рапорту подільського воєнного губернатора
Ессена від 23 травня 1804 р. Житомир продовжив
виконання функцій губернським містом. До речі,
серед архівних матеріалів цієї архівної справи
натрапляємо на цікавий факт. У тому році 22 липня
сенатор, граф Ворцель висловив власну
альтернативну ідею купити де-небудь в центрі губернії на
річці Горинь поміж містом Острогом і містечком
Деражно пустопорожнє місце і на ньому
побудувати абсолютно нове місто з губернським статусом.
Однак така пропозиція не була прийнята до уваги,
очевидно, через свою утопічність.

Історія з Дубно як претендентом на статус
губернського міста розпочалася 14 лютого 1834 р.
з офіційного звернення його власника, таємного
радника Юзефа Любомирського до
генерал-губернатора Подільського і Волинського В. В.
Левашова з пропозицією продати місто до державної
казни, відзначивши при цьому, що «требования
мои в рассуждении цены будут самые умеренные,
с некоторыми даже пожертвованиями» [4]. Як
варіант пропонувалася також можлива заміна на
сільські маєтки.

Реакція генерал-губернатор загалом була
позитивною і у відповіді від 21 лютого він
продемонстрував свою зацікавленість і просив заявника
повідомити свої конкретні умови. Ю. Любомир-
ський у відповідь на ім я генерал-губернатора від
17 липня 1834 р. висловив пропозицію замість
продажу здійснити обмін міста Дубна на інші активи:
в Київській губернії на Чернігівське та Димерське
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староства, на поселення Семенівку в Подільській
губернії, а ще на староство Вінницьке. При цьому
він додав, що чистий прибуток від міста Дубно
складає 32717 рублів [5].

Оскільки ці пропозиції викликали певний
сумнів у Левашова і до того ж виходили за
рамки його службової компетенції, він звернувся до
Міністерства фінансів щодо з ясування реальних
фінансових передумов для такого обміну. На цей
запит міністр відповів, що подібну угоду привести
для виконання буде незручно, оскільки частина
зазначених володінь вже знаходиться в приватній
оренді, а Вінницьке староство хоча і вакантне,
однак по очікуваному від нього при пропонованому
продажу з торгів значного доходу та по іншим
обставинам відчуженню не підлягає. А інших вільних
маєтків в Київській та Подільській губерніях немає.
Таким чином наміри Ю. Любомирського фактично
наштовхнулися на відмову у задоволенні його
прохань. Справа затамувалася.

Наступний крок для втілення ідеї продажу
міста Ю. Любомирський здійснив в липні 1836 р.,
звернувшись до іншого вже генерал-губернатора
О. Гур єва з пропозицією продажу свого міста
Дубно. Цьому кроку, очевидно, посприяли події,
пов язані з відвідинами Волинської губернії
імператором Миколою І, під час яких він висловився
щодо невдалого вибору міста Житомира в якості
адміністративного центру Волинської губернії. Тим
самим була знову піднята тема пошуку для цієї цілі
якогось іншого альтернативного міста.

Очевидно, Ю. Любомирському якимось
чином стало відомо про ці наміри імператора і він
вирішив знову скористатися своїм шансом вигідно
продати Дубно. А тому в черговому своєму листі
генерал-губернатору, ясна річ, знову висловлюється
на користь Дубна в якості адміністративного центру
губернії. Аргументує це тим, що його
географічне розташування не лише «...есть средоточным

пунктом, но и в расстоянии от городов Львова

и Варшавы, а также приграничного местечка

Радзивилова и Почаева есть ближе. Сверх того
имеет немалое количество каменных домов, в коих

присутственные учреждения помещаться могут,

для которой надобности в Звягеле нужно было бы
наново дома воздвигнуть» [6].

Новий генерал-губернатор О.Д. Гур єв
зацікавився цією пропозицією і в листі від 18 липня
1836 р. заявив, що готовий розглянути її умови [7].
Знову, як і два роки тому, це дало підстави князю
Ю. Любомирському тішитися сподіваннями про
реальну можливість не лише продажу Дубна, а і
переведення сюди губернського центру.

В цій самій справі натрапляємо між іншим на
замітку підполковника Бека, штабс-офіцера корпусу

жандармів, з негативною оцінкою Житомира: «...
конечно нет другого губернского города во всей
Российской империи, который бы по части
строительной был в таком дурном положении как Житомир,
и имел бы все неудобства сего последнего. Это не
губернский город, а большая деревня...» [8]. Далі
він зазначає, що якраз Дубно було б найкращим
вибором для облаштування тут губернського міста [9].

Дискусія про губернський центр знову
поновилася через два роки. Так, в черговому листі,
тепер вже на ім я генерал-губернатора Д. Бібікова
зазначено, що в Житомирі навіть призупинено
будівництво будівель для служб громадського нагляду,
оскільки сам імператор підтримує наміри
перенести губернський центр в інше місто [10]. В цьому
контексті, звичайно, апетити Ю. Любомирського
як власника потенційного губернського осередку
не могли не зрости, а тому в своєму посланні від
4 липня 1838 р. він запросив за місто 840.000 рублів
сріблом, або ж 3.000.000 асигнаціями [11]. Однак
генерал-губернатор зайняв критичну позицію
стосовно такої можливості і у своєму листі до Міністра
Внутрішніх справ вказав на причини та незручності
Дубна, а саме: сирість, ветхість деяких будівель,
близкість австрійського кордону, відсутність
поблизу лісів, а саме головне-«...стоимость его,
определенная владельцем свыше 3 миллионов рублей,
до того непомерна, что и половинная против сего

уплата была бы невознаградимым пожертвованием
со стороны казны» [12].

Цей висновок київського генерал-губернатора,
з одного боку, засвідчив непомірні апетити Ю.
Любомирського, а з іншого, факимично поставив
крапку в цьому епізоді лубенської історії. І невідомо, як
би в подальшому склалася доля міста, якби сторони
цих перемовин на той час дійшли згоди.

Втім, історія з продажем Дубна отримала своє
продовження, коли 2-го червня 1844 р. син Юзефа
Любомирського Марцелій поновлює переписку
з Міністерством внутрішніх справ щодо цього
питання, доволі детально описуючи будівельну
інфраструктуру міста і фінансові вигоди від його
господарства [13]. Однак і ця спроба після
довготривалих перетрактацій залишилася без наслідків.
Більше того в архівних фондах зберігається справа
щодо наявних кримінальних обставин цього
довготривалого процесу, які потребували додаткового
відстеження [14].

Зрештою у 1869 р. місто Дубно з навколишніми
маєтками шляхом купівлі його у князя М.
Любомирського опинилося у власності княгині Єлизавети
Барятинської, а згодом стало власністю її доньки
Єлизавети Шувалової. Тема перетворення Дубна на
губернський центр було остаточно закрита.
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У повідомленні зачіпаються деякі обставини неодноразових спроб власників приватного міста
Дубно князів Любомирських продати це місто в державну казну Російської імперії з пропозицією
облаштування тут адміністративного центру Волинської губернії.

The communication raises some circumstances by repeated attempts of the owners of the private
Dubno city, the princes Lubomirski, to sell this city to the state Treasury of the Russian Empire, with the
proposition to arrange here the new administrative center of Volhynian province.
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