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В. С. ШАНДРА

ЕПІЗОД ІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОРОСІЙСЬКОГО
І БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

М. С. ВОРОНЦОВА

Специфіка Південної України, регіону, що входив до складу Ро-
сійської імперії, управління яким у 1823–1854 рр. здійснював новоро-
сійський і бессарабський генерал-губернатор М. С. Воронцов, знайшла
яскраве відображення ще в одному документі1, нещодавно виявленому
в Російському державному історичному архіві у Санкт-Петербурзі. Він
заслуговує на увагу, оскільки підтверджує думку про особливості пів-
денного генерал-губернаторства (1822–1874) та містить вагому інфор-
мацію про формування взаємовідносин центру й окраїн у першій по-
ловині ХІХ ст.

У відношенні до управляючого Міністерством фінансів Ф. П. Врон-
ченка, що пропонується увазі читачів “АУ”, М. С. Воронцов, особа-
посада в структурі регіональної влади, висловлює сумнів у доцільності
та застерігає центральний уряд не поспішати з поширенням загально-
російської відкупної системи на губернії, що входили до Новоросій-
ського і Бессарабського генерал-губернаторства.

Лише на перший погляд може здаватися, що ця соціальна проблема
була не дуже важливою. При прискіпливому розгляді з’ясовується,
що насправді вона посідала поважне місце в соціально-економічному і
політичному розвитку Російської держави, зокрема в першій полови-
ні ХІХ ст., хоча це поки що й не знайшло ґрунтовного відображення в
сучасній українській історіографії. Для нас важливо відзначити, що
загальнодержавна відкупна система не поширювалася повною мірою
на приєднані землі і, таким чином, засвідчується незавершеність інте-
граційних процесів неросійських територій в імперському просторі.
Право на вільне гуральництво, що його відстоювала місцева еліта, бу-
ло одним із залишків економічних привілеїв, з якими змушений був
рахуватися уряд і які він прагнув ліквідувати при проведенні уніфіко-
ваної міністерської управлінської системи.

Відкупна система торгівлі спиртними напоями в Росії майже не
відрізнялась від європейської – з тією різницею, що, скажімо, у Франції
вона була ліквідована 70-ма роками раніше. Російський “Статут про
вино” 1781 р. встановлював монопольне право держави на продаж го-
рілки у визначеному регіоні (від повіту до декількох губерній). Його
набував у результаті домовленості з урядом шляхом купівлі з торгів
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на об’єднаному присутствії губернського правління і казенної палати
відкупник, котрий сплачував наперед на чотириріччя певну суму дер-
жаві, після чого заводив власну торгівлю, встановлював ціни, навіть
митну охорону на кордонах. Наступним статутом – про питні збори
1817 р. – при казенних палатах засновувалися питні відділення, в яких
і зосереджували нагляд та контроль за питним підприємництвом2.

Відкупна система на виготовлення та продаж горілчаних напоїв
до 1847 р. діяла переважно у внутрішніх російських губерніях. Її гли-
бинна суть полягала в тому, що статки від неї становили значний від-
соток у державній скарбниці. Доходи від її впровадження перевищува-
ли розміри всіх інших прямих і непрямих податків, навіть подушного.

Кілька разів уряд намагався вдосконалити систему відкупів. Так,
1827 р. дещо змінювалися умови проведення торгів у 29-ти великоро-
сійських губерніях. 1839 р. цар розглянув записку аноніма “Огляд фі-
нансової справи в Росії” з гострою критикою відкупної системи, що й
стало приводом до заснування урядового комітету на чолі з графом
В. В. Левашовим. Його членам вдалося з’ясувати справжню картину
здирства відкупників та технологічні тонкощі, за допомогою яких во-
ни завдавали серйозних збитків державі: відкупники постійно обма-
нювали скарбницю, вдаючися до “подвійної” бухгалтерії: кількість
проданого “горячего вина” не відповідала звітам, вони використовува-
ли відра з неоднаковим поділом (восьмимірні замість десятимірних).
Міцність напоїв, як і до того, вимірювалася випалюванням (спирт ви-
горав, вода залишалась), а не за допомогою гігрометра Траллеса. По-
всюдно відкупники самовільно завищували ціни, продаючи горілку на-
селенню, і т. д. Новий, на цей раз таємний, комітет, створений 1844 р.,
який не припиняв діяльності впродовж усього періоду царювання Ми-
коли І, запропонував замінити систему відкупів уведенням акцизно-
відкупного комісіонерства, апробація якого відбулася в Орловській
губернії. Тепер місто з повітом складало окремий питний округ, в яко-
му збір так званих акцизних статей (з пива, меду, горілки, тютюну то-
що) віддавався з торгів. Відкупник продавав напої по визначеній ціні
і лише після розрахунку з державою, міг за продаж понад норму зали-
шати собі 50% коштів від проданого. На таких умовах відкупи були
укладені на 1847–1852 рр.3

Акцизно-відкупна система 1847 р. лише вдосконалила, дещо змі-
нила та впорядкувала через урежимлення спосіб стягування податко-
вих зборів з виноторговців і таким чином стабілізувала надходження
коштів. Проте у зв’язку зі зростанням державних витрат на утримання
та оснащення армії урядові кола мали намір поширити її й на приві-
лейовані губернії. Починаючи від 1851 р. останні помірно підпадали
під чинність питного статуту4.

М. С. Воронцов, незважаючи на те, що вже отримав додаткові пов-
новаження із призначенням головнокомандувачем військ на Кавказі і
кавказького намісника (27 грудня 1844 р.) і виїхав до Тифлісу та роз-
почав підготовку до військового походу проти Шаміля, ознайомившись
із далекоглядними намірами уряду реформувати питейну торгівлю,
вважав, що насильницьке введення на південних землям державної
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акцизно-відкупної системи порушить вільне місцеве шинкування, яке
сприяло колонізації й економічному розвитку краю. Пояснюючи свою
точку зору, генерал-губернатор із натхненням деміурга доводив, що
особливості Півдня полягають у наявності та подальшому збереженні
і в цих губерніях давніх пропінаційних привілеїв, що існували в захід-
них порубіжних губерніях. Поширення казенного відкупу боляче вда-
рить по місцевій людності, що на Півдні не є поміщицьким селянством,
і комерційна та підприємлива діяльність якого базується на вільному
гуральництві. Зовнішня морська торгівля, що вимагала підвозу до пор-
тів величезної кількості збіжжя, покликала до життя чумацький про-
мисел. Чумаки, відірвані від місць постійного проживання, також будуть
потерпати, оскільки постійно користуються послугами корчмарів, і т. п.

На думку австралійського дослідника Д. Крісчна, дореформена
відкупна система в Росії була малопродуктивною, не сприяла капіта-
ловкладенню в такі перспективні для економічного зростання галузі,
як транспорт, зокрема залізничне будівництво, видобувну чи перероб-
ну промисловість5. З цим можна погодитися, але слід підкреслити, що
для приєднаних територій гуральництво, звільнене від жорсткого дер-
жавного регулювання, було тією галуззю господарювання, яка дозво-
ляла привілейованим станам бути менш залежними від центрального
уряду. Для південного регіону з притаманним для нього середнім та
дрібним капіталом воно було одним із способів нагромадження пер-
вісного капіталу. Ось чому генерал-губернатор, добре знаючи ввіре-
ний його управлінню край, піддав сумніву пропозиції центру пошири-
ти в повному обсязі на Півдні питні відкупи, які перешкоджатимуть
становленню місцевого господарювання. Не варто відкидати й еконо-
мічних інтересів самого М. С. Воронцова, заможність якого вразила
навіть Миколу І. При відвіданні 1837 р. Алупкинського палацу він
зауважив, що граф може змагатися навіть із царями. Підприємливість
та розмах господарювання генерал-губернатора були вражаючими.
Так, він закупив у Франції найкращі сорти винограду, що призначали-
ся для американських власників, заклав на власних землях виноград-
ники, за приживленням яких стежили французькі та німцькі фахівці,
що найбільше зналися на той час на виготовленні виноградних вин,
зокрема шампанського6.

Позиція М. С. Воронцова, що відображала регіональні інтереси, не
співпадала з новим витком централізаторської політики уряду. Доку-
мент, що публікується, дозволяє констатувати неодностайність уря-
довців та зауважити існування принаймні двох підходів до управління
місцевим економічним розвитком. Пропонована генерал-губернатором
єдина система оподаткування, при якій винокури сплачували б акциз,
а гуртові продавці та продавці вроздріб – патентний збір, була все ж
таки введена в Росії з 1 січня 1863 р. на розвиток великих реформ
1860-х років.

1 Див. детальніше: Захарова О. Ю. “Генералы своих судеб”. М. С. Воронцов – генерал-
губернатор Новороссийского края. – М.,1998; Шандра В. Новоросійський і бессарабский
генерал-губернатор М. С. Воронцов (1823–1854) // Укр. іст. журн. – 2002. – № 1. –
С. 57–78.
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1845 р., травень1. – Відношення головнокомандуючого окремим Кавказьким
корпусом, новоросійського і бессарабського генерал-губернатора

генерал-ад’ютанта графа М. С. Воронцова до управляючого Міністерством
фінансів2  Ф. П. Вронченка3  з проханням враховувати особливості південних

губерній при запровадженні загальноросійської відкупної системи

Копия с отношения главнокомандую-
щего отдельным Кавказским корпусом
генерал-адъютанта графа Михаила Се-
меновича Воронцова к управляющему
Министерством финансов Федору Пав-
ловичу Вронченко от мая 1845 года, №

Из рапорта генерал-лейтенанта Федорова4  я осведомился о переписке его с
Вашим превосходительством на счет проекта перемен откупной системы в при-
вилегированных губерниях5  и о желании правительства найти возможность
подвести вообще все откупа в империи в одно положение. Говоря о сем, Ваше
высокопревосходительство упоминаете о некоторых мерах, которые бы необхо-
димо принять для вознаграждения помещиков западных и южных губерний в
случае, если теперешние привилегии сих губерний будут отменены. Генерал-лей-
тенант Федоров сообщил мне все, что он писал Вашему высокопревосходи-
тельству о сем предмете, как по Бессарабии6, так и по новороссийским губер-
ниям7. Я считаю долгом в столь важном деле и по званию моему и по долгому
пребыванию в западных и южных губерниях8 почтительнейше представить Ва-
шему высокопревосходительству мои мысли по сему предмету.

Так называемые привилегии в западных губерниях, по большей мере ра-
спространенные и на Новороссийский край, с самого начала образования оного,
суть предмет столь важный, столь сопряженный со всеми интересами того края и
с ценностию вообще всех имений, по каковой ценности всегда составлялись и со-
ставляются продажи и покупки недвижимых имений и употребление капиталов,
как на покупки, так и на заведения всякого рода, что отмена или потрясение сих
постановлений может иметь самые пагубные последствия.

Ваше высокопревосходительство, признавая сие начало, предлагаете найти
способ вознаграждения за убытки, неизбежные при перемене таковой системы.
Может быть, что во внутренних губерниях, где ценность имений определяется
почти везде по числу душ, с некоторыми пожертвованиями, сие бы было возмож-
но, но в Новороссийском крае и Бессарабии обстоятельства совершенно различ-
ны, крестьян помещичьих там весьма мало9, а иногда в самых доходных имениях
вовсе нет, народонаселение в большой мере прибавляет промышленность также;
десятки тысяч подвод ходят во все стороны с товарами всякого рода к портам
дунайским, Черного и Азовского морей, разного рода хлеб, уголь и другие
потребности развозятся для нужд всего края10, дороги везде устраиваются и
новые открываются11; владельцы земель снабжают волов и подводчиков

2 Ерошкин Н. П. Местные государственные учреждения дореформенной России
(1800–1860 гг.) – М.,1985. – С. 77.

3 Министерство финансов. 1802–1902. – С.Пб., 1902. – Ч. 1.– С. 299–300, 302.
4 Судейкин В. Вронченко Ф. П. // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и

И. А. Ефрона. – С.Пб., 1892. – Т. 7. – С. 376–378.
5 Крисчн Д. Забытая реформа: отмена винных откупов в России // Великие реформы в

России. 1856–1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – М.,1991. – С. 127.
6 Герлігі П. Одеса: Історія міста, 1794–1914. – К., 1999. – С. 64, 123.



256 ПОШУКИ ТА ЗНАХІДКИ В АРХІВАХ

подножным кормом и водою, иногда даром, иногда по низким ценам, за то
получают доход от питейных домов12, которые имеют право держать на своей
земле и продают, хотя умеренною ценою, но с большою для себя прибылью
напитки, необходимые для огромного числа подводчиков; все состояние сих
владельцев земли, все их расчеты при покупке и обзаведении на этом основаны,
а большею частию в самых больших таковых имениях, число крестьян находится
только то, которое в Новороссийском крае положено законом для предоставле-
ния права продавать водку; в Бессарабии же и вовсе крестьян не имеется. Каким
образом возможно будет вознаградить хотя приблизительно все это число бо-
гатых и полезных помещиков и владельцев земли или по разложению на души,
которых мало, или вовсе нет, или каким либо-другим способом?

Мне кажется, что сие совершенно невозможно, но при разведении у них ка-
зенного откупа, разорить же одним ударом столь многочисленный и полезный
класс людей было бы, по-моему мнению, мера пагубная и совершенно противная
прямым пользам государства. Естьли же нужно, как конечно, оно есть жела-
тельно установить одну систему для продажи горячих напитков во всей импе-
рии, то надобно изыскивать другие средства, но до того, по крайней мере, до исте-
чения 4-х лет, начинающего с 1847 года, не трогать теперешнего положения откуп-
ной системы в южных губерниях.

Не смею себя считать довольно знающим по сей части, чтобы решиться
представить какое-либо мнение на счет преобразования вообще в России системы
откупов и продажи горячих напитков. Ваше высокопревосходительство, и по
месту, Вами занимаемому, и по долговременной опытности, имеете на то лучшее
способы, но смею думать, что ежели вводить во всей империи какую-нибудь об-
щую единообразную систему, то надобно ввести систему хорошую, полезную, а
непорочную и почти всему государству вредную, какова теперь существующая во
внутренних наших губерниях. Конечно, желательно ввести единообразие, но не
такое единообразие, которое только усугубит теперешние неудобства и притес-
нения и введет оные в те места, которые им еще неподвержены.

Естьли бы можно было без большой видимой потери ввести систему, кото-
рая бы везде облегчила это дело и устранила вовсе пагубное влияние на ввесь
край откупщиков, то это было блаженство для всей империи и мнимая потеря на
одной бумаге существующая, была бы непременно в несколько крат вознаграж-
дена, не говоря уже о благодетельном моральном содействии таковой перемены
уменьшением всякого рода расходов, уничтожением недоимок и успокоением це-
лых народонаселений, отчего и прямые государственные доходы непременно бы
увеличились. Если, например, сделать расчет о нужном количестве горячего ви-
на13 для всей империи при свободном винокурении обложить каждое винокурен-
ное ведро суммою в сувокупности недалеко менее той, котороя вообще получа-
ется от откупов, казалось бы, что обложив всех продавцов такого вина, где бы то
ни было патентовою таксою за право продажи водки, каковая и теперь платится
за кабаки, можно бы обеспечить казну в получении необходимого для государст-
ва по сей части дохода и вместе с тем избавить всю империю от откупов, откуп-
щиков, корчемств14, экстренных законов для поддержания откупа, пагубного
влияния откупщиков и их агентов на местные градские полиции и словом ска-
зать от всех несчастных последствий теперешней системы, столь живо ощущае-
мых и столь единогласно признанных во всей России. Конечно, я не имею спосо-
бов сделать таковой расчет, и уверить не только других, но даже и себя, что сие
будет и легко, и выгодно, но мысль сию во всяком случае долгом считаю по-
вергнуть на обсуждение Вашего высокопревосходительства. Вы же имеете все
средства расчитать математически возможность оной, во всяком случае расчет
сей нетруден и потому-то даже по ограниченным сведениям, которым я имею на
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счет общей суммы, действительно поступающей в казну, с одной стороны, а с
другой, о нужном для всей империи количества горячего вина, и о могущем быть
примерном количестве желающих платить умеренную патентную сумму за сво-
бодную продажу того вина, мне кажется, что сие дело не представляет большого
затруднения, а наипаче невозможности.

Впрочем, Ваше высокопревосходительство, может быть уже имели этот
способ в виду, может быть и другой и лучше этого; мой долг был только кроме
представления сей мысли на постоянно благосклонное Ваше ко мне внимание и
более всего убедительнее просить Вас, милостивый государь, войти в положение
губерний, неподверженных теперь откупу, и сие решить в таком скором времени,
как назначено для составления кондиций15 на будущий откуп, ибо уже с начала
1847 года вся недвижимая собственность в тех губерниях потрясется и почти все
доходы от употребленных столько лет на покупки и заведения капиталы будут
невозвратно потеряны. При возможности принять предлагаемую мною здесь
мысль или по рассмотрению Вашему, чего либо другого в том же смысле, будет
еще и то благодетельное последствие, что виноделие и вольная продажа вино-
градного вина избавятся от притеснений и вредного влияния откупщиков и что
важная сия отрасль государственной промышленности, которая теперь в столь
успешном ходу, еще более усилится. Теперь же, несмотря на все желания прави-
тельства, на беспрестанно включаемые в кондиции параграфы для покрови-
тельства виноделию и на объявленную высочайшую волю и поддержать виноде-
лие даже с пожертвованиями со стороны казны и с каждым новым 4-х летием
откупщики находят более и более средств к притеснению вольной продажи ви-
ноградного вина и одна только непрестанная борьба с ними о сем предмете выс-
ших в полуденном краю полицейских лиц, хотя несколько спасает виноделие от
непрестанных притеснений и разорений.

Предавая все сие и особливо убедительную покорную просьбу во всяком
случае не приступать так скоро к мере устрашающей, вверенные моему управле-
нию новороссийских губерний и Бесарабию на благоуважение Вашего высоко-
превосходительства, покорно прошу принять уверение в совершенном моем поч-
тении и преданности.

Верно.

РДІА, ф. 1643, оп. 1, спр. 74, арк. 1–4. Копія.

1 На копії цього документа відсутні повна дата та діловодний номер, оскільки зні-
малась вона для ознайомлення та обговорення чиновниками апарату Міністерства фі-
нансів і членів Комітету міністрів. У нашому випадку можна стверджувати, що пропозиції
М. С. Воронцова вивчав Я. О. Ламберт (1788–1849), управляючий урядовою комісією
погашення боргів (з 1829 р.) і директор департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства
фінансів, в особовому фонді якого й “осіла” копія цього документа.

2 Міністерство фінансів, створене 1802 р. для однакового управління “казенними і
державними частинами”, що надавали уряду необхідні джерела фінансування, серед яких
вагоме місце належало питним зборам. Управління та контроль за цим напрямом
діяльності здійснював департамент податків і зборів цього міністерства.

3 Вронченко Федір Павлович (1779–1852), російський високопоставлений сановник,
змінив відомого фінансового діяча Є. Ф. Канкріна, політика якого на посаді міністра
впродовж 21 року, з 1823 по 1844 роки, вже не задовольняла урядові кола. Микола І
даремно сподівався, що новий міністр поліпшить фінансову стабільність у державі.
Ф. П. Вронченко, виходець із купецької родини, здобув освіту в Московському універ-
ситеті, і, хоча й служив в канцелярії М. М. Новосильцева та Міністерстві внутрішніх
справ В. П. Кочубея, проте не зміг реалізувати нових ідей управління державою на службі
в Міністерство фінансів, оскільки перебував під впливом політичного курсу Канкріна.
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Він зарекомендував себе спадкоємцем попередньої економічної політики, що базувалася
на нерівності у сплачуванні податків, левова частка яких припадала на селянський стан.
Він намагався утриматися на посаді не завдяки вдосконаленню податкової політики, а
створюючи видимість фінансового благополуччя, проте неврожаї 1844, 1845 і 1847 рр.
довели слабкість державних статків і викликали зростання недоїмок при сплачуванні
податків. 1846 р. за його ініціативою був удвічі збільшений допоміжний земський збір із
селян, міщан і купців, проте найбільша увага зосереджувалася на добування коштів через
удосконалення відкупної питної системи.

4 Павло Іванович Федоров, бессарабський військовий губернатор, який уже один
раз виконував обов’язки головного начальника Новоросійського краю, зокрема з 13 серп-
ня 1838 р. по 4 жовтня 1839 р., коли М. С. Воронцов був у від’їзді. З 27 грудня 1844 р.,
після від’їзду М. С. Воронцова на Кавказ, тимчасове управління генерал-губернаторством
знову передавалося П. І.Федорову, 49-ти років, генерал-лейтенанту (з 1840 р.), дворянини,
віросповідання греко-російського; маєтків у власності не мав. Освіту здобув у Другому
кадетському корпусі (1808). У його формулярному списку про освіченість сказано, що
він російської грамоти читати і писати знає, арифметику і геометрію також, з іноземних
мов володіє німецькою. 1819 р. залишив військову службу в чині прапорщика і обіймав
такі посади: поліцмейстера м. Миколаєва (1820–1829), комісара Чорноморської госпо-
дарської експедиції (1830-1832), бессарабського цивільного (1834–1835) та військового
губернатора (з 1836 р.). Був одружений із донькою адмірала Митькова, Катериною.
Ф. Ф. Вігель характеризував його як людину витончену, всезнаючу, невтомної енергії
(Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 249, спр. 771, арк. 8–12; Вигель Ф. Ф. Записки. –
М., 2000. – С. 510).

5 Статус привілейованих, тобто губерній з особливими правами, мали з українських
ті, що входили до складу генерал-губернаторств: Малоросійського (1802–1856) – Чер-
нігівська, Полтавська і Харківська; Новоросійського і Бессарабського (1822–1874) – Кате-
ринославська, Херсонська, Таврійська та Бессарабська область; Київського (1832–1814) –
однойменна, Подільська і Волинська. На ці губернії не поширювалася відкупна система,
місцеве населення мало пільги щодо виготовлення й продажу спиртних напоїв.

6 Історичний регіон Пруто-Дністровського межиріччя був уведений до складу Росії
на автономних правах 1812 р., управлявся тимчасовим урядом Бессарабії. Очолював його
губернатор, молдавський боярин С. Стурдза. До його департаментів та експедицій вхо-
дили місцеві й російські чиновники у співвідношенні 7:5. Судочинство здійснювалося
за молдавськими традиціями. Діловодство велося двома мовами – молдавською і росій-
ською. Автономні права Бессарабії підтвердив і “Статут утворення Бессарабської області
1818 р.”. М. С. Воронцов узяв чіткий курс на ліквідацію автономних відмінностей та
заміну місцевих органів управління російськими губернськими установами (Националь-
ные окраины Российской империи: Становление и развитие системы управления. –
М., 1997. – С. 172–175).

7 До українських губерній належали Катеринославська і Херсонська, Таврійська та
частково Бессарабська.

8 М. С. Воронцов, обійнявши посаду новоросійського і бессарабського генерал-губер-
натора 1 травня 1823 р., змінив політичний курс в управлінні південним регіоном. (Де-
тальніше див.: Шандра В. Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор М. С. Во-
ронцов (1823–1854) // Укр.іст. журн. – 2002. – № 1. – С. 67–79).

9 Абстрагуючись від нюансів і окремих поглядів, сучасні історики, в основному,
входяться на думці, що кріпосне право на Півдні не мало значного поширення і не набуло
усталених форм, таких, як у центрі Росії. Південні землевласники не поспішали “садо-
вити” селян на землю, оскільки втрачали б при цьому значну частину родючої землі,
зменшуючи таким чином її продуктивність. “Чим менше кріпаків, тим вища її цінність”, –
вважав російський економіст О. І. Кошелев, який сам, до речі, збагатився на виноробстві.
Тут поміщики не були подібними до маєтного дворянства внутрішніх російських губерній,
бо більше покладалися на найману працю. (Герлігі П. Вказ. праця. – С. 87; Крисчн Д. Вказ.
праця. – С. 131).

У Бессарабії також були значні відмінності: місцеві селяни –  царани – зберегли
статус вільних хліборобів. За положенням 1834 р., яке складалось чиновниками Канце-
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лярії М.С. Воронцова, вони у встановлений термін укладали добровільні “умови” на ко-
ристування землею, за що зобов’язувались виконувати певні повинності, мали право на
перехід до маєтків інших поміщиків, однак без права поселятися на державних землях.

10 Ідеться про чумацький промисел.
11 М. С. Воронцов чи не найкраще зрозумів вимогу Миколи І поліпшити шляхи

сполучення в імперії. “Ми потерпаємо від надлишку відстаней”, - вважав імператор, тому
в Міністерстві шляхів сполучень 1833 р. була укладена програма будівництва доріг, котрі
поділялися на 5 категорій. До першої, головної, відносилися шляхи державної значимості;
до другої – сполучення на великі відстані, третьої – звичайні поштові, із губернії в гу-
бернію, четвертої – повітові торговельні та поштові, до п’ятої – сільські та польові шляхи
сполучень. На Півдні державного значення надавалося шосе на узбережжі Кримського
півострова, спорудження якого практично було закінчене 1829 р., зокрема сполученню
Сімферополь-Севастополь, Алушта-Сімферополь, Алушта-Сімеїз. (Краткий историчес-
кий очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто лет его существо-
вания (1798–1898). – С. – СПб., 1898. – С. 71; Воспоминания Андрея Михайловича Фа-
деева: 1790–1867 гг. – В 2-х ч. – Одесса, 1897. – С. 102.

12 Так називалися шинки, корчми та кабаки.
13 Одна з назв горілки, що вироблялася переганянням заквашеного хліба.
14 Монополія держави у справі контролю за питейною торгівлею вела до поширення

у великих масштабах корчемства, таємного, нелегального виробництва, провозу та збу-
вання горілчаних напоїв. Останні зменшували статки державної скарбниці й змушували
вводити застави для не пропускання цих товарів із “привілейованих” губерній до цент-
ральних.

15 Так називались умови, що їх укладав уряд з відкупниками на кожне чотириріччя.

Т. Г. БОРЯК

“ВАШ УНІВЕРСИТЕТ – В І Л Ь Н И Й УНІВЕРСИТЕТ...”
(До історії УВУ за часів німецької окупації)

У січні 1921 р. за підтримки віденського Союзу українських жур-
налістів і письменників та інших громадських кіл у столиці Австрії
було засновано Український вільний університет (УВУ). Його зав-
дання – “плекати і подавати українській молоді науки в рідній мові і
з усіх областей людського знання з особливим оглядом на україно-
знавство. Він має підготовляти нашу молодіж до діяльності серед рід-
ного народу, в своїх інституціях та майбутніх урядах”* (ЦДАВО Ук-
раїни, ф. 3859, оп. 1, спр. 136, арк. 22). Перший семестр тривав із січня
до кінця травня 1921 р.

Керівництво УВУ прийняло рішення про перенесення його до
Праги, де навчалася значна кількість української молоді. Спеціальна
депутація на чолі з ректором УВУ Олександром Колессою та деканом
правничого відділу Станіславом Дністрянським звернулася з клопотан-
ням до Президента Чехословацької республіки Томаса Масарика і
розпочала переговори з владою Карлового університету в Празі, яка
погодилась надати приміщення. У меморандумі депутації до Т. Маса-
рика, зокрема, зазначалося: “Прага... як столиця малої Антанти стала
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* Тут і далі документи цитуються мовою оригіналу.


