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ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО
ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ

В М. КИЄВІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО

ЦАРИЗМУ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
(КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Проблеми національних відносин, політики урядових

установ щодо народів, які проживають на території тієї чи іншої

держави, є стержневими для її існування, лакмусовим папірцем

її демократизму. Особливо загострені ці питання у багатонаціо#

нальних державах, до яких належить й Україна. Тому надзви#

чайно важливо досліджувати історичний досвід, накопичений

попередніми поколіннями, державними режимами, які прави#

ли на нашій землі в минулому. Враховуючи це, досить актуаль#

ним є аналіз національної політики російського царизму в

Правобережній Україні, населення якої було і залишається

багатонаціональним. 

Потрібно зазначити, що дослідники зверталися і звер#

таються до цього питання чи до окремих його аспектів. До пер#

шої групи досліджень потрібно віднести роботу М.Г.Щербака та

Н.О.Щербак (аналізується національна політика російського

царизму в Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на

початку ХХ століття) та колективну монографію науковців Інс#

титуту політичних і етнонаціональних досліджень НАН Украї#

ни – “Національні меншини України у ХХ столітті: політико#

правовий аспект” (досліджується політико#правовий статус

національних меншин)1. До другої – праці Даніеля Бовуа (роз#

глядається політика Росії щодо польського населення Право#

бережжя з 1831 до 1914 року), В.Васильчика (досліджується

історія німців України з часу їхньої появи на українських
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теренах до наших днів), М.Бармака, О.Іващенко, Ю.Поліщука,

О.Суліменка та ін. (вивчається діяльність російської адмініст#

рації щодо окремих етнічних груп Волині)2. Ці роботи базують#

ся на ґрунтовній джерельній базі, зокрема архівній. Але, на на#

шу думку, далеко не всі архівні джерела у них використані.

Виходячи з цього, автор ставить перед собою завдання

окреслити коло документів Центрального державного історич#

ного архіву в м. Києві, що висвітлюють національну політику Ро#

сії в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. та

дати їм характеристику. 

Потрібно зазначити, що в ньому здебільшого збері#

гаються документи центральних  органів влади, що надходили

до краю із С.#Петербурга, а також керівних органів Київського,

Подільського і Волинського генерал#губернаторства, канцеля#

рій губернаторів цих губерній та інших губернських установ,

інформаційні довідки про етнонаціональну та етноконфесійну

ситуацію у відповідних регіонах. В основному вони зібрані в

таких фондах, як:  317 – прокурора Київської судової палати;

422 – Канцелярії Київського, Подільського, Волинського гене#

рал#губернатора; 481 – Центральної комісії по ревізії діяльності

дворянських депутатських зібрань Київської, Волинської,

Подільської губерній; 533 – Канцелярії Київського військового

губернатора; 707 – Управління Київського навчального округу;

1423 – Єврейської історико#археографічної комісії при істо#

рико#філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук

України; 1599 – Помічника начальника Волинського губернсь#

кого жандармського управління в Житомирському, Овруць#

кому, Старокостянтинівському повітах та деяких інших. У них

зібрані документи та матеріали, що дають можливість проана#

лізувати як діяльність центральних органів влади (імператор,

Сенат, уряд, міністерства), так і місцевих органів управління

(канцелярія Київського, Подільського, Волинського генерал#

губернатора, губернські правління, губернські казенні палати,

губернські правоохоронні органи, повітові органи влади та ін.)

щодо політико#правового регулювання етнонаціональних,
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етноконфесійних та етнокультурних відносин на території Пра#

вобережної України наприкінці ХVIII – початку ХХ століття. 

Умовно їх можна розділити на шість груп:

1. Укази, розпорядження, циркуляри імператора, Сена#

ту, уряду, які стосуються політико#правового регулювання на#

ціональних відносин у Правобережній Україні;

2. Рішення, розпорядження канцелярії генерал#губерна#

тора, губернських установ щодо реалізації на території краю

державної національної політики та їхня переписка з С.#Пе#

тербургом;

3. Інформаційні звіти губернаторів (щорічні), рапорти, в

яких містяться дані про рух населення, особливості його розсе#

лення, господарську діяльність представників етнічних спіль#

нот краю, стан освіти та ін.;

4. Інформаційні, аналітичні та доповідні записки чинов#

ників губернських установ щодо життя та діяльності етнічних

спільнот, які мешкали на територіях їхніх губерній;

5. Листи, скарги, заяви мешканців краю щодо діяльності

місцевих органів влади;

6. Статистичні відомості, інші матеріали, які відобра#

жають різні аспекти життя та діяльності етнічних спільнот

Правобережної України.

Особливий інтерес серед них викликає 442 фонд, у якому

зберігаються документи, матеріали, які або надходили до Канце#

лярії Київського, Подільського і Волинського генерал#губернато#

ра з С#Петербурга, губернських центрів краю, або продукувалися

нею. Багато з них стосується усіх етнічних спільнот Правобереж#

ної України. Так, надзвичайно цікава інформація щодо кількості,

розселення етнічних спільнот Правобережної України (Півден#

но#Західний край), їхньої господарської діяльності, культурного

та релігійного життя в середині та кінці ХІХ століття міститься у

доповідях і звітах генерал#губернатора на ім’я імператора, що

зберігаються у цьому фонді3. Схожа інформація щодо Волинсь#

кої, Київської, Подільської губерніях  зібрана в щорічних звітах

їхніх губернаторів “Про стан губерній”4.
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Крім загальних матеріалів і документів про етнічні

спільноти, які мешкали на території Правобережної України, в

фонді також зберігаються такі, що стосуються окремих етносів

краю. Так, у ряді справ5 зібрані царські укази, постанови Сена#

ту, розпорядження уряду, а також доповідні записки, інфор#

мації, приписи канцелярії Київського генерал#губернатора з

проблем життя та діяльності єврейського населення в смузі

осілості. Дуже цікава інформація щодо умов життя останніх

міститься також у зібраних тут листах і клопотаннях євреїв про

відстрочення термінів їхнього переселення або про дозвіл на

проживання на обжитих ними місцях.

У цьому ж фонді зберігається також багато документів,

що висвітлюють процес переселення та облаштування на

території краю німецьких колоністів, їхнє господарське, духов#

не, культурне життя, а також діяльність місцевих органів влади

щодо переселенців. Зокрема, у справі № 1932  зібрані звіти

чиновників митниць Волинської та Подільської губерній про

кількість іноземних переселенців, які перетнули російсько#

австрійський кордон з 1800 до 1861 року6, в справі № 430  – чис#

ленні прохання колоністів на ім’я Київського генерал#губер#

натора про їхнє переселення з Царства Польського на терито#

рію Волині7. 

У справах фонду також зберігаються матеріали, які вис#

вітлюють процес облаштування колоністів на території краю.

Зокрема, надзвичайно цікавими є документи про створення в

німецьких колоніях досить розгалуженої освітньої системи,

функціонування якої сприяло тому, що німецьке населення

було найосвіченішим у Правобережній Україні8.

У багатьох справах фонду  зібрані матеріали та докумен#

ти, що висвітлюють дискримінаційну політику російського ца#

ризму щодо німецьких колоністів та її реалізацію місцевими

адміністраціями9. Надзвичайно цікаві матеріали є в справах, у

яких зберігаються доповідні записки, рекомендації, звіти комі#

сії, яку було створено при уряді Російської імперії для вивчення

“стану іноземної колонізації на Волині та її обмеження”10. 
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Для розуміння усієї гостроти ситуації, що склалася між

німецькими переселенцями та російським царизмом наприкін#

ці ХІХ – початку ХХ століття в Правобережній Україні, мають

справи, у яких зібрані скарги колоністів на свавілля місцевої

влади11, а також документи, що висвітлюють їхній опір висе#

ленню з обжитих земель і спробам русифікації німецьких шкіл

в колоніях12. 

Зберігається у 442 фонді й багато матеріалів і докумен#

тів, які дають змогу дослідити політико#правові засади появи на

території Правобережної України, в першу чергу Волині, чесь#

ких поселенців, їхнього закріплення тут, налагодження гос#

подарського, культурного, релігійного життя. Зокрема, у ряді

справ зберігаються документи, які показують хід переселення

чехів на територію краю та дії місцевих адміністрацій щодо

них13. Особливо цінна інформація щодо кількості й особливості

розселення чеських поселенців міститься у звітах Міністерства

внутрішніх справ14. 

Багато справ фонду Канцелярії Київського генерал#

губернатора містять документи, що висвітлюють створення та

функціонування в чеських поселеннях краю шкіл15, а також

діяльність місцевих органів влади після їх закриття16. 

Важливе значення для розуміння методів впливу російсь#

кого царизму на етнорелігійну ситуацію в Правобережній Україні

мають справи 442 фонду, в яких зберігаються документи, що

показують діяльність С.#Петербурга та місцевих адміністрацій зі

створення так званої “гуситської церкви”, а коли ця спроба прова#

лилася, то з навернення чеських переселенців у православ’я17. 

Цікава інформація про умови життя чеських переселен#

ців у Правобережній Україні та їхні взаємостосунки з органами

влади зберігається у справах 442 фонду, у якому зібрані їхні лис#

ти, клопотання, заяви до різних адміністративних установ18. 

Значна частина матеріалів і документів, що зберігаються

у фонді Канцелярії Київського генерал#губернатора, стосується

політики царизму щодо польського населення. І це зрозуміло,

адже після приєднання Правобережної України до Російської
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імперії саме в нього була відібрана влада, й тому С.#Петербург,

місцева адміністрація як могли утверджували тут своє пануван#

ня. Зрозуміло, що це відбилося у великій кількості різних ука#

зів, циркулярів, розпоряджень, довідок і т.д. Зокрема, в частині

справ зібрані документи, присвячені діяльності місцевих орга#

нів влади щодо легітимізації польської шляхти краю, тобто

підтвердженні, або непідтвердженні її в дворянському стані19,

та скарги декласованої шляхти20. 

Надзвичайний інтерес для дослідників має доповідна за#

писка, яку 17 вересня 1849 р. направив російському імператору

Київський генерал#губернатор Бібіков. У ній викладені заходи

щодо асиміляції найбагатшої частини польської шляхти Право#

бережної України, ліквідації тут “польського духу”21. А також

указ Миколи І про обов’язкове залучення заможної польської

шляхти на військову, цивільну службу на території великоро#

сійських губерній, яке шляхта  назвала “рекрутським набором”,

листування про його виконання22, списки молодих шляхтичів

Київської губернії, яких “планувалося” взяти на службу23. 

У 442 фонді зібрано багато матеріалів і документів, що

висвітлюють ситуацію, яка склалася в Правобережній Україні

під час польського повстання 1863 р., та боротьбу російського

царизму з його учасниками. Так, у справі  № 750 зберігається

“Огляд стану Південно#Західного краю в 1863 і 1864 рр.”, де

викладена діяльність генерал#губернаторської адміністрації під

час і після повстання 1863 р.24. У кількох справах зібрано мате#

ріали про арешти учасників повстання та переписка з цього пи#

тання Київського генерал#губернатора Безака з міністром внут#

рішніх справ О.Валуєвим25, про конфіскацію їхнього майна та

допущені російськими чиновниками при цьому зловживання26

та скарги польської шляхти на них27. 

Великий інтерес для науковців, які вивчають національну

політику російського царизму, мають справи, що містять доку#

менти про запровадження ним у січні 1864 р. так званого “по#

датку на національність”, тобто на польських мешканців Право#

бережної України, та про його збір аж до кінця ХІХ століття28. 
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Аналіз документів, що зберігаються у 442 фонді, свід#

чить про те, що в основі політики С.#Петербурга, місцевих ад#

міністрацій щодо польського населення Правобережної Украї#

ни лежала не лише декласація переважної більшості шляхти, а

й підрив її економічних можливостей та посилення тут позицій

росіян29, обмеження їхньої участі в роботі дворянських зібрань

як станових органів влади30, перебування на державній службі31. 

Крім того, документи багатьох справ 442 фонду свідчать,

що російський царизм боровся не лише проти економічного

домінування поляків у Правобережній Україні, а й проти куль#

турного32. Особливо це стосувалося освіти33. 

Потрібно зазначити, що й в інших фондах ЦДІАУК збе#

рігається багато документів, що проливають світло на діяль#

ність російського царизму щодо регулювання національних

відносин у Правобережній Україні. Так, у справах 481 фонду

зібрані матеріали й документи, що висвітлюють діяльність офі#

ційної влади але “ревізії діяльності дворянських депутатських

зібрань Київської, Волинської та Подільської губерній”, а

точніше – для зменшення в них впливу польської шляхти й,

відповідно, посилення в дворянських депутатських зібраннях

краю позицій російського дворянства. 

Досить цікаві матеріали та документи, що дають мож#

ливість дослідити діяльність С.#Петербурга, місцевих органів

влади щодо регламентування господарської діяльності етнічних

спільнот, які мешкали на території Правобережної України, зіб#

рані в 553 фонді (документи канцелярії Київського військового

губернатора). В першу чергу це стосується єврейського насе#

лення краю. Зокрема, там зберігаються постанови та циркуляри

Сенату, Міністерства внутрішніх справ, розпорядження,  ра#

порти, доповідні записки, звіти канцелярії Київського військо#

вого губернатора про перебування євреїв на державній службі,

про призов їх до армії та розшук осіб, які ухилялися від вико#

нання рекрутської повинності. А також скарги євреїв на чинов#

ницьке та поліцейське свавілля (вимагання хабарів, побиття,

нехтування законами і т. д.)34. 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

412



Цінні матеріали та документи для розуміння етнокон#

фесійної ситуації в Правобережній Україні зберігаються у спра#

вах 192 фонду (фонд Митрополита Київського і Галицького).

Зокрема, вони дають змогу дослідити процес ліквідації на тери#

торії краю уніатської церкви, послаблення позицій католициз#

му та посилення російського православ’я35.  

Важливим джерелом для вивчення стану освіти на тери#

торії Правобережної України є справи 707 фонду (фонд Управ#

ління Київського навчального округу). Так, вони дають можли#

вість ознайомитися з діяльністю С.#Петербурга, місцевої влади

щодо ліквідації польської36, єврейської37 систем освіти та заміни

їх на російську. Особливий інтерес викликають справи, в яких

зібрані матеріали та документи, що стосуються створення,

функціонування та закриття Кременецького (Волинського) лі#

цею38, Житомирського рабинського училища39 та Житомирсь#

кого єврейського вчительського інституту40. 

У справах фонду зберігається також багато документів,

присвячених проблемам створення, функціонування на Право#

бережжі німецьких41, чеських шкіл42 і політиці місцевих адмі#

ністрації щодо них. 

Великий інтерес серед справ цього фонду викликає

справа “Про існування в губерніях шкіл з німецькою та чеською

мовами навчання без дозволу місцевої влади”, яка свідчить, що

російський царизм робив все, аби підпорядкувати своєму впли#

вові німецькі та чеські школи й перетворити їх в інструмент

русифікації німецьких і чеських колоністів43. 

Надзвичайно цікаві документи для дослідження конкрет#

них дій російської адміністрації Правобережної України з

регулювання національних відносин зібрані у фондах судових,

правоохоронних  і контролюючих органів влади. Зокрема, у фон#

ді Канцелярії Київського окремого цензора Міністерства

внутрішніх справ і фонді Київського тимчасово повіреного у

справах друку Міністерства внутрішніх справ зберігаються доку#

менти, що висвітлюють діяльність цих контролюючих органів

щодо відстеження та обмеження надходження на територію
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краю закордонних періодичних видань (польські, німецькі,

чеські)44. У фондах Київського, Подільського та Волинського гу#

бернських жандармських управлінь є документи, що відобра#

жають переслідування владою представників етнічних спільнот

цих губерній за прагнення відстоювати свої національні права45. 

Особливим джерелом для вивчення поведінки німець#

ких колоністів, їхніх стосунків із місцевим населенням є фонд

Прокурора Київської судової палати46. Тут містяться документи

про заколоти в окремих колоніях Волині та висилку німців з

них в інші регіони імперії та за її межі. 

Ряд важливих відомостей зберігають матеріали фонду

Помічника начальника Волинського головного жандармського

управління в Житомирському, Овруцькому та Старокостянти#

нівському повітах47. Тут знаходяться документи управління про

перевірку благонадійності німців#баптистів, які проживали в

Житомирському повіті, а також відомості про їхні з’їзди тощо.

Надзвичайно цікавою для дослідників політико#право#

вого становища єврейського населення Правобережної України

є колекція документів, яку зібрала єврейська історико#архео#

графічна комісія при історико#філологічному відділенні Все#

української академії наук. Вони зосереджені в 1423 фонді. В

основному це копії документів державних органів влади (кан#

целярій імператора, Сенату, Міністерств внутрішніх справ і

фінансів, генерал#губернатора та ін.), доповідні й аналітичні

записки місцевих органів влади про внутрішнє становище

єврейських громад, діяльність цадиків, казенних рабинів,

документи про функціонування Житомирського рабинського

училища та створення єврейських землеробських колоній48. 

Особливий інтерес викликає справа № 16, в якій зібрані

матеріали про правове становище євреїв Правобережної Украї#

ні за період з 1795 до 1895 р.49,  та справа №  3, де зібрані листи

відомого єврейського громадського діяча та письменника

Г.Богрова50. Зокрема, в листах містяться цікаві роздуми, оцінки

щодо внутрішнього життя єврейської громади краю та ставлен#

ня російської адміністрації до єврейського питання. 
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Наведений матеріал свідчить, що у фондах Централь#

ного державного історичного архіву України в м. Києві збері#

гається значний масив документів і матеріалів, що висвітлюють

діяльність як центральних, так і губернських органів влади що#

до регулювання національних відносин у Правобережній Ук#

раїні. Вони, зокрема, дають змогу, ґрунтовно дослідити політи#

ку російського царизму стосовно усіх значних етнічних спіль#

нот Правобережної України. В першу чергу це стосується мігра#

ційних процесів, які стимулювалися російською адміністра#

цією та привели до того, що протягом ХІХ – початку ХХ ст.

етносоціальна структура населення краю значно змінилася.

Багато документів і матеріалів, що містяться в них, висвітлюють

діяльність як С.#Петербурга, так і губернських адміністрації

щодо регламентування господарської діяльності представників

різних етнічних спільнот, їхнього громадського, культурного та

релігійного життя. 
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