³ Селянство України за умов соціально-економічних трансформацій
та суспільно-політичних потрясінь другої половини ХІХ – ХХ ст. ³

Селянство України за умов соціальноекономічних трансформацій та суспільнополітичних потрясінь другої половини
ХІХ – ХХ ст.
The peasantry of Ukraine under the conditions of
socio-economic transformations and socio-political
upheavals of the second half of the nineteenth –
twentieth century
УДК: 069=161.2 (477)“1796-1917”–058.52
DOI: 10.31651/2413-8142-2020-23-5-13
А. С. Бойко-Гагарін
кандидат історичних наук, завідувач сектором проблем
фондової роботи Національного музею історії України
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4610-3665

СЕЛЯНСТВО ТА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО
В РОСІЙСЬКІЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКІЙ
ІМПЕРІЯХ У ХІХ-ХХ СТ.
У всі часи фальшивомонетниками були представники
найрізноманітніших професій, національностей та
соціальних верств. Не є винятком і селяни. Про
виготовлення селянами фальшивих грошей писали газети
у ХІХ ст. В архівних джерелах знаходимо низку прикладів
виявлення підробок серед сплачених сум податків, адже
селянство було менш захищеним перед збутом фальшивих
грошей. Будучи переважно неграмотними, селяни радились
між собою для убезпечення від підробки. Часто через
неможливість розпізнання підроблені гроші могли довго
обертатися між селянами.
Сільське місцевість була привабливою можливістю
непомітно виготовляти грошові фальсифікати. Відомі
факти викриття селян-виробників фальшивих монет,
використання ними саморобних пресів та ливарних форм,
намальованих вручну паперових грошей.
До скасування кріпацтва в Російській імперії частим
об’єктом фальсифікації були документи для втікачів від
поміщиків. Із початком Першої світової війни з’явилися
також і кардинально інші види підробок, ставши новою
загрозою для селянства.
Ключові слова: підробка грошей, фальсифікація
монет, імперська доба, українські губернії,
оподаткування, архівні джерела, газетні публікації,
технології виготовлення, Перша світова війна.

Постановка проблеми. У всі часи до лав
фальшивомонетників притягувало представників
найрізноманітніших професій [1, 69-77],
національностей [2, 14-29] та соціальних верств. Відомі
фальшивомонетники також серед селян, виявлення
фальшивих грошей було поширеним явищем. У
сучасній українській історіографії проблема
фальшування та побутування підроблених грошей в

Російській та Австро-Угорській імперії детально не
вивчені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематиці фальшування грошей в Російській
імперії в дорадянський час присвячені праці
В. Сокольського [3] та В. Данилевича [4]. Вивчення
історії грошового обігу Російської імперії, зокрема
фальшивомонетництва, не набирає популярності в
СРСР. Лише Е. Стефановським [5] введено у науковий
обіг зразок підробленого кредитного білету із карної
справи з фондів Харківського історичного архіву.
Сьогодні тематика фальшування грошей у добу
імперіалізму розглянута в фокусі найрізноманітніших
аспектів у працях: В. Коцура [6], С. Орлик [7; 8],
І. Колобової [9], Я. Адріанова [10] та Л. Квізікявічуса
[11]. Питанню фальсифікації грошей в АвстроУгорській імперії присвячено ряд праць О. Огуя [12;
13; 14]. Окремі питання вказаної теми висвітлено у
дослідженнях А. Бойко-Гагаріна [15; 16].
Основні проблеми [17, 224-239] та стан фінансів в
Російській імперії встановлено професором
В. Орликом [18, 96-108], досліджено органи
фінансового управління [19, 66–73], а також визначено
джерела дослідження [20, 171-177; 21, 98-110; 22]. Увагу
вченого акцентовано на фіскальній політиці уряду
Російської імперії, розглянуто регіональні особливості
оподаткування українських губерній [23, 281-283] та
окремих національних менших [24, 157-163], механізм
збирання податків [25, 205–210; 26, 120-124] та їх обсяги
[27, 118-120], а також оподаткування сільського
населення [28; 29, 83-86].
Мета дослідження полягає у тому, щоб дослідити
участь селянства у процесах, повязаних із підробкою
та збутом фальшивих грошей, спираючись на раніше
неопубліковані архівні джерела та дані повідомлень
тогочасних газет.
Методологія дослідження. Методологічні
підходи дослідження фінансової історії Російської
імперії першої половини ХІХ ст. розроблено
В. Орликом [30, 59-64]. У нашому дослідженні
використано загальноісторичні методи: критичний,
хронологічний, типологічний, аналітичний та синтет
ичний. Під час наукового вивчення фальсифікації
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грошей у Російській імперії нами застосовано
структурно-хронологічний підхід. Питання участі
селянства у фальшуванні грошей та пов’язаних із цим
процесах розглянуто в комплексі окремих структурних
частин (фінансові злочини селян, оподаткування
сільського населення та виявлення підроблених
грошей, масові виявлення підроблених грошей серед
селян, технології фальсифікації грошей у сільській
місцевості, підробка документів та цінних паперів,
особливості фальшування грошей під час Першої
світової війни), кожна з яких викладена за
хронологічним принципом.
Виклад основного матеріалу . У статті
проаналізовано
особливості
проблеми
фальшивомонетництва та її зв’язок із верствою селян
від часу третього поділу Польщі та приєднання
українських земель під владу Російської, Австрійської
і згодом Австро-Угорської імперій до часу їх розпаду,
визначаючи географічні межі дослідження сучасною
територією України, що в зазначений період входила
до складу імперії Романових та Габсбургів.
Фальсифікація грошей та фінансові злочини
селян. Отримати необхідні для фальсифікації грошей
навички могли різні соціальні верстви, наприклад
селяни, яких залучали до багатоетапного ланцюгу
виготовлення монет. Так, М. Деммені описав
кадровий склад монетного двору у м. Єкатеринбурзі:
«/…/ при Монетному Дворі мала працювати
величезна кількість осіб. У 1750-х рр. було не менше
400, потім ця кількість досягає 2000 домогосподарств
у 1850-х рр., у 1860-х рр. вся ця маса вербувалась з
гірничих заводських селян, зобов’язаних своєю
працею Казні, від цієї праці не звільнялись навіть
малолітні /…/» [31, 76].
На сторінках газет ХІХ ст. знаходимо свідчення
про випадки причетності селян до виготовлення
фальшивих грошей [32, 132-149]. У квітні 1895 р. у
м. Тернополі затримано підозрюваних у
фальшивомонетництві мешканців с. Лановець –
Михайла Стшемена та Луку Міхлера, переданих до
місцевої в’язниці [33, 3]. Цікавий випадок із
затриманням фальшивомонетника стався у вересні
1892 р. у м. Сопів неподалік Коломиї. 17-літній селянин
на прізвище Хрущ вдався до підробки срібних
5 гульденових
монет.
Згодом
юний
фальшивомонетник сам збув власні підробки на
ринку, купивши масла, але після виявлення підлогу
був затриманий. У суді під час розгляду справи винний
стверджував, що став жертвою свого зухвальства, а
збут фальшивої монети це лише жарт. Невдалого
фальшивомонетника засудили до 4 денного
ув’язнення [34, 3]. Тобто це свідчить про доступність
для мешканців сільської місцевості всіх необхідних
засобів та можливості оволодіння необхідними
навичками для виготовлення підробок грошей.
Переплавлення старих мідних монет у зливки в
періоди коливання ринкової ціни на мідь було, відомим
злочином серед населення. Він був більше
характерний для сільського населення, для якого були
доступними ковальські приміщення плавлення
металів. 13 лютого 1820 р. євреї Юся Аврамський та
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Ігнат Зайченко Ісоцький, маючи неприязнь до селянки
Ганни Звоннікової за буцімто крадіжку нею у них
горілки, звинуватили її у переплавлянні старих мідних
монет. Згодом слідство виявило причетність самих
Аврамського та Ісоцького до цього виду незаконної
діяльності у котлярних майстернях [35, 18-18 зв.].
Оподаткування сільського населення та
виявлення підроблених грошей. Найбільш часті
згадки щодо причетності селян до фальшування монет
у Російській імперії в архівних джерелах знаходимо у
справах щодо виявлення підробок серед сплачених сум
податків та зборів [36, 55-75]. Проаналізувавши дані
державних історичних архівів, ми дійшли висновку,
що основним шляхом виявлення фальшивих асигнацій
були сплачені селянами, міщанами [37, 1] та козаками
суми грошей, про що зазвичай повідомлялося
збирачами податків [38, 1-3]. 17 квітня 1812 р. у
прикажчика Василя Герасименко, який служив
поміщику Петру Борздну, у с. Медведов у
Стародубському повіті, було виявлено одну фальшиву
асигнацію номіналом 25 руб. зразка 1811 р. з № 387476.
Підробку розпізнали серед сплачених коштів
подушних зборів за селян. На вимогу суду прикажчик
повідомив, що отримав гроші від свого поміщика, на
що Петро Борздна надав детальні пояснення та завірив
суд у власній необізнаності щодо фальшивості
переданих грошей, адже не міг помітити та відрізнити
підробку асигнації серед інших численних банківських
білетів [39, 2]. Фальшиву асигнацію було виявлено
серед сплачених грошей подушного сбору у козака с.
Слоут [40, 1], а також у селянина Шереметьєва,
затриманого у м. Глухові [41, 1-2]. У січні 1908 р. у
Змієвському повіті Харківської губернії було
затримано селянина Філіпа Ільїна Дурнєва, який
сплатив збирачу податків Микиті Філіпову Черкасову
10 руб., що виявилися фальшивими. Слідством було
встановлено, що Філіп Дурнєв отримав загалом 5 таких
кредитних білетів у розрахунок за постачання
кам’яного вугілля і 4 білети вже зміг витратити, не
підозрюючи, що вони фальшиві. Останній п’ятий
кредитний білет номіналом 10 руб. із серією Л.А.Х. та
№ 842706 зразка 1898 р. залишив на сплату податків
[42. 2-2 зв.].
Таким чином, селянство було найменш
захищеною верствою перед фальшивомонетниками,
найбільше підпадало під загрозу отримання
підроблених грошей та понесення збитків. 25 січня
1911 р. керівнику Катеринославського губернського
жандармського управління було надіслано
повідомлення агентурної розвідки, що у м. Єнакієве
має прибути із м. Нахічевані громадянин на прізвище
Кононенко, який планував збут підробок на ярмарках
серед місцевих селян. Його було затримано, виявивши
у підкладці на грудях в піджаку фальшиві 10 руб. та дві
срібні 1 руб. монети [43, 1-1 зв.].
Будучи тривалий час переважно неграмотними,
селяни радились між собою під час здійснення
операцій з купівлі-продажу та збору податків для
убезпечення від підробки. Мешканець с. РуссоКрикливиця Ольгопільського повіту Андрій Подолян,
збираючи податки, показав отримані ним підозрілі
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25 руб. дяку місцевої церкви та сільському старості,
які в час здачі ним суми зібраних грошей були в
канцелярії. Оглянутий кредитний білет
охарактеризували так: «/…/ що він, здається, добрий
та його можна брати /…/» [44, 18]. Часто через
неможливість розпізнавання, підроблені гроші могли
довго обертатися між селянами. Відомі випадки
тривалих епізодів обігу підробок до моменту
виявлення. 4 травня 1828 р. Київський цивільний
губернатор повідомив військовому губернатору
П. Желтухіну про отримання ним від
Радомишльського нижнього земського суду зразка
фальшивого рубля, виявленого у селянина Овруцького
повіту Івана Геля. Той отримав підробку від селянина
с. Раковичі Савви Бобра при розміні у м. Радомишлі,
який своєю чергою отримав його від Зимовського за
продане угіддя, який отримав зазначений рубль в
обмін на полтинники сріблом та мідні гроші за
продану корову від селянина Сквирського повіту Івана
Рапаюка. Радомишльський нижній земський суд не
визнав нікого з селян винними [45, 1-1 зв.].
Масові виявлення підроблених грошей серед
селян. Сплеск виявлення фальшивих кредитних білетів
відбувся у 1880-ті роки на Поділлі, коли у селян із
околиць містечок Дунаївці, Летичів, Деражня, Бар та
Хмільник регулярно виявлялися підробки. Значна
кількість підроблених 3 руб. кредитних білетів
настільки вплинула на свідомість подолян, що змусила
купців та промислових виробників, які мали справи з
готівкою, самостійно оволодіти навичками
розпізнавання фальшивих банкнот. Пошуки
подільських фальшивомонетників завершилися
розкриттям банди виробників підробок, спираючись
на свідчення селянина з м. Новоград-Волинського
повіту Модеста Магнушевського. Останній повідомив,
що отримав вигідну пропозицію дешево придбати
жито у Бродзевича Гельгарда на 1000 руб. та вирушив
у м. Тростянець. Там йому було запропоновано
придбати підроблені кредитні білети на цю ж суму у
м. Житомирі. Прибувши у місто, Б. Гельгард одягнув
на очі М. Магнушевському темні окуляри і, посадивши
у карету, відвіз у місце виготовлення підробок. Це був
двоповерховий будинок, в якому, спускаючись угору
та вниз, через всі приміщення було чутно звуки
працюючого пресу. Погодившись підготувати
потрібну суму, М. Магнушевський пообіцяв
повернутися для здійснення незаконної угоди на
наступний день, повідомивши про все поліції. Однак
точних координат місця виготовлення підробок він не
знав. Він також підозрював, що вказані особи швидше
за все планували видати йому замість партії підробок
пачку нарізаного під розмір кредитних білетів чистого
паперу, лише зверху та знизу підклавши справжні
грошові знаки [46, 21-23]. Враховуючи той факт, що у
більшості зафіксованих на Поділлі у зазначений період
випадків виявлення серед селян фальшивих грошей
(Рис. 1) неможливо було встановити винних у
виготовленні та збуті, справи закривалися після
проведення формального слідства як такі, за якими
недостатньо доказів та не було виявлено винних [47,
31].

Рис. 1. Фальшиві 5 руб. зразка 1880 р., виявлені
у Вільгельма Маринга у м. Дунаївці [48]
Технології фальсифікації грошей у сільській
місцевості. Сільське населення не лише було
привабливим для збувальників фальшивих грошей.
Авантюристів вабила також можливість бути
непоміченими в малозаселених районах. У таємно
організованих поза містами майстернях виготовлення
фальшивих грошей зменшувався ризик виявлення та
підозри виготовлення монет, адже організувати
виробництво підроблених монет у містах було значно
важче зробити непоміченим. Тому в архівних
джерелах ми знаходимо також свідчення про факти
викриття селян як виробників фальшивих монет. Часто
для нанесення на поле заготовки зображення
фальшивої монети фальшивомонетниками
використовувалися саморобні преси. Виготовлені за
допомогою карбування олов’яні 11 шт. підроблених
монет номіналом 15 коп., 5 монет номіналом 10 коп.
та олов’яні заготовки було виявлено у помешканні
Прокофія Голуба у с. Сторожове Полтавської губ.
Жінка господаря Олександра Голубова, а також
селянин того ж села Діомид Бузина також займались
фальшивомонетництвом [49, 2]. У січні 1913 р.
Харківським жандармським управлінням було
порушено кримінальну справу проти селянина Марка
Трофимовича Фісака, у будинку якого на хуторі
Камишеватому Люботинського повіту окрім форм
для лиття фальшивих 1 руб. монет зразка 1896 р. також
виявлено спеціальні пристрої для лиття половин
вибухових пристроїв різного розміру [50, 1-1 зв.].
Процес підробки монет частіше зводився до
використання техніки лиття металу у форму для
отримання заготовки [51, 57-68; 52, 68-72, 53, 15-17].
Процес підробки паперових грошових знаків був
значно складніший, вимагав виготовлення
спеціального друкарського кліше [54, 66-77], був менш
характерним для фальшивомонетників у сільській
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місцевості. Характерним для селян було явище
підробки банкнот шляхом їх малювання вручну на
простому папері. Про мальовані тушшю асигнації
25 руб. номіналу 20 роду підробки повідомляє у
1833 р. в спеціальному інформаційному бюлетені
Департамент зовнішньої торгівлі [55, 8 зв.]. За
виготовлення фальшивих 3 руб. малюванням вручну
під мікроскопом селянин Іван Філіпов Васильченко
був осуджений від 29 серпня 1890 р. Київським
окружним судом на позбавлення всіх прав та заслання
до Сибіру [56, 2].
Підробка документів і цінних паперів. Підробці
підлягали найрізноманітніші фінансові документи та
цінні папери, що могли полегшити життя чи надати
прибуток окремим особам. До скасування кріпацтва
частим видом фальсифікації були випадки підробки
документів для кріпаків-втікачів від поміщиків. У
1843 р. харківського купця 2 гільдії Савви Морозова
втік кріпак на прізвище Почтарьов, який зміг придбати
фальшиві документи про причетність його до спілки
міщан м. Кишинева [57, 1-1 зв.]. 16 грудня 1852 р.
Острозькому міському правлінню доставлено
свідчення про місцевого мешканця Павла
Крупницького, сина острозького обер-офіцера, наче
той зберігає в себе 100 руб. банковий депозитний білет.
Звинувачуваний заявив буцімто отримав його,
вигравши у преферанс у невідомих офіцерів під час
пікніку в селі на околиці м. Луцька. Місцевим
правлінням було вирішено надіслати бланковий білет
у Київську контору Д ержавного банку для
засвідчення, адже на білеті його номер був нанесений
вручну, а не літографським способом, та й сам білет
був з минулим терміном отримання грошей. У
лютому 1853 р. із Київської контори Державного банку
надійшла відповідь, що зазначені депозитні білети не
вимагають наявності підпису чи номеру, але мають
бути вилучені у зв’язку з закінченням терміну
використання [58, 19].
Перша світова та нові тенденції
фальшивомонетництва. Велика війна створила нові
реалії в грошовому обігові, спричинивши ріст цін і
продовольчі проблеми [58, 114-133], монетний голод
[59], а також державні позики на потреби війни [60, 2938]. Російська влада в окупованій російськими
військами території Галичини проводила політику
примусового впровадження російських грошей із
заниженням курсу австро-угорських корон, а також
збільшення податкового тягаря для населення [61; 62,
27-33]. У відповідь відбулася фінансова диверсія
Австро-Угорщини шляхом упровадження у грошовий
обіг фальшивих російських грошей [63, 51-54]. Появу
під час Першої світової війни в обігу Російської імперії
грошей нового зразка – «розмінних марок» [64, 141148] також не оминули фальшивомонетники [65, 143164]. Про це свідчать київські «Вечерняя Газета» та
«Кіевлянин»: «Фальшиві марки. В Дарниці отримали
широкого поширення серед селян фальшиві марки
20-ти копійчаного номіналу. Сьогодні про це зроблено
повідомлення у місцеву поліцію» [66, 3]. «Фабрика
фальшивих марок. Одеса, 10 квітня. Останнім часом в
обігу з’явились багато підроблених марок. Розшуковій
поліції вдалось виявити у м. Калараш, Оргеївського
повіту, гарно обладнану типографію, що постачала
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на весь район фальшиві марки. Заарештовано 14 осіб.
Знайдено декілька десятків тисяч марок (П.Т.А.)» [67, 4].
Висновки. У всі часи до лав фальшивомонетників
притягувало представників найрізноманітніших
професій, національностей, а також соціальних верств.
Відомі фальшивомонетники також серед селян.
Отримати необхідні для фальсифікації грошей
навички могли широкі кола селян. У публікаціях газет
ХІХ ст. знаходимо свідчення про випадки причетності
селян до виготовлення фальшивих грошей. Для першої
половини XIX ст. через подорожчання міді
популярним видом злочину проти грошової маси
стало переплавлення обігових монет у зливки. Цей
процес був більше характерним для сільської
місцевості та переслідувався державою. Найбільш
часті згадки в архівних джерелах щодо сільського
населення, що брало участь у фальшуванні грошей в
Україні в імперську добу, знаходимо у справах щодо
виявлення підробок серед сплачених сум податків.
Селянство було найменш захищеним перед
фальшивомонетниками, а тому зазнавало збитків.
Будучи переважно неграмотними та здійснюючи
операції з купівлі-продажу, збираючи та сплачуючи
податки, селяни радились також між собою для
убезпечення від підробки. Часто через неможливість
розпізнати підроблені гроші могли довго обертатися
між селянами. Відомі випадки тривалих епізодів обігу
підробок до моменту виявлення.
Сплеск виявлення фальшивих кредитних білетів
відбувся у 1880-ті роки на Поділлі, коли у селян
регулярно виявляли підробки. У більшості випадків
зафіксованих на Поділлі, неможливо було встановити
винних у виготовленні та збуті фальшивих грошей.
Зважаючи на це, справи закривалися після проведення
формального слідства за недостатністю доказів.
Сільське населення було не лише привабливим
для збувальників фальшивих грошей. Авантюристів
приваблювала можливість бути непоміченими в
малозаселених районах, в організованих таємних
майстернях поза містами зменшувався ризик
виявлення та підозри виготовлення монет, адже
виробництво підроблених монет у містах було значно
важче зробити непоміченим. Тому в архівних
джерелах ми знаходимо також свідчення про факти
викриття селян-виробників фальшивих монет.
Виробниками фальшивої монети використовувалися
саморобні преси та ливарні форми. Фактів
налагодження якісних підробок банкнот ми не
знаходимо для сільської місцевості в зазначений
період, окрім випадків виявлення паперових грошових
знаків, намальованих селянами вручну.
Підробці підлягали найрізноманітніші документи
та цінні папери, що могли полегшити життя чи надати
прибуток окремим особам. До скасування кріпацтва
частим видом фальсифікації були випадки підробки
документів, що мали попит серед селян втікачів від
поміщиків. Із початком Першої світової війни грошова
система кардинально змінилась, з’явились також і
кардинально інші види підробок, ставши новою
загрозою для селянства.
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A. Boiko-Gagarin
PEASANTRY AND MONEY COUNTERFEITING
IN THE RUSSIAN AND AUSTRO-HUNGARIAN
EMPIRES IN THE XIX AND XX CENTURIES
Introduction. At all times, the ranks of counterfeiters
were attracted by representatives of various professions,
nationalities, and social classes. There are also known
counterfeiters from among the peasants.
Purpose. The purpose of the study is to determine
the role of the peasantry in the processes associated
with the forgery and sale of counterfeit money, based
on previously unpublished archival sources and
newspapers.
Originality. The peculiarity of this research is the
use of comparative and critical analysis of the
previously unpublished archival documents as the main
source of the study.
Conclusion. In the publications of newspapers of
the XIX century we have find evidence of peasants’
involvement in the production of the counterfeit money.
For the first half of the XIX century, due to the rise in
price of copper, a popular form of crime against the
money supply was the melting conversion of circulating
coins into ingots. This process was more typical of the
countryside and persecuted by the state. The most
frequent references in archival sources to the rural
population in the focus of the problem of counterfeiting
money in Ukraine in the imperial era are in cases of
detecting counterfeits among the paid taxes. The
peasantry was less protected and was in danger of
receiving counterfeit money and suffering losses. For a
long time, they were mostly illiterate and engaged in
buying and selling, collecting and paying taxes, the

³ Селянство України за умов соціально-економічних трансформацій
та суспільно-політичних потрясінь другої половини ХІХ – ХХ ст. ³

peasants also consulted among themselves for the
protection of counterfeiting. Often, because of the
inability to spot counterfeit money, it was possible to
rotate between peasants for a long time. There are
known cases of long episodes of counterfeiting until
the moment of detection.
The rural population was not only attractive to
counterfeiters for sailing the frauds. Adventurers were
attracted by the possibility of being uncovered in
sparsely populated areas, in organized secret
workshops outside the cities, the risk of detection and
suspicion of coin production was reduced. It was much
more difficult to make it unnoticed to organize the
production of counterfeit coins in cities. As the subjects
of the counterfeit have become also a variety of different
documents and securities that could make life easier or
make a profit for individuals. Prior to the abolition of
serfdom, cases of falsification of documents that were in
demand among the peasants of fugitive landlords were
a common form of falsification.
Since the beginning of the World War I, the
monetary system has changed completely and other
types of counterfeiting have also emerged, becoming a
new threat for the peasantry.
Key words: pennies, falsification of coins, imperska
doba, Ukrainian provinces, information, archives
dzherela, newspaper publications, technologies of
preparation, Persha svitova viyna.
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ПОЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ В ПЕРШІІЙ
ТРЕТИНІ ХХ СТ.: СТАНОВЛЕННЯ,
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ *
У статті розкрито загальні тенденції
кооперативного руху Європи в першій третині ХХ ст.
Виокремлено польську кооперацію та з’ясовано
особливості її регіонального розвитку. Вказано на
позитивну роль кооперації в економічному та
громадському житті поляків різних станів та статей.
Ключові слов а: МКА, Райффайзен, польські
кооператори, самоемансипація, «Сполем».

Постановка проблеми. Розвиток капіталізму в
європейських країнах сприяв руйнації традиційних
форм організації суспільства, котрі існували впродовж
попередніх століть. Промислова революція,
накопичення капіталу та синхронне погіршення
життєвих умов широких верств населення
європейських країн спровокували потужні
революційні потрясіння на початку ХХ ст.
Загострення суперечностей між окремими

_______________________________
* Статтю написано згідно з держбюджетною темою «Українська
революція (1917 – 1921 рр.): селянський фактор» (номер
державної реєстрації 0118U003864)

соціальними групами європейського соціуму та
пошук шляхів його можливого вирішення опинились
у центрі уваги громадських та політичних діячів того
часу.
Актуальність обраної нами для вивчення теми
зумовлена тим, що кооперація й кооперативний рух
відіграють особливо важливу роль у перехідні епохи,
у періоди так званих транзитних економік і
становлення громадянського суспільства.
Міжнародний досвід економічної самоорганізації
населення надзвичайно актуальний для сучасної
України. Насамперед, коли йдеться про найближчих
сусідів і події, що безпосередньо мали місце на теренах
нашої держави.
Мета статті полягає у тому, щоб на прикладі
функціонування польських кооперативів вивчити, як
національні кооперативи, об’єднуючи різні суспільні
верстви, сприяли згуртуванню нації її економічному
та громадянському зростанню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія
зародження та розвитку європейської кооперації
активно аналізувалася наприкінці XIX – у першій
чверті XX ст. Тогочас вийшли праці, автори яких були
активними учасниками європейського кооперативного руху. Серед них ґрунтовні роботи та аналітичні
розвідки С. Бородаєвського, В. Тотоміанца, М. ТуганБарановського та ін. З-поміж дослідників періоду
лібереалізації, можемо назвати праці Л. Файна,
В. Кабанова тощо. Відзначимо напрацювання
сучасних українських науковців С. Гелея, М. Журби,
О. Крамара, М. Міненка, О. Крапівіна, Г. Голуба та
інших. Серед зарубіжних науковців, питаннями
міжнародної і безпосередньо польської кооперації
займаються Р. Родригеш (очільник МКА в 2000-х рр.),
польські дослідники М. Папержинська-Турек,
Й. Томашевський, Р. Тожецький, Й. Волошиновський,
Б. Багінський, інші. Водночас не всі питання, що
стосуються впливу польської кооперації на
реформування польської політичної нації у першій
третині ХХ ст. розкрито повною мірою. Цим і
зумовлено вибір автором теми для вивчення.
Виклад основного матеріалу. До кінця ХІХ –
початку ХХ ст. країнами Європи поширилися різні
форми міської та сільської кооперації: споживча,
кредитна, інтегральна сільськогосподарська, житлова
тощо. Світова спільнота намагалася знайти рівновагу
в новій глобальній реальності й відповідно
міжнародний кооперативний рух отримав новий
позитивний стимул для подальшого розвитку. Великого
значення набуває кооперативний рух у перебудові
міжнародних економічних відносин. Тема створення
сприятливих умов для генерування кооперативних
організацій нового типу та нового міжнародного
економічного ладу неодноразово обговорювалася на
різних міжнародних конгресах.
Кооперація на польських землях Німецької імперії
мала свої особливості. Ініціатива поширення
сільськогосподарської кооперації у провінції Познань
належала місцевому польському духовенству та
великим землевласникам, котрі розглядали її як
потужний інструмент у відродженні національної
свідомості селянства, його економічного зміцнення.
З цією метою з 1856 р. в регіоні поширення набирають
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