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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.  Ефективне функціонування будь-якої держави залежить

від якісної роботи інститутів влади. При цьому важливою складовою залишається
участь  мешканців  в  усіх  процесах,  які  відбуваються  в  країні.  Одним  із  проявів
громадянської  свідомості  є  надання  допомоги  соціально  незахищеним
представникам  різних  верств  населення.  На  сучасному  етапі  розвитку  людства
благодійна діяльність заслуговує особливої  уваги.  Сьогодні  наша держава посідає
81-е місце зі 144 у світовому рейтингу благодійності, зокрема 29% українців беруть
участь  у  доброчинній  діяльності.  У  непростих  умовах  воєнного  часу  в  Україні
активізовано волонтерський рух, створено значну кількість організацій, метою яких
є  підтримка  збройних сил  держави та  допомога  населенню,  що постраждало  від
бойових дій. 

Вивчення  історії  благодійності  є  одним  із  важливих  завдань  сучасної
історичної  науки.  Особливу  актуальність  дана  тематика  набуває  при  аналізі
переломних моментів історії  –  періодів  військових конфліктів.  Саме в часи,  коли
змінюються  орієнтири  суспільства,  гостро  постає  питання  підтримки
військовослужбовців  та  їх  родин.  Період  середини  ХІХ  –  початку  XX  ст.  був
відзначений  низкою  збройних  зіткнень,  які  безпосередньо  торкнулися
південноукраїнських земель, що входили до складу Російської імперії. Представники
майже  всіх  верств  населення  країни  виявляли  бажання  допомагати  воїнам  та  їх
родинам.  Особливо  щедрими пожертвуваннями  відрізнявся  дворянський  стан.  Не
залишилися  осторонь  цього  процесу  й  представники  нобілітету  Бессарабії.
Допомога,  надана  дворянами,  була  неоціненною з  огляду  врятованого  людського
життя.

Вибір оптимальної моделі розвитку української держави сьогодні можливий
лише  за  умов  глибокого  дослідження  історичного  досвіду  та  усвідомлення  його
наступності. Вивчення доброчинної діяльності має неабияке практичне значення для
вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні.  У свою чергу, важливим є
опрацювання регіонального досвіду розвитку благодійності та системи соціального
піклування,  який  відображає  історичні,  національні  та  територіальні  особливості
того  чи  іншого  регіону.  Історія  становлення  благодійності  в  південноукраїнських
землях є не лише уроком історичного минулого Батьківщини,  а й прикладом для
сучасних еліт на етапі українсько-російського протистояння.

Зв’язок  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертація
підготовлена  в  межах  науково-дослідної  теми  кафедри  української  і  всесвітньої
історії  та  культури  Ізмаїльського  державного  гуманітарного  університету  «Історія
України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, простір, соціум»
(державний реєстраційний номер – 0117U005423).

Мета дисертаційного  дослідження:  дослідити  благодійну  діяльність
бессарабського дворянства під час військових конфліктів, які відбувалися за участі
Російської імперії в середині ХІХ – початку ХХ ст.

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
–  виявити ступінь розробки теми в українській і зарубіжній історіографії та

окреслити джерельну базу роботи;
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–  встановити  форми та  види грошової  допомоги з  боку  місцевих дворян  у
справі підтримки армії, флоту та іррегулярних частин;

–  визначити  місце  і  значення  представників  нобілітету  в  організації
благодійних компаній;

–  дослідити  характер фінансових внесків  дворян на  потреби  постраждалим
воїнам та їх родинам;

–  проаналізувати  основні  напрями  діяльності  бессарабських  аристократів  у
постачанні армії продовольством і транспортними засобами;

– з’ясувати обсяги медичного та речового постачання армії з боку нобілітету;
–  висвітлити  процес  нагородження  та  відзначення  дворян  за  благодійну

діяльність під час  військових конфліктів.
Об’єктом  дослідження  виступає  дворянство  Бессарабської  губернії  в  ролі

благодійників під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.
Предмет  дослідження  –  дискурс,  функціонування  та  складові  доброчинної

діяльності бессарабського нобілітету в справі допомоги армії та флоту.
Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1853 по 1905 рр., що включає

війни:  Східну  (Кримську)  1853-1856  рр.,  російсько-турецьку  1877-1878  рр.,
російсько-японську 1904-1905 рр. Нижня хронологічна межа визначається початком
Кримської війни, що зумовило зростання активності дворянської верстви Бессарабії
в  благодійній  допомозі  армії.  Верхня  межа  пов’язана  із  завершенням  російсько-
японської війни та змінами у формах благодійної діяльності.

Територіальні  межі  роботи  охоплюють  Бессарабську  область  (з  1873  р.  –
губернію), що входила до складу Російської імперії. Сьогодні це територія південної
частини сучасної Одеської області, східної частини Чернівецької області України, а
також Республіки Молдова. У зв’язку з тим, що благодійна діяльність дворян краю
поширювалася  на  театри  військових  дій,  указані  територіальні  межі  іноді
розширювалися.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали принципи
історизму, наукового пошуку, об’єктивності, системності, історіографічної традиції,
опори на історичні джерела. Багатоаспектність досліджуваної тематики обумовили
методи, які комплексно використовуються в роботі: історичний, логічний, історико-
системний,  структурно-функціональний,  історико-генетичний,  історико-
порівняльний, статистичний, біографічний, імагологічний, антропологічний.

Наукова  новизна  одержаних  результатів  полягає  в  тому,  що  на  основі
критичного аналізу досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії, використання
широкого  кола  нових  джерел  здійснено  комплексне  вивчення  історії  благодійної
діяльності бессарабського дворянства під час військових конфліктів середини ХІХ –
початку ХХ ст.  

Наукова  новизна  дисертаційного  дослідження  конкретизується  в  основних
положеннях, які виносяться на захист, а саме:

вперше:
– залучено до наукового обігу широке коло нових, раніше невідомих архівних

джерел  стосовно  фінансової  допомоги  з  боку  дворян  діючій  армії,  флоту  та
іррегулярним частинам;
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–  досліджено благодійні  заходи,  організовані  представниками нобілітету під
час війн, з’ясовано їх наслідки;

–  проаналізовано  грошові  внески  аристократів  на  потреби  постраждалим
воїнам та їх родинам;

– з’ясовано роль бессарабських дворян у забезпеченні військ продовольством і
транспортом, їх внесок у речове постачання армії;

–  розроблено рекомендації  щодо організації  благодійної  діяльності,  зокрема
волонтерського руху, на сучасному етапі;

систематизовано й узагальнено:
–  матеріали про відзнаки та  нагороди бессарабських дворян  за  доброчинну

діяльність;
–  статистичну інформацію про роль аристократів краю в благодійних акціях,

які характеризувалися стабільною регулярністю;
–  матеріали,  що  доводять  активну  участь  бессарабського  нобілітету  в  цій

діяльності;
уточнено:
– відомості про матеріальні пожертви бессарабських аристократів на потреби

армії, флоту та постраждалого від військових дій населення;
– роль представників нобілітету в медичному забезпеченні діючої армії;
– факти функціонування специфічних форм в організації цільової допомоги з

боку регіонального дворянства;
набуло подальшого розвитку:
–  використання  антропологічного  методу  в  дослідженні  доброчинності  на

прикладі окремих дворян-благодійників;
– твердження про важливість приватної благодійності;
–  розвідки участі вихідців із південноукраїнських земель Російської імперії у

доброчинній діяльності під час війн ХІХ – початку ХХ ст.
Практичне  значення  одержаних  результатів  полягає  в  можливості

використання  матеріалів  і  висновків  дисертації  в  узагальнюючих  працях  і
монографічних  дослідженнях  з  історії  благодійності  в  Україні  та  Молдові.
Результати  наукового  дослідження  можуть  упроваджуватися  викладачами  та
вчителями  при  читанні  загальних  і  спеціальних  курсів  з  краєзнавства,  історії
бессарабського дворянства та участі населення Бессарабії в доброчинній діяльності.
Крім  цього,  положення  дисертації  становлять  певний  інтерес  у  практичному
використанні їх як матеріалу для популяризації благодійності та рекомендацій щодо
організації відповідної діяльності на сучасному етапі.

Особистий внесок здобувача. Положення, результати і висновки, що наведені
в дисертації та виносяться на захист, є особистим здобутком автора. Наукові статті,
опубліковані за темою, є одноосібними.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження були оприлюднені
на  восьми  міжнародних  і  всеукраїнських  науково-практичних  конференціях  та
наукових  читаннях  протягом  2015-2018  рр.:  І  Дунайських  наукових  читаннях
«Європейський вимір і регіональний контекст» (м. Ізмаїл, 2015 р.); XI Міжнародній
науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки
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на  початку  третього  тисячоліття  в  країнах  Європи  і  Азії»  (м. Переяслав-
Хмельницький, 2015 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції  «Суспільні
науки:  сучасні  тенденції  та  фактори  розвитку»  (м.  Одеса,  2016  р.);  Науково-
практичній  конференції  з  міжнародною  участю  (до  25-річниці  незалежності
України)  «Проблеми  становлення  української  державності»  (м.  Ізмаїл,  2016  р.);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Сучасні  тенденції  в  історії,
соціології,  політології  та  філософії»  (м.  Львів,  2016  р.);  Всеукраїнській  науково-
практичній  конференції  «Теоретичні,  методичні  та  практичні  проблеми  історії,
філософії,  соціології,  політології,  правознавства»  (м.  Ізмаїл,  2017  р.);  Одеських
етнографічних читаннях «Міграції в історії і етнічних процесах України» (м. Одеса,
2017  р.);  Міжнародній  конференції  «Geopolitics,  History  and  Population  in  Eastern
Europe.  New  research  directions  in  Humanities  and  Political  Sciences»  (м.  Галац,
Румунія,  2017  р.);  ІІ  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Дунай  –
магістраль зв’язку з доісторичної епохи в сучасну» (м. Кагул, Республіка Молдова,
2018 р.).

Публікації. Основні результати дисертації викладені в 15 публікаціях, 5 з яких
– у наукових фахових виданнях України; 1 у закордонному виданні, яке індексується
в науковометричній базі Scopus; 9 публікацій апробаційного характеру, які додатково
розкривають тему роботи.

Структура  дисертації  зумовлена  метою  і  завданнями  дослідження.
Складається зі вступу, трьох розділів, розділених на 9 підрозділів, висновків, списку
використаних  джерел  та  літератури  (323  позиції),  19  додатків.  Повний  обсяг
дисертації становить 215 сторінок, обсяг основного тексту – 160 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У  вступі  розкрито  актуальність  теми,  визначено  мету,  завдання,  об’єкт  і
предмет, методи дослідження, хронологічні та територіальні межі, наукову новизну,
висвітлено апробацію результатів роботи та її структуру.

Перший  розділ  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» складається з трьох підрозділів.

У  підрозділі  1.1.  «Стан  наукової  розробки  проблеми»  проаналізовано
історіографію  теми.  Оскільки  історичні  процеси,  досліджувані  в  дисертації,
перетиналися з цілою низкою дотичних суспільних явищ, проведено сегментацію в
рамках історіографічних періодів. Виділено наступні напрями вивчення проблеми: а)
дослідження військових конфліктів окресленого періоду; б) загальні праці з питань
благодійності  та  історії  дворянської  верстви;  в)  розвідки  зазначеного  феномену
суспільного життя в його конкретному історичному втіленні на регіональному рівні. 

Дослідження  доброчинності  бессарабських  дворян  під  час  військових
кампаній передбачає опрацювання значного масиву літератури, який умовно можна
розділити на три групи з урахуванням часу появи праць у науковому просторі. До
першої групи входять праці, які з’явилися в період другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.; другу групу складають роботи, опубліковані з 1917 до кінця 1980-х рр.; до
третьої належить наукова література з початку 1990-х рр. до сьогодення.
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Незважаючи на те, що військові конфлікти середини ХІХ – початку ХХ ст. не
виступали окремим предметом нашого дослідження,  саме війни стали фоном для
вивчення  благодійної  діяльності  дворянської  верстви  в  зазначений  період.  Тому
проаналізовано  праці  з  тематики  Східної  (1853-1856),  російсько-турецької  (1877-
1878) та російсько-японської (1904-1905) війн.

Дослідження війн, як правило, розпочиналося відразу ж після їх закінчення.
У першу чергу, предметом вивчення виступали різні аспекти військових подій, описи
ходу  та  аналізу  ролі  армії  в  збройних  конфліктах1.  Радянські  історики  прагнули
проаналізувати  положення  країни  в  ході  війн  із  класових  позицій.  У працях
І.В. Бестужева,  Л.Г. Бескровного,  І.І.  Бабікова  охарактеризовано  матеріальне  і
фінансове забезпечення армій під час військових конфліктів2. 

Сучасні  українські  наукові  студії  зосереджують  увагу  на  оцінці  подій
військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст. Це знайшло відображення в
працях В.М. Волковинського та О.П. Реєнта, В.А. Смолія, де відображено роль та
участь українського населення в Кримській війні: «… українці активно допомагали
російським військовим у Криму продовольством, наданням транспортних засобів та
за рахунок громадського збирання коштів для російської армії. Крім того, населення
Півдня України прийняло на себе головну роль у прийнятті та лікуванні хворих і
поранених  під  час  бойових  дій  Кримської  кампанії,  а  українські  жінки  ставали
сестрами милосердя»3.  Наукові  розвідки з  історії  російсько-турецької  війни 1877-
1878 рр. представлені в статті А. Морозової; аналізу діяльності земських установ з
продовольчого  забезпечення  населення  під  час  російсько-японського  конфлікту
присвячена праця Ю.М. Петровської4.

Дослідження доброчинної діяльності дворянства під час військових конфліктів
до 1914 р. не було предметом спеціальних наукових розвідок. У другій половині ХІХ
ст. домінантним стає жанр статистичного нарису, для якого характерним є наведення
даних  статистики,  мінімум узагальнень  і  висновків.  Роботи,  в  яких  було  зібрано
значний фактичний матеріал, мали здебільшого, прикладний характер.

Після  другої  половини  XIX  ст.,  вченими  робилися  спроби  узагальнити  і
систематизувати  матеріал,  присвячений  благодійній  діяльності.  У  зв’язку  з
поширенням  доброчинності  починається  наукове  осмислення  цього  явища.
В роботах зазначеного часу охарактеризовано загальні риси благодійності, її основні
напрями,  зокрема  розвиток  приватного  піклування.  Праці  дослідників  дають

1 Богданович  М.И.  Восточная  война  1853-1856  годов. Санкт-Петербург:  тип.  Ф.  Сущинского,  1876.  Т.  І.  318  с.;
Домонтович  М.А.  Обзор  русско-турецкой  войны  1877-1878  гг.  на  Балканском  полуострове.  Санкт-Петербург:
Государственная  типография,  1900.  156  с.;  Бархатов  М.Е.  История  русско-японской  войны.  Санкт-Петербург:
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1907. Т. I. 263 с.
2 Бестужев И.В. Крымская война 1853-1856 гг. Москва: Издательство АН СССР, 1956. 174 с.; Бескровный Л.Г. Русская
армия и флот в XIX в. Военно-экономический потенциал России. Москва: Наука, 1973. 616 с.; Бабиков И.И. Русско-
японская война 1904-1905 гг.: лекция. Москва: Молодая гвардия, 1958. 35 с.
3 Волковинський  В.М.,  Реєнт  О.П.  Україна  у  Кримській  війні  1853-1856  pp.  (до  150-річчя  Східної  війни).  Київ:
Інститут  історії  України  НАН України,  2006.  211  с.;  Смолій  В.А.  Крим:  шлях крізь  віки.  Історія  у  запитаннях  і
відповідях. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. С. 214.
4 Морозова А. Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр. і Чернігівщина. Сіверянський архів: Науковий щорічник. 2008.
Вип. 2. С. 34–43; Петровська Ю.М. Діяльність земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення
населення під час російсько-японської війни 1904–1905 рр. Збірник наукових праць Харківського нац. пед. ун-ту імені
Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія». 2012. Вип. 45. С. 67–71.
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підставу для висновку про важливість благодійної допомоги як основного фактору
соціальної підтримки в державі5. 

Наприкінці  ХІХ  ст.  увага  істориків  зосереджена  на  аналізі  діяльності
Міжнародного  Руху  Червоного  Хреста  і  Червоного  Півмісяця6.  Детальний  опис
історії створення та функціонування Товариства піклування про хворих і поранених
воїнів  міститься  в  роботі  Н.І.  Алмазової;  завдання  та  діяльність  організації  у
воєнний і мирний час представлено в книзі В.Д. Орлова.

 Лише  на  початку  XX  ст.  з’являються  роботи,  які  претендують  на  більш
глибоке осмислення явища з акцентом на теорію питання. У цьому аспекті необхідно
відзначити фундаментальну роботу, що вийшла в 1901 р. – «Благодійність в Росії»,
на  сторінках  якої  спеціалісти-практики  зосередили  увагу  на  ознаках  благодійних
товариств і закладів, часі їх заснування, відомчій належності, фінансовому стані та
основних напрямах діяльності7. 

Вивчення благодійної діяльності нобілітету Бессарабії розпочалося на початку
ХХ ст. Так, у 1912 р. з’явилася робота О.М. Крупенського, в якій автор докладно
розповів  про  формування  аристократичної  верстви  в  регіоні,  її  інкорпорацію  до
складу  російського  привілейованого  стану,  доброчинність  предводителів
дворянства8.

Радянська  історична  наука  не  жалувала  будь-які  прояви  інтересу  до  історії
дворянства, відтак благодійна діяльність нобілітету не була предметом спеціальних
досліджень. Лише в низці робіт зустрічалися поодинокі згадки, що відносилися до
означеної проблематики. Яскравим прикладом виступає збірник 1929 р. «Жебрацтво
і  безпритульність»,  в  якому  редактор  Є. Краснушкін,  виправдовуючи  внутрішню
політику  радянської  держави,  агресивно  засуджував  приватну  та  громадську
благодійність в Російській імперії9. 

На  відміну  від  радянських  істориків,  дворянство  імперії  перебувало  в  полі
уваги закордонних авторів цього часу. Румунський дослідник Міхай Ралея в 1946 р.
видав книгу «Пояснення людини», в якій відстоював ідею, що шляхетність – це не те
саме,  що  аристократія,  а  навпаки,  аристократія  і  є  шляхетність,  яка  дорівнює
благодійності10.

Відродження  історичного  пошуку  з  питань  історії  аристократичної  верстви
відбулося  лише  наприкінці  80-х  рр.  ХХ  ст.  Одним  з  перших,  хто  звернувся  до
проблем  благодійної  діяльності  привілейованих  станів  населення,  був  історик

5 Кудрявцев А.Н. Исторический очерк христианской благотворительности. Одесса, 1883. 34 с.; Сперанский В.Н. Нечто
о древней и современной нам благотворительности. Москва, 1879. 142 с.
6 Алмазова Н.И. К двадцатипятилетию Российского Общества Красного Креста. Москва: Университетская типография,
1892. 24 с.; . Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. Киев: Тип. Императорского
ун-та Св. Владимира, 1904. 36 с.
7 Благотворительность  в  России.  Составлено  по  высочайшему  повелению  Собственной  его  Императорского
величества  канцеляриею  по  учреждениям  Императрицы  Марии.  Санкт-Петербург,  1901.  Т.  2.  Список
благотворительных учреждений. Губернии Архангельская – Новгородская. 48 с.
8 Крупенский  А.Н.  Краткий  очерк  о  бессарабском  дворянстве  (1812-1912):  К  столетнему  юбилею присоединения
Бессарабии. Санкт-Петербург: Типография Р. Голике и А. Виьборг, 1912. 64 с.
9 Под  ред.  Краснушкина  Е.К,  Сегала  Г.М.,  Фейнберг  Ц.М. Нищенство  и  беспризорность:  сборник.  Москва:
Мосздравотдел, 1929. 277 с.
10 Ralea M. Explicarea Omului. București : Editura «Minerva», 1996. 350 p.
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О.М. Боханов, який охарактеризував тип особистості доброчинців як винятковий, з
притаманним  почуттям  альтруїзму.  При  цьому  автор  зазначав,  що  розміри
благодійних  внесків  дворян  були  досить  «…  мізерними  і  становили  лише
100 000 руб.»  11.  Однак  ми  дозволимо  собі  не  погодитися  з  даним  твердженням
О.М. Боханова.  Знайдені  архівні  документи  дають  підставу  стверджувати,  що
фінансова допомога армії з боку нобілітету була набагато більшою.

Історичні  дослідження  сучасного  періоду  характеризуються  новизною
наукових  розвідок,  постійним  збагаченням  новим  матеріалом,  застосуванням
новітніх  методів  пошуку  та  інтерпретації  інформації.  У  демократичних  умовах
незалежної  української  держави  розпочався  процес  об’єктивного  і  всебічного
вивчення  благодійної  діяльності  представників  привілейованої  верстви.  Значно
розширився  діапазон  досліджуваних  проблем  з  урахуванням  їх  регіональних
особливостей. 

Чимало  праць  українських  істориків  присвячено  функціонуванню
Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема дисертаційна
робота С.П. Кармалюка, в якій простежено діяльність товариства в Україні упродовж
1867-1920 рр.12. 

Сьогодні по-новому осмислені явища і процеси благодійного руху, що раніше
висвітлювалися фрагментарно. О.М. Донік у розвідках обґрунтував основні напрями
й  форми  благодійності  в  Україні,  зокрема,  доброчинну  діяльність  підприємців  і
купців,  яка,  на  думку  автора,  в  той  період  була  престижною.  Концептуальним
питанням доброчинності в південноукраїнських землях присвячені праці професора
Одеського  національного  університету  ім.  І.І.  Мечникова  І.С. Грєбцової,  в  яких
аргументовано  доведено  роль  доброчинності  населення  м. Одеси  в  системі
соціальної  опіки імперії.  Питання доброчинності  в  підросійській  частині  України
середини ХІХ – початку ХХ ст. студіював Ф.Я. Ступак13.

 Провідну  роль  у  вивченні  питань  благодійності  протягом  останнього
десятиріччя  займають  праці,  предметом  інтересу  яких  стала  доброчинність
представників  дворянської  верстви.  У  межах  досліджень  М.В.  Зіміної  було
проаналізовано доброчинну діяльність земств Південної України, окремо звернено
увагу на вагому роль приватних ініціатив у сфері освіти та опіки сиріт. Питанням
господарської,  громадської  та  культурної  діяльності  династії  Харитоненків
присвячені дослідження О.М. Гайдай14.

11 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. Москва: Наука, 1989. 192 с.
12 Кармалюк С.П. Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867-1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук :
07.00.01. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федькович. Чернівці, 1998. 16 c.
13 Донік О.М. Благодійність в Україні (XIX – початок XX ст.). Український історичний журнал. 2005. № 4. С. 159–177;
Гребцова И.С., Гребцов В.В. Становление государственного попечительства и общественной благотворительности в
Одессе в конце ХVІІІ – 60-е гг. ХІХ ст. (в аспекте проблемы: центр-регион): монография. Одесса: Астропринт, 2006.
320 с.; Ступак Ф. Я. Благодійність та соціальна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): монографія. Київ:
Інститут історії України НАН України, 2009. 271 c.

14
 Зіміна  М.В.  Участь  великих  землевласників  Південної  України  у  доброчинній  діяльності  земств.  Журнал

історичних,  політологічних  та  міжнародних  досліджень.  2013.  №  1.  С.  73–80;  Гайдай  О.М.  Господарська  та
громадська діяльність династії Харитоненків за документами Державного архіву Сумської області. Історичний архів.
Наукові студії: Збірник наукових праць. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. Випуск 17. С. 97–105.
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Сучасна вітчизняна історіографія дворянського стану Бессарабії, його участі у
благодійних  справах  представлена  досить  широким  спектром  наукових  праць
різного  рівня.  Ґрунтовним  дослідженням  виступає  монографія  Л.Ф.  Циганенко
«Дворянство Півдня України (друга половина ХІХ ст.  – 1917 р.)»,  в якій авторка
розглядає правові засади оформлення бессарабського дворянства, особливості його
нобілітації  та  внутрішньої  стратифікації,  доброчинну,  підприємницьку  і  торгово-
фінансову  діяльність15.  Прагнення  дати  об’єктивну  оцінку  ролі  бессарабського
дворянства в житті суспільства на рубежі XIX-XX ст. зумовило особливий інтерес з
боку дослідниць Н.О. Гончарової, В.В. Березовської16.

У 2000-х роках з’явилася низка дисертаційних робіт, присвячених  питанням
розвитку благодійної  діяльності  на регіональному рівні.  Зокрема, в кандидатській
дисертації  М.І.  Башли  розглянуто  діяльність  аристократів  Херсонської  та
Бессарабської  губерній другої  половини ХІХ – початку  ХХ ст.  в  соціокультурній
сфері.  Дотичною до тематики дослідження вважаємо дисертацію Т.В. Ісси, в якій
авторка  комплексно  розкриває  форми  і  напрями  доброчинності  представників
аристократії Київської губернії в 1914-1917 рр.17.

Питання благодійності актуальне в сучасному науковому просторі іноземних
дослідників. Помітний внесок у вивчення історії доброчинності в Російській імперії
зробили  представники  західної  історіографії.  Так,  американська  дослідниця
А. Лінденмайєр докладно висвітлює історію приватної доброчинності, представляє
цікавий  матеріали  щодо  кількісних  показників  масштабів  і  темпів  зростання
благодійної  діяльності  в  останні  десятиліття  існування  імперії18.  Частина  праць
російських дослідників присвячена регіональним аспектам доброчинності в імперії.
Цікавим є дослідження П.В.  Власова,  в  якому розглядається питання дворянської
благодійності під час військових конфліктів19.

 Серед молдовських науковців особливої популярності набули дослідження з
історії родинної благодійності, ролі дворянства в історичному процесі. У контексті
нашої  тематики  наявний  чималий  історичний  доробок  у  вигляді  монографій,
дисертацій  та  статей,  присвячених окремим доброчинцям бессарабського  регіону.
Дослідником бессарабського дворянства з Республіки Молдова виступає С. Бакалов,
який  аналізує  питання  військової  діяльності  молдовських  аристократів  часів
Російської  імперії,  біографії  представників  нобілітету  Бессарабії  та  їх  участь  у
благодійній діяльності20.

15 Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.): монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2010.
384 с.
16 Гончарова Н.О. Досвід приватної дворянської допомоги в роки Кримської війни. Переяславський літопис, 2015. Вип.
8. С. 9-14; Березовська В.В. Титуловане дворянство Акерманського повіту.  Гілея: науковий вісник, 2015. Вип. 93. С.
151–155.
17 Башли М.І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861-1907 рр.): автореф. дис... канд. іст.
наук:  07.00.01 /  ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц.  держ. пед.  ун-т ім.  Г.  Сковороди».  Переяслав,  2015.  22 c.;  Ісса  Т.В.
Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час першої світової війни : автореф. на здобуття наук. ступ.
кан. істор. наук 07.00.01. – історія України / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». Київ,
2018. 20 с. 
18 Lindenmyer A. Poverty is not a Voice: Charity, Society and the State in Imperial Russia. NJ: Princeton University Press,
1996. 335 p.
19 Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. Москва: Центрполиграф, 2001. 443 с.
20 Arbure Z. Basarabia în secolul XIX. Chişinău: Novitas, 2001. 739 p.; Boldur A. Istoria Basarabiei. Bucureşti: Victor Frunză,
1992. 543 p.; Bacalov S. Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamului Abaza. Cohorta. Revistă de istorie
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Таким чином, аналіз наукової літератури з досліджуваного питання свідчить,
що  на  сучасному  етапі  розвитку  історичної  науки  проблематика  бессарабського
нобілітету  знаходиться  в  полі  зору  українських  та  іноземних  дослідників,  які
зосереджують увагу на з’ясуванні ролі дворянської верстви в історичних процесах.
Хоча участь бессарабських дворян у військових конфліктах середини ХІХ – початку
ХХ  ст.  мала  певне  висвітлення  в  літературі,  проте  є  очевидним  той  факт,  що
матеріальна  і  фінансова  допомога  аристократів  південноукраїнських  земель
Російської імперії, їх внесок в організацію благодійних кампаній під час військових
конфліктів  середини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  залишаються  малодослідженими.
Необхідно не лише узагальнити відомості про конкретні досягнення, а й подолати
ілюстративність та фрагментарність вивчення цих аспектів. 

У підрозділі  1.2.  «Джерельна  база»  використані  архівні  матеріали  та  низка
опублікованих. До першої групи увійшли архівні матеріали (звіти, огляди, відомості,
протоколи).  Основу  джерельної  бази  дисертації  склали  матеріали  14 фондів  4
державних  архівних  установ  України  та  Молдови.  Це  Центральний  державний
історичний  архів  України  м.  Київ  (ЦДІАУК),  Державний  архів  Одеської  області
(ДАОО),  Комунальна  установа  «Ізмаїльський  архів»  (КУІА),  Національний  архів
Республіки  Молдова  (НАРМ).  Важливими  для  нас  були  знайдені  справи  зі
статистичними даними щодо пожертв благодійників-дворян Бессарабії  на потреби
військового  часу;  з  інформацією  про  факти  нагородження  бессарабських
аристократів відзнаками за благодійну допомогу; про участь дворян у матеріальному
забезпеченні  санітарних  потягів,  формуванні  летючих  загонів,  утриманні  сиріт
загиблих  військовослужбовців  тощо.  Всього  було  використано  90 архівних справ,
більшість з яких вперше введено до наукового обігу.

Опубліковані  джерела  за  видовою  належністю  поділені  на  чотири  групи:
1) документи  офіційного  діловодства;  2)  статистичні  й  довідкові  видання;
3) періодична  преса;  4)  мемуарна  література  (щоденники  і  спогади;  епістолярні
матеріали). 

Вагому роль при аналізі  доброчинності  аристократів  відіграло опрацювання
законодавчих  актів  з  Повного  зібрання  законів  Російської  імперії.  У  виданні
міститься фактичний матеріал щодо формування державного ополчення під час війн
1853-1856 та 1877-1878 рр.;  подяки та відзнаки за надану допомогу населенню в
періоди військових конфліктів.

Важливим джерелом для нашого дослідження стали збірники Бессарабського
земства за 1877 р., в яких зібрано інформацію про кількість шпиталів у регіоні за
часів російсько-турецької війни; діяльність Червоного Хреста в Бессарабії. 

До  наступної  групи  джерел  відносимо  статистичні  матеріали,  представлені
тематичними  довідниками,  статистичними  виданнями.  В  них  систематизовано
кількісні  характеристики благодійних товариств та  різновиди й  обсяги  допомоги;
проаналізовано стан розвитку регіону та його забезпечення21. 

Значний масив матеріалу для написання дисертації було виявлено в місцевій
пресі:  «Бессарабські  обласні  відомості»,  «Бессарабські  губернські  відомості»,
militară, 2013. nr. 2. Р. 28–52.
21 Сборник  Бессарабского  земства,  издаваемый  губернскою  земскою  управою  за  1877  г.  №3.  Кишинев:  Земская
типография, 1878. 125 с.; Сборник сведений о благотворительности в России. Санкт-Петербург, 1899. 1207 с.
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«Бессарабське  життя»,  «Бессарабець»  і  «Кишинівські  єпархіальні  відомості».  В
газетах  регулярно  подавалася  інформація  про  дворян-благодійників;  розміри
пожертвувань та витрати на організацію доброчинних кампаній. Усього в дисертації
використано 90 номерів періодичних видань.

Відзначимо, що цінною для нашого дослідження була й мемуарна література,
матеріали якої дозволили «побачити» війну в особах, а глибинну основу того, що
відбувається, проаналізувати свідченням безпосередніх учасників подій. 

Отже,  комплексне  дослідження  вказаних  опублікованих  і  неопублікованих
джерел є достатнім для реалізації наукових завдань та дозволяє відновити історичні
події,  пов’язані  з  благодійною  діяльністю  бессарабських  аристократів  під  час
військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» зазначено методологічну основу
наукової  розвідки,  яка  базується  на  принципах  історизму,  об’єктивності,
системності,  соціального  підходу,  науковості  та  передбачає  використання  як
загальнонаукових,  так  і  спеціально-історичних  методів  наукового  дослідження.
Історико-порівняльний метод дав можливість розглянути розвиток основних форм
доброчинної  діяльності  в  середовищі  бессарабського  нобілітету.  Доведено,  що
становлення  організованої  благодійної  справи,  яке  розпочалося  в  період  Східної
війни,  в  наступних  військових  конфліктах  еволюціонувало  і  набуло  широкого
розмаху, особливо під час російсько-японського конфлікту. Широко були використані
статистичні  методи  дослідження,  що  дали  змогу  систематизувати  кількісні
характеристики  явищ  і  процесів,  розкрити  їх  взаємозв’язки.  За  допомогою
просопографічного  методу,  який  виявився  в  порівняльному  аналізі  біографій
окремих  дворян-доброчинців,  охарактеризовано  благодійну  діяльність
бессарабських аристократів крізь призму дослідження життєвого шляху конкретних
історичних особистостей з урахуванням їх походження, статків та історичних реалій,
в  яких  вони  проживали. Використання  в  дослідженні  антропологічного  методу
дозволило  дослідити  бессарабську  доброчинність  на  прикладі  окремих  дворян-
благодійників.  При  написанні  дисертації  використано  проблемно-хронологічний
принцип викладу матеріалу,  що дозволив  найбільш повно та  поетапно дослідити
розвиток  благодійної  допомоги  бессарабського  дворянства  під  час  війн  середини
ХІХ – початку ХХ ст.

Другий  розділ  «Роль  дворян  регіону  в  фінансовій  підтримці
військовослужбовців та їх родин» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1. «Грошова допомога аристократів діючій армії, флоту та
іррегулярним частинам» визначено, що значні грошові пожертви були передані на
формування  державного  ополчення,  летючих загонів,  будівництво  добровільного
флоту.  На  початку  1855 р.  у  Російській  імперії  було  створено  державне  рухоме
ополчення,  частина  якого  дислокувалася  в  Бессарабії.  Важливу  роль  відіграли
представники  бессарабського  нобілітету,  зокрема  в  забезпеченні  ратників
обмундируванням. Фінанси передавалися через підписні листи, а також збиралися
за  повітами  у  вигляді  відрахувань  по  1  коп.  з  десятини  землі  (пізніше  такса
збільшилася  до  2  коп.).  Під  час  Східної  війни  в  Бессарабській  області  було
створено  летючі  загони,  фінансова  сторона  їх  забезпечення  лягала  на  плечі
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місцевого  населення.  Активну  участь  у  спорядженні  диверсійних  загонів  брали
бессарабські аристократи, які жертвували кошти на цю справу.  

Під час наступних військових конфліктів питання забезпечення іррегулярних
частин армії з боку бессарабських аристократів відпало у зв’язку з «Положенням
про державне ополчення» 1876 р. Обов’язок забезпечення ратників покладався на
земства.  З  цього  часу  благодійна  діяльність  бессарабських  аристократів  була
направлена  на  фінансову  допомогу  флоту,  який  перебував  у  скрутному
становищі. Наприкінці  російсько-турецької  війни  1877-1878  рр.  у  Бессарабській
губернії  було  створено комітет  зі  збору грошей на  придбання  кораблів.  Місцеві
дворяни  активно  передавали  гроші  на  закупівлю нових  і  переозброєння  старих
військових суден. 

Під час військового конфлікту на Далекому Сході бессарабські аристократи
фінансували Комітет посилення флоту. В цей час дворяни перераховували значні
грошові  пожертви,  на  які  було  споруджено  18  крейсерів.  Наприкінці  1904  р.
представники  нобілітету  перерахували  кошти  на  будівництво  міноносця
«Бессарабець».

У підрозділі 2.2. «Нобілітет та організація благодійних кампаній» доведено,
що проведення  благодійних  заходів  як  одна  з  форм  доброчинної  діяльності
бессарабського дворянства в часи військових конфліктів середини ХІХ – початку
ХХ ст.  набула  широкого  розмаху.  В  цей час  бали,  концерти,  спектаклі,  музичні
вечори, лотереї займали помітну роль у суспільному житті імперії. 

Під час Східної війни представники нобілітету Бессарабії проводили активну
роботу  з  організації  благодійних  заходів.  Концерти,  спектаклі,  вистави,
проводилися в містах Ізмаїл, Акерман, Кишинів з метою збору грошових пожертв
на  потреби  армії  та  поранених  військовослужбовців.  Усього  за  час  Кримської
кампанії було організовано 5 подібних заходів. 

Практика  організації  збору  пожертв  під  час  благодійних  заходів
активізувалася  під  час  російсько-турецької  війни  1877-1878  рр.  У  цей  час  була
покращена  їх  організація.  Благодійні  заходи  проводилися  представницями
дворянської  верстви  під  егідою Товариства  піклування  про  поранених  і  хворих
воїнів та дамських комітетів. Розширилася географія проведення, доброчинні акції
були проведені в багатьох містах Бессарабської  губернії.  Особливого поширення
набули лотереї-алегрі як найшвидший спосіб збору коштів. За період 1877-1878 рр.
місцевими дворянами було організовано18 доброчинних заходів.

Під  час  російсько-японської  війни  популярність  благодійних  заходів
поступово стала спадати. Так, було проведено лише 6 благодійних акцій. Це було
обумовлено собівартістю заходів: чимала частка прибутку йшла на покриття витрат
– друк білетів, облаштування саду, оренда музичних інструментів. Всього під час
військових  конфліктів  середини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  бессарабськими
аристократами було організовано 29 благодійних заходів, загальний прибуток склав
– 27 959 руб. 72 коп.

У підрозділі 2.3. «Фінансові внески дворян на потреби постраждалим воїнам
та їх родинам»  визначено, що найбільше коштів дворяни передавали на потреби
хворих і поранених військовослужбовців та сиротам.
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Під час Східної війни бере свій початок приватна благодійність у зв’язку з
необхідністю  допомоги  постраждалим  від  військових  дій.  Грошові  пожертви
передавалися  прямим  шляхом,  через  підписні  листи,  шляхом  збору  в  повітах
Бессарабської  області,  а  також  у  вигляді  перерахувань  з  прибутків.  Дворяни
південноукраїнських  земель  брали  активну  участь  у  підтримці  дітей  загиблих
воїнів. Окремим напрямом доброчинності бессарабських дворян виступали участь і
фінансова  підтримка  роботи  комітету,  створеного  в  Кишиневі  у  1855  р.,  для
надання допомоги жителям Новоросійського краю. 

Більш  організованих  форм  благодійна  діяльність  представників  нобілітету
набула під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. В цей час дворяни брали
активну  участь  у  роботі  кишинівського  відділення  Товариства  піклування  про
поранених і хворих воїнів. Мета організації  полягала в допомозі населенню, яке
постраждало від військових дій.  Фінансову основу діяльності  комітету складали
добровільні  пожертви.  Реальними  кроками  аристократів  у  справі  допомоги
постраждалим  воїнам  були  організація  вивезення  хворих  з  театру  бойових  дій,
улаштування безкоштовних буфетів, забезпечення дворянських санітарних потягів і
лазаретів.  Широку роботу розгорнули представниці дворянської верстви в справі
підтримки  поранених  і  хворих  воїнів  та  їх  родин.  За  ініціативою  дворянок  у
південноукраїнських  губерніях  створювалися  дамські  комітети,  відкривалися
лікувальні заклади. Представниці нобілітету не лише збирали кошти, головували в
благодійних організаціях, але й особисто допомагали в медичних закладах.

Під  час  військового  конфлікту  1904-1905  рр.  фінансова  допомога
бессарабського дворянства постраждалим від військових дій залишалась однією з
головних  складових  благодійності  імперії.  У  цей  час  аристократи  держави
об’єдналися  задля  надання  допомоги  армії.  Не  залишились  осторонь  і
представники  бессарабського  нобілітету,  які  особисто  виступали  ініціаторами
зборів  коштів.  Насамперед,  грошові  пожертви  перераховувалися  на  потреби
Товариства  Червоного  Хреста.  Ще  одним  напрямом  роботи  було  фінансування
приватних  евакуаційних  лазаретів  і  медичних  закладів.  Деякі  благодійники
утримували  лікарняні  ліжка  в  шпиталях  на  Далекому  Сході.  Підтримка  родин
військовослужбовців  залишалася  важливою  складовою  благодійності:  дворяни
фінансували  діяльність  безкоштовних  їдалень,  брали  активну  участь  у  роботі
Благодійної  організації  «Бессарабець».  Окремо представниці  дворянського  стану
Бессарабської губернії в 1905 р. укомплектовували загони сестер милосердя.

Отже,  фінансова  підтримка  військовослужбовців  та  їх  родин  під  час
військових конфліктів  середини ХІХ – початку ХХ ст.,  яка  за  розмірами значно
перевищувала  матеріальну  допомогу,  виступала  одним  із  головних  напрямів
благодійної діяльності з боку бессарабського нобілітету. Разом з іншими станами
населення дворяни Бессарабії брали активну участь у фінансовій допомозі діючій
армії, іррегулярним частинам, постраждалому населенню. 

Третій  розділ  «Матеріальна  допомога  армії  з  боку  бессарабських
аристократів» складається з трьох підрозділів.

У  підрозділі  3.1.  «Підтримка  нобілітетом  військових  формувань
продовольством  і  транспортом»  проаналізовано  основні  напрями  діяльності
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бессарабських  аристократів  у  постачанні  армії  продовольством  і  транспортними
засобами. 

Військові  конфлікти  середини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  продемонстрували
відсталість та недосконалість державного і військового апарату Російської імперії.
Фронтове  та  тилове  забезпечення  армії  не  відповідало  тогочасним  реаліям.
Бессарабські дворяни, розуміючи важке становище діючої армії, розпочали активну
благодійну діяльність. Для забезпечення військовослужбовців провіантом у період
Кримської війни аристократи жертвували худобу (корів, баранів, овець) та продукти
харчування (крупу, сухарі, сало та сіль). Благодійна діяльність місцевого нобілітету
виявилася  також  у  підтримці  військовослужбовців  при  переході  військ  через
територію Бессарабії.  Особлива  увага  приділялася  забезпеченню армії  фуражем.
Починаючи з 1854 р., аристократи масово забезпечували сіном і вівсом армійських
волів та коней. Під час Східної війни постала важлива проблема – нестача тяглової
сили, тому бессарабські дворяни жертвували волів. У 1855 р. було передано 1 000
волів на потреби діючої армії.  Слід відзначити,  що не всі аристократи виявляли
громадянську  свідомість  у  справі  допомоги  війську:  деякі  дворяни підбурювали
населення  Бессарабської  області  до  підвищення  цін;  свідомо  ухилялися  від
передачі худоби діючій армії. 

У період російсько-турецького конфлікту 1877-1878 рр. матеріальні пожертви
з  боку  аристократів  зменшилися,  проте  організація  збору  та  відправки  пожертв
покращилася. На потреби військовослужбовців передавали бессарабське вино, що
було  основним  товаром,  виготовленим  у  регіоні.  Окремо  для  шпиталів  було
пожертвувано продукти харчування у вигляді картоплі, цукру, чаю. 

Основний напрям матеріальної  допомоги  під  час  російсько-японської  війни
був  спрямований  на  забезпечення  провіантом  санітарних  загонів  і  лазаретів
Червоного  Хреста,  які  знаходилися  на  Далекому  Сході.  Загалом  у  1904  р.
аристократами було відправлено одинадцять транспортів, які складалися з продуктів
харчування,  вина  і  тютюну.  З  метою  підготовки  тютюну  до  відправки  місцеві
дворяни в Кишиневі відкрили тимчасову фабрику. 

У  підрозділі  3.2.  «Внесок  аристократів  у  медичне  та  речове  постачання
армії»  охарактеризовано  обсяги  медичного  та  речового  постачання  армії  з  боку
нобілітету.

Речова допомога армії  з  боку бессарабського нобілітету в період Кримської
війни була направлена на забезпечення лікарень та  шпиталів.  У цей час дворяни
активно  жертвували  бинти,  а  також  корпію,  полотно  для  перев’язувального
матеріалу. Крім цього, місцеві аристократи надавали свої маєтки для розміщення в
них поранених і хворих армійців.

У період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. місцеві дворяни проводили
активну роботу з відкриття та укомплектування лікувальних закладів. Аристократи
жертвували ліжка, постільну білизну, посуд. Гострою проблемою під час військового
конфлікту 1877-1878 рр. була нестача теплих речей. З метою забезпечення одягом
військовослужбовців  бессарабські  дворянки  відкрили  3  швейні  майстерні.
Представниці  аристократії  не  лише  збирали  пожертви,  організовували  роботу  в
швейних, але й самостійно виготовляли речі та білизну для солдат. 
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У російсько-японську війну були продовжені традиції речового забезпечення
армії. Велику увагу аристократи приділяли допомозі шпиталям на Далекому Сході.
Разом  із  провіантом  відправляли  теплий  одяг,  натільну  білизну,  яких  украй  не
вистачало  для  діючої  армії.  З  просвітницькою  метою  військовослужбовцям
передавалися  книги  і  журнали.  У  період  війни  дворянами  було  відправлено
2 дворянські  благодійні  потяги  з  одягом,  взуттям  перев’язувальним  матеріалом,
медикаментами.

У  підрозділі  3.3.  «Відзнаки  та  нагороди  бессарабським  дворянам  за
доброчинну  діяльність»  охарактеризовано  процес  нагородження  та  відзначення
дворян за благодійну діяльність під час військових конфліктів.

Благодійна  діяльність  аристократів  південноукраїнських  земель  середини
ХІХ –  початку  ХХ  ст.  стала  родинною  традицією  і  передавалась  із  покоління  в
покоління.  Це  мотивувалося  й  суто  прагматичними  підходами.  Індивідуальні
пожертви, членство в благодійних організаціях були засобом досягнення офіційного
та суспільного визнання, підвищення авторитету власного імені та іміджу родини.
У свою чергу, держава високо цінувала зусилля благодійників. 

На основі архівних і газетних матеріалів складено градацію відзнак і нагород,
які уряд надавав представникам бессарабського нобілітету за доброчинність: подяки,
чини, ордена, медалі. В ХІХ ст. дворяни найбільше отримували колективні подяки та
ордени Св. Станіслава та Св. Анни. Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр.
розпочинається персоналізація благодійності,  тому частіше аристократи Бессарабії
отримували  індивідуальні  подяки.  Спільною  рисою  процесу  нагородження
представників нобілітету під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ
ст.  виступало  відзначення  їх  пам’ятними  медалями.  Аристократи  за  благодійну
діяльність у військовий час були нагороджені відзнаками «На згадку минулої війни
1853-1856 років»; «На згадку російсько-турецької війни 1877-1878 рр.»; «На згадку
російсько-японської війни». 

Проаналізувавши процес нагородження, було виявлено певну закономірність:
найбільшу  кількість  нагород  аристократи  отримували  після  програних  війн.
Кримська  кампанія  стала  для  імперії  однією  з  найбільш  щедрих  за  кількістю
нагороджень  населення  країни.  Зазначимо,  що  й  самі  представники  дворянської
верстви неодноразово нагадували про себе, а іноді й вимагали від держави нагороди
за благодійні вчинки. 

Отже,  приватна  доброчинність  відігравала  важливу  роль  у  речовому  та
медичному забезпеченні армії. Не останнє місце в цій справі займали представники
бессарабського нобілітету. Аристократи жертвували фураж, провіант, медикаменти –
все те, без чого було неможливе повноцінне функціонування армії в умовах воєнного
часу. Дворянство за свою благодійну діяльність у період військових конфліктів було
відзначено різноманітними подяками, чинами, орденами та медалями.

У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі  висновки і
положення:

Вивчення  історії  становлення  благодійної  справи  в  суспільстві  є  одним  з
актуальних  напрямів  гуманітарних  дисциплін.  На  сучасному  етапі  цей  феномен
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набуває особливого значення в площині українських реалій. Для нашої держави, яка
знаходиться  у  стані  війни,  наразі  пріоритетними  залишаються  питання
матеріального  та  фінансового  забезпечення  армії,  допомога  пораненим
військовослужбовцям, підтримка постраждалого населення. Сьогодні для свідомого
розв’язання  історичних проблем ми маємо проаналізувати еволюцію доброчинної
діяльності та показати важливість приватної благодійності як елементу задоволення
соціальних потреб суспільства, втягнутого у військові дії.

Зважаючи  на  отримані  результати  дослідження,  можемо  стверджувати,  що
благодійність набуває широкого розмаху в переломні для суспільства періоди, якими
виступають війни. На середину ХІХ – початок ХХ ст. припав час трьох масштабних
збройних конфліктів, у яких брало участь населення українських земель, що в той
час  входили  до  складу  Російської  імперії:  Східна  (Кримська)  війна,  російсько-
турецька  війна1877-1878  рр.,  російсько-японська  війна.  Військові  конфлікти
засвідчували неспроможність держави розв’язувати проблеми, що поставали перед
урядом.  Влада  мусила  неодноразово  звертатися  до  різних  верств  населення  за
допомогою,  яке  у  вирішальні  моменти  спрямовувало  свою  діяльність  у  русло
доброчинності.  Основними  благодійниками  виступали  представники  заможних
станів  суспільства,  зокрема  дворянство.  Численні  факти  свідчать,  що  благодійна
діяльність аристократів південноукраїнських земель Російської імперії середини ХІХ
– початку ХХ ст. мала важливе значення для розвитку суспільства.  

1. Проаналізувавши історіографію з окресленої проблематики, нами виділено
три  історіографічні  групи:  а)  дослідження  військових  конфліктів  окресленого
періоду;  б)  загальні  праці  з  питань  благодійності  та  історії  дворянської  верстви;
в) розвідки  зазначеного  феномену  суспільного  життя  в  його  конкретному
історичному  втіленні  на  регіональному  рівні.  Починаючи  зі  Східної  (Кримської)
війни,  дослідники  зосереджували  увагу  на  простому  фіксуванні  військових  дій  і
характеристиці стану армії. Суттєвими для нас стали розвідки з історії дворянської
верстви,  в  яких  висвітлені  форми  благодійної  діяльності  в  періоди  військових
конфліктів.  З  кінця  ХІХ  ст.  з’являються  теоретичні  праці,  в  яких  благодійність
розглядається як соціальне явище. У вимірі радянської ідеології розгляд цієї теми не
був  предметом  спеціального  дослідження  і  лише  в  ряді  робіт  зустрічалися  деякі
фрагменти  аналізу  дворянської  доброчинності,  діяльності  Червоного  Хреста.
Звернення  до  тематики  благодійності  аристократії  відновилися  лише  в  90-х  рр.
ХХ ст.  На  початку  ХХІ  ст.  спостерігається  поступове  зростання  наукової
зацікавленості  вітчизняних  істориків  темою  доброчинності  дворянства.  Сучасні
історики  більше  звертають  увагу  на  участь  українського  населення  у  військових
подіях зазначеного періоду. Історична наука спрямовує свій інтерес до регіоналізації
досліджень, що у свою чергу, допомагає окреслити загальні тенденції та особливості
явища благодійності в певних регіонах України та світу. Аналіз наукової літератури
засвідчив відсутність окремого дослідження з проблематики благодійної діяльності
дворян південноукраїнських земель взагалі та Південної Бессарабії зокрема під час
військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.,  проте зібраний фактичний
матеріал  є  важливим  підґрунтям  для  комплексного  аналізу  цього  історичного
феномену. 
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Джерельна  база  дисертаційного  дослідження  визначена  відповідно  до
специфіки  наукової  роботи.  Основою  дисертації  стали  архівні  справи,  які
зберігаються  в  Центральному  державному  історичному  архіві  України  м.  Київ,
Державному архіві  Одеської  області,  Комунальній  установі  «Ізмаїльський архів»,
Національному архіві  Республіки Молдова.  Всього було опрацьовано 90 архівних
справ із 14 фондів, більшість з яких вводяться до наукового обігу вперше. Значний
масив  матеріалу  для  написання  дисертації  було  виявлено  в  місцевій  пресі:
«Бессарабські  обласні  відомості»,  «Бессарабські  губернські  відомості»,
«Бессарабське життя», «Бессарабець» і «Кишинівські єпархіальні відомості». Всього
в  дисертації  використано  90  номерів  періодичних  видань.  Вагому  роль  відіграло
опрацювання документів офіційного діловодства; статистичних і довідкових видань.
Важливим джерелом інформації для дослідження виступила мемуарна література, в
якій відтворено тогочасні події, подано характеристику воєнного часу, свідчення про
життя, проблеми військовослужбовців.

2. Проаналізувавши чисельні факти фінансової допомоги з боку бессарабських
аристократів,  слід  зауважити:  авторкою виявлені  суттєві  відмінності  у  формах  та
видах благодійної діяльності, що були притаманні для військових конфліктів ХІХ й
початку  ХХ  ст.  Так,  під  час  війн  1853-1856  та  1877-1878  рр.  характерні  ознаки
полягали в наступному: основні фінансові надходження з боку благодійників були
спрямовані  на  потреби  діючої  армії,  флоту  та  іррегулярних  частин  (державного
рухомого  ополчення  й  летючих  загонів);  регіональне  дворянство  узяло  на  себе
вирішення  питань  забезпечення  ратників  обмундируванням.  Форми  організації
благодійної допомоги цього періоду: підписні листи, а також відрахування з кожної
десятини  землі  благодійників.  У  період  російсько-турецької  кампанії  потреба  в
забезпеченні  державного  рухомого  ополчення  відпала,  обов’язок  із  забезпечення
ратників  покладався  на  земства.  В  цей  час  постало  питання  про  докорінне
реформування  військово-морського  флоту.  Бессарабські  аристократи  підтримали
Комітет  зі  збору  грошей на  придбання  суден.  Лише за  травень-листопад  1878  р.
представниками місцевого нобілітету було зібрано 27 000 руб.

3. Спільні риси в організації благодійної допомоги бессарабських аристократів
у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  характеризуються  проведенням
чисельних благодійних заходів з метою збору коштів на потреби хворих і поранених
військовослужбовців  та  їх  родин.  Однією  з  визначальних  рис,  що  характеризує
доброчинність  дворянського  стану  середини ХІХ – початку  ХХ ст.,  була  активна
роль жінок у цьому процесі. В цілому організація благодійних кампаній відноситься
до найбільш поширеної форми збору пожертв. У роки Східної війни представники
нобілітету  влаштовували  концерти,  спектаклі,  вистави  в  містах  Ізмаїл,  Акерман,
Кишинів; під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. розширилася географія та
форми  проведення  доброчинних  заходів  –  спектаклі,  лотереї,  вистави,  музичні
вечори  були  організовані  в  багатьох  містах  Бессарабської  губернії;  у  період
російсько-японської  війни  особливого  поширення  набули  лотереї-алегрі  як
найшвидший  засіб  збору  коштів.  На  початку  ХХ  ст.  популярність  благодійних
заходів  поступово  почала  занепадати,  що  було  обумовлено  собівартістю  заходів:
чимала частка прибутку йшла на покриття витрат.
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4.  Протягом  усіх  військових  конфліктів  середини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.
найбільше коштів дворяни передавали на потреби постраждалих воїнів та їх родин.
Основними формами грошових надходжень були: цільові пожертви, підписні листи,
благодійні  збори  в  повітах  Бессарабської  області,  відрахування  з  прибутків.
Спільними видами доброчинної діяльності для кожної війни залишалися: опіка сиріт
та  фінансова  підтримка  благодійних  організацій.  Під  час  Східного  конфлікту
дворяни  підтримували  Комітет  надання  допомоги  мешканцям  Новоросійського
краю; в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. аристократи брали активну
участь у роботі Кишинівського відділення Російського товариства піклування про
поранених  і  хворих  воїнів;  за  ініціативи  представниць  дворянської  верстви  були
створені  Дамські  комітети;  в  російсько-японську  війну  представники  місцевого
нобілітету  долучалися  до  роботи  Благодійної  організації  «Бессарабець»  та
Червоного Хреста. В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. благодійна діяльність
дворян  південноукраїнських  земель  стає  більш  організованою  і  спланованою,
змінюються  напрями  доброчинності.  Під  час  військових  конфліктів  1877-1878  і
1904-1905 рр. місцеві аристократи виступали організаторами вивезення поранених
воїнів  з  театрів  бойових  дій;  улаштовували  безкоштовні  буфети  в  містах;
забезпечували дворянські  санітарні  потяги та евакуаційні  лазарети;  відкривали та
фінансували медичні заклади. Представниці дворянської верстви не лише займалися
зборами коштів,  але  й  головували в  благодійних організаціях,  особисто надавали
допомогу  військовослужбовцям  у  лікарнях,  займались  укомплектуванням  загонів
сестер милосердя та брали безпосередню участь в їх роботі. 

5. Проаналізувавши діяльність бессарабських аристократів у постачанні армії
продовольством  і  транспортними  засобами,  авторкою визначено  основні  напрями
допомоги  в  ХІХ  ст.:  пожертви  худобою,  провіантом,  транспортом;  підтримка
військовослужбовців  під  час  пересування  військ  територією  Бессарабії;
забезпечення фуражем армійських волів і коней. Під час Східної війни представники
нобілітету  жертвували  тяглову  силу  (коней  волів),  худобу  (корів,  баранів,  овець),
продукти харчування (крупу, сухарі, сало, сіль), фураж (сіно, ячмінь, овес). Однак не
треба ідеалізувати бессарабське дворянство. Деякі аристократи ухилялися від участі
в благодійних акціях, підбурювали населення Бессарабської області до підвищення
цін. У період російсько-турецького конфлікту 1877-1878 рр. дворяни передавали на
потреби  армії  бессарабське  вино,  продукти  харчування  (картоплю,  цукор,  чай,
крупи), транспорт (підводи).  На початку ХХ ст.  поліпшилась організація збору та
відправки  пожертв,  змінилися  види  благодійної  діяльності.  Під  час  російсько-
японської  війни  основними  напрямами  доброчинності  були  –  забезпечення
провіантом санітарних загонів і лазаретів Червоного Хреста; відправка транспортів з
матеріальною  допомогою  й  продуктових  пакунків  для  діючої  армії;  відкриття
Кишинівської тимчасової фабрики для перетирання тютюну, продукція якої йшла на
потреби  військовослужбовців.  Місцеві  аристократи  передавали  також  продукти
харчування, вино, тютюн, книги.

6.  Розглянувши  діяльність  нобілітету  південноукраїнських  земель  у  речовій
допомозі  армії  під  час  військових  конфліктів  середини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,
можемо  стверджувати,  що  першочергово  вона  була  направлена  на  забезпечення
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лікарень,  лазаретів  та  шпиталів.  У  період  Східної  війни  аристократи  передавали
корпію, бинти, полотно для перев’язувального матеріалу. В другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. під час російсько-турецької 1877-1878 рр. й російсько-японської війн
види  доброчинної  діяльності  дворянської  верстви  змінюються,  новими  стали:
укомплектування  лікувальних  закладів  (аристократи  жертвували  ліжка,  постільну
білизну,  посуд);  спорядження  дворянських  санітарних  загонів  (було  відправлено
2 потяги з одягом, взуттям, перев’язувальним матеріалом і медикаментами). В цей
час  представниці  дворянства  відкривали  в  Бессарабії  швейні  майстерні  з  метою
пошиття теплих речей та натільної білизни для військовослужбовців.  

7.  Держава  високо  цінувала  зусилля  благодійників  як  додаткового  джерела
фінансування військових кампаній. За пожертви дворяни отримували подяки, звання,
чини,  посади,  нагороджувались  орденами  та  медалями.  Це  ставало  стимулом  до
благодійної  діяльності,  що  підвищувало  респектабельність  і  дозволяло  змінити
соціальний  стан.  Окрім  особистих  мотивів  доброчинності  дворянства,
притаманними  рисами  середньостатистичного  аристократа  залишалися  почуття
обов’язку, власної гідності, релігійність, гостинність та шляхетність. Під час Східної
війни  найбільш  розповсюдженою  формою  подяк,  які  отримували  бессарабські
аристократи, були колективні, серед орденів – Св. Станіслава та Св. Анни. В період
російсько-японської  війни  1904-1905  рр.  аристократи  Бессарабії  частіше  були
відзначені індивідуальними подяками. Після закінчення військових конфліктів уряд
засновував пам’ятні медалі. За допомогу армії бессарабські аристократи частіше за
інші отримували відзнаки «На згадку минулої війни 1853-1856 років», «На згадку
російсько-турецької  війни 1877-1878 рр.»;  «На згадку російсько-японської  війни».
Слід  відзначити,  що найбільше нагород  дворяни отримали  саме  після  програних
війн,  що пояснюється  бажанням влади  заохотити  представників  нобілітету.  Деякі
представники  нобілітету  не  соромилися  нагадувати  владі  про  свою  благодійну
діяльність і таким чином отримували бажані нагороди. 

Аналіз  благодійної  діяльності  бессарабських  дворян  під  час  військових
конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст. свідчить, що  представниками нобілітету
було  надано  значну  допомогу  матеріального  та  фінансового  характеру.  Водночас
деякі  аристократи  мотивувалися  й  суто  прагматичними  підходами.  Індивідуальні
пожертви, членство в благодійних організаціях були засобом досягнення офіційного
та суспільного визнання, підвищення авторитету власного імені та іміджу родини.
Траплялися  випадки  (підтверджено  архівними  матеріалами),  коли  аристократи
відмовлялися від участі в благодійних акціях, аргументуючи своє рішення станом
здоров’я або складним фінансовим положенням.

Окреслені в дисертації питання потребують подальшої розробки. При роботі в
Кишинівському та Ізмаїльському архівах виявлені неопрацьовані  матеріали, які ще
не були оприлюднені. Особливо це актуальне для розгляду доброчинної діяльності
дворян  в  освітянській  сфері.  Окремим  напрямом  дослідження  може  виступати
участь представниць бессарабського нобілітету в організації благодійності середини
ХІХ – на початку ХХ ст.

Результати  дослідження  переконують  у  необхідності   врахування  досвіду
доброчинності  бессарабської  аристократії.  Благодійна  діяльність  представників
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місцевого  нобілітету  є  зразком  громадянської  свідомості,  відповідальності  та
гуманності.  З  метою  популяризації  благодійності  вважаємо  за  доцільне
впроваджувати в закладах середньої освіти авторські курси, пов’язані з висвітленням
діяльності  видатних  благодійників  регіону.  В  закладах  вищої  освіти  –  викладати
дисципліни  вільного  вибору  відповідної  тематики,  проводити  конференції,
організовувати науково-дослідні центри з питань історії благодійної діяльності. Для
влади  сьогодні  є  досить  актуальною  підтримка  й  стимулювання  активних
доброчинців, що допоможе розширити участь приватних осіб у волонтерському русі,
залучити інвестиції бізнесу та дієвіше розв’язувати соціальні проблеми.
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Дисертаційна  робота  присвячена  комплексному  дослідженню  проблеми
благодійної діяльності бессарабського дворянства під час військових конфліктів, які
відбувалися  при  участі  Російської  імперії  в  середині  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.
У дослідженні окреслено форми й види грошової допомоги з боку місцевих дворян в
справі підтримки армії, флоту та іррегулярних частин. Визначено місце і значення
представників  нобілітету  в  організації  благодійних  заходів.  Досліджено  характер
фінансових внесків дворян на потреби постраждалим воїнам та їх родинам. 

Проаналізовано  основні  напрями  діяльності  бессарабських  аристократів  у
постачанні  армії  продовольством  і  транспортними  засобами.  З’ясовано  обсяги
медичного  та  речового  постачання  армії  з  боку  нобілітету.  Висвітлено  процес
нагородження та відзначення дворян за благодійну діяльність під час  військових
конфліктів, складено градацію нагород аристократів за доброчинну допомогу.

Ключові слова: дворянство, благодійність, Бессарабія, Східна війна, російсько-
турецька  війна  1877-1878  рр.,  російсько-японська  війна,  іррегулярні  частини,
лотерея-алегрі, шпиталь, матеріальне забезпечення.
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«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2019.

Диссертация  посвящена  комплексному  исследованию  проблемы
благотворительной  деятельности  бессарабского  дворянства  во  время  военных
конфликтов, которые происходили при участии Российской империи в середине XIX
– начале ХХ вв. В исследовании обозначены формы и виды денежной помощи со
стороны местных дворян в деле поддержки армии, флота и иррегулярных частей.
Определены  место  и  значение  представителей  нобилитета  в  организации
благотворительных мероприятий. Исследован характер финансовых взносов дворян
на нужды пострадавшим воинам и их семьям.

Проанализированы  основные  направления  деятельности  бессарабских
аристократов  в  снабжении армии  продовольствием  и  транспортными средствами.
Выяснено  объемы  медицинского  и  вещевого  снабжения  армии  со  стороны
нобилитета.  Освещен  процесс  награждения  дворян  за  благотворительную
деятельность  во  время  военных  конфликтов,  составлено  градацию  наград
аристократов за благотворительную помощь.

Ключевые  слова:  дворянство,  благотворительность,  Бессарабия,  Восточная
война,  русско-турецкая война 1877-1878 гг.,  русско-японская война,  иррегулярные
части, лотерея-аллегри, госпиталь, материальное обеспечение.
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The thesis is devoted to the comprehensive research of the problem of the charitable
activity of the Bessarabian nobility during the military conflicts that took place with the
participation of the Russian Empire in the middle of the 19th and at the beginning of 20th
centuries. It has been determined that during the Eastern, Russo-Turkish war (1877-1878)
and  the  Russo-Japanese  war  the  Bessarabian  aristocrats  provided  significant  financial
assistance to the army in the field, navy and irregular units (state mobile militia and flying
squads).  The main forms of  organization of  charitable activity were private donations,
subscription letters, as well as 1 kopeck deduction from each tithing of the benefactors’
land (later this fixed rate increased to 2 kopecks). At the beginning of the 20th century the
aristocrats took an active part in strengthening the navy.

The  participation  of  the  local  nobles  in  the  organization  of  charity  during  the
military conflicts in the middle of the 19th and at the beginning of the 20th centuries has
been considered. The representatives of the nobility held numerous charity events in order
to  raise  funds  for  the  needs  of  the  sick  and  wounded  servicemen  and  their  families.
Women played an active part  in this  process:  they held concerts,  performances,  plays,
lotteries, musical parties. No-draw lotteries became especially popular as the fastest way to
raise funds. At the beginning of the 20th century the popularity of charity events gradually
began to decline, which was due to the cost price of the events: a significant part of the
profit went for printing tickets, garden arrangement, rental of musical instruments.

It has been found out that the aristocrats were most likely to donate the money to the
needs of the war-stricken warriors and their families.  An important place in charitable
activity of the nobility was occupied by orphans. The main forms of cash receipts were
earmarked donations, subscription lists, charitable gatherings in the districts of Bessarabia,
deductions from profit. The representatives of the Bessarabian nobility in the period of
military actions financially supported the Committee for Assistance to the residents of
Novorosiisk  Krai,  Kyshyniv  Branch  of  the  Care  Society  for  the  wounded  and  sick
warriors,  the  women's  committees,  the  charitable  organization  «Bessarabets»,  the  Red
Cross.  The  aristocrats  were  the  organizers  of  the  removal  of  wounded  warriors  from
theaters  of  operations;  they  arranged  free  buffets  in  the  cities;  provided  aristocratic
ambulance trains and evacuation infirmaries; opened and funded healthcare facilities. The
representatives of the noble family took an active part in organizing the work of sisters of
mercy.

The significant role of the Bessarabian aristocrats in supplying the army with food
and vehicles has been revealed. For the needs of the army in the field, the nobles handed
over the foodstuffs, forage, beasts of burden, dray-carts, Bessarabian wine. However, not
all aristocrats showed civic awareness in helping troops, some nobles shied away from
participating in charity events. At the beginning of the 20th century the representatives of
the nobility took an active part in the maintenance of ambulance detachments and Red
Cross infirmaries.



23

On the basis of the worked out material it has been proved that the representatives of
the nobility of the southern Ukrainian lands during the period of the military conflicts in
the middle of the 19th and at the beginning of the 20th centuries participated in giving
medical  and  financial  assistance  to  the  army.  The  Bessarabian  aristocrats  provided
hospitals, infirmaries and military hospitals with bandages, lint, and linen for bandaging
material.  During the Russo-Turkish war (1877-1878) and the Russo-Japanese war they
played a significant role in the equipment of aristocratic ambulance detachments. At that
time, the representatives of the nobility opened sewing workshops in Bessarabia to sew
warm clothes and underwear for military personnel.

It has been revealed that the state actively supported the initiative of charity and
strongly  encouraged  active  philanthropists.  For  charities  the  government  gave  the
Bessarabian aristocrats gratitude, ranks,  orders,  medals.  In the 19th century the nobles
received most of the collective gratitude and orders of St. Stanislaus, St. Anne. During the
Russo-Japanese War of 1904-1905 individual gratitude was widely practised. The nobles
for their charitable activity in wartime were awarded memorable medals: «In Memory of
the Previous War of 1853-1856», «In Memory of the Russo-Turkish War of 1877-1878»;
«In memory of the Russo-Japanese War».

Keywords: nobility, charity, Bessarabia, the Eastern war, the Russo-Turkish war of
1877-1878,  the  Russo-Japanese  war,  irregular  units,  in-draw lottery,  military  hospital,
material support.


