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;]еса тощо:5. €ереА цих торговц1в був нав!ть свяще|1ник 9к|в .[|'рух<енецький, яки*! ь1:

дрова до 1(иева 26.

!16 банимо, з |1равобере>к'{я на .[|!вобере>кну }кра!ну надходила 3де6|ль|1'ог!1
продукц1я леревоо6робних промисл!в, _цо св!Авило про значно ни:кчий Р!вень розвиткт'
тут ремесла,_ н1>к. на .|!!вобёре>кх<1. €ер-ед мануфактурних вироб;в на ||равобере>к;к;
перева)кали не м!сцев1, а дов1зн! вироби, привезен! польськими купцями чи достав'
лен! 1ноземцями з !{!ме.тчини, 1тал!1, Австр!| та {нших кра!н. Фт:ке, й мануфактурне
виробництво на |{равоберех<х<1 перебувало тако}к на ни)кчоп1у р|вн| розвитку, н!ж
на .|1!во6ере>кя<!.

}кра!йськ! бур>куазно_нац!онал1стичн! !сторики, фальсиф|куюяи !сторинне минуле
укра!нс1кого наролу, намагаючись очоР1{ити укра!нсько-рос!йськ| тор-говельн| зв'я3кт:'
!до_водили, що у_[\1|1 ст. укра!нськ! купц1 р!дко з'являлися на заруб!х<них я!мФках.
що товари 'з ,[1|вобере:кх(я сюди' в основному, привозили рос{йськ1 купц1. ||р-от:
Аокумен1и митниць переконливо спростовують ц] твердх<ення. Б численних в|д.'-
мостях про дов13 т виБ|з товар!в нерез €тайк|вську, €орока1|1инську, |(ам'янську. та
]нш] митниц1 поряд 3 рос!йс-ькими ку_пця1!1и'.як це в>ке частково показано' 3устр1ча_
еться чимало укра!нських, б!лоруських та !нших купш1в. зокрема розкольцик!в, ях1

в то*] час булй м|сшевими х{ителяп{и на /|1вобере:кн|й }кра!н!, _а тому_':х такон
мох{на в1днести до укра!нських купц|в. Ёаведемо к!лька приклад|в. } 1779 р. нерез
6орокашлинську митницю привезено рос|йськими купцями товар1в_^на 21504 крб.
80_коп., укра!нськими _на 32793' крб. 60 коп.' розкольч14цап'и-_-1{^а 2307 крб., маке_
донськими купцями_на 819 крб. ! польськими_ на 8743 кр6. 60 коп.' а всього_
на 66168 крб. того >к року цим самим 1шляхом вивезено за кордон рос|йськими куп_
цями товар!в на 906 крб.,-укра!нськими-на 3917 крб., розкольниками_на 850 крб..
б|лоруськийи_на 135 крб., македонцями_на 1877 крб. 40_хоп.' польськими куп_
цятм_на 22620 крб. 50 йоп., а всьото_'на 29705 крб. 90 коп.'7.

у 1769 р. нерез €тайк!вську митницю було ввезено товар|в: укра1нськими куп_
цям]1 -на 429 крб.77 коп., рос!йськими-на 116 кф. 75 коп.' польськими _ на
1917 крб.; вивезе]-ло: укра!нськими - н1 ||7| крб.80 коп., рос!йськиц]а__- на 56 крб
50 коЁ., польськими-на 894 кр6. |7 'коп. Ёа_ €екертт:;ськ!й (лав1 1766 р.), |]ереяс'
лавськ1й (\77в р.)' (ам'янськ!й (|779 р.) митни!:ях було зареестровано б|льше
товар!в рос!|тських купп|в, н1х< укра!нських.

1акипя чино::, пт1>т< |1равобёре>кною ! .[{|воберех<г:ою }кра!ною у друг1й половин;
{,'9]11 ст. !снува.тп дос}1ть активн! торговельн! зв'яз:<и. }кра!нськ! й росйськ1 к1'пш|.
л|вобере>кне йозацтво, а такох( м!щанство й селянство обох стор1н .[[н|пра булг:
частими гостями }1а яр}1арках ! торгах, 1цо проводились у м1стах | м!стечках я:.
,1{!воберёх<>кя, так ! |1равобере>к>кя. Ёа .[|!во6ерех<н!й }кра!н1 були сприятлив|ш:
умов'1 для розвитку еконо:т]кп. а то\'у :? асортиметтт товар!в, як| направлял|1ся на
[1равоберех<х<я, був р1зно::ан!тн!ши:т 1 6агатгпим, н!;к асортимент товар1в, що йшд:!
у 3воротному напря11{ку. 3начно багаттп::пт в|н був 1 пор!вняно 3 пер11|ою подовино!:
)(91|| ст., коли 3 /1|воберех;хся не :озво;1я;]ося вивозити за кордон прядиво' юхт{'
сало, в!ск, конопля!{у ол|ю, кле{т, ревень' с:толу, 1кру (в1дпов!пно до указ'в сенат:{
за |7|4 р.), овеч| |шкур]1, вовну (в|:пов!дно до тказу |720 р.) та ряд !нп:их товар!в2'.

1орговельн| 3в'язки м|>к .[|1вобере]кжя11 1 |{равобере>к>кям продов}кували 3рос-
тати ! протягом вс|е! друго! половин1{ [!111 ст. 3они сприяли розширенню ! пс'
глибленню м!сцевого ринку' що почав ск,'1адатися ран1ше, а такох( т!сн!:поп:1"
прилученню }кра!ни (не лише ,[|!вобере>кно!, а й |1раво6ере>кно!) до всерос|йськог:
р1{нку' дальшому ро3витку ]] еконопт!ки. 

в. м. кулАк@\€Б!(!-{[:

:э [[1А }Р€Р у м. ](исв|, ф. 124' оп. 1, спр. 6, арк. 1_2; спр. 7' арк. 3_4.
% 1ам х<е, арк. 11.
27 1 а м )к е, ф. 120, оп. 1, спр. 52, арк. 100-235.
28 |сторико-географ|вний зб!рник. т. 4' к.' 1931' стор. 157.

докумвнти миколА1вського оБлАсного двРжАвного
АРх!ву пРо Рвволюц|ину д[яльн[сть л. м. стАль

.;'|юдмттла }1икола1вт:а €таль (3аславська' псевдон1ми _ €лена, 191ар!я 1ван!внз
1872_1939 рр.) - нлен парт|1 з 1897 р., профес1йна революц1онерка' активна гр:-
1\1адська д|ячка.

} дожовтневий пер1од ,[|. .Р1. (таль була пропагандисткою лен!нсько! <йскры:
вела парт1йну роботу в }1оскв! | ||етрограл!, в ем1грац!1 виконувала доручет:-!
Б. 1. /|ен1на.8 роки_перш:о! рос1йсько1 революш!! вот{а активно працювала в Фдее:.
кому | /т1икола1вському ком1тетах РсдРп. } !!1икола!в була направлена в берез..::
1905 р. |1|вденним бюро |{( РсдРп для в|дновленпя роботи б|льц:овистськ,:::
ком|тету.

3 обласному. дерх(авному_-арх|в!, } Ф9-нл1 кан_целяр|!^традоначальника вияв.:1е:-::

докуме1{ти пРо д!яльн1сть ,г1. й. €таль у йиколаев1 в 1905 р. ||ов'язан| з !! аре:
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том 30_ _червня 1905 р., вони не привертали уваги досл|дник{в опевидно через те'
::{о [: |4. €таль в|дош:а в них п!д пр!звйщем 3аславсько| Ра!си (,т1ариси) |1авл|вни.

} донеоенн1 начальника йикола1вського роз]шукного пункту град?:навальнику в|д
2 липня 1905 р. зокрема сказано:

<6воечасно з агентурного д>керела було одер>кано в|домост|, цо в будинку м 37
на Ёк!па>кн1й . вулиц| у квартир{ |1илйпа .)-1уй'янова 1]]аповаленка 3ъ ве!]вня о
7.год!1н| вечора бе!еться сходка представник!в |-\ентрального роб1тниного гуртка
тт!сцево1 ортан!зац]! Рос!йсько] соц|ал-демократинно! парт!! для обговорення пйрт!й-
них справ | розробки_ питання про над|йн|ш:у постановку пропаганди серел моряк|в
флотських ек]па:к1в. 3 останньою метою на сходц1 повинн1_бути присут!т| пред!тав_
ники портового району на чол| з 1нтел1генткою-пропагандисткою 

_йанею 
(вона я<

,[|юдмила) ...
Б|дряд>кеними на м|сце сходки чинап|и пол!ц!]... 6ули захоплен| дев'ять 4Фка1аА!|Ф

по|менованих у представленому ра3ом 3 листо[1 списку ос16, у чис;! яких й |нте_
л!гентка-пропагандистка }1аня, яка в!4явилаея давно в|д6мою своею злочинною д!яль_
н!стю тверською м1щанкою Ра]сою |1авл!вною 3аславською, що була вх<е за пол!_
тичн! злочини на засланн| в €иб|ру.

€ходтикам було зроблено оёс]бистий о6шук 1 в 3аславсько| знайдено }']! 1 зло_
чинно1 газети <!-|ролетарий>>.

- 3ттасл]док о6тпук|в н! квартирах сходник!в... н!чого злочр:нного не виявле]{о.
3-аславська >к' про>кивання яко! внасл1док ]т кра{:ньо? консп|ративност! щ- ""було встановлено, в!дмовилася вказати свою квартир\-. через :шо обшук у не! ве
провадився> 1.

} списку затриманих значиться: <<3аславська Ра1са |]ав;т!в|1а' тверська пт!щанка,
33 роки, фельдп:ериця>2.
. 3.1 ро3]1о.ря'<енням градонача.']ьника 3аславська бтла взята п1д арешт пр!'

м1ськ|й пол!ц!] на два п1!сяц|. 3 лттпня ]{т вдалося втек{;т, однак у той йе день'т;було затримано. Фбетавин]{ затр1{11ання в!']обрах;ен' у рапорт! т!ристава @десько|
частиг]и пол1ц!] м. &1иколаева градоначальнику в|д 3 липйя 1905 р.<}н'ора о п!в на вось!ту годину венора,-говор!1ться в рапорт1.-на ст(анц1!)
.&1икола!в при в|дход| пасайирського по1з.та горо,:оЁий п:1сько| ,о}!ц!т ледньс;в прй
сприянн1 х(андарп.1ського унтер_оф|шера Бухольця 3атримав зниклу сього числаз двору пол|ц1| п!д нас прогулянки, що знаходилася у кардергард11 йол|ш|!, ,т1арису
!1авл{вяу 3аславську, яку зара3 :ке 6уло доставлено у й|ську пол1ц;ю.

||1д нас сл1дування в!д вокзалу 
_до 

м!сько! полй1! 3аславська в присутност{ су_
провод)куючих !! поза:птатного околоточного наглядача Фдесько! части-ни Розе!-
берга ! городового '.[|едньова дозволила соб| о^бра>кати государя !мператора та
м!н|стр1в, пазиваючи !х тпахраями | ду:погубцями...>>3.

1(р1м згаданого документа, у фонл| канцеляр|}' .&1икола|вського градоначальника
е справа <<|1ро втену з-л|д варти зааре1птовано!-.[!ариси 3аславсько!>, у як|й зва_
ходиться протокол розсл|дування 3 цього питання 4.

||редставляе !нтерес характеристика д!яльност1 л. м. €таль, дана }7!икола!в_
ськи_м сл1дчим пунктом . у <в'домостях про 3лочинну д!яльн!сть 

'ос|б, 
виселених зм. ]циколасва 3 часу оголо1шення його у в!йськовому стап!>>. |1ро .г|. }4. €тадь

за3начено: <3аславська Ра]са |1авл1вна. .(,авно в]дома своею пол!тичн6ю не6лагонад!й-
ч!с1ю !.була в>ке на засланн|-в €иб|ру. 1нтел|гентка-пропагандистка у вервн1 п:1сяп|
190-5 р. 

* 9у'' р-екомендована 11ентральпим (ом|тетом Рос1йсько] €оц1ал_деп!окративно!
роб1тничо1 парт!] у м. }4икола]в.' п!д !1 г<!ловуванням проходило декйька сходок 3 метою обговорення парт1йких
потреб | розробки - -питання про нал!йн|:пу постановку пропаганди серед п:|сцевих
моряк!в ! солдат|в .]!1икола!вського гарн|зону...

- 8 серпня 3-аславська в|1сла\1а в м. |(урськ. ||еребування 3аславсько! у .\1иколаев|,
безумовно, небезпенне, особливо у 3в'язку 3 наступними виборапти д6 Аерх<авнот
Ауми>5.

.[,окументи про .[!. ![. €таль, виявлен! т .?\4икола 1всько:тт обл.1ерх<арх!в| не
публ|куЁались | не були використа|{1 у б1ограф1вн1й л|тератур1 про'не!.

!]]. с "7 !Ф дковськ|4и
д

2

4

*
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.&1икола|вський облдер>карх!в, ф 229, оп. 4, спР. 142. арк. 168.
?ам Б€, арк. 169.
? а шт 8 0, спр. 143, арк. 216.
1'а шт х( е, спр. 133.
Ёасправд| пртт!хала до }1ттколаева у березн1 1905 р'
&1ико па!вськир] об.тдерх<арх1в, ф. 229, оп. 4, спр. 150, арк. 103"
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