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У статті розглядається процес формування некозацького ("іногороднього") населення
Кубані в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Докладно аналізується етнічний склад спільно-
ти іногородніх, їх роль в економічному розвитку регіону, особливості правового та соціаль-
ного становища. Особлива увага приділяється взаємовідносинам між козаками та іногород-
німи, причинам їх взаємного протистояння, політиці імперської адміністрації щодо різних
соціальних станів Кубанської області.
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Постановка проблеми. В історичній літературі
та на пересічному рівні за Кубанню закріпилося уяв-
лення як про суто козацький регіон. Більшість дос-
ліджень, присвячених цьому регіону, у першу чер-
гу звертаються до проблематики, яка стосується
різних аспектів історії кубанського козацтва. Але не
варто забувати, що наприкінці ХІХ ст. частка неко-
зацького ("іногороднього") населення вже перева-
жала кількість представників козацького стану й про-
довжувала швидко збільшуватись. Особливість цієї
ситуації полягала в тому, що на той період це був
поодинокий випадок, коли єдина за своїм етнічним
складом українська спільнота опинилася розділеною
між двома станами. Звернення до історії некозаць-
кої спільноти Кубані може дозволити нам дослідити
історію регіону під іншим ракурсом і надасть багато
можливостей для нових інтерпретацій його минуло-
го. Актуальність статті полягає в знаходженні нових
підходів до висвітлення минулого українського на-
роду, складних шляхів становлення його національ-
ної ідентичності та історії Кубані, українська спільнота
якої й зараз знаходиться в пошуках своєї етнічної
та національної ідентичності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед спеціальних праць, присвячених досліджен-
ню некозацького ("іногороднього") населення Кубані,
слід виділити роботи російського науковця В. Кабу-
зана. У публікаціях українських фахівців ця тема, так
само як і взагалі проблема ідентичності чорноморсь-
кого / кубанського козацтва, майже не опрацьована.

Разом із тим, значний фактологічний матеріал як
плідне поле для аналізу історичних обставин і тен-
денцій формування етнічної, козацької та регіональ-
ної ідентичностей українців Кубані міститься в пра-
цях Л. Мельникова, Л. Македонова, Ф. Щербини -
істориків й етнографів того часу.

Метою нашої статті є аналіз періоду, коли на Ку-
бані почала швидко збільшуватися частка некозаць-
кого населення. Ми спробуємо проаналізувати ет-

нічний склад спільноти іногородніх, їхню роль в еко-
номічному розвитку регіону, особливості правово-
го та соціального становища. Особливу увагу не-
обхідно приділити взаємовідносинам між козака-
ми та іногородніми, причинам їх взаємного протис-
тояння, політиці імперської адміністрації щодо
різних соціальних станів Кубанської області на-
прикінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Лука Мельников,
автор найбільшого дослідження з проблеми станов-
лення іногороднього населення Кубанської області,
дав таке визначення цього прошарку суспільства:
"Іногородніми в станицях Кубанської області нази-
вають усіх, хто, не будучи приписаним до козаць-
кого стану, живе, одначе, на військовій території або
постійно, в якості квартирантів та домогосподарів,
або тимчасово, в якості прийшлих робітників, що з'я-
вилися тут на літні заробітки" [1]. Попри те, що від
самого початку переселення чорноморців на Кубань
потреба в робочих руках була надзвичайно гострою,
приток вільних робітників у цей край був обмеже-
ним. З одного боку, це пояснювалось тим, що Чор-
номорія до середини 60-х рр. ХІХ ст. фактично зна-
ходилась у становищі військового табору, який по-
стійно зазнавав руйнівних нападів горців. Небезпе-
ка життя в станицях та на хуторах відлякувала се-
зонних робітників. З іншого - значною мірою обме-
жувало вільну циркуляцію робочої сили кріпацтво.
До самого кінця існування Чорноморії як автоном-
ної одиниці кількість іногородніх на її території коли-
валась залежно від сезону від 5000 до 15000 осіб
[2]. Окрім того, уся земля в Чорноморії вважалась
загальною військовою власністю, тому осідлість на
постійній основі без приналежності до козацького
стану була неможливою.

Доба реформ у Російській імперії майже не торк-
нулась життя козацького населення Кубані. Утім,
реформи, які прокотились іншими регіонами Російсь-
кої губернії, безпосередньо позначились на кубансь-
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кому козацтві, у першу чергу тим, що створили умо-
ви, через які на Кубані почало стрімко збільшува-
тись іногороднє населення. Формування іногород-
нього населення на Кубані як окремої спільноти та
стрімке зростання кількості іногородніх уже не як
сезонних робітників, а як осілої верстви починаєть-
ся після скасування кріпацтва та початку колонізації
Закубання в 60-х рр. ХІХ ст.

Швидкі темпи зростання іногороднього населен-
ня викликали необхідність прийняття закону від 29
квітня 1868 р. про регламентацію положення іного-
роднього населення на козацьких землях та прин-
ципи його користування земельними ресурсами.
Вагомим стимулом для прийняття закону про іного-
родніх стали розрахунки кавказької адміністрації на
збільшення податкової бази. Цей закон залишав
принцип недоторканності власності війська на свою
землю, але відкривав можливості мати на них "са-
дибну осілість" та постійно користуватись ділянка-
ми, сплачуючи за це щорічно відповідну платню.
Після оприлюднення закону від 1868 р. кількість іно-
городніх у Кубанській області починає стрімко зрос-
тати. Тільки за п'ять років їх кількість збільшується з
24819 (1868 р.) до 256000 осіб (1873 р.) [3]. Основна
маса новоприбулих походила з Харківської, Пол-
тавської, Курської та Воронезької губерній. Переваж-
но це були селяни, набагато меншу кількість скла-
дали ремісники, міщани та відставні солдати. Яким
же було становище іногородніх у соціальній струк-
турі станичної громади пореформеного періоду?
Частково вони користувались правами членів цієї
громади - могли випасати свою худобу на станич-
них землях та брати участь у станичних зборах, якщо
на них обговорювались питання, що безпосередньо
їх стосувались. Осілі іногородні були зобов'язані
нарівні з козаками-станичниками виконувати загальні
земські повинності - виряджати за потребою підво-
ди, утримувати постояльців, упорядковувати мос-
ти, дороги, переправи та ін. Окрім того, вони вноси-
ли до станичних громадських прибутків платню за
землю, яка знаходилась під їхніми садибами. Іного-
родні повинні були підкорятись станичній адмініст-
рації та вирішувати свої тяжби в станичному суді.
Варто зазначити, що в перші десятиріччя станов-
лення іногороднього населення на Кубані якихось
гострих протиріч між ними та козаками не виникало,
навпаки, поява іногородніх у станицях була вигідна
козакам: "З одного боку, земельний простір і різно-
го роду угіддя… вважались невичерпними… бага-
тьох тішила думка - продати іногороднім свої "пла-
ни" й отримати гроші, а потім випросити в станичної
громади нові "плани" для себе; нарешті, через не-
значну кількість робітників та ремісників в області
всіма чітко усвідомлювалось необхідність залучен-
ня якомога більшої кількості цього люду…" [4]. Але
поступово збільшення кількості іногородніх у Ку-
банській області змінило ситуацію. У 70-х рр. ХІХ ст.
Північний Кавказ посідає перше місце в Російській
імперії за кількістю мігрантів. У цей період туди пе-
реселяється майже 350 тис. осіб. Найбільша
кількість мігрантів (175,4 тис. осіб) осіла в Кубанській
області. У 80-х рр. ХІХ ст. на Північний Кавказ прибу-
ло 380 тис. мігрантів і така ж кількість у 90-х рр.
ХІХ ст. [5]. Головним чином це були вихідці із Цент-
ральної України та Слобожанщини. У 1880-х рр. із
цих регіонів у Кубанську область переселилось
284,3 тис. осіб, у 1891-1900-х рр. - 161 тис. осіб [6].

Унаслідок збільшення механічного приросту на-
селення на Північному Кавказі змінюється й загаль-

на етнічна ситуація. Збільшується кількість росіян
(у 1858 р. - 16,5 %, у 1867 р. - 30,5 %) та українців
(1858 р. - 18,2 %, у 1867 р. - 23,3 %) [7]. У 70-90 рр.
ХІХ ст. зберігалась загальна тенденція збільшення
кількості українців та росіян на Північному Кавказі.
Частка українців збільшилась із 23,3 % до 29,4 %,
росіян - із 30,5 % до 36,9 % [8]. Значна частина
новоприбульців, які осідали на Північному Кавказі,
походила з українських губерній. Тільки з Полтавсь-
кої губернії в цей регіон прибуло в 80-х рр. ХІХ ст. 26
тисяч мігрантів, у 90-х рр. - 39 тис. Із 57 тис. вихідців
із Полтавської губернії, які прибули на Північний
Кавказ у 1877-1893 рр., 46,6 % осіло в Ставро-
польській губернії, 46,2 % - у Кубанській області [9].

За матеріалами перепису 1897 р., у Кубанській
області  загальна кількість населення складала
1911133 особи. Із них 1695175 (88,7 %) осіб - козаки
та іногородні. Належали до козацького стану - 695021
особа (41 %), іногородніх - 1127568 осіб (59 %). Із
них українці, які належали до козацького стану, скла-
дали 57,2 %, козаків, які визнали себе росіянами, -
42,7 %, За відділами етнічна належність козаків роз-
поділялась таким чином: у Єйському відділі козаки-
українці складали 95 %, козаки-росіяни - 5 %, у Тем-
рюцькому відділі  козаки-українці складали 94,9 %,
козаки-росіяни - 5,1 %, у Катеринодарському відділі
козаки-українці складали 71,3 %, козаки-росіяни -
27,5 %. Серед іногороднього населення Кубанської
області українці складали 50,1 % [10].

Поява численної верстви іногороднього населен-
ня надзвичайно сильно вплинула на соціальне та
економічне становище Кубані. Інтенсивному розвит-
ку хліборобства в Чорноморії заважала відсутність
вільних робочих рук, тому інтенсивне збільшення
іногороднього населення вирішило цю проблему. До
того ж найбільші переваги від цього отримали коза-
ки - безпосередні володарі кубанських земельних
ресурсів. Чим більше прибувало іногородніх, тим
дешевшою ставала їхня праця, тим вищою вартість
землі та вироблених на ній продуктів. Заснування
Єйська з морським портом, поява ринку робочої сили
на Кубані призводять до перепрофілювання еконо-
міки Кубані з екстенсивного тваринництва на хлібо-
робство. Завдяки цьому обсяг посівної площі ку-
банських земель дуже швидко збільшується. Якщо
в 1873 р. під посіви зайнято лише 805327 дес., тоб-
то на кожну душу населення Кубанської області
близько 1,01 дес. посіву, то вже в 1894 р. вона дор-
івнювала 2252719 дес. [11]. Відповідно, зростає й
обсяг вивозу хліба через єйський та темрюцький
порти. Якщо в 1870-1874 рр. із Єйська вивезено 7426
пудів хліба, то в 1889-1892 рр. уже 37549090 пудів,
із Темрюка в 1870-1874 рр. - 659826 пудів, у 1885-
1888 рр. - 14404902 пуди [12]. Уже наприкінці ХІХ ст.
розвиток землеробства зробив Кубань однією з го-
ловних житниць Російської імперії. Це значною
мірою сприяло й швидкому зростанню добробуту
козаків. Водночас, незважаючи на велику роль, яку
відіграли іногородні в економічному розвитку Кубані
та їх внесок у покращання добробуту козацького
населення, ми спостерігаємо зростання антагоніз-
му між цими двома верствами населення, антагоні-
зму, який неухильно загострювався. Причини цього
були обумовлені декількома важливими факторами,
серед яких далеко не останнім була ментальна
відмінність між стереотипами, які склались у комп-
лексі станової ідентичності козацтва. Козак, усе жит-
тя якого пов'язувалося з військовою службою, який
кров'ю платив за свої певні привілеї, дещо зверх-
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ньо дивився на іногороднього, адже той завдячу-
вав своєю мирною працею саме козацькому захис-
ту. Окрім того, довгий час існування Чорноморії як
замкнутої території, на якій лише одиниці не нале-
жали до загальної маси козаків, випрацював чітке
розмежування між "своїми" та "чужими". Великого
досвіду спілкування, а тим більше співіснування у
звичних межах станичної козацької громади із чис-
ленними представниками інших станів у козаків не
було. Звична модель світу, у якому вже були на-
працьовані механізми співіснування із сусідніми
етносами та соціальними групами, починала руйну-
ватись через стрімке зростання нової верстви, яка
неухильно займала свою нішу в традиційному ко-
зацькому суспільстві. Змінювались економічні та
соціальні обставини козацького життя, традиційне
суспільство під тиском модернізаційних процесів,
які відбувались у Російській імперії, переживало
кризу, і в цій кризі винуватцями виступали для ко-
заків саме "городовики". Зненацька захоплена цією
обставиною козацька спільнота спонтанно вороже
реагувала на новоприбульців, а процес зростання
іногороднього населення відбувався занадто швид-
ко, і був потрібен певний час для напрацювання
адаптаційних механізмів у системі ідентичностей як
козаків, так  й іногородніх для врегулювання
конфліктів. Тому місце "чужого", якому не могли дати
ради, у світогляді козака посів саме "іногородній".
Таку ж роль "чужого" в той же час відігравав для
іногороднього козак як представник привілейованої
порівняно з ним верстви. Поступово в лексиконі
козака щодо іногородніх з'явилися презирливі епі-
тети - "чига гостропуза", "мугирі", "сіпа", "гамсели",
"городовики - собачі душі" або "городовики - бісові
душі". "Городовицька душа" стала синонімом найоб-
разливішої для козаків-чорноморців лайки - "бісова
душа". Іногородні, у свою чергу, називали козаків
"куркулями" (немов проводячи паралель між набун-
дюченим пихатим індиком та станичником-козаком).
Із часом виявилось, що вільні земельні угіддя, які
довгі десятиріччя вважались необмеженими, якось
непомітно стали скорочуватись, межуватися на паї,
осаджуватись іногородніми-орендарями, передава-
тись у спадкову власність панам-офіцерам та замож-
ним козакам.

Безпосередніми визискувачами козака-хлібороба,
який усе більше відчував гостру потребу в грошах,
виступила окрема група іногородніх - перекупників
та кредиторів ("торгово-промислова група зайшлого
населення"), яка зосередила у своїх руках, а фак-
тично монополізувала, торгівлю хлібом. У кожній
станиці "майже всі хліботорговці виявлялись водно-
час лавочниками та кабатчиками, які давали вироб-
нику товари в кредит під майбутній врожай або хліб.
Зазвичай такі позики видавались під грабіжницькі
відсотки. Під час закупівель хліба в козаків та іного-
родніх-хліборобів перекупники, як їх називали
"шибаї, або "кулачники" постійно застосували шах-
райство" [13]. Автоматично ненависть козаків щодо
цієї групи іногородніх поширювалась і на всіх пред-
ставників іногороднього населення. Іногородні, які
жили в станицях, були позбавлені можливості інтег-
руватись у соціальні структури, напрацьовані ста-
ничним козацтвом. У першу чергу, цьому на пере-
шкоді ставала політика імперського уряду, яка в
другій половині 80-х рр. ХІХ ст. змінила курс із про-
ведення модернізаційних реформ на консервацію
звичної напівфеодальної соціальної системи. Це без-
посередньо торкнулось і становища іногороднього

населення, саме тієї її частини, яка мусила насам-
перед закріпити своє місце в житті станиці. Не-
обхідність вирішення "питання іногородніх" посту-
пово й усе більш гостро поставала й перед імперсь-
кою адміністрацією на Кавказі, і перед усіма ієрар-
хічними групами козацтва - від простих станичників
до військової еліти. Вирішити це питання можна було
двома шляхами - інтегрувати іногородніх у загаль-
ну козацьку економічну та соціальну структуру, але
це видавалося неможливим без докорінної зміни
самої цієї структури, або закріпити за іногородніми
їх упосліджений статус. В умовах згортання процесів
лібералізації системи Російської імперії й наступно-
го періоду "контрреформ" під час правління імпера-
тора Олександра ІІІ (1881-1894 рр.) перший шлях був
відкинутий. Для обґрунтування дискримінаційної
політики щодо іногородніх із боку імперської адмі-
ністрації висунуто теорію, яка включала в себе цілий
ряд аргументів, серед яких перше місце займало
побоювання, що збільшення іногородніх призве-
де до нестачі військової землі для потреб козаків,
що поява іногородніх обумовила втрату козаками
войовничого "козацького духу", що стародавні ко-
зацькі звичаї втрачають своє значення в козаць-
кому середовищі, яке поступово перетворюється
на мирну хліборобську верству.

Висновки
Напередодні революції 1917 р. переважна

більшість населення Кубані виявилась розділеною
на дві статусні групи, одна з яких мала суттєві пе-
реваги над іншою. Цей розподіл старанно підтри-
мувався як центральним урядом, так і місцевою
військовою та цивільною адміністрацією. Можливості
для примирення між козаками та іногородніми знач-
ною мірою ускладнювались через відсутність мож-
ливостей для самоорганізації іногороднього населен-
ня, що могло сприяти затвердженню їх ідентичності.
Іногородні українського походження, зберігаючи ет-
нічну ідентичність, не мали сприятливих можливос-
тей та умов для її трансформації до рівня українсь-
кої національної ідентичності, тому їх соціальна іден-
тичність упослідженої верстви кубанського соціуму
призвела до відкритого збройного протистояння з
козаками в 1917-1920 рр. Проблема пошуку виходу
із цього протистояння для українських діячів Кубані
була очевидна - інтеграція всіх українців у просторі
єдиної української нації, хоча провідною силою в
національному розвитку української спільноти Кубані
виступає саме козацтво.
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SOCIAL AND AN ECONOMIC SITUATION OF THE NONRESIDENT POPULATION OF
KUBAN IN SECOND HALF Õ²Õ - BEGINNINGS ÕÕ OF CENTURIES

In article process of formation of the population of Kuban which did not concern the Cossack estate in second half
ХІХ - beginning ХХ of centuries is considered. The ethnic structure of a generality nonresident, its role in economic
development of region, feature legal and a social status is in details analyzed. The especial attention is given to mutual
relations between Cossacks and not Cossacks, to the reasons of their mutual opposition, a policy of imperial
administration concerning various estates of the population of the Kuban area.
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Ó×ÀÑÒÜ ²ÂÀÍÀ ÊÐÅÂÅÖÜÊÎÃÎ Â
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-ÂÈÇÂÎËÜÍÎÌÓ ÐÓÑ²

ÃÀËÈ×ÈÍÈ 1918-1923 ÐÎÊ²Â

ЛЮБОМИРА ФЕДУНИШИН,
аспірант кафедри історії України Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

У статті розглядається діяльність І. Кревецького в період національно-визвольних зма-
гань на західноукраїнських землях 1918-1923 років. Зокрема, висвітлено постать галицького
громадсько-політичного діяча, військового історика і мемуариста, редактора урядової газе-
ти ЗУНР та головного архівіста Української Галицької Армії (УГА), ідеї якого актуальні й у наш
час, оскільки в центрі досліджень ученого були проблеми української держави, її територі-
альної цілісності та національної культури.

Ключові слова: Іван Кревецький, національно-визвольні змагання, преса ЗУНР,  українські мему-
ари, архів УГА.

Постановка проблеми й огляд досліджень та
публікацій. Важливим  напрямом дослідження
історії Галичини першої половини ХХ століття є про-
стеження життєвого шляху й наукової діяльності
видатних діячів цього періоду. У силу ідеологічно-
політичних процесів другої половини ХХ століття в
сучасній історичній науці залишилося маловідомим
ім'я Івана Кревецького (1883-1940), представника
державницького напряму української історіографії.
Про життя вченого відомо небагато. Його наукова
спадщина стала об'єктом окремих досліджень тільки
в кінці 90-х років ХХ століття. Деякі аспекти громадсь-

кої і творчої діяльності історика розкриті в статтях
В. Качкана [1], Ф. Стеблія [2], Н. Черниш [3], де
коротко висвітлено багатогранні наукові інтереси
вченого, подано перелік основних праць. Проте не
з'ясоване питання про участь І. Кревецького в на-
ціонально-визвольному русі Галичини першої чверті
ХХ століття.

Мета статті - окреслити діяльність І. Кревецько-
го в період національно-визвольних змагань украї-
нського народу на західноукраїнських землях 1918-
1923 років.

Іван-Мар'ян Іванович Кревецький народився
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