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ОЛеКсАНДР ПОЛЬ: ПіДПРИЄмеЦЬ, ГРОмАДсЬКИй Діяч тА  
ДОсЛіДНИК ПРИДНіПРОВсЬКОГО КРАЮ  

У статті висвітлено основні віхи життя й діяльності відомого підприємця та громадського 
діяча Придніпровського краю Олександра Миколайовича Поля (1832–1890 рр.). Визначено його 
роль у дослідженні і розробці Криворізького залізорудного родовища, розвитку залізорудної та 
металургійної галузей Півдня України. З’ясовано внесок О.М. Поля у громадське й культурно-
освітнє життя Катеринославщини другої половини ХІХ ст.
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до недавнього часу вивчення життя та 
діяльності видатних особистостей, які належа-
ли до «панівних класів», взагалі було вилучене 
з тематики історичних досліджень. відтак 
важливим завданням є повернення забутих і 
маловідомих імен політичних, громадських і 
культурних діячів, відомих підприємців, вне-
сок яких у соціально-економічний, громад- 
сько-політичний, освітній і духовно-
культурний розвиток україни був значним.

до найбільш видатних діячів катеринослава 
(нині – дніпропетровськ) і кривого рогу, які 
зробили значний внесок у соціально-економіч- 
ний та культурний розвиток цих міст й, у цілому 
Придніпровського краю в другій половині хіх 
ст., належить підприємець і громадський діяч, 
дворянин за походженням олександр миколай-
ович Поль. Питання ролі й місця цієї постаті в 
економічному, громадсько-політичному і куль- 
турно-освітньому розвитку катеринославщини 
потребує всебічного аналізу та оцінки. адже 
своєю діяльністю о. Поль багато у чому визна-
чив шляхи розвитку регіону в другій половині 
хіх ст. він зробив значний внесок у справу пере-
творення цього краю на провідний центр 
гірничодобувної і металургійної промисловості.

Навіть радянська історіографія, яка лише 
один раз детально розглянула діяльність 
о. Поля, дійшла висновку, що він належав «до 
прогресивних сил свого часу і в його діяльності 
не простежується нічого реакційного»1. Незва-
жаючи на значну кількість різноманітних 
публікацій, які висвітлюють життя і багато-
гранну діяльність о. Поля2, доцільно виділити 
найбільш суттєві його здобутки на суспільній 
ниві, підсумувати внесок цього непересічного 
діяча не тільки в розвиток катеринославщини, 
а й у цілому україни.

актуальність теми посилюється ще й тим, 
що багатогранна суспільна діяльність о. Поля 
співзвучна нинішньому часу і варта на- 
слідування. існує об’єктивна необхідність до- 
слідження науково-культурної і громадської 
спадщини цього діяча як із пізнавальної точки 
зору, так і з потреб наукового, неупередженого 
висвітлення його життя й праці в контексті 
суспільно-політичного та економічного розвит-
ку Півдня україни другої половини хіх ст.

олександр миколайович Поль народився 20 
серпня (за ст. ст.) 1832 р. у с. малоолександрів- 
ське верхньодніпровського повіту катерино- 
славської губернії (тепер – с. малоолександрівка 
верхньодніпровського району дніпропетров- 
ської області), будучи найстаршим із 7 дітей у 
сім’ї3. По батьківській лінії походив з дворянсь-
кого роду прибалтійських німців. так, його дід 
– іван іванович Поль (йоган фон Поль) був 
німецьким підданим і перебував на шведській 
службі на острові Езель, після чого за часів 
правління катерини іі подався до російської 
армії. його син (батько олександра) – микола 
Поль (1797–1854 рр.) – теж служив у російській 
армії, брав участь у війнах проти Наполеона (у 
1816 р. був звільнений у запас). а вже старший 
син Петро (1795–1870 рр.) дослужився до поса-
ди поліцмейстера санкт-Петербурґа (1843 р.), 
склав – як і його брат микола – присягу «на 
вічну вірність і підданство росії». завдяки про-
суванню по службі обох братів, Полям у 1847 р. 
було надане спадкове дворянство. маєтком на 
околицях с. малоолександрівки вони володіли 
з 1836 року.4.

його матір – ганна Павлівна (уроджена По-
летика) – походила з відомого українського 
козацько-старшинського роду5. Незважаючи 
на те, що крім прибалтійських німців серед 
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предків о.Поля були також волохи, його мож-
на вважати українцем, адже всі його предки 
по материнській і частина по батьківській 
лініях були українцями. він сам називав себе 
українцем. 

фундамент світогляду о.Поля був закладе-
ний у дитячі та юнацькі роки. Набуті від 
предків риси характеру були доповнені 
домашнім вихованням у батьківському маєтку. 
з матір’ю він спілкувалася українською й 
російською мовами, з батьком – німецькою, 
тоді як із гувернантками і приватними вчите-
лями – французькою. На думку сучасників, о.
Поль «своїми темними, сумними, задумливи-
ми очима, великими малоросійськими вусами 
і мовою з сильним малоросійським акцентом» 
справляв враження «уродженця Південної 
росії» і «нащадка козацького роду», аніж 
вихідця з німецької дворянської династії6.

свою освіту він продовжив у Полтавській 
гімназії, яка вважалася однією з найкращих у 
південно-західних губерніях російської ім- 
перії. юний олександр тут показав добрі ре-
зультати, увійшовши до числа кращих 
випускників 1850 р. згодом студіював на юри-
дичному факультеті дерптського університету. 
Полтава і дерпт (нині – тарту, Естонія) по-
різному вплинули на молодого о.Поля. якщо в 
Полтаві він долучився до найкращих зразків 
української культури і захопився історією 
своєї батьківщини, то в дерпті – звик до 
дисципліни, дотримання писаних правил і 
законів, яким підпорядковувалися навчальний 
процес у вищому освітньому закладі та 
внутрішнє життя його студентів7.

вступ до дерптського університету – най-
кращому на той час у російській імперії, де 
заняття в основному проводилися німецькою 
мовою, був зумовлений родинним корінням 
юнака. він не лише блискуче склав 11 іспитів, 
а й приголомшив комісію вільним володінням 
6 європейськими мовами. свою дипломну ро-
боту, виконану німецькою, він присвятив темі 
міжнародних торговельних відносин8. запис у 
дипломі, виданому 25 жовтня 1854 р., 
засвідчував, що олександр Поль захистив ди-
пломну роботу й отримав «ступінь та права 
кандидата дипломатичних наук»9.

рік завершення навчання в університеті ви-
явився поворотним у долі 22-річного олексан-
дра. Після смерті глави сім’ї родина з сімома 
дітьми, в тому числі чотирма від першого шлю-
бу батька, залишилася без годувальника (матір 
о.м. Поля померла ще раніше). він був змуше-

ний відмовитися від академічної кар’єри і по-
вернутися на рідну катеринославщину – в 
батьківський маєток. Невдовзі олександр Поль 
розпочав тут підприємницьку діяльність – по-
будував у своїх володіннях (1857 р. він придбав 
маєток, з якого за короткий час зробив прибут-
кове господарство) цегельні заводи та дрібні 
підприємства, які сприяли осучасненню 
сільського господарства, особливо це стосува-
лося скотарства і конярства. Надихнули моло-
дого дворянина-господарника на ґрунтовне 
вивчення аграрних наук та модернізацію влас-
них маєтків успішні сільськогосподарські 
підприємці, що були безпосередніми сусідами 
о. Поля – барон Е. фальц-фейн, граф в. кочу-
бей та насамперед великий землевласник, го-
лова купецького зібрання катеринослава 
Е. бродський10. за деякий час він і сам набув 
солідного авторитету серед поміщиків 
верхньодніпровського повіту.

у перші роки після навчання остаточно 
склався тип поведінки о. Поля, розкрився і 
розвинувся його ораторський талант. у цей час 
він утверджується як активний, енергійний і 
здібний громадський діяч та підприємець. 
уміння доводити свою думку, висока 
освіченість, обізнаність у всіх сферах життя 
повіту і вроджена делікатність створили 
о. Полю авторитет серед повітового дворян-
ства. кар’єра цього верхньодніпровського го-
сподарника як громадського діяча, що розгор-
талася паралельно з підприємницькою діяль- 
ністю, розпочалася в липні 1858 р. з обранням 
його членом катеринославського губернського 
дворянського комітету у селянських справах, 
де він став одним із найактивніших членів11.

для остаточного вироблення проекту поло-
ження про селян міністерство внутрішніх 
справ у 1860 р. запросило по два члени від кож-
ного губернського комітету до санкт-
Петербурзького комітету. від катеринослав-
щини був обраний саме о. Поль, який добре за-
рекомендував себе під час роботи у цій 
структурі12. коли в листопаді того року члени 
комісії зустрілися в зимовому палаці з олек-
сандром іі, той, зупинивши свій погляд на 
о. Полі, звернувся до нього зі словами: «я дуже 
задоволений, що у вирішенні цього, надзви-
чайного важливого питання (звільнення селян 
– т. Н.) беруть участь і молоді сили»13. за осо-
бистий внесок у підготовку і проведення 
селянської реформи 1861 р. він був відзначений 
імператором золотою медаллю. Перебуваючи у 
складі цих комітетів, о. Поль не лише набли-
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жав звільнення селян від кріпацтва, а й утілив 
його одним із перших безпосередньо у своїх 
маєтках. 

значний вплив на його світогляд і подаль-
шу діяльність мав Піквікський клуб, який був 
створений «для боротьби з неправдою» (діяв у 
катеринославі в 1858–1860 рр.). серед 
піквіків панували ліберальні погляди і про- 
світницькі ідеї. Незважаючи на досить моло-
дий вік, о. Поль уже мав усталені погляди на 
життя і не міг беззастережно сприйняти всі 
ідеї членів клубу, хоча багатьом із них (ство-
рення шкіл, бібліотек та музеїв) співчував і 
підтримував їх14.

майже половину свого життя о. Поль при-
святив земській діяльності, до якої залучився 
відразу ж після виникнення відповідних уста-
нов на катеринославщині – спочатку як глас-
ний верхньодніпровського земського зібрання. 
у 1866 р. він дав згоду на висунення своєї кан-
дидатури на виборах до губернського земсько-
го зібрання від верхньодніпровського повіту, 
гласним якого невдовзі став (обирався до- 
вічно). 1869 р. о. Поль стає ще й почесним ми-
ровим суддею свого повіту15. також виконував 
обов’язки члена катеринославської губерн- 
ської училищної ради (1866–1872 рр.), почес-
ного попечителя катеринославського реально-
го училища (з 1883 р.), члена попечительних 
рад кількох навчальних, лікувальних та 
благодійних закладів, губернського статистич-
ного комітету. Працюючи у цих об’єднаннях 
та установах, олександр миколайович проде-
монстрував критичний підхід при виконанні 
своїх обов’язків, про що свідчать доповіді 
агентів таємної поліції, в яких він характери-
зувався як людина, що критично ставиться до 
політики уряду16. 

Професійне та соціальне зростання сприяло 
й матеріальному достатку. у придбаних 
маєтках він займався розведенням великої 
рогатої худоби та коней. уже в перше порефор-
мене десятиліття земельні володіння й 
промислові заклади о. Поля давали чималі 
прибутки, однак справжній підприємницький 
хист він виявив в іншій галузі. з відкриттям у 
середині 1860-х рр. багатих покладів залізної 
руди у дубовій балці біля р. саксагань у районі 
селища кривий ріг, на межі херсонської і 
катеринославської губерній, для о. Поля, яко-
го сучасники інколи називали «фанатиком з 
кривого рогу» і «людиною несповна розуму», 
почався новий етап в житті, а для регіону – 
епоха індустріального розвитку17.

о. Поль був далеко не першою людиною, 
яка звернула увагу на природні багатства 
криворіжжя, однак йому вдалося поставити 
науковий інтерес на економічну основу. Про-
мислова розробка залізних руд кривого рогу 
стала можливою завдяки геологічним 
дослідженням, які протягом 15-ти років про-
водив о. Поль. у нього було багато 
попередників, які не раз заявляли про 
знайдені ними багатства, але тільки він став 
тією людиною, яка змогла довести можливість 
промислової експлуатації покладів кривого 
рогу. саме завдяки о. Полю у 1881 р. тут по-
чалась розробка запасів залізної руди.

зокрема, за його ініціативи і фінансування 
німецькі спеціалісти в 1872–1873 рр. 
дослідили залізорудні родовища криворіжжя, 
визначили їх масштаби та можливості прак-
тичного використання. Під час поїздки о. Поля 
за кордон професор б. фон котта з саксонської 
гірничої академії у фрайбурзі та гірничий 
інженер л. Штріппельман, власник сталели-
варного заводу в сілезькому місті Ґерліц, за-
певнили його у високій якості рудоносних 
порід, що містили 70% металу18. результати 
геологічних досліджень та можливості видо-
бутку і використання були узагальнені в 
німецькомовній роботі л. Штріппельмана. 
о. Поль сам здійснив переклад наукового ви-
дання російською мовою, доповнив його своїми 
численними зауваженнями та розіслав 
міністерствам і окремим особам, що могли про-
явити зацікавлення до цієї справи19.

л. Штріппельман, який рішуче висловився 
на користь поєднання багатих покладів вугілля 
донецького регіону з відкритими родовищами 
залізної руди біля дубової балки і кривого 
рогу, та інші німецькі фахівці й іноземні 
наукові експерти порадили російському уряду 
відгукнутися на пропозиції о. Поля і негайно 
розпочати освоєння покладів руди. 

міністерство державного майна лише на 
початку весни 1875 р. спромоглося розгляну-
ти пропозиції о. Поля і направити декілька 
експертних комісій до кривого рогу. зокрема, 
гірничий інженер Носов у своєму звіті 
підтвердив висновки німецьких учених і не 
приховував свого захоплення високоякісними 
залізними рудами. На його думку, в районі 
кривого рогу між річками інгулець і сакса-
гань було відкрито «другий урал»20.

одразу о. Поль приступає до практичної ре- 
алізації своїх намірів та організації промислової 
розробки залізної руди в цій місцевості. заорен-
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дувавши 18,6 тис. десятин землі та уклавши не-
однозначний договір із криворізьким сільським 
товариством, що надавав йому права на викори-
стання землі та видобуток руд упродовж 85 
років, а також придбавши у поміщика в. фон 
гельмерсена маєток гданцівка, учений і ен- 
тузіаст гірничої справи перетворився на пер-
спективного промисловця21. 

28 лютого 1876 р. о. Поль звернувся до 
міністра державного майна з клопотанням про 
заснування акціонерного товариства, в якому 
говорилося, що «розміщення металургійної та 
сталеплавильної промисловості на Півдні 
росії в якомога більших масштабах було пред-
метом особливої уваги уряду впродовж 
останніх восьми років. однак зусилля уряду 
та приватних осіб виявилися недостатніми. 
вони не забезпечили бажаний успіх ще й 
тому, що донині так і не було обране місце, на 
якому можна було б побудувати завод для пе-
реробки вітчизняних залізних руд. тому 
освоєння покладів, повною мірою вивчених 
щодо якості та вмісту металу в різних рудних 
пластах, спонукає лише до одного рішення: 
будівництва великого гірничодобувного 
підприємства з виробництва заліза і сталі в 
обсязі, що відповідає державним потребам»22.

бездіяльності уряду о. Поль протиставляє 
власні пропозиції, проявляючи себе як напо-
легливий підприємець, який здатний пере-
конливо представляти свої інтереси на найви-
щому рівні. щоб досягнути швидкого резуль-
тату, олександр миколайович навіть 
продублював своє клопотання і надіслав лист-
прохання схожого змісту міністрові фінансів, 
посилаючись на головний аргумент у 
публічній полеміці того часу: витіснення 
іноземних конкурентів з російського ринку. 
утім, початок видався не надто обнадійливим.

війна між туреччиною і росією в 1877–
1878 рр., закриття портів, численні неврожаї 
та стриманість російських фінансистів і 
банкірів, помножена на пасивність державної 
політики в галузі промисловості неухильно на-
ближали о. Поля до краху. в грудні 1877 р. 
він знову звернувся з клопотанням до уряду 
про виділення чергового кредиту на суму 350 
тис. руб.23. зрештою, о. Поль за 15 років пере-
творився із заможного землевласника в люди-
ну, майно якої було обтяжене заставними ли-
стами. із кінця 1870-х рр. цей підприємець був 
змушений шукати допомоги в західно- 
європейських фінансистів, яка йому була на-
дана без особливих зволікань24.

у Парижі о. Поль зустрівся з підприємцем, 
директором товариства Паризько-ліонської 
залізниці та власником металургійних під- 
приємств П. талабо, який одразу ж переконав-
ся у слушності ідеї видобутку руди на Півдні 
російської імперії. у грудні 1880 р. П. талабо 
дав згоду на заснування в Парижі закритого 
акціонерного товариства «товариство криво- 
різьких залізних руд» зі статутним капіталом 
5 млн франків (емісію 10 тис. акцій вартістю 
по 500 франків було здійснено впродовж однієї 
доби), яке наступного року розпочало видобу-
ток залізної руди на саксаганському руднику. 
дирекція нового товариства складалася з 
французів та росіян у рівному співвідношенні. 
о. Поль був не лише найбільшим акціонером, а 
й одним із директорів цього товариства25. 

вигоди видобутку потрібно було підкріпити 
відповідною системою транспортування, при-
бутковою з погляду затрат та ефективності для 
промислового використання цих корисних ко-
палин. і тут доволі яскраво проявився харак-
тер о. Поля, зусилля якого у спілкуванні зі 
столичними міністерськими чиновниками 
були спрямовані на те, щоби забезпечити 
залізничне сполучення між кривим рогом і 
катеринославом. окрім створення металургій- 
ного виробництва (планувалося спочатку в 
миколаєві), о. Поль поставив перед собою ще 
й мету забезпечити доставку запасів залізняку 
до сталеливарних заводів донецького і донсь-
кого районів. Насамперед ішлося про недавно 
створене металургійне виробництво в юзівці, 
яке планувалося зв’язати з покладами 
залізних руд залізницею. заручившись під- 
тримкою катеринославського губернського 
земства, о. Поль під час поїздок до Петербурга 
безперервно клопотався перед урядовцями про 
будівництво залізниці з мостом через дніпро, 
яка б з’єднала вугільні шахти донецького ба-
сейну з рудниками криворіжжя і, тим самим, 
сприяла дальшому розвитку металургійного 
виробництва26. 

Після ухвалення російським урядом у лю-
тому 1881 р. рішення про будівництво 
криворізької гілки з метою розширення 
залізничної мережі, яка згодом отримала на-
зву катерининської залізниці, 5 травня було 
затверджене і нещодавно засноване російсько-
французьке акціонерне товариство27. 

Неймовірні зусилля, пов’язані з великим 
нервовим напруженням і значними фінансо- 
вими витратами о. Поля, врешті-решт 
увінчалися успіхом. у 1881 р. уряд асигнував 
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на цю справу більше 30 млн руб., у тому числі 
3 млн 960 тис. – на спорудження залізничного 
(з гужовим верхнім ярусом) мосту через 
дніпро в катеринославі28. 

у цей час фахове видання «южнорусский 
горный листок» констатувало, що іноземні 
капіталісти не лише вкладають свої гроші в 
підприємства, а й залучають до роботи на них 
техніків і спеціалістів гірничої та металургійної 
індустрії франції, які сприяють розвитку 
важкої промисловості в регіоні29. французько-
російське співробітництво, за словами видан-
ня, стало результатом ініціативи о. Поля, 
який своєю енергією і невичерпним бажанням 
сприяв модернізації всього регіону. він досяг 
нарешті здійснення своїх підприємницьких 
амбіцій. Цій меті він цілковито підпорядкував 
усе своє приватне життя.

1884 р. нова залізниця (спочатку отримала 
назву криворізької, а потім – катерининської) 
з’єднала два промислові басейни, і 18 травня 
перший поїзд в урочистій обстановці перетнув 
освячений міст через дніпро. Ця подія позна-
чилася на інтенсивному економічному роз- 
виткові міста та краю. зокрема, в катерино- 
славі один за одним стають до ладу заводи: 
брянський, Шодуара, гантке, Езау та ін. Не-
баченими темпами зростає населення міста: 
якщо в 1862 р. тут проживало 19 515 
мешканців, то в 1910 р. – 180 тис.30. з друго-
рядного, провінційного міста катеринослав за 
короткий час перетворився на центр 
гірничозаводської і металургійної промисло- 
вості. Не випадково на урочистостях у зв’язку 
зі століттям катеринослава в 1887 р. міський 
голова і. яковлєв відзначив величезні заслуги 
о. Поля: «його кипучій енергії, невтомній 
діяльності і величезним затратам ми зобов’яза- 
ні тим, що наші залізорудні багатства стали 
відомими не тільки в нашій вітчизні, а й по 
всій європі, що спрямувало до нас своїх та 
іноземних підприємців разом з їх солідними 
капіталами»31. 

відтак нікого не дивували численні 
церемонії вшанування цього підприємця, 
хоча слід зауважити, що йому так і не судило-
ся отримати хоча б один із державних орденів, 
якими щедро осипали найвідоміших про- 
мисловців. Переважно мали місце подяки 
регіонального масштабу, насамперед при- 
своєння звання почесного громадянина міста 
катеринослава, яке о. Поль отримав у липні 
1887 р. його ім’я було викарбоване на 
мармуровій дошці у залі міської думи й 

увічнене в назві вулиці32. через два роки у 
дворянському зібранні при обговоренні питан-
ня про встановлення пам’ятника о. Полю ще 
за життя було сказане, що він «оживив край і 
воскресив катеринослав»33. відкриваючи у 
кривому розі 17 липня 1891 р. бронзовий 
пам’ятник цьому підприємцю, французькі 
акціонери «товариства криворізьких залізних 
руд» нарекли його «новоросійським 
колумбом»34. Це був досить рідкісний випа-
док, коли іноземці так високо оцінювали за-
слуги українського підприємця. 

о. Поль одночасно з дослідженням покладів 
корисних копалин та ініціюванням розробки 
криворізької руди захопився колекціонуван- 
ням. Початок його зібрання було покладено під 
час поїздок до західної європи, де він скупову-
вав твори мистецтва на аукціонах та в ко- 
лекціонерів антикваріату. Найкоштовнішими 
експонатами стали статуетки і скульптури, зо-
крема невелика статуя XIII ст. до н.е., що на-
лежала фараону рамзесу VI, яку о. Поль прид-
бав у знаменитого італійського колекціонера, а 
також скульптурне скіфське зображення жін- 
ки VI ст. до н.е. сюди ж слід додати архе- 
ологічні знахідки з італії, франції, Німеччини 
та росії. інтерес о. Поля до класичної 
археології не раз кликав його в дорогу до бага-
тьох місць розкопок, зокрема він побував на 
знаменитих руїнах античного херсонесу35.

ще з більшим завзяттям він захопився вив-
ченням історії Придніпровського краю. При-
чинами, які породили любов о. Поля до 
рідного краю та його історії, були належне 
сімейне виховання та навчання в Полтавській 
гімназії. олександр миколайович усе життя 
збирав реліквії запорозької січі, колекціо- 
нував старожитності й книги, які стосувалися 
історії катеринославщини та україни. він 
зібрав велику колекцію, яка нараховувала 5 
тис. унікальних експонатів кам’яної, бронзової 
та залізної епох, давньогрецьких причорно-
морських колоній, скіфської доби, зброю та 
предмети побуту запорозьких козаків, у тому 
числі козацьку шаблю хVIіі ст. із зображен-
ням владних знаків – схрещених булави і пер-
нача та символічним написом: «вірність землі 
і переказам»36. 

щорічно о. Поль організовував власним 
коштом експедиції і розкопки в різних райо-
нах і поселеннях Придніпров’я. коли ж дозво-
ляв час він не тільки описував знахідки, а й 
присвячував їм наукові статті, що їх 
публікував у «записках императорского одес-
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ского общества истории и древностей», 
дійсним членом якого він був. так, деякі з них 
– «археологические находки» і «мишурин 
рог» – були надруковані в часопису за 1872 р. 
(т. 8). у декількох сучасних виданнях, присвя-
чених цьому діячу, вони републіковані37. 
імператорське московське археологічне това-
риство також відзначило плідну наукову 
діяльність о. Поля, обравши його членом-
кореспондентом.

На основі своєї багатої колекції олександр 
миколайович у 1887 р., коли відзначався 100-
літній ювілей катеринослава, відкрив у влас-
ному будинку, в окремому флігелі, історико-
археологічний музей, який складався із семи 
відділів. коли о. Поль був вільний від справ, 
то сам проводив екскурсії, знайомлячи 
відвідувачів із предметами кам’яної, мідної та 
залізної епох, мистецтвом скіфів, греків, 
єгиптян, візантійців, з багатою колекцією 
запорозької старовини38.

музей о. Поля відвідували в. антонович, 
д. яворницький, в. беренштам, інші відомі 
вчені, археологи й історики україни, росії, 
західної європи та, звичайно ж, багато 
жителів катеринослава й губернії39. зібрання 
старожитностей олександра миколайовича, 
яке справило велике враження на 
д. яворницького, значною мірою визначило 
на все життя захоплення дмитра івановича 
вивченням історії запорозьких козаків. він 
писав, що саме о. Поль ґрунтовно познайомив 
його із запоріжжям40.

в останні роки життя, віддаючи всі сили і 
кошти на розвиток рідного краю, 
доброчинність та освіту, олександр миколай-
ович, переобтяжений боргами, вирішив про-
дати свою колекцію, яку було оцінено в 200 
тис. руб., російським музеям, але жоден з них 
не зацікавився такою пропозицією. тоді він 
звернувся до співробітників британського му-
зею, які запропонували за колекцію 200 тис. 
фунтів стерлінгів. о. Поль, не зважаючи на 
фінансові труднощі, передумав і зрештою 
відмовив англійцям, мотивуючи своє рішення 
так: «усе, що вдалося розшукати на рідній 
землі, хай тут навіки і залишиться»41.

у 1893 р. в києві був виданий «каталог 
коллекции древностей а.Н. Поля в Екатери-
нославе». його укладач к. мельник подала 
детальний опис 4774 предметів із колекції 
о. Поля, умовно розділивши їх на дев’ять 
розділів. у передмові до опису колекції автор 
відзначила: «крім предметів старовини, ука-

заних у цьому каталозі, до складу музею вхо-
дила велика колекція предметів мистецтва: 
картини, гравюри, старовинний фарфор, 
емалі, бронза, камеї, геми та ін.»42. в 
унікальній бібліотеці о. Поля, в його зібранні 
рідкісних документів, старовинних карт, 
колекції картин, гравюр і малюнків 
зберігалися роботи багатьох відомих 
художників, рукописи й автографи відомих 
письменників, поетів, державних і громадсь-
ких діячів росії та україни43. їх передбачало-
ся описати в другому випуску каталогу. 

згадане зібрання старовини було покладене 
в основу обласного музею ім. о.м. Поля, засно-
ваного у 1902 р. з ініціативи катеринославсько-
го наукового товариства44. 1905 р. у місті було 
споруджено розкішне приміщення під музей у 
стилі неокласицизму. мета його полягала «в 
збереженні зібраних експонатів про природо- 
знавчі і промислові досягнення та про самобутні 
умови життя людей катеринославської 
губернії». крім того, у ньому повинні були 
зберігатися художні твори та картини. колекції 
музею мали слугувати «поширенню історичних, 
природознавчих та технічних знань»45. крім 
установлення пам’ятника і найменування 
вулиці, таким чином було ще раз увічнено 
пам’ять о.м. Поля, який багато і плідно попра-
цював на благо рідного краю. у нас час це 
дніпропетровський історичний музей ім. 
д.і. яворницького, який є гордістю міста. 

Підприємницька і громадська сфери, наука 
й освіта, а також доброчинність, були основ-
ними напрямами діяльності олександра Поля. 
сповідування ідеї безкоштовної освіти для не-
заможних громадян, відхилення пропозиції 
британського музею щодо придбання його 
художньої колекції або обтяження заставою 
власного майна для отримання кредитів зара-
ди промислового освоєння Придніпровського 
краю дають характерне уявлення про 
діяльність підприємця о. Поля.

численні некрологи віддзеркалювали гро-
мадське визнання його як підприємця, 
«першопрохідника Новоросії» та вченого. 
о.м. Поль, ідеться в них, став людиною, яка 
перетворила катеринослав на «російський ма-
сачусетс» і змістила центр російської 
гірничодобувної промисловості «від уралу в 
бік дніпра, ближче до чорного моря і 
європи»46. мармурова табличка в залі засідань 
катеринославської міської думи, портрет у ку-
пецькому зібранні в Потьомкінському палаці, 
іменні стипендії в Петербурзькому гірничому 
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інституті та катеринославському реальному 
училищі, пам’ятник у кривому розі, а також 
інші вияви пошанування мали зберегти вдяч-
ну пам’ять про о. Поля в місті і за його межа-

ми. з повним правом його можна віднести до 
найбільш яскравих представників сформованої 
у пореформений період промислової буржуазії 
Придніпровського краю.
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В статье рассматриваются основные вехи жизни и деятельности известного предприни-
мателя и общественного деятеля Приднепровского края Александра Николаевича Поля 
(1832–1890 гг.). Выяснена его роль в изучении и разработке Криворожского железорудного ме-
сторождения, развитии железорудной и металлургической отраслей Юга Украины. Опреде-
лен вклад А.Н. Поля в общественную и культурно-просветительскую жизнь Екатеринослава 
второй половины ХІХ в.
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Entrepreneur and consumerist Alexander Pol

The article researching main landmarks of live and activities of Alexander Mykolayovych Pol, 
famous entrepreneur and public figure of Dnieper region (1832–1890). It’s defined his role in the 
researching and development of Krivyi Rig iron-ore deposit. His role is determined in the researching 
and development of Krivyi Rig iron-ore deposit, progress of iron and steel industries of the South 
Ukraine. Specified in the article A.M.Pol contribution in the  social, cultural and educational life of 
Katerinoslavshchina in the second half of the XIX.
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