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Наприкінці 1922 року Декретом ВЦВК СРСР від 11 листопада був введений загальногромадянський 
податок. Податок вводився для надання допомоги голодуючим, для боротьби з епідеміями, для поліпшення 
життя дітей, що перебували на державному утриманні. Податок стягувався зі всіх чоловіків від 17 до 60 
років і зі всіх жінок від 17 до 55 років. Від податку звільнялися червоноармійці і міліція, що перебували на 
дійовій службі; учні державних установ; особи, які перебували на соціальному забезпеченні; жінки, що мали 
під своєю опікою дітей до 14 років або інших непрацездатних членів сім'ї, якщо вони самостійно вели 
господарство, а також домогосподарки, які обслуговували сім'ю з 5 і більше чоловік. У місцевостях, 
визнаних в 1921-1922 роках неврожайними і що обслуговувалися Центральною Комісією допомоги 
голодуючим населення сільської місцевості також звільнялося від податку [12, л.1] 

Всі суми податків, що надходили по Криму, зараховувалися: в рахунок ЦКДопомголу – 50%; у 
держдоходи по кошторису Народного Комісаріату охорони здоров’я – 50% [11, л.36]. 

Основні і додаткові податки в 1921-1922 роках дали можливість голодуючому населенню отримати 
допомогу на те, що пережити голод і почати відновлювати своє господарство. 
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Важливим корпусом джерел, що містять відомості про найважливіші сторінки історії Криму, і що, 

на жаль, недостатньо наразі використовуються джерелознавцями, є щоденники і записки мандрівників, 
спогади вояжерів та путівники. Своєї цінності ці твори не втратили й дотепер [1, с. 62–63]. І якщо 
вітчизняним «туристам» пощастило – більшість їхніх нотаток було видано за життя й перевидано зараз – то 
праці багатьох іноземних мандрівників до сьогодні залишаються своєрідною terra incognita. Це прикро, адже 
в більшості з них міститься вельми цікава інформація щодо тогочасної культури, або навіть зовсім унікальні 
описи пам’яток минулого, особливо тих, що донині не збереглися. Вивчення описів подорожей іноземців 
безумовно збагатить як історичну науку в цілому, так і краєзнавство окремих регіонів зокрема. 

Одним із забутих мандрівників, який залишив по собі опис побуту і традицій побачених ним 
народів та пам’яток історії Криму, і чия кримознавча спадщина, а надто – біографія, довгий час залишалася 
поза увагою українських дослідників, був поляк Карл Качковський. На сьогоднішній день окремі сторінки 
щоденника мандрівника видано в Криму, проте комплексної біографії К. Качковського у вітчизняній 
історіографії немає. 

Усі матеріали, що мають відношення до імені Карла Качковського, ми розділяємо на дві групи: до 
першої входять роботи, присвячені йому як лікареві, до другої – ті, що описують біографію К. Качковського 
як мандрівника, військового та громадського діяча. Всі вітчизняні праці, за виключенням однієї, належать до 
другої групи.  

Вітчизняна дореволюційна історіографія представлена лише двома роботами: невеликою заміткою в 
збірнику «Русские врачи-писатели» [2, с. 169–170], та статтею у Російському біографічному словнику [3,  
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с. 581–582]. Радянська історіографія також не була особливо прихильною до Карла Качковського. Його ім’я 
згадувалося у контексті відносин Адама Міцкевича з Олександром Пушкіним [4, с. 437–438] та 
декабристами [5, с. 412, 445–461], а також діяльності засланих до Казахстану поляків [6]. Лише у сучасній 
Україні інтерес до К. Качковського відродився. Його спогади були перекладені російською [7], а сам 
перекладач та дослідник творчості мандрівника Володимир Навроцький опублікував низку статей, 
присвячених Карлу Качковському [8–11]. На жаль, автор цих розвідок не є фаховим істориком, отже його 
роботи не роблять наукового прориву у вивченні спадщини мандрівника. Слід згадати ще дві сучасні 
вітчизняні статті, в яких йдеться про К. Качковського [12–13]. 

Ситуація в польській історіографії набагато краща. Порівняно значний масив праць відноситься до 
першої групи: там ми зустрічаємо не тільки розвідки ХІХ століття [14–15] та сучасні статті [16–18], але й 
узагальнюючу працю Мечислава Ропика «Карл Качковський як лікар та громадянин» [19]. Друга група 
значно більш розмаїта. В ній ми знаходимо автобіографію самого мандрівника [20], словникові довідки [21–
22], дослідження з історії польських мандрівок Європою [23–24], праці, що пов’язують діяльність Карла 
Качковського із перебуванням в Одесі [25, с. 50–51], в польській армії [26, с. 245–246], в Казахстані [27, с. 
164–165], інші статті [28] та узагальнюючу працю Вітольда Лісовського «Генерал професор Карл 
Качковський» [29]. 

Кароль (в Росії – Карл Григорович) Качковський народився у лютому 1797 року у Варшаві. 
Середню освіту отримав у Кременецькому ліцеї, де потоваришував із Густавом Олізаром. У 1815–1821 рр. 
Карл Качковський навчався на медичному факультеті Віленського університету, де разом із Адамом 
Міцкевичем входив то товариства «філоматів», після закінчення навчання був приписаний до 1-го 
гренадерського піхотного полку. Від 1823 року, повернувшись до Кремінця, К. Качковський читав публічні 
лекції з гігієни, захоплюючись в той же час ботанікою.  

У 1825 році Карл Качковський приїхав до Одеси, де випадково зустрівся із Адамом Міцкевичем, а 
потім здійснив кількаденну подорож по Криму (14–25 вересня), під час якої побував у маєтку вже 
загаданого Густава Олізара. Щоденник з подорожі К. Качковського [30], що вже перекладений російською 
мовою [7; 31], є для нас важливим джерелом. 

У 1829 р. Карл Качковський перевівся до Варшавського університету на посаду професора терапії, 
також він очолив лікарську службу війська Царства Польського. З початком Листопадового повстання проти 
Російської імперії (1830–1831 рр.) Карл Качковський в чині генерала керував медичною службою 
повстанської армії, був нагороджений найвищим польським орденом «Virtuti Militari». Після поразки 
повстання він був змушений залишити Варшаву.  

Відтоді розпочалися безперервні переїзди. З 1832 р. по 1835 р. Карл Качковський мешкав у Львові, 
наступні чотири роки – у Володимирі-Волинському та Любліні, з 1839 року – у власному маєтку Пулінах. В 
1842 р. він оселився в Бердичеві, звідки у 1854 р. переїхав до Житомира. В усіх цих містах К. Качковський 
займався лікарською практикою, а в 1858 році в Житомирі завдяки його старанням виникли Товариство 
лікарів та Товариство доброчинності, також він став засновником першої в місті друкарні та відкритої 
книгарні при ній.  

У 1860 році Карл Качковський переїхав до Одеси, де наступного року його зустріла звістка про 
початок Січневого повстання (1861–1864 рр.). Спеціальним розпорядженням уряду у 1863 році К. 
Качковський був засланий до містечка Валуйки Воронезької губернії, де провів ще понад два роки. 
Повернувшись із заслання, Карл Качковський мешкав у Херсоні, де помер 16 листопада 1867 року. 

Хоча вітчизняна історіографія не надто багата на відомості щодо життя та діяльності Карла 
Качковського, існує надія, що ґрунтовне дослідження біографії цього незвичайного мандрівника, як і 
академічне видання перекладу його щоденника побуту в Криму, що «безсумнівно заслуговує на увагу» [32, 
с. 56] – справа найближчого майбутнього. 
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