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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ:
ЕПОХА ПАРОВОЗІВ (ПОЧАТОК ХІХ ст.)

Висвітлюється процес становлення і розвитку одного з видів 
транспорту, зокрема залізниць, які відіграли важливу роль під час 
промислового перевороту. Саме використання принципово нового 
виду рухомої сили – парового двигуна дало назву тяговим машинам – 
“паровози».

Освещается процесс становления и развития одного из видов 
транспорта, а именно – железных дорог, которые сыграли важную 
роль во время промышленного переворота. Именно использование 
принципиально нового вида движущей силы – парового двигателя дали 
название тяговым машинам – “паровозы».
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In this article, becoming and development of one opens up of types 
of transport, namely – railways which played an important role during 
industrial revolution. Exactly the use on principle of new type of mobile 
force – steam engine gave the name hauling machines are “locomotives».

Ключові слова: транспорт, залізниці, паровози.

Засоби пересування, виникнувши в далекій давнині, розвиваються 
й удосконалюються в тісному зв’язку з розвитком суспільного 
виробництва й умов життя людей. Транспорт відіграє важливу роль 
у житті суспільства: без переміщень вантажів та й самої людини не-
можливе ні виробництво продуктів споживання, ні будь-яка інша 
діяльність.

Елементи майбутнього рейкового транспорту, який відіграв важ-
ливу роль у період промислового перевороту, зародилися в гірничій 
справі при видобутку корисних копалин. При підземному відкочуванні 
кам’яного вугілля та руди в XV-XVI ст. у Чехії, Саксонії, а згодом і 
в Англії стали застосовуватися дерев’яні лежневі дороги. Це були 
невеликі дерев’яні бруси, що нарощували в довжину за допомогою 
цвяхів. Це вдале нововведення швидко поширилося по всіх країнах 
Європи.

Залізниці у сучасному розумінні цього слова існують лише два 
століття, але за цей час вони значно змінились. Кожен з їх елементів 
– залізнична колія, перевізні засоби і рухома сила – пройшли окремі 
стадії розвитку.

Для руху потягів використовуються локомотиви – тягові транс-
портні засоби, що відносяться до рухомого складу і призначені для 
пересування по рейках поїздів чи окремих вагонів [2, с.619].

Паровоз – один з видів локомотива, у якого двигуном служить 
парова машина [3, с.222].

Стаття має за мету висвітлити період, коли на залізницях пану-
вали паровози, адже цей період зайняв понад півтора століття, тому 
справедливо було б назвати його “епохою паровозів”.

Приблизно з останньої третини XVII ст. у країнах з найбільш 
розвинутим мануфактурним виробництвом зароджуються елементи 
нової машинної техніки, які одержали подальший розвиток у період 
промислового перевороту. Це стосується, насамперед, освоєння сили 
пари. Одним з головних чинників технічного прогресу була парова 
машина, що являла собою перший універсальний двигун. Поширення 
ж парових двигунів викликало численні спроби створити самохідний 
транспорт [5, с.25].
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Застосування сили пари на рейкових дорогах довго знаходилося 
на стадії експериментів. Вперше такий дослід був зроблений в Англії 
на 43-х км заводській Мьортір-Тідвілській дорозі (Південний Уельс) 
у 1803-1804 pp. Ричардом Тревітіком. Але паровоз (мал. 1) швидко 
був виведений із ладу і перетворений у локомобіль [5, с.61-62].

У 1808 р. Тревітік побудував інший паровоз, що мав гладкі ведучі 
колеса і багато таких деталей, які отримали потім застосування 
в паровозах. Його швидкість досягала 30 км/год. Щоб зацікавити 
ділових людей, Тревітік влаштував у лондонському передмісті на 
майдані Юстон-сквер своєрідний атракціон: він демонстрував свій 
паровоз на спеціально влаштованому рейковому кільці, беручи плату 
в один шилінг. Називався паровоз “Catch-me-who-can”, що означає: 
“Спіймай мене, хто зможе”. Бажаючі могли прокотитися у візку, 
причепленому до паровоза. Однак ніхто з багатих власників рейкових 
доріг на той час його не підтримав.

З часом парова тяга на рейкових дорогах все ж таки почала 
пере магати. У шахтах Мідлтона коней, запряжених у вагонетки, 
змі нили машини Бленкіншопа, у Дарлінгтоні застосували машину 
англійського винахідника – Стефенсона (Стівенсона). Саме Джор-
джу Стефенсону, що працював спочатку кочегаром, а пізніше 
інспектором на одній із шахт, вдалося досягти вирішальних успіхів у 
створенні паровозів з ведучими колесами, що мали гладку поверхню. 
У 1814 p., враховуючи досвід усіх попередників, він побудував свій 
перший паровоз. Паровоз міг тягти вісім візків загальною масою 30 
т із швидкістю 6 км/год. Стефенсон назвав його “Блюхер”. Паровоз 
мав два циліндри та зубчасто-колісну передачу. Пара з циліндрів 
безпосередньо виривалася назовні. Згодом Стефенсон створив 
пристрій, що був етапним у паровозобудуванні – він встановив конус, 
і відпрацьована пара стала відводитися в димову трубу. Другий 
паровоз був створений ним у 1815 p., Стефенсон замінив зубчасту 
передачу безпосереднім з’єднанням поршнів циліндрів кривошипним 
механізмом та спарував колеса за допомогою жорстких дишелів. 
Ці нововведення принесли успіх, і вже 1823 р. Стефенсон заснував 
перший у світі паровозобудівний завод у Ньюкастлі. Одному із своїх 
паровозів заводського виготовлення він дав назву “Локомошн” (від 
латинського loco moveo – зрушую з місця). Серед творців паровозів 
давати назву своїм творінням стало згодом традицією подібно тому, 
як це робили конструктори пароплавів, а від назви того самого 
стефенсонівського паровоза виник термін “локомотив” – загальна  
назва тягових машин на залізницях.
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Стефенсону вдалося перевезти на парову тягу вже існуючі кінні 
дороги, а потім він приступив до спорудження нових ліній. У 1825 р.
під його керівництвом споруджується Стоктон-Дарлінтонська за-
лізниця (на північному заході Англії) довжиною 21 км. Вона при-
значалася для перевезення вугілля в портове місто Стоктон, та по 
ній перевозили і пасажирів. 27 вересня паровоз “Локомошн” провів 
поїзд із швидкістю 24 км/год, що складався із 34 вагонів (включно 28 
вагонів з 400 пасажирами).

Вагони у складі перших поїздів, що призначалися для пасажирів, 
були створені на основі екіпажів і називалися ще каретами (з англ. 
“carriage”). Вони вже мали всі основні елементи конструкції сучасного 
вагона: кузов з вікнами, колеса, ресори. А власне вагонами (з англ. 
“waggon” – візок) називали відкриті бункерного типу вантажні вагони 
та платформи для інших “невідповідальних” товарів.

За своїм технічним станом Стоктон-Дарлінтонська залізниця 
була перехідного типу: як тягачі тут застосовувалися і паровози, 
і коні. На деяких дільницях з крутими підйомами поїзд підтягали 
стаціонарними паровими машинами за допомогою каната. На одній 
частині дороги були укладені залізні, на іншій чавунні рейки. Точного 
графіка руху вантажних і пасажирських поїздів не було. Система 
сигналізації була відсутня.

Враховуючи успішний досвід експлуатації залізниць, у 1821 р. 
було прийняте рішення з’єднати рейковою колією центр текстильної 
промисловості Манчестер і найбільший порт Ліверпуль. Пов’язано 
це з тим, що в зазначений період у Англії стрімко розвивалася ба-
вовняна промисловість. Американська бавовна прибувала до портів 
на східному узбережжі, а далі доставлялася гужовим чи водним (річ-
ковим) транспортом. Обсяг перевезень зростав.

Доручили спорудження цієї залізниці Джорджу Стефенсону. На 
ній хотіли спочатку впровадити кінну тягу, однак Стефенсон переко-
нав акціонерне товариство застосувати на новій лінії самохідний 
тягач з паровим двигуном (паровоз). Коли перша ділянка рейкової 
дороги була готова, на станції Рейнхілл вирішили влаштувати своє-
рідне змагання паровозів. На ньому були присутні як судді, так і 
численні глядачі. Мета цього змагання полягала у визначенні того, 
який тип паровоза найбільше підходить для перевезення пасажирів.

Одним із учасників змагання був Стефенсон, який побудував 
разом із сином Робертом паровоз “Рокет” (мал. 2). У ньому була 
значно збільшена поверхня нагріву котла при збереженні колишнього 
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розміру. Такий тип паровозного котла був новим словом у техніці 
котлобудування.

За кілька днів до призначеного терміну паровози були доставлені 
в Рейнхілл возами. Тільки вони прибули, як у майстернях негайно 
приступили до їх складання та випробувань. Самі змагання 
відбувалися з 6 по 14 жовтня 1829 р. на заздалегідь обраному відрізку 
залізниці довжиною 35 км. У них брали участь чотири паровози 
різної конструкції: “Рокет” (“Ракета”) Стефенсона, “Новелт” (“Но-
винка”) Еріксона, “Санпарей” (“Незрівняний”) і “Персеверанс” 
(“Зав зятість”).

У ході перевірки паровози поступово вибували зі змагання, і 
“Ракета” Стефенсона зайняла перше місце [4, с.335]. Замість за-
пропонованої умовами змагання середньої швидкості у 16 кіломет-
рів на годину паровоз Стефенсона розвинув швидкість до 56 кіломет-
рів – для тих часів нечувану. По закінченню змагань переможцю 
дістався приз у 500 фунтів. Однак, найголовніше в цих змаганнях 
було те, що Стефенсон став головноуправляючим будівництва 
залізниці Ліверпуль – Манчестер, а його завод в Ньюкастлі, який 
зго дом повністю перейшов під керівництво сина Роберта, став ви го-
товляти один за другим паровози найкращої на ті часи конструкції –
пасажирські (“Планета”, “Земна куля”), вантажні (“Самсон”, 
“Голіаф”) та ін.

На дорозі були укладені залізні рейки посиленого типу і почали 
за сто совуватися складні штучні споруди – глибокі вибоїни, тунелі, 
віадуки тощо [5, с.66-67].

На початку XIX ст. розвиток виробництва на Уралі став галь-
муватися недостатністю енергетичної бази. Виникла потреба в 
парових двигунах. На окремих рудниках з’явилися парові машини.

Одними з найбільших промисловців цього регіону були Демидови, 
але вони продовжували робити ставку на дешеву робочу силу – 
кріпаків, кінну тягу і водні двигуни.

Кріпосний майстер Юхим Черепанов, що працював у Демидових, 
бачив прямий зв’язок між падінням збуту уральського заліза і 
тех нічною відсталістю виробництва. Наприкінці 1810-х pp. при 
Військовому заводі (згодом Військова машинобудівна фабрика), 
Ю. Черепанов створює “механічний заклад”, де в 1820 р. за до-
зволом хазяїв будує свою першу парову машину і після її вдалого 
ви пробування отримує відпускну (але його родина залишилася в 
кріпосній залежності).

Навесні 1821 р. М.М. Демидов направляє старшого Черепанова 
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в Англію для вивчення парових двигунів машин. Юхим сподівався 
вивчити закордонну техніку, але англійські фірми, охороняючи своє 
монопольне положення на міжнародному ринку парових двигунів, 
жодних “секретів” не видали.

Після повернення з Англії Черепанов указує на необхідність 
модернізації виробництва і порушує питання про будівництво парових 
двигунів. Але занадто велика була недовіра М.М. Демидова до свого 
“домашнього майстра”, і лише наприкінці 1824 р. він дозволив 
побудувати невелику парову машину. Незабаром вона була готова і 
перевершила всі сподівання.

У 1825 р. здоров’я Юхима Черепанова похитнулося, він скаржився 
на ослаблення зору. Демидов відсторонив його від роботи на мідному 
руднику і призначив на посаду “гребельного” Військового заводу 
22-літнього Мирона Черепанова, що на той час виконував обов’язки 
помічника головного механіка Нижньотагільських заводів.

Батько і син почали готувати робочі креслення нової парової 
машини й у 1826 р. дістали дозвіл та 10 тис. карбованців на її 
спорудження. Вони створили 30-сильну парову машину для мідного 
рудника, а слідом за нею ще дві, більш могутні. Усього Черепанови 
виготовили більше 20 машин потужністю від 2 до 60 кінських сил. 
Крім того, ними була побудована велика кількість оригінальних 
металорізальних верстатів.

У 1833 р.  Мирон відряджається в Англію для вивчення досвіду 
“вироблення полосного заліза за допомогою катальних валів”, 
“томління і плавки сталі на тамтешній манер”, а також видобутку, 
випалу і плавки залізних руд. Мріючи про будівлю “парових возів”, він 
постарався побачити в країні прославленого Стефенсона якнайбільше 
паровозів і залізничних споруд. Після повернення Мирон Черепанов 
приступив до спорудження паровоза. Але креслення, виконання 
яких було доручено його брату Аммосу, очевидно, вже були готові, 
оскільки спорудження паровоза (мал. 3) було розпочато ще 1833 pоку, 
а на початку 1834 р. вже були проведені перші випробування [6, с.12]. 
Про це повідомлялося в рапорті про хід робіт на Тагільському заводі: 
“Пароходный делижанец отстройкою совершенно закончен, а для 
ходу оного строится чугунная дорога и для сохоранения делижанца 
отстраивается деревянный сарай”. Управитель рудника Д. Белов 
сповіщав хазяїна про останній етап роботи кріпосних майстрів: “...
имеем честь уведомить: сего дня (то єсть 29 июня 1834 года – 11 июля 
по новому стилю) пущена пароходка в действие, устраиваемая 
Мироном Черепановым...” [5, с.70].
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З листа вперше стала відома і маса паровоза – 150 пудів (24 
тонни), що було майже в два рази менша англійського. Перший 
паровоз, або як його називали на Уралі, “сухопутный пароход”, він 
же “пароходный дилижанец”, вів склад масою 3,3 т швидкістю від 13 
до 16 км/год по чавунній дорозі довжиною 845 м. Рейки були укладені 
не на кам’яних опорах, як у Англії, а на шпалах. Колія мала ширину 
1.645 мм. Крім вантажу, паровоз міг везти до 40 пасажирів.

Після того, як паровоз був повністю готовий і неодноразово 
перевірений та були закінчені роботи із прокладання колії в 1834 р., 
Черепанови пустили його по новій чавунній дорозі.

На планах того часу ця перша дорога називалася Тагільською 
залізницею (вона і вважається першою в Росії залізницею з паровою 
тягою). “Гірничий журнал”, що видавався у Петербурзі, пи сав: 
“Сухопутный пароход ими, Черепановыми, устроенный, хо дит 
ныне в обе стороны по нарочно приготовленным... чугунным ко-
лесопроводам... Пароход... может возить более двухсот пудов тяжести 
со скоростью от 12 до 13 верст в час... Обратное движение машины 
без поворота производится...” [5, с.71].

Тагільська “чавунка” була значним внеском в історію залізниць 
як нового виду транспорту.

Таким чином, на етапі свого виникнення в Росії і Франції, Англії 
й Німеччині перші промислові рейкові дороги стали прообразом 
майбутніх залізничних ліній загального користування, які згодом 
швидко вкрили густою мережею територію багатьох держав. За-
лізниці як принципово новий спосіб шляхосполучення втілювали 
в собі найвидатніші досягнення технічної думки того часу. Вони 
являли собою символ нових комунікативних можливостей людства, 
переміщуючи вантажі на великі відстані регулярно, швидко і по рів-
няно дешево. 

У період виникнення залізниць ідея їх будівництва викликала опір, 
особливо серед власників каналів і диліжансів, які боялися втратити 
монополію на перевезення вантажів і пасажирів.

На рубежі XIX ст. в Російській імперії бурхливими темпами роз-
вивається промисловість, зростають міста, збільшується торгова 
діяльність, посилюється зв’язок між окремими губерніями.

Враховуючи нагальну потребу в вирішенні проблеми комунікацій, 
відомство шляхів сполучення Росії 8 липня 1826 р. вперше обговори-
ло ряд пропозицій про будівництво залізниць у Росії і відхилило їх, 
відзначивши, що подібні дороги економічно невигідні і що їх важко 
утримувати в умовах нашого клімату, особливо в зимовий час [5, 
с.77].



72

В атмосфері суперечливих поглядів на новий вид транспорту в 
серпні 1834 р. на запрошення гірничого відомства в Петербург приїхав 
відомий австрійський інженер, професор Віденського інституту 
Франц Антон Герстнер, чех за національністю, з метою почати 
будівництво залізниць у Росії. 15 квітня 1836 р. був оголошений Указ 
Миколи І про спорудження залізниці між Петербургом, Царським 
Селом і Павловськом, а також опубліковано положення і статут 
акціонерного товариства. Вишукування лінії були проведені самим 
Герстнером.

Відповідно до проєкту залізниця починалася в Петербурзі на 
лівому березі Фонтанки. На 25-й версті траса входила на територію 
Павловського парку, де і закінчувалася станцією. Верхню будівлю 
колії майже на всьому шляху передбачалося укласти на насип 
середньою висотою 2,9 м, “щоб фундамент був завжди сухий і легше 
з колії зносило сніг”. Проєктом передбачалося побудувати 22 малих 
мости прольотами 2-4 м і один міст довжиною 26,5 м. Залізниця 
проектувалася з граничним ухилом 2° і радіусом єдиної лінії кривої 
448 м.

Будівництво залізниці почалося 1 травня 1836 року. І вже 27 
ве ресня 1836 р. Герстнер прийняв рішення відкрити рух на ділянці 
протяжністю 3,5 версти між Царським Селом та Павловським. 
Оскільки паровози ще не були доставлені, використовувалася кінна 
тяга. Та вже з 6 листопада 1836 р. на лінії почали працювати паровози. 
Офіційне відкриття залізниці відбулося 30 жовтня (11 листопада) 
1837 р. [5, с.81].

А 22 травня (3 червня) 1838 р. відбулося відкриття Павловського 
вокзалу. Саме Павловську слово “вокзал” зобов’язане своїм похо-
дженням. Це змінена англійська назва розважального закладу із садом 
і залами для балів і концертів, що існував у передмістях Лондона з 
XVII ст.

У ХІІІ ст. англійський король Іоанн Безземельний подарував за 
вірну службу норманському лицарю Воксу де Броте земельну ді-
лянку на правому березі Темзи недалеко від Лондона. Там Вокс 
по будував собі будинок і посадив великий сад. З часом цей маєток 
успадкують нащадки Вокса, і у 1661 році одна з них, Джейн Вокс 
відкрила в ньому “Новий весняний сад”, призначений для заміських 
прогулянок англійської знаті. У парку влаштовувалися феєрверки, 
ілюмінації та гуляння, а для балів, танців і концертів був побудований 
великий зал (“hall” англійською). Сполучення цього слова з іменем 
господарки закладу і дало загальну назву місцю – Воксхолл). Треба 
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сказати, що ні парк, ні сама його господарка до транспорту жодного 
відношення не мали.

Популярність Воксхолла вийшла далеко за межі Англії, і в XVIII 
ст. столиці інших держав почали відкривати в себе подібні заклади. 
Наприкінці XVIII ст. вони стали з’являтися в європейських країнах, а 
на початку XIX століття за океаном – в Америці. Відкривалися подібні 
заклади і в Росії. У Москві відкривається розважальний сад, причому 
його назва “Вокс-холл” (Vauxhall англійською, а варіант звучання 
французькою – “воксаль”) трансформується в російське вокзал. 
У Павловську ж подібний заклад відкрився при залізниці, і його за 
аналогією стали називати “вокзал”. Надалі ця назва поширилася на 
всі пасажирські будівлі залізничних станцій.

Однак, Царськосільська залізниця не мала економічного значен-
ня – це була головним чином, “розважальна” дорога, що обслуговува-
ла жителів при їх поїздках з Петербурга в Павловськ. Але, велике 
значення цієї лінії полягало в тому, що вона показала на практиці 
переваги нового виду транспорту [5, с.81-82].

1 лютого 1842 р. Миколою І був підписаний наказ про спорудження 
залізниці С.-Петербург – Москва, а влітку 1843 р. розпочалося 
спорудження земляного полотна. При вирішенні питання про ширину 
колії ще на етапі проектування порівняли два варіанти – колію 
в 6 футів (1.829 мм – як на Царскосільській залізниці) та 5 футів 
(1.524 мм). Виявилося, що при ширині у 5 футів обсяг земляних робіт 
скорочувався на 1.750 тис. кубометрів, що складало економію в 1.130 
тис. руб. – 3% вартості будівництва залізниці за кошторисом. Тому 
був затверджений до реалізації саме цей варіант, а згодом ширина 
колії 1.524 мм почала впроваджуватися майже на всіх залізницях 
Росії.

Магістраль Петербург – Москва будувалася відразу під дві 
колії й за своїми масштабами значно перевершувала залізниці, що 
будувалися в Західній Європі. Траса перетинала ряд рік, у тому числі 
Волхов, Позначку, Волгу та ін. Через це на дорозі було споруджено 
183 мости і 19 шляхопроводів, причому ряд мостів мав оригінальну 
конструкцію, розроблену інженером Д.І. Журавським. Наприклад, 
побудований через Вереб’їнський яр у районі Валдайської височини 
залізничний міст протяжністю 550 м і висотою більше 40 м був 
шедевром мостобудування того часу.

Будівництво магістралі протяжністю 604 версти, що з’єднувала 
столицю Росії Петербург із найбільшим центром внутрішньої торгів-
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лі – Москвою, було закінчено у 1851 р. (Офіційне відкриття магістралі 
відбулося 1 листопада 1851 р.) [5, с.88-89].

Усього з 1837 р. до 1853 р. в Російській імперії було побудовано 
тільки чотири залізниці (Царськосільська, Петербург – Москва, 
Петербург – Гатчино та від Варшави до Австрійського кордону), 
загальною протяжністю 1.045 км. [5, с.89].

Пасажирські (мал.4) і вантажні (мал.5) паровози зовні помітно 
відрізняються один від одного, що пояснюється наступними при-
чинами:

– пасажирському паровозу не потрібна велика зчіпна вага, тому 
може бути зменшена кількість рушійних або “зчіпних” коліс, що 
здійснюють зчеплення з рейками за рахунок сил тертя; 

– швидкість пасажирських паровозів повинна бути вищою, для 
цього збільшують діаметр зчіпних коліс і влаштовують перед ними 
“бігункові” колеса меншого діаметру. Бігункові колеса утворюють 
в плані окремий візок і допомагають паровозу вписуватися в криві, а 
також готують шлях для проходження зчіпних коліс [1].

У Росії пасажирські паровози розфарбовувалися таким чином:
– зелений або синій: казан (крім димової коробки), циліндри, будка 

і тендер (спеціальний вагон, де зберігаються запаси води та палива);
– яскраво-червоний: колісні центри, рама, візки, буферний брус; 
– білий: бічні поверхні бандажів коліс і торці осей;
– чорний: решта всіх деталей; 
– на стінках будки білою фарбою наносилися назва дороги, серія і 

номер. Серія і номер також повторювалися на буферному брусі.
Розфарбовування вантажних паровозів:
– червоний: рама паровоза, буферний брус, колеса, дишла, 

ходовий місток уздовж казана з торця; 
– білий: бандажі коліс; 
– чорний: решта всіх частин паровоза; 
– номерний знак червоний в червоній окантовці. Наносився з обох 

боків на нижній частині будки машиніста і на буферному брусі [1].
Недоліки паровоза, що зумовили його заміну електровозами і 

тепловозами, наступні:
– вкрай низький ККД: максимальний до 5-10 %. Сьогодні існують 

розробки, що дозволяють підняти ККД паровоза до 50-60 %, є 
практичні приклади в Швейцарії. Але в даний момент дуже дорого 
перепрофілювати виробництво;

– неможливість використання за системою багатьох одиниць (коли 
один машиніст управляє декількома зчепленими локомотивами);
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–  важкі умови праці локомотивної бригади [1].
Починаючи з 1960-х рр., паровози поступово стали за мінювати 

більш ефективними видами локомотивів, такими як тепловози та 
електровози. Але в наш час в деяких країнах (Китай, Куба, Таїланд, 
країни Африканського континенту) паровози вико ристовуються як 
основний вид локомотивів, що пояснюється або нестачею коштів на 
модернізацію локомотивного парку, або дешевизною палива.
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Н.С.Івчик  

УДК 94 [(477.4) +(470+571)]-054.57 “1861/1881”

ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ 
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

(дРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.)

Визначаються особливості національної політики Російської 
імперії другої половини ХІХ ст. Аналізується сутність польського 
питання та дії влади, спрямовані на русифікацію Південно-Західного 
краю.

Рассматриваются особенности национальной политики Рос-
сийской империи второй половины XIX века. Анализируется сущность 
польского вопроса и действия властей, направленные на обрусение 
Юго-Западного края.


