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Регіон Південно-Східної України відноситься до поліетнічних,
населення якого формувалося протягом багатьох століть шляхом інтеграції
традицій природокористування багатьох народів. Серед таких вагому
роль у формуванні регіональної специфічності (господарчої, духовної,
ментальної тощо) відіграла польська громада. В статті пропонується
періодизація існування в регіоні польської громади, викладені принципи
дослідження історико-географічної спадщини цього народу на теренах
краю, обґрунтовується актуальність, структура, особливості укладання
комплексного рекламно-інформаційного турпродукту – тематичної карти в
комплекті із екскурсійною розробкою.
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Вступ. Взаємини Польщі та України мають багатовікові виміри, історія
польського етносу в Україні налічує століття і має глибокі корені і традиції.
Зазвичай, наукові дослідження щодо особливостей проживання поляків в
Україні стосуються західних земель країни, тоді як не менш важливим і
цінним для пізнання традицій поліетнічності населення держави є вивчення
спадщини, історико-географічних особливостей природокористування,
міжкультурних стосунків польського етносу і в інших регіонах. Повною
мірою це відноситься і до польської громади на теренах Середнього
Придніпров’я, де вона складала одну з найбільш значних національних
меншин, формувалася упродовж тривалого історичного періоду. Особливо
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відчутний вплив на процес формування регіональної специфічності
Південно-Східної України (господарчої, духовної, ментальної тощо)
польська громада зробила у період суспільно-політичних подій XIX –
поч. XX століть, в першу чергу під час початкового етапу промислової
революції. Сьогодні існує потреба у відновленні і систематизації історикогеографічної спадщини польського етносу на теренах краю, створенні
спеціальної продукції (карт, довідників, буклетів тощо), яка б одночасно з
інформаційною, виконувала б і функцію атракційну, тобто «приваблюючу»
як для нащадків польських діячів, доля яких була пов’язана із регіоном
Південно-Східної України (ПдСУ), так і в цілому для мешканців сусідньої
країни, яких варто розглядати в якості потенційних туристів, особливо
напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
Обізнаність щодо питання польської спадщини на теренах регіону
як мешканців України, так і громадян Польщі, є вкрай низькою через
відсутність відповідних наукових досліджень із зазначеної проблематики.
Вихідні передумови. Історіографія польських поселенців у
Південно-Східній Україні має досить глибокі корені. Загальновизнаним
першопрохідцем вивчення процесу заселення і господарського освоєння
Новоросії був український та російській історик, архівіст та статистик
польського походження Аполлон Олександрович Скальковський [13].
Дуже важливими історичними джерелами про поляків в регіоні є праці
французького інженера на польській службі, будівельника фортеці
Кодак, Гійома Левассера де-Боплана. Питання регіональної етнічної,
господарської історії були об’єктом наукових праць В. Антоновича, І.
Крип’якевича, О. Левицького, Я. Новицького, Л. Похилевича, М. Ткаченка,
Д. Яворницького та багатьох інших як істориків, так і географів-краєзнавців.
Значний вклад у вивчення теми внесли Д. Багалей [1], А. Веліцин,
А. Гакстенгаузен [3], А. Ісаєв, О. Калакура [5, 7, 8], П. Каменський [9],
С. Шелухін та ін. В радянський період вагомий внесок у вивчення теми
внесли В. Кабузан [6], Є. Дружиніна [4], В. Зеленчук та ін. Щодо сучасних
напрямів міждержавного наукового співробітництва варто відзначити
чималу кількість наукових форумів, присвячених історико-культурологічній
проблематиці стосунків України і Польщі. Проте з позиції ретроспективного
аналізу процесів формування і розвитку польських громад в окремих
регіонах України, особливо у південних і східних, наявні лише поодинокі
несистематичні наукові публікації. Так, у роботах істориків і краєзнавців
Л. Малиновського, Я. Бойка [2], А. Бачинського, А. Красюка, Г. Кязимової,
І. Сєрова, Е. Плеської, І. Кулініча і Н. Кривця, Є. Бачинської, А. Кудряченка,
Н. Шевчука, О. Слоневського [14, 15] поряд із загальною характеристикою
процесу заселення і освоєння регіону ПдСУ міститься також цікавий
матеріал про перші польські поселення, про взаємовідносини поселенцівколоністів з російським урядом і місцевим населенням, їх внесок у розвиток
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економіки, духовне життя краю тощо.
Мета і завдання статті. Метою статті є висвітлення наукового досвіду
ретроспективно-географічного дослідження процесу формування польської
громади в межах окремого макрорегіону країни – Південно-Східної України;
обґрунтування часових періодів в її існуванні, виявлення наявної спадщини
польського народу, визначення можливості її застосування з метою
розвитку різних видів інкамінгового / в’їзного туризму (ностальгічного,
особистісного, історико-пізнавального, культурологічного, сакрального,
історико-подієвого тощо), де потенційними туристами розглядаються
перш за все громадяни Польської Республіки. Таким чином, об’єктом
дослідження є історична, історико-культурна, матеріальна й духовна
спадщина польського етносу, що наявна на території ПдСУ, а предметом
– ретроспективно-географічний процес формування цієї спадщини та її
застосування в цілях розвитку туризму в регіоні.
Виклад основного матеріалу. Через вузькість джерельної бази
польський період історії регіону ПдСУ (в межах Катеринославщини –
Дніпропетровщини) є чи не найскладнішим для вивчення. Головні джерела
для дослідження проблеми польської спадщини ми розділили на вісім
категорій: 1) старовинні та сучасні вербальні джерела, 2) картографічні;
3) іконографічні матеріали; 4) віртуальна джерела (інтернет-ресурси);
5) статистичні дані про польський етнос; 6) сакральні (релігійно-культові)
відомості; 7) джерела, які стосуються біографії відомих діячів польського
походження, життя і діяльність яких була пов’язана із регіоном ПдСУ;
8) різноманітні документальні та наративні джерела.
Аналіз першоджерел щодо часу появи поляків у Степовій Україні,
поміж іншого, дозволив встановити ім’я та прізвище першого поляка, що
побував у Придніпров’ї – це чернець-францисканець Бенедиктус Полонус з
Вроцлава, який у складі папського посольства на чолі з Джованні да Плано
дель Карпіні подорожував до Азії в ХІІІ ст. Особливо активно на територію
ПдСУ поляки почали переселятися з останньої чверті XVIII – поч. ХІХ
ст.: міграційний процес з польських земель був пов’язаний з інтенсивним
індустріальним розвитком регіону в цей період. На основі здійсненого
аналізу нами пропонується виділення п’яти періодів в існуванні польської
громади в регіоні:
1) період залучення Українського Степу до сфери територіальних
інтересів Польської держави і боротьби із Запорозькою Січчю (XIII–XVII
ст.);
2) період активної ролі польської громади у розвитку місцевого
самоврядування Катеринославської губернії (40–80-ті рр. ХІХ ст.);
3) період інтенсивного промислового освоєння регіону (початок
Промислової революції) і формування капіталістичної економіки (80-ті рр.
ХІХ – поч. ХХ ст.);
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4) радянський період «прихованого» існування польської громади (від
20 рр. ХХ ст. до поч. ХХІ ст.);
5) період активного відродження діяльності польської громади,
передусім у духовному плані (з поч. ХХІ ст.).
На теренах ПдСУ поляки серед усіх етносів складають сьогодні менше
0,4%. Із них більшість мешкають в крупних містах – Дніпропетровську,
Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпродзержинську.
Усі об’єкти, що можуть визначатися як історико-культурна спадщина
польського етносу на теренах ПдСУ, нами класифікована на 5 категорій:
1) спадщина політико-географічного змісту («спадщина в пам’яті»);
2) спадщина у вигляді заснованих й розвинутих населених пунктів
за часи польського панування або за активного сприяння представників
польського етносу;
3) спадщина у вигляді архітектурних й монументальних споруд, що
з’явилися і дійшли до сьогодення внаслідок активної культурологічної,
сакральної (релігійної), монументальної діяльності представників
польських громад;
4) духовна спадщина у вигляді пам’яті про видатних представників
польського етносу, що народилися, проживали, або певний відрізок свого
життя працювали на теренах Середнього Придніпров’я;
5) духовна спадщина у вигляді топонімічних пам’яток.
Нами детально досліджені всі ці категорії спадщини польського народу.
Але в статті зупинимося детальніше лише на деяких з них.
Польські корені від свого заснування у регіоні, зазвичай, виводить
с. Старі Кодаки, що розташоване в Дніпропетровському районі, південніше
м. Дніпропетровська, на правому березі р. Дніпро. Тут у 1635 р. була
збудована польська військова фортеця Кодак. Суттєвий зв’язок із польською
громадою має й сучасне місто Дніпродзержинськ (кол. назва – Кам’янське).
Дійсно, засноване воно було не поляками, а українськими козаками, але
перетворення маленького козацького зимівника-села у потужне промислове
місто пов’язане саме із польським слідом в історії регіону.
У Дніпропетровській області нараховує сьогодні 13 костелів і каплиць,
з яких 10 є діючими, а 3 – втраченими. Найстарішим за часом розбудови є
Костел св. Миколая в Кам’янському–Дніпродзержинську.
З метою систематизації інформації про видатних поляків, доля яких
була пов’язана тим чи іншим чином із теренами КатеринославщиниДніпропетровщини, нами створена інформаційна база даних (реєстр)
«Видатні поляки Катеринославщини–Дніпропетровщини». Сюди увійшли
імена тих осіб польської національності, які довго жили на території регіону і
залишили деякий слід в історії науки, культури, політики або промисловості,
особи з безперечними польськими коренями. З метою фіксації інформації
щодо відвідування регіону видатними представниками Польщі, до реєстру
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включені також деякі видатні особи польської національності, які одночи кількаразове бували на теренах Середнього Придніпров’я. Отже,
таких осіб у базу даних включено 50. Якщо проаналізувати цей перелік
видатних осіб за напрямами їхньої діяльності, то побачимо, що серед них
значно переважають представники церковної сфери – 18 осіб (або 36%).
Наступні за представленістю є діячі промислового комплексу – інженери,
промисловці, підприємці – 14 осіб – 28%. Ці два показники свідчить
про вагому роль польської громади, яку вона відігравала як в процесах
промислового освоєння регіону, так і в напрямі забезпечення потреб у
формуванні духовних осередків своєї діяльності.
Нами розроблені комплексний великоформатний картографічний
твір «Спадщина польського народу на території Дніпропетровщини» або
«Поляки в козацьких степах» та пізнавальний екскурсійний маршрут
«Польська спадщина міста Дніпродзержинська» або «Слідами Ігнатія
Ясюковича», що взаємно доповнюють й забезпечують один одного.
Карта «Спадщина польського народу на території Дніпропетровщини»
є одночасно картографічною моделлю та відносно об'ємним туристичним
путівником. Спеціальне навантаження картографічної моделі поділяється
на три тематичні блоки – туристичний, політико-географічний та
геокультурний. Цей картографічний твір за тематичним навантаженням слід
відносити передусім до туристичних, а можна і до політико-географічних та
культурно-географічних (геокультурних) карт. Оскільки формат для карти
пропонується не менший від А2, то карта з метою зручності користування
нею може бути складена у 4 фальца – методом складання в декілька
паралельних згинів, без шитва. Найкраще застосувати метод фальцювання
гармошкою, коли кожен подальший згин спрямований убік, протилежний
до попереднього (рис. 1).
Зміст карти вирізняється поєднанням історичних відомостей із
сучасною ситуацією, лаконічністю опису, наявністю інформативної
і довідкової частин про офіційні та громадські польські організації у
регіоні. Композиція карти зручна для користування, блоки з різнорідною
інформацією виділені різним фоном.
Туристичний блок представлений турмаршрутом, що прокладений
територією м. Дніпродзержинська, – «Польська спадщина міста
Дніпродзержинська» або «Слідами Ігнатія Ясюковича». Обрання
м. Дніпродзержинська в якості основного для прокладення туристського
маршруту зумовлена передусім значною концентрацією пам'яток польської
культурної спадщини саме у цьому місті.
Політико-географічний блок представлений довідковою інформацією
про офіційні представництва Польщі в України: подано контакти посольства
Польщі у Києві, консульств у Києві, Львові, Луцьку, Харкові, Одесі,
Вінниці. На наш погляд, дана інформація може бути цінна для іноземних
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Рис. 1 – Картографічний твір «Спадщина польського народу на
території Дніпропетровщини»
туристів (передусім поляків), які подорожують польськими місцями в
Україні самостійно чи невеликими групами впродовж щонайменше кількох
днів. Туристи можуть звернутись за вказаними контактами для отримання
детальнішої інформації, консультацій щодо тривалого перебування в
іноземній державі, правового захисту в разі виникнення проблем тощо.
До цього блоку належить також інформація історико-політикогеографічного змісту. На карті позначено українсько-польський кордон під
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час Королівства Польського та Речі Посполитої, що проходив по теренах
Придніпров’я у середньовіччі. Позначення цих історичних кордонів наочно
ілюструє процес формування польсько-українських політичних стосунків і
динаміку політичного впливу Польщі.
Геокультурний блок представлений польськими організаціями у
регіоні, діючими і втраченими католицькими церквами (костьоли та
каплиці), наводиться південно-західна межа Харківсько-Запорозької дієцезії
(єпархії), а також позначені місця життєдіяльності видатних польських
особистостей.
Зворотна сторона карти містить довідкову інформацію, подану із такою
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структурою: 1) вступ з історичною довідкою, інформацією про історію
стосунків поляків та українців на теренах Придніпров’я; 2) інформаційний
блок «Поляки на теренах сучасного Придніпров’я» містить дані про сучасне
розселення поляків у регіоні, їх кількість, асиміляційні процеси, політикоправове становище; 3) туристичний путівник – основа довідкової частини
карти, який уміщує стислий опис польських пам'ятних місць (туристичних
принад) регіону.
Населені пункти, позначені та описані на карті, з польськими пам'ятними
місцями відбиралися за таким принципом. Насамперед було відібрано
найважливіші населені пункти Дніпропетровщини–Катеринославщини,
з якими була пов’язана діяльність польської громади в ті чи інші часи:
Дніпродзержинськ (Кам’янське), Дніпропетровськ (Катеринослав), Старий
Кодак (Кодак), Кривий Ріг. Потім відзначені всі пам'ятки архітектури,
що відносяться до польської культурної спадщини, перш за все костьол
у Дніпродзержинську та ін., вказано сучасне використання пам'яток, що
полегшує їх пошук безпосередньо на місці.
Далі на карті вказані більшість пам'ятників та пам'ятних знаків,
присвячених діячам польської культури, місць важливих історичних битв
(козацько-польських, передусім битва під Жовтими Водами), відзначено
найвідоміших поляків, діяльність яких пов’язана із територією регіону.
Для полегшення орієнтації польських туристів в українському мовному
середовищі всі назви населених пунктів рекомендується продублювати
сучасними польськими аналогами – це необхідно зробити під час
переддрукової підготовки картографічного твору.
Зворотна сторона карти також містить ілюстрації найбільш знакових
польських пам'ятних місць.
Розроблена нами туристична карта польських пам'ятних місць
пропагуватиме етнокультурний вид туризму і виражатиметься відвідуванням
пам'ятних для поляків місць на теренах регіону, де здавна жили або куди
переселялися поляки, створивши унікальну культурну спадщину.
До пізнавального екскурсійного маршруту «Польська спадщина
міста Дніпродзержинська» або «Слідами Ігнатія Ясюковича» складена
технологічна картка екскурсії, паспорти основних об’єктів показу.
Екскурсія розрахована на широкий загал туристів-екскурсантів, в т.ч.
й туристів з Польщі. Екскурсія має значний пізнавальний, виховний,
інформативний зміст, розкриває особливості й історію оселення й розвитку
у Кам’янському–Дніпродзержинську польської громади, формування
потужного промислового комплексу від самого початку Промислової
революції в Російській імперії.
Екскурсійна розробка в комплекті із тематичною картою, зміст якої
нами обґрунтований і запропонований, складає єдиний комплексний
рекламно-інформаційний турпродукт, здатний сприяти збільшенню
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зацікавленості потенційних туристів польського походження й сприяти
обранню ними Дніпропетровської області для відвідання. Це особливо
актуальне напередодні проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу
«Євро-2012».
Висновки. Сподіваємось, що вітчизняна туристична галузь
сприйме запропоновану ідею та залучить до активного використання й
пропагування туристських ресурсів ПдСУ наш продукт, адже, наприклад,
досвід тих же польських туристичних фірм, які мають численні тури
українськими, білоруськими, литовськими пам'ятними місцями, вказує на
добрі перспективи розвитку аналогічного напрямку туристичних послуг
і в Україні в цілому, та на Дніпропетровщині зокрема. Запропонована
тематика туристсько-інформаційної карти також сприятиме патріотичному
вихованню української молоді та промоції Української держави у світі як
такої, що дбає про історичну та культурну спадщину як своєї нації, так й
своїх найближчих сусідів.
Актуальність проведеного дослідження не викликає сумнівів, адже
польська громада в Україні вписується у класичне визначення національних
меншин, оскільки вона є частиною польського етносу і поряд із яскраво
вираженими рисами етнонаціональності (унікальність мови, культури,
релігії, історії) характеризується прагненням зберігати свою самобутність,
традиції предків, брати участь у політичному житті сучасної України.
Польська меншина, з одного боку, була і залишається найбільш укоріненою в
український етнокультурний соціум, вона належить до числа тих іноетнічних
груп, що успадкували і зберегли традиції своїх одноплемінників із давніх
часів, максимально інтегрувалися в українське суспільство, а з іншого боку,
польська громада позиціонує себе як частина сусіднього слов’янського
народу, польської політичної нації, виступає містком українсько-польського
порозуміння та партнерства. Розгляд усіх категорій спадщини польського
етносу в регіоні ПдСУ показав високу їх щільність, добру або достатньо
відновлювану якість і доступність, а отже регіон може оцінюватися як
потенційно привабливий для польського туриста.
Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Л. І. Зеленська
Література:
1. Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его
по пути культуры. – К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 115 с.
2. Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. 1860 – 1890 гг. (историкоэкономическое исследование). – Черкассы: Облредиздат «Сіяч», 1993. –
256 с.
3. Гагстенгаузен А. Исследования внутренних отношений народной
жизни и в особенности сельских учреждений России. – М.: Тип. А.И.

79

Мамонтова, 1870. – Т. 1. – 490 с.
4. Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800–1825 гг. – М.: Наука, 1970.
– 383 с.
5. Єременко Т., Чирко Б., Калакура О. Поляки в Україні // Віче. – 1993.
– № 2. – С.119-130.
6. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатeринославской и
Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX вв. (1719 – 1858 гг.).
– М.: Наука, 1976. – 308 с.
7. Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у
ХХ столітті. – К.: Знання України, 2007. – 508 с.
8. Калакура О. Теоретико-методологічні засади історикоетнополітологічного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття
// Етнічна історія народів Європи. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 59–64.
9. Каменский П.В. Вопрос или недоразумение (к вопросу об
иностранных поселениях на Юге России). – М.: Скоропечатня Левинсона,
1895. – 78 с.
10. Козлов Ю.М. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи:
національність – мова – культура // Проблеми історії України ХІХ – початку
ХХ ст.. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – №12. – С.191–
199.
11. Кондрацький А.А. Поляки на Україні в Х – ХІХст. // Укр. істор.
журн., 1991.– № 12. – С. 83–96.
12. Описание Днепровского завода Южно-Русского Днепровского
металлургического общества. – Каменское: Издание ЮРДМО, 1908. – 248
с.
13. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории
Новороссийского края. – Ч. 2. – 1796–1823 гг. – Одесса, 1838. – 364 с.
14. Слоневский А.Ю. Игнатий Ясюкович: имя в истории. – Д.: Пороги,
2009. – 219 с.
15. Слоневський О.Ю. Дворянське гніздо Кам’янське // Експедиція ХХІ. –
2009. – №6(84). – С. 8–9.
О. Е. Афанасьев
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ ЮГОВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТУРИЗМА
Регион Юго-Восточной Украины относится к полиэтническим,
население которого формировалось в течение многих веков путем
интеграции традиций природопользования многих народов. Среди
таковых весомую роль в формировании региональной специфичности
(хозяйственной, духовной, ментальной и т.п.) сыграла польская община.
В статье предложена периодизация формирования и развития в регионе
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польской общины, изложены принципы исследования историкогеографического наследия этого народа в регионе, обосновывается
актуальность, структура, особенности составления комплексного рекламноинформационного турпродукта – тематической карты в комплекте с
экскурсионной разработкой.
Ключевые слова: Юго-Восточная Украина, наследие польского
народа, туризм.
O. Afanasiev
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL RESEARCH OF PROCESS
OF FORMING OF POLISH COMMUNITY OF SOUTH-EAST UKRAINE
REGION FOR THE AIMS OF TOURISM
The region of South-East Ukraine behaves to multiethnic, the population of
that was formed during many centuries by integration of traditions of nature-use
of many people. Among such a ponderable role in forming of regional specificity
(economic, spiritual, mental etc.) was played by Polish community. In the article
a division into periods of forming and development is offered in the region of
Polish community, principles of research of historical and geographical heritage
of this people are expounded in a region, actuality, structure, features of drafting
of complex advertising informative tourist product, is grounded – thematic map
in a complete set with excursion development.
Key words: South-East Ukraine region, heritage of the Polish community,
tourism.
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