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ВСТУП 
 

 

Актуальність дослідження. Перша світова війна стала першим в історії 

людства військовим конфліктом глобального масштабу. Вона змінила 

подальший розвиток багатьох країн, призвела до краху трьох імперій, зокрема 

Російської.   

Проблеми Першої світової війни були об’єктом багатьох досліджень в 

зарубіжній та вітчизняній науці. Ряд з них потребують більш детального та 

об’єктивного вивчення, без ідеологічних нашарувань. На сучасному етапі 

з’явилася можливість вивчення історії Великої війни з позицій 

загальнолюдських цінностей та норм. Відкрилися можливості широкого 

використання наукових методів цивілізаційного підходу, поєднання 

історіографії радянської доби та новацій сучасної історичної науки для 

об’єктивного розкриття сутності процесів, що відбувались сто років тому.  

Останні події в Україні та їх міжнародний резонанс, постійні військові 

сутички на Близькому Сході доводять, що в сучасному нестабільному світі 

небезпека нової глобальної війни не виключена. Тому вивчення історії будь-

якого військового конфлікту, безсумнівно, має важливе значення задля 

винесення уроків з минулого.  

На сьогоднішній день не менш актуальним є вивчення історії окремих 

регіонів країн-учасниць Першої світової війни. Це дозволить відтворити повну, 

достовірну картину військових реалій та оцінити наслідки цього глобального 

конфлікту. Під час Великої війни економічний потенціал і внутрішні ресурси 

країн активно використовувались для зміцнення боєздатності. Роль тилу в 

цьому відношенні величезна. Саме внутрішні райони країн забезпечували 

збройні сили всім необхідним – від живої сили до продовольства. 

Дослідження присвячене Бессарабській губернії, яка в роки Великої війни 

знаходилася в безпосередній близькості до театру військових дій, була залучена 

до мобілізаційних процесів, що проводилися в Росії, дала чимало продукції для 

потреб фронту. У вітчизняній та зарубіжній історіографії події 1914 – 1917 рр. в 
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Бессарабії комплексно не досліджувались. Нечисленні публікації радянського 

часу в більшості своїй були присвячені виявленню впливу Першої світової 

війни на зростання революційних та опозиційних настроїв у регіоні 

напередодні революцій 1917 р. Всебічне дослідження історії Бессарабської 

губернії воєнного часу становить значний науковий та практичний інтерес, 

оскільки дозволяє визначити роль губернії в загальноросійській мобілізації 

людських та матеріальних ресурсів на потреби війни, виявити зміни, що 

відбувалися в тилу, заповнити прогалини у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація підготовлена в межах науково-дослідної теми кафедри української і 

всесвітньої історії та культури Ізмаїльського  державного гуманітарного 

університету «Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси 

Південно-Східної Європи у ХVІІІ – початку ХХІ ст.» (державний 

реєстраційний номер – 0114U000803). 

Мета роботи – дослідити роль Бессарабської губернії в забезпеченні 

російської армії людськими та матеріальними ресурсами під час Першої 

світової війни. 

Для досягнення даної мети поставлені наступні дослідницькі завдання: 

 – проаналізувати ступінь розробки теми в українській та зарубіжній 

історіографії;  

 – здійснити аналіз призовних кампанії на території губернії, заходів, 

націлених на боротьбу з дезертирством, участі бессарабців у бойових діях 1914 

– 1917 рр.; 

 – визначити, які повинності військового значення відбувало цивільне 

населення Бессарабії під час Першої світової війни, охарактеризувати його 

використання на позиційних та оборонних роботах; 

 – дослідити внесок Бессарабії в продовольче забезпечення армії та 

дослідити зміни в сільському господарстві регіону в умовах війни; 
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 – виявити роль губернії в матеріальному забезпеченні армії, 

прослідкувати розвиток промисловості, транспорту та торгівлі регіону в роки 

війни. 

Об’єктом дослідження є Бессарабська губернія як один з прифронтових 

регіонів під час Першої світової війни. 

Предметом дослідження виступають призовні кампанії, що проводились 

в Бессарабській губернії в 1914 – 1917 рр., боротьба з дезертирством, участь 

вихідців регіону в бойових діях, залучення цивільного населення до робіт 

військового значення, внесок Бессарабії в задоволення потреб діючої армії в 

сільськогосподарчій, промисловій продукції, транспортних засобах. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали принципи 

об’єктивності, історизму, всебічного вивчення історії, наукового пошуку, 

системності, історіографічної традиції, опори на історичні джерела. 

Багатоплановість досліджуваної теми визначила вибір методів, що комплексно 

використовується в дисертації: історичний, логічний, історико-системний, 

історико-генетичний, історико-порівняльний, статистичний, структурно-

функціональний, історичної періодизації. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі широкого 

кола джерел вперше на дисертаційному рівні зроблено спробу комплексного 

вивчення мобілізації людських та матеріальних ресурсів Бессарабській губернії 

під час Першої світової війни.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується в 

наступних основних положеннях, які виносяться на захист: 

вперше:  

– залучено до наукового обігу широке коло архівних джерел стосовно 

призовних кампаній, що здійснювались в краї протягом війни; 

– досліджено факти дезертирства та боротьби з ними місцевої влади; 

– проаналізовано повинності, які виконували мирні жителі під час війни;  

– виявлено роль цивільного населення в роботах по забезпеченню 

обороноздатності регіону; 
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– окреслено внесок губернії в забезпечення військ обмундируванням та 

спорядженням;  

систематизовано й узагальнено: 

– матеріали про розвиток промисловості, торгівлі та транспорту регіону в 

умовах війни; 

– відомості про громадські організації Бессарабської губернії, що брали 

участь в забезпеченні військ; 

– факти участі бессарабського духовенства в забезпеченні військ 

продовольством та речами першої необхідності; 

уточнено:  

– відомості про створення Духовного загону з бессарабських священиків; 

– роль Бессарабії в продовольчому забезпечення діючої армії; 

– інформацію про зміни в сільському господарстві краю під час війни; 

набуло подальшого розвитку: 

– дослідження участі вихідців з Бессарабії в бойових діях Першої світової 

війни. 

Хронологічні рамки. Нижньою межею дисертаційного дослідження є 

липень 1914 р., коли в Російській імперії почали здійснюватись перші кроки 

щодо мобілізації та підготовки до майбутньої війни. Верхньою межею 

дослідження виступає 15 грудня 1917 р. В цей день Сфатул Церій проголосив 

Бессарабію Молдавською Демократичною Республікою. Бессарабська губернія 

як один з адміністративних регіонів Росії припинила своє існування. 

Територіальні рамки дослідження включають Бессарабську губернію, 

до складу якої в роки Першої світової війни входили вся територія сучасної 

Республіки Молдова, південна частина сучасної Одеської області та східна 

частина сучасної Чернівецької області України. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її основні 

положення, висновки можуть бути затребувані в наукових, навчальних і 

практичних цілях. Результати дослідження можуть бути також використані 

науковцями, викладачами вузів, вчителями-істориками в лекційних курсах з 
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краєзнавства, при написанні узагальнюючих праць з історії Першої світової 

війни, з історії України Молдови та Росії.  

Досвід існування населення Бессарабії в умовах війни, рішення 

центральної влади та ступінь їх реалізації на місцях можуть слугувати 

історичним прикладом для сучасної еліти. Осмислення та засвоєння досвіду 

провінційної влади в справах організації та проведення мобілізації людських 

ресурсів, забезпечення армії продовольством та необхідними речами, 

організації роботи сільського господарства та промислових підприємств під час 

війни може стати корисним для вирішення сучасних проблем, які постали перед 

Україною на сьогоднішній день.  

Особистий внесок здобувача. Положення, результати та висновки, що 

наведені в дисертації та виносяться на захист, є особистим здобутком автора. 

Наукові статті, опубліковані в фахових виданнях, є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювались на методологічних семінарах кафедри всесвітньої 

історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

Матеріали дослідження були оприлюднені на 5 міжнародних 

конференціях протягом 2013 – 2015 рр.: Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький, 2013); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в історії, 

соціології, політології та філософії» (Львів, 2014); Міжнародній науково-

практичній конференції «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності 

розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.» (Київ, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференція «Фактори та умови модернізації предмету 

досліджень представників суспільних наук» (Дніпропетровськ, 2015); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: виклики і 

сьогодення» (Одеса, 2015).  

Публікації, пов’язані з тематикою дослідження:   
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1. Татаринов І.Є. Антиалкогольні заходи в Бессарабській губернії у 1914 – 

1915 рр. / Іван Євгенович Татаринов //Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Історія. Вип.1. – Ч.2. Тернопіль, 2014. – С. 34-38. 

2. Татаринов І.Є. Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації 

матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914) / Іван 

Євгенович Татаринов // Інтелігенція і влада. Збірник наукових праць. Вип. 29. – 

Одеса, 2013. – С. 71-79. 

3. Татаринов І.Є. Мобілізація священнослужителів Бессарабії до 

Духовного загону в 1914 р. / Іван Євгенович Татаринов // Інтелігенція і влада. 

Збірник наукових праць. Вип. 33. – Одеса, 2015. – С. 307-316. 

4. Татаринов І.Є. Німецьке населення Бессарабії напередодні та в роки 

Першої світової війни / Іван Євгенович Татаринов // Етнічна історія народів 

Європи: Збірник наукових праць. Вип. 41. – К., 2013. – С. 74-80. 

5. Татаринов І.Є. Особливості військового стану в Бессарабській губернії 

(1914-1915 рр.) / Іван Євгенович Татаринов // Black sea. Scientific journal of 

academic research. March 2014. – Tbilisi, 2014  – P. 52-56. 

6. Татаринов І.Є. Особливості забезпечення російської армії 

обмундируванням під час Першої світової війни (за матеріалами Бессарабської 

губернії) / Іван Євгенович Татаринов // Гілея: науковий вісник. – Київ. – 2014. – 

Вип. 89 (№ 10). – С. 23-27. 

Отже, основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 

шести статтях, опублікованих у фахових виданнях, в тому числі в одному 

зарубіжному.  

Структура дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів (поділених на параграфи), висновків, списку використаних джерел та 

літератури (всього 303 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження становить 238 сторінок, з яких основна частина – 175 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

 1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

Перша світова війна стала абсолютно новим небувалим етапом в історії 

людства. Втягнутими до конфлікту вперше виявилися не окремі країни та 

регіони, а все світове співтовариство. Найбільш трагічною за своїми наслідками 

вона була для Російської імперії, в якій відбулась безпрецедентна в історії 

корінна ломка всієї системи суспільних відносин. Саме тому період Великої 

війни став дуже цікавим для вивчення істориками. Однак причини 

ідеологічного характеру сприяли односторонньому та упередженому 

висвітленню подій. Останнє десятиліття XX ст. було відзначено підвищенням 

уваги науковців до історії цього військового конфліку. Зросло прагнення 

дослідників до реконструкції та нового осмислення подій, як виявилося, 

«невідомої» війни, що безпосередньо передували революційним потрясінням 

1917 р. З’явилась можливість об’єктивного всебічного вивчення зазначеного 

періоду. 

Дослідження історії подій Першої світової війни в Бессарабській губернії 

має певні особливості. Справа в тому, що на сьогодні цій проблематиці 

присвячено порівняно мало наукових робіт. При цьому в історіографії цей 

регіон нерідко розглядався в рамках всієї Російської імперії. Ця тенденція була 

пов’язана з тим, що для Бессарабії  були притаманні майже всі характерні риси 

інших аграрних територій країни. Тому при аналізі історіографії доцільним 

буде розглядати історичні дослідження повязані з історією вієї Росії в період 

1914 – 1917 рр.  
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При цьому прикордонне розташування та наближеність до зони бойових 

дій створювали в Бессарабській губернії певні місцеві особливості, більше 

характерні для прифронтових територій періоду Першої світової війни. З 

огляду на це особливу увагу слід звернути на дослідження вітчизняних 

істориків, що займалися вивченням історії українських земель. Справа в тому, 

що Бессарабія, як і більшість українських губерній входили до одних військово-

адміністративних (Київський та Одеський військовий округи) та промислово-

економічних (Київська фабрична інспекція) одиниць держави. 

Крім того, ще до завершення війни Бессарабія стала частиною території 

колишнього союзника Росії по Антанті – Румунського королівства. Останній 

фактор, з одного боку, вилучив край із загальної зони досліджень, присвячених 

землям, що були частинами Російської імперії, а з іншого – підвищив інтерес до 

історії Бессарабії в роки Першої світової війни серед румунських вчених у 

період 1918 – 1945 рр. 

З огляду на загальні умови розвитку історіографічного процесу можна 

виокремити три етапи в дослідженні історії подій і явищ, що мали місце в 

період Першої світової війни у Бессарабії:  

Перший період (1914 – 1945 рр.). З'являються перші дослідження 

присвячені проблемам Великої війни. В цей час Бессарабія почергово перебуває 

в складі різних державних утворень (Російська імперія, Румунське королівство, 

СРСР). 

Другий період (1945 – 1991 рр.). Після завершення Другої світової війни 

територія колишньої Бессарабської губернії повністю входить до складу СРСР. 

Дослідженням історії цього регіону в основному займаються молдавські, 

українські та російські радянські історики. 

Третій період (з 1991 р.). З розпадом СРСР територія Бессарабії була 

закріплена між незалежними Україною та Молдовою, а інтерес до вивчення її 

історії в період 1914 – 1917 рр. простежується як у вітчизняній та і зарубіжній 

історіографії. 
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Дослідження, присвячені соціальним та політичним процесам, що були 

викликані конфліктом і відбувались в Російській імперії, почали з’являтись ще 

під час Першої світової війни. Зокрема, це були роботи про економічні причини 

світової війни, її вплив на економіку країни, а також можливі наслідки для 

народного господарства всієї держави [234], [194], [180]. В 1917 р. вийшла 

друком робота В. Мілютина «Сільскогосподарські робітники та війна». В ній 

автор проаналізував становище сільськогосподарських робітників умовах з 

війни, а також рокритикував заходи, спрямовані на врегулювання ринку 

робочої сили [237]. 

Після закінчення Першої світової війни Бессарабія входила до складу 

Румунського королівства. Наукові дослідження, стосовно ролі та місця 

Бессарабської губернії у війні, а тим паче стосовно мобілізаційних процесів, що 

тут проводились в 1914 – 1917 рр. практично не велись.  

При цьому сам край, через актуалізацію «Бессарабського питання» (кому 

має належати цей регіон) одразу після війни став об’єктом для статистичних 

досліджень. Так, в 1919 р. в США друком вийшов звіт американського офіцера 

Джона Каби, який завершив двомісячний огляд Бессарабії навесні того ж року, 

від імені Американської адміністрації допомоги, яку очолював Герберт Гувер 

(майбутній президент США). Адміністрація була заснована Конгресом США в 

1919 р. з метою надання гуманітарної допомоги Європі після війни. Зокрема в  

звіті містився огляд економічного становища, інфраструктури, положення 

населення Бессарабії відразу після Першої світової війни [295]. Для 

дисертаційного дослідження ця інформація була цікава з огляду, на те що в 

певній мірі відображає характерні особливості регіону на завершальному етапі 

війни (нестача продовольства, недостатній розвиток транспортної системи).  

В 1920-х рр. в Бессарабії публікуються роботи прорумунських 

дослідників, в яких традиційною стає трактовка, що колишня губернія Росії 

завжди була етнічною частиною Румунії [290]. 

В цей же час радянські науковці продовжували дослідження історії 

Першої світової війни та розпочали роботу в багатьох нових напрямках. Одним 
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з головних був військово-історичний, представлений роботами в основному 

військовими, безпосередніми учасниками війни. Йшов активний пошук 

документів, здійснювалася їх публікація, видавалися спогади та перші 

дослідницькі роботи. Створювалися численні військово-історичні установи та 

організації, які проводили велику пошукову та дослідницьку роботу. 

В СРСР видавалися загальні праці, нариси про війну на Східному фронті. 

Зокрема аналізувався ступінь підготовки російської армії до затяжних бойових 

дій. Ці роботи на пряму не відображають роль Бессарабії в цих процесах, однак 

стосуються військово-адміністративних одиниць, до яких вона входила. 

Наприклад, в своєму дослідженні А. Суворов прийшов до висновку, що уряд 

став заручником невірного довоєнного планування щодо створення запасів 

озброєння та спорядження. Вони були створені з досвіду російсько-японської 

війни 1904 – 1905 рр., хоча помилковість такого планування стала очевидною 

ще в 1914 р., в ході військової гри, проведеної на базі Київського військового 

округу (до його складу входив Хотинський повіт Бессарабської губернії) [274, 

с. 22]. 

В 1923 р. було видано працю О. Маніковського присвячену постачанню 

російської армії в роки Першої світової віни [232]. Її цінність полягає в тому, 

що автор в період Першої світової війни служив на посаді начальника 

Головного артилерійського управління в російській армії. Висновки 

професіонала, зроблені стосовно бойового постачання діючої армії, найповніше 

відповідають стану, в якому знаходилася військово-технічна оснащеність 

російських військ у роки війни. Заслуговує на увагу твердження О. 

Маніковського, що армія виявилася непідготовленою до війни, а запасів 

бойового постачання вистачило тільки на перші чотири місяці військових дій, 

внаслідок чого уряд змушений був терміново мобілізувати всю державну та 

приватну промисловість країни. Основні висновки автора про стан військового 

виробництва, багатий документальний матеріал, статистичні дані, наведені в 

роботі, представляють значну інформативну цінність при аналізі 
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мобілізаційних заходів характерних для всієї Російської імперії, в тому числі і 

Бессарабської губернії.  

У 1920-х – на початку 1930-х рр. у радянській історичній науці, зокрема і 

в українській запанували догматизм, схематизм, субєктевістська 

вседозволеність і прямий диктат Сталіна, що неминуче призвело до її ізоляції, 

відірваності її розвитку від еволюції європейської та світової історіографії, до 

суттєвого методологічного відставання [191, с. 22]. 

З’явилися декілька праць з історії робітничого та селянського руху, серед 

них слід виділити дослідження Н. Межберга та Е. Когана. В ньому 

розглядається економіка та робітничо-селянський рух Одещини в 1914 – 1917 

рр. [236]. Цей регіон разом з Бессарабією в роки війни входив до Херсоно-

Бессарабського управління землеробства, котре відповідало за постачання 

Південно-Західного фронту. Тому деякі явища в економіці Одещини були 

характерними і для досліджуваного нами краю. 

В 1935 р. в Україні було опубліковано дослідження О. Чаадаєвої, 

присвячене стану російської армії напередодні Лютневої революції [286]. Його 

метою було має показати процес розкладу царської армії і наростання 

революційних настроїв та боротьби солдатів у 1914 – 1917 pp. При складанні 

брошури було широко використані солдатські листи. В роботі розглядались 

питання пов’язані з комплектуванням, організацією та оснащенням російської 

армії. Особливо цікавим для нас став розділ присвячений постачанню армії 

продовольством, одягом та взуттям [286, с. 14-19].  

Паралельно з радянськими вченими питаннями історії Першої світової 

війни займалися емігранти та західноукраїнські дослідники. В противагу 

першим вони не були обмежені у виборі як проблематики так і методології 

досліджень. Чимало цінної інформації, особливо щодо соціальних аспектів 

перебігу воєнних дій в прифронтових територіях містять праці західно-

українського історика Д. Дорошенка [191, с. 24]  

Російські емігранти, що втекли від більшовицької влади, також 

проводили наукові дослідження, присвячені Першій світовій війні 1914 – 
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1918 рр. Так, у 1924 р. в Берліні вийшла робота колишнього генерал-

квартирмейстера при Верховному Головнокомандуючому Ю. Данилова «Росія 

в Світовій війні 1914 – 1915 рр.» [201]. В ній крім аналізу причин війни та 

бойових операцій на різних фронтах, описуються діяльність Військового 

міністерства та загальноросійських громадських організацій, що діяли в тому 

числі і на Південно-Західному фронті (до зони його постачання входила 

Бессарабська губернія).   

В 1992 р. на основі рукопису Ю. Данилова, що зберігся в Центральному 

державному військово-історичному архіві СРСР (нині РДВІА), в Росії було 

видано книгу «На шляху до краху: Нариси з останнього періоду російської 

монархії» [202]. В ній автор розглянув проблеми, пов’язані з рівнем 

підготовленості Росії до війни, здатністю країни та суспільства до мобілізації (з 

точки зору матеріальної, та моральної готовності) заради досягнення перемоги 

над зовнішнім ворогом. Ю. Данилов стверджував, що російська промисловість 

в умовах війни виявилася не в змозі впоратися зі зростаючими замовленнями 

армії. Остання відчувала значну потребу в засобах озброєння, «відсутність 

якого прирекла її на страхітливий некомплект, незважаючи на велику кількість 

людського матеріалу» [202, с. 29]. Автор роботи визнав, що війна зажадала 

«крайньої напруги рішуче всіх сил націй, як матеріальних, так і моральних» 

[202, с. 83]. Однак до такої мобілізації Росія виявилася не готовою. Причину 

цього він бачив у відсутності усвідомленості державної єдності серед окремих 

частин країни та різних верств населення. Ю. Данилов звинуватив уряд в його 

нездатності усвідомити, що сучасні війни не можна виграти без організації 

народних сил. Генерал справедливо вказував на те, що рівень патріотичного 

духу серед підданих Російської імперії під час мобілізації був високий. В той 

же час серед частини населення, особливо селянства, були й інші настрої. 

Автор з цього приводу писав: «Селянство, яке становило більшість обивателів, 

трималося осторонь від державного життя країни, й цілі війни йому навряд чи 

були навіть відомі. Поглинене своїми вузькими господарчими інтересами, 

обмежене невеликим горизонтом, що відкривався з висоти його сільської 
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дзвіниці, воно не могло міркувати інакше… І, тим не менш, терплячі та інертні 

за властивостями своєї природи, вони йшли до призову, куди кликало їх 

начальство. Йшли та вмирали, поки не настали великі випробовування» [202, с. 

84]. 

У 1925 р. в польському журналі «Bellona» було опубліковано статтю 

російського офіцера в еміграції П. Симанського, присвячену мобілізації 

другочергових дивізій царської армії в 1914 р. Про її хід автор написав на 

підставі особистого досвіду, оскільки в цей час командував 61-ю піхотною 

дивізією, що формувалась у Нижньому-Новгороді. Він чітко і послідовно 

зобразив весть процес формування своєї військової частини, складнщі та 

перепони з якими довелося стикнутися [268]. Для теми дисертації ця 

інформація, була дуже корисною, оскільки в цілому стосувалася 

загальноросійських тенденцій, в тому числі притаманних і для Бессарабської 

губернії, де з мобілізованих було сформовано 63-я і 64-а піхотні дивізії [218, с. 

16]. 

В той час, як в СРСР панувала сталінська інтерпретація історії Першої 

світової війни, в еміграції науковці були звільнені від ідеологічного тиску, що 

позитивним чином вплинуло на об’єктивність та якість їхніх робіт. Серед них 

особливо слід виділити ґрунтовну працю військового історика, колишнього 

професора Імператорської Миколаївської академії Генерального штабу, а в 

еміграції професора історико-філологічного факультету в Парижі, генерала 

М. Головіна [197]. Однією з важливих складових його дослідження став 

глибокий аналіз проблем бойового постачання російської армії в Першій 

світовій війні та мобілізаційних процесів, що відбувались в країні. Він наводить 

відомості про те, яким чином проводився призов запасних, новобранців та 

ратників ополчення, а також скільки з них звільнялися від служби з 

різноманітних причин (за сімейним станом, за станом здоров’я тощо) [198, с. 

33-39]. 

В 1939 р. в еміграції було видано працю А. Керсновського з історії 

російської армії [217-218]. Не будучи офіцером російського Генштабу, не 
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маючи академічної освіти, він написав роботу, яка займає значне місце серед 

фундаментальних робіт з російської військової історії. В завершальних томах 

«Історії російської армії» автор докладно описує мобілізаційні заходи в Росії 

під час Першої світової війни. Він наводить докладні відомості про формування 

дивізій першої, другої та третьої черг, зокрема і в Одеському та Київському 

військових округах, до яких входила територія Бессарабської губернії [218 с. 

16]. Тут же А. Керсновський описує військові операції, в яких відзначились 

відзначились військові частини набарні з бессарабців [218, с. 184-204]. При 

цьому необхідно відзначити низку недоліків, властивих цьому дослідженню. Це 

широта узагальнень, яка нерідко базується на перебільшеннях та використанні 

неперевірених джерел, поверховість деяких тез та виразна «націонал-

патріотична» позиція.  

З початком Другої світової війни дослідження історії Великої війни не 

припиняється. До кола регіональних досліджень в цей час можна віднести 

роботи, що публікувались в цей час в самій Бессарабії. В них панувала 

прорумунська оцінка Першої світової війни, а факт приєднання краю до 

Румунського королівства розглядався як акт встановлення історичної 

справедливості [296]. 

В СРСР продовжилось вивчення історії Першої світової війни з 

різноманітних аспектів. Так, в 1941 р. в було опубліковано роботу 

А. Погребенского, яка започаткувала вивчення діяльності земств в роки Першої 

світової війни. В ній автор об’єктивно висвітлив соціально-економічний 

напрямок діяльності земських установ в умовах війни, а також їх всебічну 

допомогу діючій армії. Тенденції виявлені автором були цілком характерні і 

для Бессарабської губернії в роки війни [253]. 

Після завершення Другої світової війни територія колишньої 

Бессарабської губернії ввійшла до складу двох радянських республік 

(Молдавської РСР та Української РСР). Дослідженням її історії, в тому числі 

періоду 1914 – 1917 рр. займались передовсім молдавські радянські історики. В 

їх працях головну увагу приділено завершальному етапу Першої світової війни, 
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пов’язаного з наростанням революційних настроїв в цьому регіоні [184]. Однак, 

у 1951 р. друком вийшла двотомна «Історія Молдавії». В ній на основі 

широкого архівного матеріалу, розглядалися різноманітні аспекти історії 

Бессарабії в період Великої війни: створення військово-промислового комітету 

в Кишиневі, ведення оборонних позиційниї робіт на території губернії, кризові 

явища в економіці краю [211]. 

В умовах мирного розвитку в СРСР значно активізувалася науково-

дослідна робота за різними напрямками теми. Поглиблено вивчались проблеми, 

присвячені ставленню основних верств населення до призовів у діючу армію та 

військово-економічної мобілізації країни [261], [185]. Зокрема, А. Беркевич, 

аналізуючи настрої мобілізованих селян, стверджував, що в цілому, за 

винятком куркульських верств, селянство різко негативно зустріло оголошення 

війни. Виступи мобілізованих, що проходили в формі стихійних погромів, – 

підкреслював він, – не носили антивоєнного характеру, а скоріше свідчили про 

ставлення селян до поміщиків і місцевої влади [185, с.43].  

Історичні рішення XX з’їзду КПРС, викриття культу особи дещо 

послабили ідеологічний тиск на роботу радянських істориків, спрямовану на 

вивчення подій Першої світової війни. Значно розширилася джерельна база 

досліджень. Однак сама концепція історії війни не зазнала змін. Війна 

характеризувалася як імперіалістична, антинародна за своїм характером і 

цілями. Залишалася переважаючою теза про надмірну корисливість російської 

буржуазії, яка здійснювала реконструкцію економіки заради особистого 

збагачення. 

Серед робіт цього періоду особливо слід виділити колективну працю 

радянських молдавських вчених на чолі з С. Афтенюком опубліковану в 1964 р. 

[256]. Хронологічні рамки цього дослідження охоплювали період з початку 

березня 1917 р., коли в Молдові стало відомо про повалення царату, до початку 

січня 1918 р., тобто до часу встановлення та перших кроків зміцнення 

радянської влади в краї. Однак у першій главі книги, для більш повної картини, 

наводиться ряд даних за 1913 – 1916 рр., отриманих завдяки опрацюванню 
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величезної кількості архівних документів Молдови, Росії та України. Хоча дані, 

отримані в архівах, були дещо «підкореговані» з ідеологічної точки зору, це не 

зменшує значення цієї праці для розвитку історіографії досліджуваного 

питання. В роботі вперше в повній мірі викладається матеріал присвячений 

розвитку промисловості, транспорту, аграрних відносин та змінам в них, 

викликаних війною. Велику увагу приділено проникненню великого капіталу в 

економіку Бессарабії, а також положенню робітників та селян. 

В цей же час з’являються праці, присвячені економічному становищу 

Росії у роки Першої світової війни. В дослідженнях Г. Шигаліна [288] та І. 

Маєвського [228] розглянуті питання, пов’язані з функціонуванням різних 

галузей промисловості країни, їх роботою на потреби армії та флоту, показані 

кризи в бойовому постачанні армії, проаналізовано їх причини. Автори 

приділили увагу проблемам залучення приватних підприємців до військового 

виробництва, відзначили нездатність цілої низки галузей економіки витримати 

військові умови, а також вказали на труднощі в перебудові економічних і 

господарських зв’язків усередині країни. Згубний вплив Першої світової війни 

на сільське господарство відобразив в своїх дослідженнях М. Сімонов [269]. 

Він зазначав, що під впливом війни різко скоротилися посівні площі, впав 

експорт зерна з Росії, а в селах зменшилася кількість працездатного чоловічого 

населення.  

В 1960-80-ті рр. в радянській історичній науці знову посилюється 

ідеологічний вплив на работу науковців. Спроби висвітлення подій, що 

відрізнялося від загальноприйнятого офіційного трактування історії війни 

викликало невдоволення керівництва Комуністичної партії [222].  

До робіт, написаних в цей час і присвячених історії Бессарабії в роки 

Першої світової війни, ми можемо віднести дослідження А. Єсауленка [209]. В 

своїй роботі автор торкається завершального етапу війни та розглядає його як 

одну з головних причин революційних подій 1917 р.  

В 1965 та 1984 рр. було оновлено та видано «Історію Молдавської РСР» 

[212], [213]. Розділи, присвячені подіям Першої світової віни, були написані із 
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застосуванням широкого архівного фонду. В них наводилися відомості про 

заготівлю продовольства для армії в Бессарабіській губернії, спротив селян під 

час реквізиції худоби, занепад в промисловості та сільському господарстві 

через війну.   

У 70 – 80-і рр. в дослідження історії Молдови періоду початку ХХ ст. 

почалось більш глибоке вивчення економічного розвитку цих земель. В 1980 р. 

було опубліковано дослідження Д. Шемякова з економічної історії Бессарабії 

«епохи імперіалізму» [287]. В цій праці міститься багато статистичних даних, 

отриманих автором завдяки залученню широких архівних джерел. Зокрема 

наводяться важливі для нашого дослідження відомості про загальну кількість 

підприємств у губернії станом на 1917 р. [287, с. 19], стан розвитку шкіряної та 

тютюнової промисловості [287, с. 24-25], спорудження каналів, обладнання 

портів [287, с. 133-134]. 

В цей час в роботах, присвячених загальному стану справ в Російській 

імперії періоду Першої світової війни, зереглося твердження про неприйняття 

війни селянами та робітниками, про відсутність в їхньому середовищі 

патріотичних настроїв, особливо на початковому етапі війни [181]. Поза увагою 

істориків не залишилися питання співпраці монархічного режиму з російською 

буржуазією задля об’єднання зусиль з випуску військових виробів і з 

переведення промисловості на військові рейки [206].  

Серйозним науковим дослідженням в цей час стала робота І. Мінца 

«Історія Жовтня. Повалення самодержавства» [238]. Заслуговує на увагу 

висновок автора про переважну роль державних установ у мобілізації 

промисловості країни порівняно з громадськими органами, створеними для цієї 

ж мети російською буржуазією. На думку історика, обмеження замовлень 

буржуазії царським урядом через військово-промислові комітети в 1916 р. було 

продиктовано в основному політичними міркуваннями. Однак, незважаючи на 

відкрите перешкоджання з боку правлячих кіл, – стверджував автор, – 

російська буржуазія не відмовилася від ідеї військово-промислових комітетів з 

урахуванням двох обставин. По-перше, вона своїй участі у військово-
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економічній мобілізації країни надавала політичне значення в плані 

«згуртування своїх сил і впливу на робітничий клас». По-друге, буржуазія була 

вкрай зацікавлена витягти максимум матеріальної вигоди з оборонного 

виробництва шляхом встановлення свого контролю над середньою та дрібною 

промисловістю [238, с. 105-106].  

У 80-х рр. ХХ ст. важливе місце в історіографії зайняли тилові проблеми 

держави, зокрема постачання продовольством та кризові явищами в сільському 

господарстві [231], [219]. В монографії О. Малявського вперше розглянуті 

військові мобілізації сільського населення країни, масове вилучення тяглової 

сили на потреби армії, відстежена динаміка зростання цін на 

сільськогосподарську продукцію, показано негативний вплив війни на село та 

його мешканців. В.Тюкавкін та Е. Щагін, розглядаючи в своєму дослідженні 

існування селянства Росії «в період трех революцій», наводять відомості про 

найврожайніші регіони Російської імпері на передодні Першої світової війни. 

Автори вказують, що Бессарабія та ще сім губерній давали більше чверті всього 

хліба в країні [283, с. 55]. 

З розпадом Радянського Союзу почався сучасний етап в дослідженні 

подій Першої світової війни. Він був якісно новим, оскільки переосмисленню 

були піддані всі основні дослідження, що були проведені до цього часу. 

Особливо цікавим для нас є те, що саме з цього часу починається більш глибоке 

та комплексне дослідження питань, пов’язаних з мобілізацією людських та 

матеріальних ресурсів, а також внутрішнього життя країни під час війни. 

В сучасній українській історіографії активно проводяться дослідження 

історії Першої світової війни. В цьому напрямку історичної науки справжніми 

корифеями є О. Реєнт, О. Сердюк, І. Коляда. В 2004 р. ними, до 90-річчя від 

початку війни, було видано  їх монографію, в яких на основі широкого кола 

джерел, періодичних видань, історико-мемуарної та фахової літератури вперше 

у вітчизняній історіографії розкрито значення економічного потенціалу 

України для Російської імперії в роки війни, показано її вплив на долю 

українського народу. Особливу увагу приділено висвітленню суспільних 
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процесів у Наддніпрянській Україні, відтворенню загальної картину 

політичного, соціально-економічного, ідеологічного, етнокультурного та 

культурного життя [257]. 

Не залишились поза увагою українських вчених і окремі питання історії 

Великої війни. Так, Г. Степаненко розглядав діяльність православного 

парафіяльного духовенства на українських землях Російської імперії в роки 

Першої світової війни [273]. Діяльність Російського Червоного Хреста по 

організації медичної, харчової та санітарно-епідемічної допомоги пораненим 

військовим у 1914 – 1918 рр. стала об’єктом дослідження для В. Ореховський 

[241]. О. Донік в своїх публікаціях звертався до громадської благодійністі в 

Україні в роки Першої світової війни [204]. Автор прийшов до висновку, що 

діяльність громадських організацій благодійного спрямування, насамперед 

тісно пов’язаних з органами місцевого самоврядування, набула великих 

розмірів, виявилась досить ефективною та стала важливою складовою у 

вирішенні багатьох питань, що постали в роки війни [204, с. 83]. Цікавим для 

нашої роботи при висвітленні явища дизертирства була робта О. Лисенко 

присвячена соціально-економічним та національним причинам втрати 

боєздатності російською армією під час Першої світової війни [226]. Брошура 

написана на основі широкого залучення періодичної преси, архівних джерел, 

тогочасної та сучасної літератури. В ній було глибоко проаналізовано 

негативний вплив  потворних  соціально-економічних реалій на події в 

Російської імперії роки війни. Автор стверджує, що саме ці реалії призвели до 

того, що в результаті тяжких економічних та психологічних навантажень 

військового часу російська армія перетворилася на розрізнені банди дезертирів 

та мародерів.  В роботі було також висвітлено питання про те, як переборюючи 

спротив російського самодержавства і великого інонаціонального капіталу, 

українські просвітяни та кооператори створювали національні фінансові, 

промислові й культурноосвітні інституції.  С. Вергун дослідив повноваження 

транспортної жандармерії залізниць українських губерній Російської імперії з 

питань залізничного транспортування воєнних вантажів й евакуації  людей та 
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інвентарю з фронтових й прифронтових зон до тилових територій у роки 

Першої світової війни [193]. Науковець виявив, що окрім безпосередніх 

функцій (забезпечення організації безпеки на залізницях і контролю за до-

триманням правопорядку на залізничних станціях та вокзалах) 

військовослужбовці транспортної жандармерії змушені були виконувати й 

повноваження інших правоохоронних інституцій Російської імперії (нагляд і 

контроль за транспортуванням воєнних вантажів, дотримання норм 

протипожежної безпеки при перевезенні вантажів воєнно-стратегічного 

значення, боротьба зі злочинністю й спекуляцією, забезпечення евакуації 

чиновників державних установ) [193, с. 187]. 

Вітчизняні науковці помітну увагу приділяють дослідженню питанням 

історії Південної Бессарабії (Буджак), котра сьогодні є частиної української 

території. Зокрема в 2011 – 2012 рр. в Ізмаїлі було видано навчально-

методичний посібник, в якому розглядалась історія данного регіону з давніх 

часів. Для нашого дослідження був цікавим другий його том, присвячений 

розвитку Буджаку в кінці ХVІІІ – ХІХ ст., оскільки дав можливість виявити 

основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону напередодні 

Першої світової війни [252]. Окремо можна згадати про дослідження 

присвячені різноманітним аспектам національного питання в цьому регіоні. В 

2015 р. було опубліковано статтю О. Постернака, в якій було проаналізовано 

соціально-політичний стан єврейського населення Південної Бессарабії в другій 

половині XIX – на початку XX ст. [297]. Наступного року вийшла інша 

публікація О. Постенака, в котрій на основі широкої архівної бази було 

досліджено розвиток промисловості Бессарабської губернії в період Першої 

світової війни. Автор зробив висновок, що напередодні конфлікту 

промисловість в Бессарабії була слаборозвинутою, а після створення військово-

промислових комітетів, розвиток і зростання виробництва були помітні лише в 

галузях, продукція яких була необхідна для забезпечення потреб армії та флоту 

[255, с. 89].  
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Окремо слід згадати про українські дослідження з історії міста Одеси в 

роки Першої світової війни, без чого неможливим є комплексне висвітлення 

подій 1914 – 1917 рр. в Бессарабії. Зазначимо, що Одеса в той час була не 

тільки штаб-квартирою Головного начальника Одеського військового округу, 

до якого входила Бессарабська губернія, а й найближчим морським портом та 

великим промисловим центром. Наприклад, частина товарів широкого вжитку 

потрапляла до межиріччя Дністра та Пруту майже виключно з підприємств 

Одеси. Серед сучасних наукових розвідок слід назвати роботи В. Савченка, В. 

Файтельберг-Бланка [264], а також В. Малахова та Б. Степаненка [229].  

В книзі В. Литвина реконструюються події на українських землях в 1914 

– 1945 рр. Зокрема, для дисертаційного дослідження став цікавим її перший 

розділ «Українські землі в Першій світовій війні», в якому автором було 

проаналізовано кризу в економіці Російської імперії, її причини та характерні 

ознаки [227, с. 32-38]. В 2012 р. вийшла друком праця Л. Жванко, в якій авторка 

вперше у вітчизняній історіографії, на підставі використання значного масиву 

документів різного походження, здійснила комплексний аналіз біженства – 

однієї із ключових соціальних проблем Першої світової війни. Дослідження 

було подано крізь призму діяльності вертикалі біженецьких органів, різних 

благодійних комітетів та суспільного загалу [210]. 

Помітне місце в дослідженнях сучасних українських вчених посідають 

питання пов’язані з соціальними та національними рухами на теренах України 

на початку ХХ ст. та у період Першої світової війни зокрема. В 2012 р. у 

науковому журналі «Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.» було 

опубліковано статтю видатного українського історика О. Реєнта присвячену 

українському національному руху в Російській імперії, а також політиці 

державної влади з «українського питання» в модерну добу. В цьому 

дослідженні науковець приходить до висновку, що саме Перша світова війна в 

сукупності всіх її внутрішніх та зовнішніх чинників стала потужним фактором 

модернізації українського суспільства та каталізатором формування сучасної 

української нації, «щвидко поставала на ґрунті донедавна ще «сонного» 
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багатомільйонного, переважно селянського народу» [259, с. 36]. В 2013 р. в 

тому ж журналі зявилась нова публікація О. Реєнта та В. Шевченка, в якій було 

розглянуто здобутки радянської історіографії 1920-х років у вивченні 

селянського руху в Україні часів Першої світової війни [258].    

Проблематика Першої світової війни у вітчізняній історіографії стала 

об’єктом для дисертаційних досліджень. За тематикою близькими до нашої 

роботи стала дисертація Т. Тканко, в якій було висвітлено історію військово-

промислових комітетів українських губерній Російської губернії. Автором 

визначено причини та передумови створення комітетів, проаналізовано їх 

програмні документи, охарактеризовано організаційно-правовий статус, 

компетенцію, структуру, соціальний склад, джерела фінансування, розглянуто 

основні напрями та форми діяльності. На підставі результатів проведеного 

дослідження було показано важливу роль військово-промислових комітетів 

українських губерній Російської імперії в мобілізації промисловості для потреб 

фронту в роки Першої світової війни [281]. Певну цікавість для нас мала 

дисертація І. Толокньова, в якій було розглянто стан і практичну діяльність 

залізничного транспорту в межах України протягом Першої світової війни. 

Визначено його роль у забезпеченні потреб фронту і тилу Російської імперії. 

Виділено систему державних залізниць у межах України як самостійний об'єкт 

історичного дослідження. На основі широкого кола раніше не опублікованих 

архівних документів, періодичних видань, статистичної літератури та мемуарів 

автором було ґрунтовно проаналізовано процес функціонування доріг в тилу та 

на фронті [282]. 

В 2011 р. істориком С. Малишком було захищено дисертацію з теми 

«Православне військове духівництво російської діючої армії та флоту в роки 

Першої світової війни» [230]. Для нас це дослідження було цікавим, оскількі 

висвітлило мобілізацію парафіяльного священнецтва до армії в якості полкових 

священників. Подібна мобілізація в 1914 р. мала місце і в Бессрабії. В 2015 р. 

Є. Джумига захистив кандидатську дисертацію, в якій дослідив зміни 

матеріально-побутових умов життя населення міста (подорожчання, дефіцит 
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основних груп продовольчих товарів та палива, трансформації умов праці та 

антиалкогольна кампанія) і динаміку масової свідомості жителів Одеси 

протягом 1914 – 1917 рр., яка включала в себе пропаганду, формування образу 

ворога, патріотизм і ставлення населення до війни [203]. 

В 2015 р. Л. Синявська захистила докторську дисертацію присвячену 

важкій промисловості Сходу та Півдня України під час Першої світової війни 

[267]. В її дисертаційному дослідженні на основі аналізу широкого кола 

джерел, значна частина з яких уперше вводиться до наукового обігу, висвітлено 

економічну діяльність підприємств важкої промисловості Сходу і Півдня 

України в роки Першої світової війни. Визначено вплив заходів, спрямованих 

на мілітаризацію промисловості та посилення державного регулювання 

економіки на роботу підприємств важкої індустрії в умовах ведення бойових 

дій. Висвітлено значення антиурядових виступів, страйків, запровадження 

робітничого контролю для організації роботи промисловості. Досліджено вплив 

руйнування економічних зв’язків на організацію виробництва, його 

фінансування та збут готової продукції. На основі застосування 

біхевіористичного аналізу висвітлено зусилля правлячих верств із модернізації 

транспортної системи, коригування інфляційних процесів, регулювання 

енергетичного ринку, а також зайнятості на підприємствах важкої 

промисловості Сходу і Півдня України. 

До 100-річчя від початку Першої світової війни в Україні було видано 

історичний збірник в двох книгах «Велика війна 1914 – 1918 pp. і Україна», в 

якому було викладено результати новітніх досліджень ключових питань 

Першої світової війни. До першої книги увійшли нариси на теми: Перша 

світова війна в історіографічному вимірі, «українська карта» в міжнародних 

відносинах, політичні сили українства в 1914 – 1918 рр. та актуалізація 

«українського питання», бойові дії на українських теренах, соціально-

економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства [191]. 

Друга книга представляла з себе це збірник документів, в якому український 

контекст Першої світової війни було відображено крізь призму міжнародного 
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дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів 

армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних 

установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування 

офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу [192]. 

25–26 вересня 2014 р. в Києві та Черкасах пройшла Всеукраїнська 

наукова конференція присвячена 100-річчю від початку Великої війни. За 

результатами роботи секцій конференції було опубліковано збірник тез [251]. 

Для нашої дисертації особливо цікавими були наукові доробки Б. Ключника, Т. 

Коваля та В. Мойсеєнка. Б. Ключник приділив увагу дослідженню роботі 

інтендантської служби в Україні в 1914 – 1918 рр. Науковиць стверджує, що її 

ефективність гальмовувалася відсутністю авторитетного керівника, внаслідок 

чого не було прийнято з перших же днів війни повного, доцільного і 

дбайливого витрачання коштів. Загального плану для розвитку промисловості 

та використання її ресурсів не було до кінця війни [251, с. 117-119]. При 

розгляді ролі громадських організацій в забезпеченні потреб фронту в роки 

війни (на прикладі військово-промислових комітетів) Т. Коваль приходить до 

висновку, що причинами, які стримували нарощування продуктивності, були 

передусім нестача необхідних матеріалів, перебої в роботі транспорту, паливна 

криза, висока складність виробництва, відсутність вільних фінансів, 

зловживання та корупція [251, с. 119-122]. В. Мойсієнко вивчаючи 

організаційно-правовий статус військово-промислових комітетів розглянув їх 

структуру, кадровий склад, джерела фінансування [251, с. 133-136].   

В цей період роботи, присвячені історії Першої світової війни на теренах 

колишньої Бессарабської губернії в основному створюються молдавськими 

вченими. Так, в дослідженнях, присвяченим загальній історії Молдови та 

Бессарабії  автори наводять окремі розділи присвячені подіям 1914 – 1918 рр. 

[240], [272], [260]. Зокрема в книзі Л. Репіди, на основі архівних документів, 

розглядається участь мобілізованих бессарабців в бойових діях на фронтах 

Першої світової війни, а також причини їх відлулучок з військових частин [260, 

с. 106-107]. 
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Особливо слід зупинитися на наукових публікаціях, присвячених 

виключно подіям Першої світової війни в Бессарабській губернії. В 1995 р. 

було опубліковану статтю Н. Єнчу, присвячену міграційним процесам, що мали 

місце в Бессарабії на завершальному етапі війни. Щоб розкрити цю проблему 

автор використав значний масив архівних матеріалів з Молдови та Росії [293, с. 

16]. Пізніше було опубліковано ще одну його статтю під назвою «1831 день 

Бессарабии: Почему первая мировая война оказалась забытой» [208]. Також 

слід згадати дослідження В. Чобану, присвячену військовим формуваннях, які 

знаходилися на території Бессарабії під час війни, а також тим, що були 

утворені після революційних потрясінь 1917 р. [291]. А в праці С. Скутару 

наводилась інформація про діяльність бессарабського духовенства в період 

війни [301].  

У зв’язку зі 100-річчям від початку Першої світової війни в Молдові було 

опубліковано невелике дослідження І. Колесник, в якому розглядається роль та 

місце Бессарабії в цьому конфлікті [292]. Окремо слід зупинитись на збірнику 

наукових статей, що був виданий за результатами наукової конференції «Перша 

світова війна та Бессарабія (1914 – 1918)», яка відбулася в Кишиневі 19 вересня 

2014 р. [300]. У видання ввійшли останні дослідження вчених Молдови з історії 

Першої світової війни, присвячені міжнародному статусу Бессарабії в цей 

період, допомозі фронту з боку церкви, мобілізаційним заходам у регіоні тощо.  

Того ж року в Молдові було опубліковані низку статей присвячену 

подіям 1914 – 1917 рр. в Бессарабії. Зокрема, І. Думініка та М. Червенков 

розглянули долю бессарабських болгар у період війни, їх участь у бойових діях 

[205]. В. Содоля зупинився на благодійній діяльності Кишинівської єпархії 

[271], а С. Cуляк дослідив ставлення адміністрації Бессарабії до підданих 

Австро-Угорщини, котрі проживали на території губернії в роки Першої 

світової війни [275]. 

В 2015 р. було опубліковано наукові статті Д. Поштаренку присвячені 

бойовим діям на території Бессарабії, а також фактам бандитських дій, 
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вчинених російськими військовослужбовцями в регіоні після розвалу 

Румунського фронту [298], [299]. 

В російській історіографії на початку ХХІ ст. також з’явились кілька 

праць, частково присвячених подіям Першої світової війни в Бессарабії. Серед 

них можна виділити збірник доповідей міжнародної наукової конференції 

«Східна політика Румунії в минулому та сьогоденні (кінець 19 – початок 21 

ст.)» [195]. Справжньою подією для дослідження історії Бессарабії можна 

вважати вихід у 2012 р. колективної праці російських вчених «Бессарабія в 

складі Російської імперії, 1812 – 1917» [225]. Книгу було видано до 

двохсотлітнього ювілею приєднання Бессарабії до Російської імперії. Вона 

являє собою спробу критичної переоцінки традиційних історичних наративів у 

світлі останніх досліджень імперії та націоналізму, здійснених російськими та 

зарубіжними істориками. Зокрема в останніх двох розділах розглядається 

національна, релігійна та політична ситуація в Бессарабській губернії 

напередодні та в роки Першої світової війни [225, с. 322-368].   

В 2014 р. у збірнику «Гангут» було опубліковано статтю С. Тюрикова 

«Експедиція Особливого призначення на Дунаї», присвячену діяльності 

російського річкового флоту із забезпечення союзної Сербії продовольством та 

зброєю. Тиловою базою для Експедиції була Бессарабська губернія [284-285].  

Особливо цікавими для нашого дисертації стали дослідження історика 

М. Оськіна проведені на основі широкого кола джерел з російських архівів та 

присвячених ролі Бессарабської губернії в системі продовольчого забезпечення 

армії в 1916 – 1917 рр. Так, в одній зі своїх публікацій він акцентує увагу на 

діяльність організації гофмейстера С. Гербеля по забезпеченню Румунського 

фронту взимку 1916 – 1917 рр. за рахунок продовльсва закупленого на території 

Бессарабії [244]. В іншій своїй статті він більш глибоко розкрив значення 

бессарабського тилу в постачанні  Румунського фронту в той же період [245]. В 

обох працях автор наводить важливі статистичні відомості, кількісні показники 

об’ємів закуплених продуктів і приходить до висновку, що цей регіон мав 
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виключне значення не дільки для постачання Румунського фронту, а й всієї 

країни. 

 Західні історики також не оминули історію Бессарабії періоду Першої 

світової війни. Зокрема можемо згадати публікації Дж. Торри. В одній з них 

науковець розглянув вплив революційних подій в Петрограді на настрої 

російських та румунських солдатів, котрі квартирувалися в Бессарабській 

губернії [303]. 

В цей час в Росії продовжуються дослідження присвячені мобілізації 

ресурсів країни на військові потреби в роки Першої світової війни. В 1991 р. 

було видано книгу російського вченого Н. Кондратьєва «Ринок хліба та його 

регулювання під час війни та революції». В ній автор проаналізував 

господарські процеси в аграрній сфері, дослідив можливості державного 

регулювання ринкових відносин в різних соціально-економічних умовах [223]. 

В 1992 р. в Москві було створено Асоціацію істориків Першої світової 

війни, яку очолив Ю. Писарєв, а потім П. Волобуєв. Нині її очолює Є. Сергєєв. 

Крім монографій та численних статей в журналах, були видані збірки 

матеріалів обговорень проблем війни 1914 – 1918 рр. на різних конференціях, 

симпозіумах, колоквіумах. У 1993 р. Асоціація провела круглий стіл, 

присвячений темі «Перша світова війна та її вплив на історію XX в.». Він став 

ключовою подією в розвитку російської історіографії війни. В центрі уваги 

учасників круглого столу знаходився комплекс проблем, обговорення яких 

виявило ступінь стану вивченості даної історичної теми та визначило 

пріоритетні напрямки подальшої дослідницької роботи [248], [249]. 

Підвищилась зацікавленість вчених різними аспектами подій Великої 

війни, а тому числі пов'язаних з мобілізаційними процесами в країні, 

забезпечення армії продовольством та спорядженням. Наприклад, В. Бурдужук 

в своєму дослідженні розглянув процес перебудови військового інтендантства 

та роль цього процесу в забезпеченні російської армії (в тому числі в період 

Першої світової війни) [189]. В 1994 р. було опубліковано статтю В. Авдєєва, 

присвячену військовій мобілізації Російської імперії в 1914 р. В ній було 
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розглянуто її хід, особливості, основні прорахунки та ставлення населення 

[179]. В 1996 р. вийшло ґрунтовне дослідження С. Сергєєвої, присвячене 

діяльності російських військово-промислових комітетів в роки Першої світової 

війни. В ньому докладно розглянуто та проаналізовано хронологію створення 

цих організацій, напрямки та результати їх роботи [265].  

В 1998 р. вийшов другий збірник праць з історії Першої світової війни. До 

нього увійшли різноманітні матеріали та замітки, озвучені на наукових 

форумах, що проводилися під егідою Асоціації істориків Першої світової війни 

в 1993 – 1997 рр. Вперше були піднято та уважно розглянуто методологію та 

історіографію теми, розглянуті з нових позицій деякі положення «старої» 

науки, виділені нові проблеми. В матеріалах збірника було наведено нові 

факти, показано сучасні підходи та оцінки. Крім критики радянської 

історіографії, було запропоновано нові, не завжди безперечні рішення [250]. 

Того ж року в Петербурзі пройшов міжнародний колоквіуму, за матеріалами 

якого було видано збірник [262]. У доповідях містилось багато фактичного 

матеріалу, історіографічні екскурси, було поставлено нові теми: жінки, діти і 

війна; війна в менталітеті та психології людей; ставлення інтелігенції та різних 

верств суспільства до війни; робітники та селянські маси під час війни; 

патріотизм народу та окремих груп населення; роль пропаганди та інше. 

Наступного року почалось видавництво праці, підготовленої Інститутом 

загальної історії РАН за участю Асоціації істориків Першої та Другої світових 

воєн. Перший том цього монументального дослідження було присвячено війні 

1914 – 1918 рр. [239]. Колектив авторів не переглядав або спростовував 

досягнуті істориками результати, а показав те, що залишилося непоміченим, чи 

перебувало поза межами досліджень з причини нестачі або недоступності 

матеріалів. Науковці відійшли від стереотипів мислення та широко використали 

досягнення сучасної західної історіографії, нові методи та прийоми. В роботі 

було показано зв’язок і динаміку взаємодії економічних інтересів і духовної 

мобілізації в ході підготовки до війни; зростання втручання держави в 
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економіку; громадську думку. Перевагою роботи є ретельно виконаний іменний 

покажчик і докладна бібліографія. 

В 2012 р. вийшла друком колективна праця російських вчених «Перша 

світова війна, Громадянська війна та відновлення: національний дохід Росії в 

1913 – 1928 рр.» [233]. Її автори провели необхідні розрахунки та прийшли до 

висновку, що російська економіка впоралася зі складнощами Першої світової 

війни дещо краще, ніж було прийнято вважати. Навпаки, Громадянська війна 

стала для економіки країни куди більш серйозною катастрофою. 

В російській науковій літературі початку ХХІ ст. значно посилився 

інтерес до дослідження проблем, пов’язаних не лише з загальною історією 

Першої світової війни, а й з певними її аспектами. 

 Наприклад, в своєму дослідженні О. Поршнева застосувала 

соціокультурний підхід до комплексного вивчення менталітету і соціальної 

поведінки найбільш численних прошарків російського суспільства період 

Великої війни. Вона здійснила глибокий аналіз менталітету та соціальної 

поведінки робітників, селян та солдатів в період війни [254]. В роботі  Р. 

Голубина розглядаються питання  діяльності регіональных військово-

промислових комітетів комитетов в Роки першої світової війни [201]. Цікавою 

для нашого дослідження стала стаття В. Коткова присвячена мобілізації 

священників Російської православної церкви до Духовних загонів, оскільки в 

Бессарабії у 1914 р. також було створено таке формування [224].  

 При дослідженні процесу призову мешканців Бессарабії до армії ми 

звернулися до публікації А. Казакова, який спробував розглянути особливості 

організації військової мобілізації в Російській імперії в 1914 р. [215], а також 

статті О. Сухової, в котрій було досліджено поведінку російського селянства в 

умовах проведення мобілізаційних кампаній в період війни [277]. Цікавою в 

цьому відношення стала і одна праць М. Оськіна, присвячена мобілізації 

ратників державного ополчення в Росії протягом війни [246]. 

 Питання продовольчого та речового постачання російської армії та роль 

регіональних організацій в цьому процесі у своїх публікаціях розглянули 
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В. Головинский, М. Оськін та М. Шубін [199], [243], [289]. Висновки, до яких 

приходять автори в своїх роботах стосуються загальнодержавних тенденцій, 

характерних для всього періоду Першої світової віни, тому їх також було 

використано в нашому дослідженні. 

 Наукове осмислення фактів дезертирства та боротьби з ними в російській 

армії під час Першої світової війни знайшло відображення в наукових доробках 

А. Асташова [182] та М. Оськіна [247]. В них розкриваються головні причини 

втечі російських солдат з армії та здачі в полон, кроки військової та цивільної 

адміністрації по запобігання цього, аналізуються кількісні показники 

дезертирства. 

Особливо цікавими, зважаючи на тематику нашого дослідження, є 

кандидатські дисертації російських вчених, присвячені окремим регіонам 

колишньої Російської імперії. Зокрема можемо назвати праці Н. Машкової 

«Мобілізація людських та матеріальних ресурсів на Південному Уралі в умовах 

війни: 1914-1917 рр.» [235] та С. Казаковцева «Мобілізація людських та 

матеріальних ресурсів у В’ятській губернії в роки першої світової війни» [216]. 

В них розглянуті питання, пов’язані з призовом місцевого населення до діючої 

армії, залучення сільськогосподарського та промислового потенціалів 

досліджуваних регіонів на потреби фронту, піклування про поранених воїнів, 

сімей мобілізованих та інше. Їх вивчення дозволили виділити в мобілізаційних 

заходаї в Бессарабії загальнодержавні риси та місцеві особливості. 

Серед модерних досліджень західних науковців на тему участі Росії в 

Першій світовій війні можемо виділити роботу англійського історика П. 

Гатрелла, що вийшла друком у 2005 р.  [294]. В ній автор розглядає вплив цього 

військового конфлікту на соціальні та економічні процеси, що відбувались в 

той час в країні. Цінність цього дослідження в тому, що воно дещо під іншим 

кутом зору висвітлює події та зміни, котрі мали місце в Російській імперії. 

«Російська Перша світова війна: соціальна та економічна історія». Тема 

боротьби з дизертерством у російській армії знайшла своє відображення в 

роботах П.  Симмонса [270], [302]. Зокрема, в одній зі своїх робіт він наводить 
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відомості про дезертирство на Південно-Західній залізниці та Південно-

Західному фронті в 1914 р., до зони підпорядкування яких входила 

Бессарабська губернія [270, с. 376].  

Аналіз наявної історичної літератури дає можливість стверджувати, що 

на сьогоднішній день існує обмаль наукових робіт з досліджуваної 

проблематики, а історія мобілізації людських та матеріальних ресурсів 

Бессарабської губернії в роки Першої світової війни досі не стала предметом 

спеціального вивчення.  

 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельна база дисертаційного дослідження визначена відповідно до 

специфіки наукової роботи та включає широке коло архівних і опублікованих 

джерел, які поділяються у відповідності до прийнятих у сучасному 

джерелознавстві критеріїв на такі види: 1) законодавчі та нормативні акти – 

закони, укази; 2) архівні матеріали – звіти, огляди, відомості, протоколи; 3) 

статистичні матеріали – результати роботи державних комісій; 4) опубліковані 

документи; 5) періодичні видання – преса, календарі; 6) мемуарна література. 

Законодавчі акти. Ця група джерел представлена урядовими наказами, 

підзаконними актами та обов’язковими для виконання розпорядженнями 

місцевої адміністрації. Усі законодавчі акти царської Росії були зібрані в 

єдиний «Свод законов Российской империи». На той час він визначав правовий 

статус підданих царя, їх права та обов’язки. Особливо цікавим для 

дисертаційного дослідження є закони за якими в Російській імперії вводилась 

загальна військова повинность в 1874 р. [118], [119], а також останні зміни, що 

були введені до нього в напереддні Першої світової війни в 1912 р. [124].  Ці 

законодавчі акти визначали порядок призову на військову службу, умови та 
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строки її проходження. Крім того тут містились положення про те, хто має 

право на відстрочку від служби або повністю звільнялись від неї за станом 

здоров’я чи сімейним положенням.   

В рамках тематики дисертації великої уваги заслуговують державні 

постанови, що визначали коло обов’язків, які мало виконувати мирне населення 

у військовий час. Сюди відносяться положення про забезпечення армії кіньми 

та транспортом [121], [123], а також надання житла для військ в рамках 

земської квартирної повинності [120], [122]. 

Зважаючи на недостатню ступінь розробки досліджуваної проблеми в 

зарубіжній та вітчизняній історіографії, важливу роль у розкритті окреслених 

питань дисертаційної роботи становили архівні матеріали. З метою створення 

повної та репрезентативної джерельної бази було досліджено документальні 

матеріали наступних архівів: Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві (ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України в м. Києві (ЦДАВО України), Державного 

архіву Одеської області (ДАОО), Комунальної установи «Ізмаїльський архів» 

(КУІА), а також Національного архіву Республіки Молдова (НАРМ). Всього в 

рамках дослідження вперше введено до наукового обігу матеріали 116 архівних 

справ з 34 фондів. 

В Центральному державному історичному архіві України було виявлено 

значний масив інформації, який мав суттєве значення для дисертаційного 

дослідження. Зокрема, у фонді Окружного фабричного інспектора Київської 

губернії (Ф. 575) було виявлено докладну інформацію щодо змін в 

промисловості Бессарабії протягом війни, а саме: коли і які підприємства були 

засновані, які закриті, які збільшили або зменшили обсяги виробництва.  Ф. 715 

(Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу. 

Шкіряний відділ. Управління відділу) містить постанови Міністерства 

промисловості та торгівлі, накази військового командування, циркуляри 

Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу, в яких 

фігурує Одеський військовий округ, до якого входила в той час Бессарабія. В 
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фонді Київського округу шляхів сполученння (Ф. 2097) було знайдено дані про 

будівництво залізниць протягом Першої світової війни в бессарабському 

регіоні. 

Ф. 346 (Прокурор Одеського військово-окружного суду) та Ф. 347 

(Одеський військово-окружний суд) Центрального державного історичного 

архіву України містить докладну інформацію про правопорушення, скоєні 

мобілізованими з Бессарабської губернії, факти дезертирства, непокору, 

крадіжки. Завдяки цій інформації була можливість виявити особливості 

поведінки призовників, її вплив на загальну ситуацію в регіоні.  

Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України відображають події, що мали місце починаючи з 1917 р., 

тому містять обмаль даних з досліджуваного нами періоду. При цьому вони 

мають велике значення для створення повної та репрезентативної джерельної 

бази. Так, в Ф. 3325 (Державний контроль Української держави. 3-й 

Департамент, 3-й відділ) міститься інформація про операції по будівництву 

залізниць в Бессарабії та про їх функціонування на завершальному етапі 

Першої світової війни. В фонді Саратського гарнізонного комітету при 

Тимчасовому уряді (Ф. 1557) серед протоколів містяться важливі відомості про 

буденні питання та проблеми, якими переймалися солдати, розквартировані в 

Бессарабській губернії. 

З Державного архіву Одеської області, для дослідження питання щодо 

забезпечення діючої армії продовольством, було залучено матеріали, що 

знаходяться у Ф. 893 (Повноважний Міністерства землеробства по заготовкам 

продовольства та фуражу для діючої армії). Поряд з наказами, що стосуються  

заготівель, тут містяться звіти про кількість зерна, сіна, худоби, закуплених та 

відправлених на фронт в тому числі з Бессарабської губернії. Матеріали про 

закриття німецьких підприємств та фірм, що знаходились на території 

Херсонської та Бессарабської губернії, нами були виявлені в Ф. 20 (Управління 

державним майном Херсонської та Бессарабської губернії). В Ф. 619 (Одеські 

головні майстерні управління Південно-західних залізниць) було знайдено 
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інформацію стосовно роботи транспорту на військові потреби, зокрема 

розпорядження та приписи про відправку військових вантажів. 

Найбільш репрезентативними для дисертаційного дослідження виявились 

матеріали, що зберігаються в фондах Комунальної установи «Ізмаїльський 

архів». З матеріалів, виявлених тут, вдалося скласти достатньо повну картину 

мобілізації людських та матеріальних ресурсів Бессарабії на місцях. В Ф. 2 

(Ізмаїльська міська управа) та Ф. 292 (Болградська міська управа)  містяться 

справи про реквізицію товарів та сукна, витрати на виготовлення взуття для 

армії, про мобілізацію ратників ополчення, про порядок відстрочок для 

чоботарів, про надання населенням транспорту для потреб армії. Також в цьому 

фонді ми знайшли дані про ціни на продукти та предмети першої необхідності, 

списки квартир, наданих для розміщення військ тощо. Матеріали фонду 

Вилковської посадської управи (Ф. 4) дозволили прослідкувати особливості 

залучення цивільного населення до оборонних робіт в гирлі Дунаю в 1916 р. 

Дані про дефіцит певних товарів в регіоні та про розподіл житла для 

розміщення військ нами було виявлено у Ф. 3 (Ренійська міська управа). 

Важливу інформацію для нашого дослідження містять документи, 

збережені в фондах сільських управлінь німецьких колоній Акерманського 

повіту. Наприклад, у Ф. 779 (Мансбурзьке сільське управління) нами було 

виявлено копію протоколу засідання спеціальної комісії по заготівлі одягу та 

взуття для армії, що відбулось 19 жовтня 1914 р. в Кишиневі. В Ф. 778 

(Єйгенгеймське сільське управління) та Ф. 780 (Бургуджийське сільське 

управління) збереглись копії практично всіх циркулярів та постанов, що були 

розіслані сільським головам від губернської влади протягом 1914 – 1916 рр. 

Вони стосувалися мобілізації ратників ополчення, призову новобранців, 

закупівлі продовольства та фуражу для армії. 

Також у Комунальній установі «Ізмаїльський архів» нами було 

опрацьовано Ф. 439 (Ізмаїльська повітова управа військового начальника). При 

його досліджені виявилось, що повітовий військовий начальник з Ізмаїла був 

призначений керувати мобілізаційним пунктом у м. Бендери (головним збірним 
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пунктом військ в Бессарабії за мобілізаційним розкладом 1910 р.), тому в 

справах цього фонду осіли найповніші дані про призови до діючої армії в 1914 

– 1915 рр., котрі стосувалися всієї губернії. 

Значний масив матеріалу з досліджуваної тематики зберігається в 

Національному архіві Республіки Молдова. В основному, це фонд Канцелярії 

Бессарабського губернатора (Ф. 2), де містяться накази Сенату, переписка з 

командирами військових частин, документи реквізиції в населення Бессарабії 

коней та спорядження в зв’язку з війною з Німеччиною, різноманітні дані про 

створення підприємств по забезпеченню армії всім необхідним. Крім цього, 

значний пласт інформації було отримано з фонду Бессарабського губернського 

по земським та міським справам присутствія (Ф. 9). Тут зібрано докладну 

інформацію про організацію в Бессарабській губернії виготовлення взуття та 

обмундирування, виготовлення спорядження для солдатів, про реквізицію 

сукна, а також про запровадження різноманітних комісій по обслуговуванню 

діючої армії. Також в цьому фонді нами було виявлено відомості про кількість 

робітників та возів, що були направлені на окопні роботи від Бессарабії 

протягом війни, а також про збитки, завдані місцевому господарству 

військовими мобілізаціями. 

Надзвичайно важливу інформацію для визначення кількості 

мобілізованих жителів Бессарабії мали дані, виявлені в фонді Бессарабського 

губернського по військовій повинності присутствія (Ф. 403). Матеріали щодо 

стану сільського господарства містяться у фондах Бессарабської державної 

палати (Ф. 134). В фонді Кишинівської повітової земської управи Бессарабської 

губернії (Ф. 70) зібрано статистичні відомості про стан Кишинівського повіту в 

роки війни. Відомості про оборонні підприємства, розташовані в роки війни на 

території Бессарабії, нами було виявлено в фонді Бессарабського губернського 

жандармського управління (Ф. 297).  Їх дослідження дало можливість 

розглянути стан розвитку народнго господарства губернії під час війни та 

виявити його внесок в забезпечення фронту всім необхідним. 
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Статистичні матеріали. Ця група джерел представлена, передусім, 

різноманітними збірниками статистичних даних. Серед них – «Первая 

Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.». Її третій том було 

присвячено Бессарабській губернії [172]. Тут наводилась найповніша 

інформація стосовно вікового складу населення, стану здоров’я, професійної 

приналежності та сімейного стану мешканців Бессарабії. В дисертаційному 

дослідженні ці відомості було використано для визначення об’єму людських 

ресурсів, який міг надати регіон у випадку війни. Відомості наведені в 

«Переписи» було доповнено «Статистичними щорічниками Росії» за 1913 – 

1916 рр.  [174-177].  

Також слід згадати статистичний збірник «Бессарабія», що вийшов у 1903 

р. [169] та містить певні відомості стосовно стану промисловості та сільського 

господарства краю. Під час війни в Росії публікувалися нариси, звіти, 

узагальнення діяльності земств з постачання армії, відкриття лазаретів, 

лікування та професійної реабілітації поранених і хворих воїнів, з надання 

допомоги сім’ям фронтовиків тощо [170-171]. 

 В 1922  р. Центральним Статистичним Управлінням СРСР було видано 

Статистичний збірник за 1913-1917 рр. [178]. В ньому було наведено загальну 

інформацію по Російській імперії стосовно торгівлі, розвитку залізниць, водних 

шляхів сполучень, автотранспорту в досліджуваний нами період. В 1925 р. 

друком вийшло монументальне статистичне дослідження «Росія в світовій війні 

1914-1918 року: (в цифрах)» [173]. В ньому містилась інформація про 

забезпечення військ зброєю, продовольством, фуражем, кіньми та іншим. 

Важливими для дисертації  стали дані про кількість мобілізованих, загиблих, 

взятих у полон уродженців Бессарабської губернії. 

Опубліковані документи. Не залишилися поза увагою при написанні 

дисертації й збірники опублікованих документів. В основному вони включають 

видання радянського періоду та відображають революційної боротьби в 

Бессарабії у 1917-1920 рр. [138-140]. Для нашого дослідження з них була взята 

інформація, що стосувалася стану окремих галузей економіки в 1917 р.  В 1961 
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р. в рамках серії «Історія Молдови: Документи і матеріали» було видано том 

під назвою «Селянський рух в Молдові епохи імперіалізму (1899-1917 рр.» 

[141]. В ньому наведено значний пласт документів, що відображають стан 

селянства та аграрного сектора Бессарабії в роки Першої світової війни. Ця 

інформація суттєво доповнило дисертацію. 

Окрему групу джерел становлять періодичні видання. Вони представлені 

пресою (газетами), часописами та різноманітними щорічними довідниками. 

Вони мають велике значення для розкриття досліджуваної теми, оскільки на 

той час були єдиним засобом масової інформації та висвітлювали широкий 

спектр суспільних проблем, повідомляючи провінційному населенню про події 

на фронтах, у світі, країні, губернії. З початком війни преса відображала 

суспільні настрої та одночасно формувала їх. В дисертації використано, в 

першу чергу, губернську періодику – «Бессарабская жизнь» [147-152], 

«Бессарабськие губернськие відомости» [145-146]. Окремо слід згадати про 

«Кишиневские Епархиальные Ведомости» [154-163] та «Церковные 

Ведомости» [168], в яких під час війни розміщувалась інформація про 

діяльність православного духовенства по наданню благодійної допомоги 

фронту. Після завершення війни в Бессарабії видавались газети «Свободная 

Бессарабия» [164] та «Стафул Цэрий» [165-167], в яких розміщувалась значна 

кількість даних про економіку та життя краю в 1914 – 1917 рр. Відомості про 

втрати на фронті, страйки та заворушення не відображалися в періодичних 

виданнях у зв’язку з цензурними обмеженнями. Однак місцева преса, на 

відміну від інших джерел, розкриває діяльність жителів Бессарабії в 

забезпеченні фронту, висвітлює проблеми повсякденного життя її обивателів. 

Також при написанні роботи використовувалися адрес-календарі. Вони 

містять різноманітну офіційну інформацію про урядові, медичні та освітні 

установи, військові підрозділи, торговельні заклади, котрі знаходились в 

Бессарабській губернії у досліджуваний нами період [142-144]. 

Мемуарна література. Важливим джерелом є мемуари сучасників війни. 

Звичайно, спогади відображають суб’єктивне бачення подій, однак, при 
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критично-порівняльному аналізі, зіставленні з іншими джерелами вони дають 

можливість краще зрозуміти досліджувану епоху та людей, що в ній жили. В 

роботі використані спогади та щоденники представників різних політичних 

партій, міністрів, дипломатів, рядових учасників та очевидців подій Першої 

світової війни. 

Нам не вдалося знайти мемуарну літературу, котра б напряму згадували 

про події в Бессарабії під час Першої світової війни. Однак для кращого 

розуміння подій, що відбувались в країні та відбивались на житті її населення (в 

тому числі Бессарабської губернії) до дисертаційного дослідження були 

залучено спогади визначних військових та політичних діячів. Передо всім це 

мемуари О. Брисилова [124]. На початку війни він командував 8-ю армією, 

підрозділи якої частково було розміщені в Хотинському повіті Бессарабської 

губернії. Від березня 1916 р. був головнокомандувачем Південно-Західного 

фронту, постачання якого частково було покладено на досліджуваний нами 

регіон. Крім того, саме в складі цього фронту воювала більша частина 

мобілізованих бессарабців. 

Для кращого розуміння постачання російської армії в період війни до 

уваги було взято спогади О. Поліванов [125-130]. З 1915 р. він обіймав посаду 

виконуючого обов'язки військового міністра. З липня того ж року він очолив 

Військове міністерство, а також був головою Особливої наради з оборони 

держави. Під час своєї діяльності основну увагу О. Поліванов зосередив на 

поліпшенні постачання армії, був прихильником залучення широких кіл 

громадськості до військового виробництва. 

Уявлення про внутрішній стан справ у Російській імперії в період війни 

нам дають мемуари К. Кафавова, котрий в 1915 – 1916 рр. займав посаду 

виконуючого обов'язки директора Департамента полиции. З березня 1916 він 

став членом Ради міністра внутрішніх справ [131-136]. Відомості стосовно 

соціальних та політичних процессів, що відбувались в цей час в країні 

доповнюють спогади П. Мілюкова [137] 
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Наявні джерела, присвячені подіям Першої світової війни, дозволили нам 

найбільш повно та докладно висвітлити основні питання дисертаційного 

дослідження, присвячені мобілізації людських та матеріальних ресурсів 

Бессарабської губернії в 1914-1917 рр. 

 

 

 

1.3. Методологія дослідження  

 

Методологічною основою роботи є принципи об’єктивності, історизму, 

соціального підходу, всебічного вивчення історії, науковості, системності, 

дотримання історіографічної традиції. Спираючись на зазначений перелік 

джерел, використовуючи різноманітні методи роботи з ними, в дослідженні 

малось на меті отримати об’єктивні знання з окремих аспектів історії Бессарабії 

в період Першої світової війни.  

Головним загальнонаукових принципом є принцип об’єктивності. В 

історичній науці він має свою специфіку і доповнюється принципом історизму 

та соціального підходу. 

Абсолютну об’єктивність можна визначити як зображення об’єкту таким, 

яким він існує сам по собі, поза та незалежно від людини та її свідомості. 

Дослідник А. Бочаров стверджує, що цю умову повністю реалізувати 

неможливо, навіть в природничих науках [187, с. 14]. Принцип об’єктивності 

реалізується в диссертації через детальний аналіз архівної бази, спогадів 

сучасників, періодичної преси Бессарабії та Росії періоду Першої світової 

війни. В роботі залучено велику кількість досліджень українських, російських, 

румуномовних та англомовних дослідників. Опрацювання матеріалу, різного за 

своїм змістом і трактуванням, дозволило виявити особливості мобілізації 

мешканців Бессарабії до армії, залучення їх на роботи військового значення. 

Відповідно до принципу історизму, всі історичні факти, що мали місце в 

Бессарабській губернії під час 1914 – 1917 рр., розглядаються в контексті 
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певної історичної обстановки, невідривно від всіх подій, які відбувались в 

Російській імперії та на фронтах в цей період. Всі явища досліджувались у їх 

розвитку: як вони виникли, які етапи в своєму розвитку пройшли, чим нарешті 

стали.  

У дисертаційному дослідження використано принцип соціального 

підходу, оскільки в Період першої світової, як ніколи раніше, зростав градус 

суспільного напруження та загострювались різноманітні протиріччя серед 

населення. Зокрема, селянство Бессарабії застосовувало «пасивний спротив» 

масовим реквізиціям продовольства, фуражу та коней. Тобто, приховували своє 

майно. Щоб краще усвідомити таку поведінку, було застосовано саме принцип 

соціального підходу.  

При написанні дисертації було використано принцип всебічності, щоб 

передати всю повноту та достовірність інформації, а також врахувати всі 

сторони та взаємозв’язки, що впливали на політичну, соціальну та економічну 

сферу життя населення Бессарабії в період Великої війни. 

Принцип історіографічної традиції дозволив ознайомитися з наявними 

науковими публікаціями та матеріалами з досліджуваної тематики. 

Використання принципу опори на історичні джерела допомогло знайти 

необхідну інформацію для висвітлення подій періоду Першої світової війни в 

Бессарабській губернії.  

Всі аспекти дослідження процесів і подій в Бессарабії в 1914 – 1917 рр., 

відповідно до принципу системності, розглядалися нами у взаємозв’язку з 

внутрішніми факторами, а також фактами, що мали місце в Росії. 

Для більш детального вивчення історії Бессарабської губернії в роки 

Першої світової війни, на різних етапах дослідження нами було використано 

комплекс різноманітних методів дослідження. 

Поєднане використання загальнонаукових історичного та логічного 

методів дозволило всебічно дослідити поставлені в роботі завдання: з одного 

боку, визначити, який внесок зробили бессарабці в справу військової та 
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економічної мобілізації; а з іншого – проаналізувати зміни, які відбулись в 

економіці регіону в умовах війни. 

Широко було застосовано популярний в сучасній науці історико-

системний метод досліджень. Його основу складає структурно-функціональний 

аналіз, доповнений характеристикою розвитку системи з урахуванням її 

властивостей. Завдяки йому ми змогли дослідити окремі події 1914 – 1917 рр. в 

світі, Росії та Бессарабії як цілісну історичну систему. Глибокий аналіз фактів і 

даних дозволив прослідкувати зв’язки Бессарабської губернії з внутрішніми 

районами та військовими фронтами Російської імперії. 

Зважаючи на те, що цілісних досліджень з історії подій періоду Першої 

світової війни, що мали місце в Бессарабській губернії, на сьогодні не існує, 

було опрацьовано окремі архівні джерела, для формування єдиної картини 

подій. В процесі такої діяльності, описуючи події, відображені в документах, з 

одного боку, застосовувався простий описовий метод, а з іншого – формувалась 

єдина хронологію подій, для чого було використано історико-генетичний 

метод. 

Історико-порівняльний є одним з найпоширеніших методів наукового 

пізнання. По суті, без порівняння не обходиться жодне наукове дослідження. 

Логічною основою історико-порівняльного методу в тому випадку, коли 

встановлюється подібність сутностей, є аналогія. Багато історичних явищ 

тотожні або подібні своєю внутрішньою суттю і відрізняються лише 

просторовою або тимчасової варіацією форм. На сьогоднішній день, на жаль, не 

збереглись документи, що могли б повністю висвітли всі події та явища, що 

відбувались на території Бессарабської губернії. Однак завдяки історико-

порівняльному методу була зроблена спроба відтворити об’єктивну картину 

тогочасних подій.  

Статистичні методи дослідження в процесі написання дисертації дали 

змогу скласти кількісні характеристики явищ і процесів, що вивчалися, 

розкрити їх взаємозв’язки. За допомогою статистичних методів у роботі було 

розглянуто: різноманітні дані про мобілізації до армії бессарабського 
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населення, лікування поранених, реквізиції матеріалів, продуктів харчування 

тощо. В результаті було складено таблиці мобілізації ратників ополчення, 

поставок одягу та взуття для армії, залучення мирного населення для робіт 

військового значення, стану промисловості та сільського господарства. 

Структурно-функціональний метод був використаний при розкритті 

низки проблемних питань. Зокрема, він виступає одним із найважливіших 

засобів при дослідженні структури та складу органів влади, що відповідали за 

призов до армії новобранців та мобілізованих, комісій та організацій, що 

займалися постачанням одягу, взуття, продовольства та фуражу для російських 

військ. 

Завдяки методу історичної періодизації для окремих розділів нашого 

дослідження виділено спеціальну систему викладу подій. Хронологія подій, 

пов’язаних з призовами до армії, кроків по реквізиції матеріалів та 

продовольства, подається в прив’язці до календарних років. Однак загальна 

динаміка змін в цих процесах умовно поділена на періоди за зовнішніми 

факторами, що мали найбільший вплив на Російську імперію та Бессарабію 

зокрема (початок війни, поразки і відступ 1915 р., відкриття Румунського 

фронту 1916 р., Лютнева революція). 

Таким чином, методологічною основою дослідження стали принципи 

об’єктивності, історизму, всебічного вивчення історії, наукового пошуку, 

системності, історіографічної традиції, опори на історичні джерела. 

Багатоплановість досліджуваної теми визначила вибір методів, що комплексно 

використовується в роботі: історичний, логічний, історико-системний, 

історико-генетичний, історико-порівняльний, статистичний, структурно-

функціональний, історичної періодизації. 
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Висновки до розділу 

 

Аналіз наявної літератури за темою нашого дослідження дав можливість 

виявити наступні тенденції. Ще в роки війни в науковці намагались виявити 

політичні та економічні причини війни, з’ясувати її можливий вплив на 

економіку. Після закінчення Першої світової війни Бессарабія входила до 

складу Румунського королівства. Наукові дослідження, стосовно ролі та місця 

Бессарабської губернії у війні, а тим паче стосовно мобілізаційних процесів, що 

тут проводились в 1914 – 1917 рр. практично не велись. В той же час в СРСР 

починається більш поглиблене вивчення участі Росії в Першій світовій війні. Ці 

роботи вирізняє глибокий аналіз соціальних та економічних причин поразки 

Росії.  

Однак радянська історіографія Першої світової війни зазнала сильного 

ідеологічного впливу. Наука розвивалася в умовах культу особи Й. Сталіна. 

Його інтерпретація історії війни на довгі роки послужила методологічною 

основою дослідницької роботи радянських істориків. Та в той же час, в 

еміграції, де науковці не перебували під політичним тиском, були видані 

фундаментальні праці з історії участі Росії в Першій світовій війні. В 

румуномовних дослідженнях, що стосувались ролі та місця Бессарабії в цій 

війні, панувала прорумунська оцінка подій, а факт приєднання краю до 

Румунського королівства розглядався як акт встановлення історичної 

справедливості. В свою чергу, радянська історіографія жорстко критикувала 

румунську владу, підкреслюючи складні умови, в яких перебував «трудовий 

народ» Бессарабії. 

Після завершення Другої світової війни починається наступний етап у 

вивченні історії Першої світової війни. Історичні рішення XX з’їзду КПРС, 

викриття культу особи дещо послабили ідеологічний тиск на роботу 

радянських істориків, спрямовану на вивчення подій Першої світової війни. 

Значно розширилася джерельна база досліджень. Однак сама концепція історії 

війни не зазнала змін. Вивчення історії Бессарабії доби Першої світової 
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продовжувало обертатись навколо критики періоду румунського панування в 

краї, практично не торкаючись безпосередньо подій війни. В 60-80-ті рр. ХХ ст. 

у роботах науковців цього періоду війна, як і раніше, називалася антинародною 

та імперіалістичною, розв’язаною пануючими класами заради високих 

прибутків. Домінуючим було твердження про неприйняття війни селянами та 

робітниками. Взагалі події 1914 – 1917 рр. розглядалися лише як передумова 

для Жовтневого перевороту. В цей же час було видано значну кількість робіт, 

присвячених революційним подіям 1917 – 1918 рр., які були створені із 

залученням широкого кола архівних джерел. 

З 1991 р. розпочався сучасний етап в розвитку історіографії Першої 

світової війни. Переосмисленню піддалися всі основі дослідження, що були 

проведені до цього часу. Активно проводились історичні дослідження, 

результатом яких стало видання новітніх праць з історії Великої війни. Вчені 

глибше стали цікавитись не тільки загальною історією цих подій, а й окремими 

аспектами: соціальними, економічними, релігійними тощо. Великий інтерес для 

вчених становлять регіональні дослідження подій періоду 1914 – 1917 рр., 

зокрема мобілізація людських та матеріальних ресурсів на потреби фронту. 

Однак, незважаючи на наявні наукові дослідження, історія мобілізації 

людських ресурсів Бессарабської губернії в роки Першої світової війни досі не 

стала предметом спеціального вивчення.  

Джерельна база дисертаційного дослідження визначена відповідно до 

специфіки наукової роботи та включає широке коло архівних і опублікованих 

джерел, які поділяються у відповідності до прийнятих у сучасному 

джерелознавстві критеріїв на такі види: законодавчі та нормативні акти – 

закони, укази; архівні матеріали – звіти, огляди, відомості, протоколи; 

статистичні матеріали – результати роботи державних комісій; опубліковані 

документи; періодичні видання – преса, календарі; мемуарна література. 

Головною основою для написання дисертації стали документальні 

матеріали наступних архівів: Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві (ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих 
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органів влади та управління України в м. Києві (ЦДАВО України), Державного 

архіву Одеської області (ДАОО), Комунальної установи «Ізмаїльський архів» 

(КУІА), а також Національного архіву Республіки Молдова (НАРМ). 

Наявні джерела, присвячені подіям Першої світової війни, дозволили нам 

найбільш повно та докладно висвітлити основні питання дисертаційного 

дослідження, присвячені мобілізації людських та матеріальних ресурсів 

Бессарабської губернії в 1914 – 1917 рр. 

Методологічною основою дослідження стали принципи об’єктивності, 

історизму, всебічного вивчення історії, наукового пошуку, системності, 

історіографічної традиції, опори на історичні джерела. Опираючись на 

репрезентативне коло джерел, застосовуючи різноманітні методи роботи з 

ними, ми мали на меті максимально близько підійти до істинності подій та 

показати цілісну історичну картину мобілізації людських та матеріальних 

ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни. Багатоплановість 

досліджуваної теми визначила вибір методів, що комплексно використовується 

в роботі: історичний, логічний, історико-системний, історико-генетичний, 

історико-порівняльний, статистичний, структурно-функціональний, історичної 

періодизації. 



48 

 

РОЗДІЛ 2 

МОБІЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 

БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА ПОТРЕБИ ФРОНТУ 

 

 

 

2.1. Призовні кампанії в губернії та боротьба з дезертирством 

 

 У військових конфліктах найчастіше вирішальним фактором є чисельна 

перевага над ворогом. Під час Першої світової війни уряди воюючих країн, щоб 

поповнювати армії, проводили постійні мобілізації населення. Війна 

торкнулася майже кожного, хто міг тримати в руках зброю. В таких умовах 

перевага була на боці держав, котрі мали більшу кількість населення. З цієї 

точки зору, абсолютним лідером в Європі була Російська імперія. Станом на 1 

січня 1914 р. тут проживало 178 378 800 осіб [175, с. 58].  

Потенційно кожна губернія імперії була резервом людських ресурсів для 

майбутньої війни, в тому числі Бессарабська. Напередодні війни її площа 

становила 41 620,3 кв. км [174, с. 1]. На цій території, за даними перепису 

населення 28 січня 1897 р., проживало 1 935 412 осіб, з яких 991 239 складали 

чоловіки, 994 173 – жінки [172, с. 15]. В 1902 р. загальна чисельність населення 

Бессарабії становила 2 143 300 осіб [169,  с. 41]. У рік, що передував війні, ця 

цифра збільшилася до 2 588 400 [174,  с. 33]. За станом на 1 січня 1914 р. – 

всього за півроку до початку війни – в «Статистичному щорічнику Росії» 

наводиться цифра в 2 657 300 осіб, з яких 1 353 200 чоловіки, а 1 304 100 жінки 

[175, с. 33]. 

Таким чином, у Бессарабській губернії на початку ХХ ст. бачимо 

поступове зростання населення. Цікавим є той факт, що наприкінці ХІХ ст. 

чоловіки становили меншість населення краю, а в 1914 р. були вже у більшості. 

Це автоматично збільшувало людські ресурси, які можна було б 

використовувати у випадку війни. 



49 

 

 Напередодні Першої світової війни в Російській імперії для 

комплектування збройних сил існувала загальна військова повинність, 

запроваджена 13 січня 1874 р. [118, с. 1-2].  Умови служби визначалися 

«Статутом про військову повинність», який було введено того ж року [ПСЗРИ 

119, с. 4-27]. Він неодноразово вдосконалювався та доповнювався. Останні, 

найбільш суттєві зміни, були внесені перед війною, розпорядженням 

імператора від 6 липня 1912 р. [124, с. 806-827].  

Служити в армії були зобов’язані всі фізично здорові піддані Російської 

імперії чоловічої статі, котрі досягли призовного віку (20 років). Таких молодих 

людей в країні зазвичай було більше, ніж було потрібно війську. За допомогою 

жереба на дійсну військову службу призивалися близько третини. Решта 

зараховувалися в ополчення, де проходили підготовку на нетривалих 

військових зборах [263, с. 259].  

Призов відбувався раз на рік – з 15 вересня або 1 жовтня по 1 або 15 

листопада – залежно від термінів збору врожаю. Після проходження дійсної 

служби протягом встановленого законом терміну, чини армії, флоту та козачих 

військ зараховувались до запасу. Термін дійсної служби дорівнював для піхоти 

й артилерії (крім кінної) 3 роки, для інших сухопутних військ – 4 роки та для 

флоту – 5 років. В запасі чини, котрі служили в піхоті й артилерії (крім кінної), 

значилися 15 років, чини інших сухопутних військ – 13 років, чини флоту – 5 

років. У випадку мобілізації чини запасу призначалися для укомплектування 

частин діючої армії. Після закінчення встановленого законом терміну 

перебування в запасі, чоловіки переводились у державне ополчення, де 

значилися до 43-річного віку [198, с. 18-19]. 

 Звільнення від призову до армії отримували особи, що були визнані на 

медичному огляді непридатним до військової служби, про що отримували 

спеціальне свідоцтво, так званий «білий квиток». За це в народі цю категорію 

чоловіків призовного віку називали «білобілетниками». 

Мешканці ряду територій Російської імперії звільнялись від призову на 

військову службу. Бессарабська губернія не входила до цього переліку, тому 
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чоловіки-бессарабці відбували військову повинність на загальних засадах. 

Проте існував цілий перелік пільг, завдяки яким можна було отримати 

відстрочку або повне звільнення від служби. Передовсім це стосувалося 

призовників, що мали явні фізичні недоліки (малий зріст, хвороби, калицтва).  

[119, с. 7-8].  

Пільги за сімейним станом могли дати повне звільнення від військової 

повинності наступним категоріям громадян: єдиний син у родині; єдиний 

здатний до праці син при недієздатному батькові чи матері-вдові; єдиний брат 

при круглих сиротах до 16 років; єдиний онук при недієздатних бабці та дідові 

без дорослих синів; позашлюбний син при матері (на її опіці); самотній вдівець 

з дітьми [263, с. 260]. 

Відстрочку від призову по пільгах за освітою отримували особи: державні 

стипендіати (до 30 років), що готувалися до зайняття вчених і навчальних 

посад, після чого звільнялися зовсім; студенти (до 28 років) вищих навчальних 

закладів з 5-річним курсом; учні (до 27 років) у вищих навчальних закладах з 4-

річним курсом; учні (до 24 років) середніх навчальних закладів; учні всіх шкіл 

за клопотанням і згодою міністрів. У воєнний час ці особи могли бути взяті на 

службу до закінчення курсу навчання за наказом імператора [119 с. 8-10]. 

Також ще існувала невелика категорія пільговиків, яким давали 

відстрочки за майновим станом, за певним званням та родом занять. Зокрема, 

від військової повинності звільнялися: духовенство християнське та 

мусульманське (муедзини не молодше 22 років); вчені (академіки, ад’юнкти, 

професора, прозектори з помічниками, лектори східних мов, доценти та приват-

доценти); художники Академії Мистецтв, направлені закордон для 

вдосконалення майстерності; деякі посадові особи з наукової та навчальної 

частини [263, с. 260-261]. 

Добровільно з 17 років на службу приймалися однорічниками 

(«вольноопрєдєляющіміся») особи з вищою та середньою освітою. Термін 

служби для них був 2 роки. Ті, що здавали на службі іспит для отримання чину 

офіцера запасу, служили 1,5 року. На флот однорічників брали тільки з вищою 
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освітою терміном на 2 роки. Особи, які не мали вищевказаної освіти, могли 

добровільно піти на службу без жереба. В законодавстві вони називалися 

«охотниками» та проходили службу на загальних підставах [198, с.50-53]. 

До 1914 р. російські збройні сили включали 3 категорії військ. Перша – 

кадрова армія – військовослужбовці, котрі до початку війни проходили 

строкову військову службу. Друга – другочергові дивізії – війська, що 

формувалися на базі кадрових полків з початком мобілізації. В ці дві категорії 

вливалися запасні – чоловіки, що колись проходили військову службу та 

числилися в запасі. Нарешті, третя категорія – це державне ополчення, що було 

головним резервом Російської імперії на випадок великої війни. Згідно з 

законодавством, воно поділялося на два розряди. 1-й розряд призначався для 

укомплектування так званих «дружин ополчення», що використовувалися для 

поповнення втрат діючих військ, а також на роботах в найближчому 

військовому тилу. В ополчення 1-го розряду зараховувалися особи, які 

пройшли армію, а також ті, хто не служив у війську (пільги, жереб), але були 

придатними для відбування військової повинності. Ратниками 2-го розряду 

були чоловіки, котрих раніше визнали «нездатними» до несення військової 

служби (пільги, фізична «нездатність», сімейний стан, різні відстрочки). 

Ополчення 2-го розряду взагалі не повинно було брати участі в бойових діях, 

охороняючи порядок всередині держави в складі гарнізонів тилових військових 

округів, або використовувалось у військах в якості робочої сили та для охорони 

тилу. Крім нижчих чинів, в ополчення зараховувались і офіцери, що не 

перебували на дійсній службі. В цьому статусі, на відміну від рядових, офіцери 

перебували до 50-55 років [246, с. 142-143].  

В Російській імперії напередодні Першої світової війни існувала особлива 

система військового управління. Її основними особливостями були поділ 

повноважень між Міністерством внутрішніх справ і Військовим міністерством, 

наявність військово-окружної системи. До 1914 р. структура закладів 

Міністерства внутрішніх справ, які забезпечували хід призовів новобранців та 

постачання від населення коней та автомобілів, виглядала наступним чином:  
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1. Управління військової повинності; 

2. Губернські, міські з військової повинності присутствія; 

3. Повітові, окружні з військової повинності присутствія. 

Структура Військового відомства мала такий вигляд:  

1. Мобілізаційний відділ головного управління Генерального штабу; 

2. Штаби військових округів;  

3. Начальники місцевих бригад;  

4. Повітові військові начальники.  

Завершальною ланкою для обох цих вертикалей були призовні та 

військово-кінні ділянки, а також збірні та здавальні пункти. Майже вся 

Бессарабська губернія територіально відносилась до Одеського військового 

округу (за виключенням Хотинського повіту, котрий з 1869 р. відносився до 

Київського військового округу). 

Духовенство, що повністю звільнялось від військової служби, складало в 

Бессарабії 0,6 % всього населення краю. Також з загального числа чоловіків 

губернії, котрі не могли бути джерелом для поповнення армії, треба виключити 

тих, хто не досяг 20 років (призивний вік), а також усіх, кому було більше 43 

років. За даними перепису 1897 р., це приблизно 63,5 % чоловічого населення 

регіону [175, с. 87-90]. 

Якщо підрахувати, то за віком і родом занять до мобілізації в Бессарабії 

можна було залучити 485 794 чоловіки. Однак з цього числа також слід 

виключити тих, хто не відповідав критеріям призову за станом здоров’я та за 

сімейними обставинами. За підрахунками генерала М. Головіна, в середньому 

17 % призовників по всій імперії були непридатними до служби через фізичні 

недоліки [198, с. 39]. При цьому 24 % призовників, що відповідали всім 

фізичним параметрам, звільнялись від служби через сімейні обставини [198, с. 

33].  

Виключивши ці категорії, ми отримуємо цифру 306 440 чол. Саме такою 

була приблизна кількість бессарабців, які могли послужити джерелом для 

поповнення армії під час війни. З усього населення Бессарабської губернії 
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чисельністю 2 657 300 осіб це складало приблизно 11,5%. Ці дані є 

приблизними, але в цілому вони дають більш-менш чітке уявлення про 

потенційні людські ресурси Бессарабії напередодні Першої світової війни.  

 Повідомлення про початок мобілізації прийшло до Бессарабської губернії 

30 липня 1914 р. Царський наказ оголошував призов запасних нижчих чинів і 

офіцерів армії та флоту на дійсну службу за розкладом 1910 р. Мобілізувались 

війська Одеського, Київського, Московського та Казанського військових 

округів, Чорноморського та Балтійського флотів, другочергові та першочергові 

частини Оренбурзького, Уральського, Астраханського козачих військ, а також 

команди поповнення Донського, Кубанського, Терського, Оренбурзького, 

Уральського і Астраханського козачих військ [54, арк.4]. 

Для цього по Одеському військовому округу, до якого входила 

Бессарабська губернія, наказувалось: 

1. Призвати, згідно з мобілізаційним розкладом 1910 р., солдатів, 

запасних, офіцерів і класних чинів запасу, армії та флоту, надати згідно з тим 

же розкладом коней, вози та упряж; 

2. Замість юнкерів, направлених у війська, за нарядом мобілізації 1910   р. 

належало призначити підпрапорщиків дійсної служби; 

3. Мобілізувати лікарів, ветеринарів і фармацевтів запасу армії та 1-го 

розряду ополчення в частини управління установчими закладами та флоту, 

відповідно до загального розподілу за розкладом 1910 р.;  

4. Затримати на збірних пунктах наряди, що підлягали направленню до 

мобілізаційних округів. 

Формування ополчення не оголошувалося, тому ратники, офіцери та 

класні чиновники, призначені в ополченські частини, не призивалися [54, 

арк. 4]. 

 В той же день (30.07.1914 р.) всім державним установам губернії, аж до 

волосних управлінь, було передано спрощену копію цього наказу та інструкції 

по організації збору, відправці запасних чинів на збірні пункти тощо [77, арк. 

3].  
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Серед матеріалів КУ «Ізмаїльський архів» збереглась значна кількість урядових 

наказів про мобілізацію, переданих сільським старостам повітовими 

управліннями наприкінці липня 1914 р. На їх основі можно повністю 

відтворити картину, як проходив збір та відправка запасних чинів на місцях.  

Про початок мобілізації населення дізналось через спеціальні 

оголошення, котрі для наочності робили на червоно-рожевому папері, тому в 

документах називалися «червоними». Ці оголошення сільські старости мали 

прибити або розклеїти на всіх видних місцях. Потім закрити питні заклади та 

відправити десятських для збору всіх запасних 1-го розряду до сільського 

управління. Коли запасні були зібрані, їм оголошувалось про призов, і що вони 

мали відправитись до місцевого військового начальника в строк, вказаний в 

першому пункті червоного оголошення. Сільський староста мав нагадати 

запасним, щоб вони не забули взяти з собою «білі» квитки, а в кого таких не 

виявиться, то види на проживання або посвідчення особи. При відправленні на 

збірні пункти мобілізовані повинні були мати необхідний верхній одяг і взуття, 

але не брати «скринь і зайвих речей непридатних в похід» [77, арк. 2]. 

Представники влади мали особисто слідкувати за тим, щоб всі призвані 

запасні, котрі були в населеному пункті, відправились на збірні пункти. За 

місцем призначення їх доставляли в супроводі десятських на возах, спеціально 

найнятих для цього. 

П’яних і тих, що явно ухилялись від призову, слід було заарештувати та 

доставити до волосного управління. Тих запасних, що не виявилося на місці, 

або були хворими та не могли відправитись, слід було внести в списки, які 

надати до волості. Коли вони одужували, поверталися з відлучки або 

звільнялися з-під арешту, їх слід було доставити до волості «якомога швидше 

для відправлення на збірні пункти» [77, арк. 2]. 

31 липня 1914 р. до губернії надійшов новий наказ про мобілізацію. Він 

вносив певні корективи до попереднього, а саме: наказувалося провести 

загальну мобілізацію всіх наявних сил (в тому числі ратників ополчення 1-го 
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розряду). Першим днем обох мобілізацій оголошувалося 31 липня 1914 р. [54, 

арк. 6]. 

Відповідно до цих коректив, в населених пунктах Бессарабії почалась 

підготовка до призову ратників 1-го розряду ополчення. Мобілізації підлягали 

особи, перераховані з 2-го розряду запасу в ополчення з 31 грудня 1912 р. 

Однак 1 серпня 1914 р. прийшло повідомлення про уточнені дані. Тепер 

призивались ратники, зараховані в ополчення 1-го розряду з 31 грудня 1910 р. 

Військові начальники доручали представникам місцевих адміністрацій обійти 

села та сповістити про призов ратників чотирьох вікових категорій 

(зарахованих в ополчення в 1910-1913 рр.) [77, арк. 19-20]. 

Голови місцевих управлінь отримали інструкції по збору ратників та 

відправки їх на збірні пункти. Ці накази багато в чому повторювали процес 

мобілізації запасних, щоправда оголошення про призов ратників робилися на 

папері синього кольору, тому отримали назву «синіх», на відміну від 

«червоних» для запасних чинів [65, арк. 113, 153]. 

Призовні ділянки в Бессарабській губернії були розміщені за повітовим 

принципом: Кишинівський, Акерманський, Ізмаїлський, Оргєєввський, 

Сорокський, Бендерський, Бєльцький, Хотинський. При цьому в столиці 

Бессарабії – Кишиневі розміщувався свій окремий призовний пункт. Після того, 

як мобілізовані та ратники прибували до призовних дільниць – з них формували 

команди та відправляли до головного збірного пункту. Під час мобілізації за 

розкладом 1910 р. він знаходився в м. Бендери. Також в районі Бендер були 

зосереджені основні сили 7-ї армії генерала В. Нікітіна, котру було сформовано 

з підрозділів Одеського військового округу після оголошення мобілізації. 

Керівником на збірному пункті в м. Бендери було призначено військового 

начальника з м. Ізмаїл. 31 липня 1914 р. для організації роботи збірного пункту 

та прийому мобілізованих в Бендери з Ізмаїла прибули писарі, писарські учні, 

15 конвойних нижчих чинів, 6 понадштатних нестройових чинів, 2 лікаря, 3 

офіцера і 42 нижчих чинів 55-го Подільського піхотного полку. Для посилення 
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цього складу із запасу було призначено ще 16 унтер-офіцерів, 16 писарів, 10 

фельдфебелів і 4 ковалі [54, арк. 4,8]. 

31 липня 1914 р. з повітових збірних пунктів до Бендер прибула перша 

партія мобілізованих у складі 269 нижчих чинів запасу. Всіх прибулих спочатку 

зараховували на продовольче забезпечення збірного пункту. Через деякий час 

їх розділяли по спеціальних командах, котрі в супроводі конвою відправлялись 

безпосередньо до військових частин [54, арк. 6, 7]. 

Напередодні війни в Бессарабії було розміщено 14-у піхотну дивізію 

генерал-лейтенанта О. Ієвреінова (53-й Волинський, 54-й Мінський, 55-й 

Подільський піхотні полки), 8-му кавалерійську дивізію генерал Г. Зандера (8-й 

Лубенський гусарський полк, 8-й Вознесенський уланський полк), 14-у 

артилерійську бригаду генерал-майора А. Затрапезнова, 8-й артилерійський 

кінний дивізіон полковника М. Берга (15-а кінно-артилерійська батарея, 1-а 

Донська козацька батарея) [142, с. 165-175]. Саме до цих підрозділів головним 

чином відправляли запасних чинів. Також з них формували запасні військові 

частини для поповнення діючих військ (40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 46-й запасні 

батальйони, 8-й запасний кавалерійський полк та ін.). Призовників з 

Хотинського повіту Бессарабської губернії найчастіше відправляли для 

поповнення частин Київського військового округу.  

Під час мобілізації 31 липня 1914 р. із запасних чинів Бессарабії при 

військових частинах 7-ї армії формувались дивізії та полки другої черги: 63-я 

піхотна дивізія (249-й Дунайський, 250-й Балтський, 251-й Ставучанський,  

252-й Хотинський піхотні полки), 64-а піхотна дивізія (253-й Перекопський, 

254-й Миколаївський, 255-й Акерманський, 256-й Єлисаветградський піхотні 

полки) та 65-а піхотна дивізія (257-й Євпаторійський, 258-й Кишинівський, 259-

й Ольгопольський, 260-й Брацлавський піхотні полки)  [218, с. 16]. 

Протягом перших 10 днів мобілізації зі збірних пунктів Бессарабської 

губернії до м. Бендери прибуло 9 789 нижчих чинів запасу та 2 786 ратників 

ополчення 1-го розряду. З них не придатними до служби з різних причин було 

визнано 877 осіб. Такий потік людей виявився навіть понад необхідної потреби 
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мобілізації. Тому до 25 серпня 1914 р. 716 ратників були «звільнені додому як 

зайві».  Станом на 4 вересня 1914 р. на харчовому забезпеченні збірного пункту 

в Бендерах нараховувалося 76 451 чоловік, на утримання яких йшло 25 228 руб. 

83 коп. в день [54, арк. 52]. Тобто, з 31 липня по 4 вересня 1914 р. в Бессарабії 

було мобілізовано більше 25% потенційних людських ресурсів, котрі можна 

було у випадку війни. 

 Паралельно з призовом проходили підготовчі навчальні збори 

ополченців. Так, в Акерманському повіті такий збір для ратників 1-го розряду 

призову 1911 і 1913 рр. було призначено на 14 серпня 1914 р. В цей день всі 

ратники 1-го розряду мали з’явитися до призовних дільниць строком на 4 

тижні. Від явки звільнялись: ополченці, що відповідно до статей 24, 80, 81, 82 

та 83 «Статуту про військову повинність», займали посади в управлінні 

залізниць, перебували на державній, цивільній або суспільній службі, служили 

на торговельному флоті далекого або кабатажного плавання, а також вчителі; 

вихованці навчальних закладів перших двох розрядів (ст. 61); хворі, які не 

можуть самотужки з’явитись (ст. 158); заарештовані по суду та слідству. Крім 

того, за розпорядженням Бессарабського губернського начальника з військової 

присутності від 26 червня 1863 р. № 1337, особи, прийняті на військову службу 

до війська, але згодом звільнені в початковий стан, з зарахуванням в ополчення 

1-го розряду, як такі, що отримали деяку військову підготовку, не призивались 

на перший навчальний збір свого віку. Всі ратники 1-го розряду, які не 

з’явились на навчальний збір в зазначений час без поважних причин, 

піддавались покаранню за ст. 140 «Військового статуту про покарання» [62, 

арк. 11]. 

В подальшому, протягом 1915-1916 рр., за сумлінне виконання своїх 

обов’язків під час першої мобілізації 1914 р. 587 бессрабських чиновників, були 

відзначені урядом та нагороджені світло-бронзовими медалями на стрічці 

ордену «Білого орла» [81, арк. 1-201].  

Напередодні мобілізації російська армія мала чисельність 1 млн. 423 тис. 

чол. Її склад в результаті першого призову 31 липня поповнився чинами запасу 
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(3 млн. 115 тис. чол.). та ратниками 1-го розряду ополчення (800 тис. чол.) На 

призовні пункти з’явилися 96% чоловіків, що підлягали призову [197, с. 290]. 

Треба зазначити, що мобілізація проходила з певними порушеннями. Так, 

22 вересня 1914 р. начальник першої установи Акерманського повіту 

повідомляв, що майже всі нижчі чини, призвані по мобілізації, скаржились на 

грубе поводження з ними представників сільської влади, які «дозволяють собі 

лаяти їх нецензурними словами та не докладають між тим жодних зусиль в 

справі видачі допомоги сім’ям запасних нижчих чинів» [62, арк. 78]. 

Траплялись факти відкритого виступу та відмови йти на фронт. Наприклад, у 

листопаді 1914 р. було заарештовано ратника І.  Браткова, призваного по 

мобілізації. Приводом до того стали його заклики серед запасних нижчих чинів 

в м. Кишинів до побиття офіцерів та відмова йти на війну [6, арк. 1-73]. 

 3 жовтня 1914 р. було видано царський наказ про ще один призов 

ратників ополчення 1-го розряду. Першим днем мобілізації оголошувалося 3 

жовтня. На збірні пункти мали з’явитися ратники 1909-1913 рр. призову, що не 

проходили військову службу [54, арк. 66]. Головним збірним пунктом губернії, 

як і за попередньої мобілізації залишалось м. Бендери. Вже 7 жовтня 1914 р. 

сюди з повітових збірних пунктів прибули перші 180 ратників. За 10 днів 

даного призову загалом зібралось 2 933 ополченці 1-го розряду. З них 55 були 

визнані не придатними до служби, а 264 відпущені додому як зайві [54, арк. 70-

72]. 

 14 жовтня 1914 р. в Російській імперії було оголошено перший за час 

війни призов новобранців. В певні дати працювали спеціальні дільниці, а набір 

новобранців проводився в постійних і тимчасових присуствіях. Наприклад, в 

Акерманському повіті набір в постійних присуствіях проводився: з 14 жовтня у 

3-й призовній дільниці в м. Сарата, з 23 жовтня у 2-й призовній дільниці в м. 

Акерман, з 31 жовтня в 1-й призовній дільниці у м. Акерман. У тимчасових 

присуствіях: з 14 жовтня в 4-й призовній дільниці в с. Івановці-Болгарській, з 

23 жовтня в 5-й призовній дільниці в с. Тарутине, з 31 жовтня в 6-й призовній 

дільниці в с. Іванівці-Руській [63, арк. 6]. 
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В ці дні до призовних пунктів мали з’явитися: особи, вік яких не міг бути 

визначений за встановленими для того документами та не був визначений по 

зовнішньому вигляду в квітні 1914 р.; призовники, які підлягали призначенню 

на службу без жереба, на підставі статей 180, 386, 389, 390 «Статуту про 

військову повинність» (вид. 1897 р.); всі особи, внесені в призовні списки 1914 

р.; чоловіки, котрі отримали відстрочку до майбутнього призову, а також не 

прийняті на службу за ст. 181 «Статуту про військову повинність»; особи, які 

виявили бажання відбувати військову повинність в якості охотників.  

Виняток становили особи: які надійшли після досягнення призовного віку 

до війська однорічниками, охотниками, або до фельд’єгерского корпусу; 

звільнені від військової повинності (ст. 79); що зараховувались в запас флоту; 

які отримали відстрочку за майновим станом (ст. 60), для закінчення освіти (ст. 

61 пункти 2 і 4); відсутні через перебування на службі за договором на суднах 

торговельного флоту (ст. 84); за сімейним станом (ст. 48 пункт 1, ст. 48 пункт 

3), крім осіб іудейського віросповідання; зараховані на військову службу з 

вихованців шкіл солдатських дітей військ гвардії, а також фельдмаршальських 

шкіл військово-сухопутного та морського відомств [63, арк. 6]. 

 В примітці до наказу містився цікавий пункт про те, що «призовники з 

євреїв повинні при явці обов’язково надавати фотографії із засвідченням поліції 

про особу» [63, арк. 6]. Такі кроки, на нашу думку, були пов’язані з тим, що 

представники влади з недовірою ставились до представників іудейського 

віросповідання, вважаючи, що останні не проявляли особливого бажання 

«послужити вітчизні», тому використовували всі можливі засоби, щоб 

ухилитися від служби в армії. Ці перестороги були не безпідставними. 

Наприклад, у результаті мобілізації, оголошеної 31 липня 1914 р., серед 7 678 

запасних та ратників, визнаних непридатними до служби, 1 440 становили євреї 

(див. Додаток А) [111, арк. 3]. Це майже 19 % від усіх забракованих, при тому, 

що євреї складали лише 11,8 % всього населення Бессарабії [183, с. 11]. 

Після прибуття до повітових військових присутствій, новобранців також 

відправляли до Бендер. 7 листопада 1914 р. сюди прибули перші призовники в 
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кількості 917 чол. До 13 листопада  їх зібралось 5 994 особи [54, арк. 87-99]. На 

відміну від запасних та ратників ополчення, з яких в основному формувались 

військові частини в межах Одеського та Київського військових округів, 

новобранців відправляли для поповнення підрозділів по всій імперії, від 

Прибалтики до Кавказу. 

3 грудня 1914 р. в Російській імперії було оголошено про новий призив 

ратників державного ополчення 1-го розряду. Відповідно до наказу 

мобілізувалися ратники, переведені з 2-го розряду запасу в ополчення, 

зараховані в ополчення під час призовів у 1907-1914 рр., а також вільні від 

призову ратники, які добровільно бажали поступити на службу [78, арк. 4]. 

Як і в попередній раз, ратники мали з’явитися на збірні пункти повітових 

військових начальників на 4-й день мобілізації (6 грудня 1914 р.) маючи при 

собі ополченські квитки, свідоцтва про виконання військової повинності або 

інші документи, що засвідчували особу. Всі установи та особи, в яких служили 

ратники, зобов’язані були негайно розрахуватися з ними та видати ополченські 

квитки (свідоцтва), якщо такі знаходилися в наймачів [78, арк. 4]. 

8 грудня 1914 р. ратники 1-го розряду ополчення в кількості 368 чол. 

прибули до Бендер. На 23 грудня 1914 р. їх значилося тут вже 2 031 [54, арк. 

116]. 

Місяць по тому вийшла ще одна постанова про мобілізацію. Для 

поповнення частин державного ополчення та запасних батальйонів 

наказувалося призвати військовозобов’язаних ратників 1-го розряду ополчення 

в усіх повітах Бессарабської губернії, крім Хотинського. Першим днем 

мобілізації оголошувалося 12 січня 1915 р. [54, арк. 151]. 

18 січня 1915 р. в Бендери прибули 1 015 ратників 1-го розряду. В цілому 

до закриття збірного пункту (28 січня 1915 р.) їх зібралось 1 677 чол. З них 46 

були визнані непридатними до служби, а 350 ратників призову 1902  р. 

розпущені по домівках [55, арк. 4-30]. 

7 лютого 1915 р. було оголошено призов новобранців. Всі особи, яким в 

1915 р. виповнилось або мало виповнитись 20 років, мали прибути до збірних 
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пунктів своїх повітових військових начальників, а звідти до Бендер. З 16 по 18 

березня в Бендери прибуло 1 668 призовників [55, арк. 42-49]. 

Кількість прибулих до збірних пунктів в порівнянні з попередніми 

мобілізаціями суттєво скоротилася. Про це 10 березня 1915 р. повідомляв 

Акерманський військовий начальник. Відповідно до цього сільським старостам 

наказувалося провести перевірку документів чоловічого населення повіту віком 

від 19 до 43 років, на підставі яких вони не проходили службу в зазначений час 

[69, арк. 23]. 

13 квітня 1915 р. в Бессарабії було оголошено чергову мобілізацію 

ратників ополчення 1-го розряду 1900-1915 рр. призову, які ще не проходили 

військову службу. Мобілізація проводилась в усіх повітах і градоначальствах 

Одеського військового округу, без винятку. Першим днем мобілізації 

наказувалось вважати 14 квітня 1915 р. За період з 18 по 22 квітня на збірний 

пункт в Бендери прибуло 1 815 чол. Це і була основна маса призваних, але сама 

мобілізація затягнулась, оскільки ратники приходили по 1-13 чол. до кінця 

травня 1915 р. [55, арк. 79-88]. 

З цих ратників навесні 1915 р. почали формувати дивізію 3-ї черги. В 

результаті в Одеському військовому окрузі було створено 125-у піхотну 

дивізію, до якої увійшли чотири піхотні полки – 497-й Бєльцький, 498-й 

Оргєєвський, 499-й Ольвіопольскій та 500-й Інгульський [218, с. 20]. 

Величезні втрати на фронтах змусили уряд вперше за війну оголосити 

позачерговий призов новобранців. 28 травня 1915 р. відповідний наказ було 

надіслано до військових управлінь. В армію мали відправитись юнаки 1916 р. 

призову. Незабаром перші 1 259 чол. зібралися в Бендерах [55, арк. 162]. 

18 серпня 1915 р. в імперії було оголошено ще один позачерговий призов 

новобранців. Цього разу до армії забирали юнаків, що народилися в 1896 р. та 

мали відправитись до війська лише в 1917 р. Цей призов проходив з великою 

квапливістю. Новобранців, яких на збірних пунктах визнавали придатними до 

служби, не відпускали, як раніше, на 2 дні додому, а відразу зараховували до 

військових частин і відправляли до розподільного пункту в Бендери. Через це 
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призовники мали з’явитися на збірні пункти вже з усіма необхідними речами 

[67, арк. 14]. Протягом місяця в Бендерах їх зібралося лише 85 чол. [55, арк. 70-

72]. Новобранці продовжували надходити малими партіями протягом всього 

1915 р. Наприклад, в грудні прибуло близько 50 осіб [56, арк. 220-253]. 

Влітку 1915 р. частина територій Бессарабської губернії була окупована 

австрійськими військами. Тому багато місцевих мешканців покинули свої 

постійні місця проживання. Серед них були юнаки 1896 р. народження, що 

підлягали достроковому призову. Вони залишилися поза призовом. За 

постановою військового міністра, ці новобранці мали з’явитися до призовних 

або збірних пунктів тих повітових начальників, в район яких прибули для 

проживання. Ці призовники зараховувалися на службу до війська за наказом 

царя від 23 липня 1915 р. [67, арк. 80]. 

Нами було виявлено дані, що станом на 21 серпня 1915 р. по 

Бессарабській губернії (крім Хотинського повіту) за всі попередні мобілізації 

призову підлягало 79 349 ратників 1-го розряду ополчення, з них до війська 

було зараховано 62 381 (Див. Додаток Б.) [113, акр. 6-55].  Вже 28 серпня 1915 

р. було видано нову урядову постанову про чергову мобілізацію ратників. 

Відповідно до неї «для поповнення деяких частин державного ополчення, 

запасних батальйонів і тилових установ» наказувалося: 

1. Призвати ратників ополчення 1-го розряду призову 1896-1916 рр., які 

не проходили військову службу, в усіх повітах і градоначальствах Одеського 

військового округу. 

2. Мобілізувати всіх ратників ополчення 1-го розряду не знятих з обліку 

та не призначених до цього часу на військову службу [56, арк. 65]. 

 В результаті цієї мобілізації з Бессарабської губернії до армії 

відправились 7 114 ратників 1-го розряду ополчення, що не проходили 

військову службу та ще 608, котрі на ній вже побували. Найбільше 

мобілізованих було зараховано до війська з призовних ділянок в 

Акерманському (1 306 чол.), Ізмаїльському (1 140 чол.) та Бєльцькому (1 084 
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чол.) повітах, найменше – з ділянок в м. Кишинів (136 чол.) і Бендерському 

повіті (754 чол.) (Див. Додаток В.) [114, арк. 48-64]. 

 Через низькі кількісні показники останньої мобілізації, урядом було 

прийнято рішення перейти до крайніх засобів – розпочати призов ополченців 

 2-го розряду 1904-1916 рр. призову. Щоб виявити, яка кількість з них є 

придатними до служби, в 1915 р. у Бессарабії було проведено їх огляди на 

призовних комісіях. Загалом на подібних оглядах побувало 43 800 ратників 2-го 

розряду (Див. Додаток Г та Додаток Д.) [112, арк. 35], [115, арк. 16].  

 Така кількість ратників виявилась достатньо значною, тому було 

прийнято рішення призвати спочатку молодшу категорію (1912-1916 рр. 

призову). 18 вересня 1915 р. до Бессарабії надійшла відповідна постанова. В 

середньому від кожного повітового управління до війська було прийнято по 

2 тис. ратників. Всього ж по Бессарабській губернії було призвано 18 786 

ополченців 2-го розряду (Див. Додаток Ж.) [112, арк. 131-132]. 

Під час цього призову було мобілізовано навіть менонітів, що проживали 

в Бессарабії. Вони були представниками однієї з протестантських деномінацій, 

в основі віровчення яких лежать ідеї незастосування сили та непротивленства. 

Тобто, меноніти через свої релігійні переконання відмовлялися брати в руки 

зброю. Тому 18 вересня 1915 р. менонітів, ратників 1-го розряду ополчення 

1898-1916 рр. призову, відправили до лав армії для поповнення санітарних 

установ [39, арк. 40]. 

Мобілізація ратників 2-го розряду ополчення завдавала сильного удару по 

нормальному функціонуванню цивільних сфер життя Бессарабської губернії. 

Наприклад, медичні установи в регіоні в основному обслуговувалися особами, 

зарахованими саме до цього розряду. В зв’язку з цим 9 жовтня 1915 р., що б не 

залишити населення та лазарети без необхідної лікарської допомоги, головний 

військово-санітарної інспектор визнав можливим не призивати на дійсну 

військову службу лікарів та магістрів фармацевтики, що числилися ратниками 

ополчення 2-го розряду. Приводом для того була відсутність вільних 

фармацевтичних вакансій, на які всі вони претендували як класні чиновники. 
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Однак, через брак в армії фельдшерів, на загальних підставах підлягали призову 

аптекарські помічники з призначенням їх аптечними фельдшерами до відкриття 

вакансій зауряд-фельдшерів у військових частинах. Провізори та аптекарські 

помічники ратники 2-го розряду ополчення іудейського віросповідання 

підлягали призову нарівні з однолітками та призначалися на службу простими 

нижчими чинами до військової частини. Пояснювалася така несправедливість 

ст. 9, т. ІІІ «Статуту про військову службу», за якою такі особи не могли бути 

призначені на класні посади по державній службі [39, арк. 40]. 

 12 листопада 1915 р. було видано ще один наказ про проведення 

мобілізації ополчення. Для поповнення деяких частин державного ополчення, 

запасних батальйонів і тилових установ призивалися ратники ополчення 2-го 

розряду термінів призову 1910-1916 рр. включно, у всіх повітах і 

градоначальствах Одеського військового округу. Для поповнення санітарних 

установ і лісозаготівельних команд мобілізувалися ратники 2-го розряду з 

менонітів 1910-1916 рр. призову. Першим днем мобілізації оголошувалось 12 

листопада [27, арк.6]. З 6 258 мобілізованих ратників до війська відправили 

5 265. Решту звільнили від служби за станом здоров’я та з інших причин (Див. 

Додаток З.) [115, арк. 78-87]. 

В січні 1916 р. Бессарабський губернатор повідомляв, що наказано 

призвати на службу юнаків, що народилися в 1897 р., які в мирний час 

підлягали б виконанню військової повинності лише в 1918 р. Всі молоді люди, 

яким протягом 1916 р. виповнилось або виповнялось 19 років, зобов’язані були 

під страхом відповідальності за законом з’явитися на збірний пункт військового 

начальника, маючи при собі паспорт, свідоцтво про приписку до призовної 

ділянки або інший документ, що засвідчував особу. Ніяких винятків за званням 

і родом занять, а також відстрочок за майновим та сімейним станом нікому не 

надавалося. Особи, за якими визнавалося право на пільгу першого розряду за 

сімейним станом, у випадку придатності до військової служби, приймалися в 

якості ратників ополчення 2-го розряду, а члени їх сімей отримували право на 

продовольчий пайок. Від явки на збірний пункт звільнялися лише хворі (до 
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одужання), заарештовані по суду і слідству, а також особи, яким від держави 

була надана відстрочка для закінчення освіти [44, арк. 17]. 

Після медичного огляду всі особи, визнані придатними до служби, 

вважалися зарахованими на дійсну військову службу, без надання відпустки 

додому (за винятком осіб, призначених на флот). Ті, хто за своєю освітою 

могли скористатися правом на скорочення терміну служби або на проходження 

її в якості однорічника, повинні були сповістити про це свого військового 

начальника з доданням необхідних документів [44, арк. 17]. 

14 лютого 1916 р. було проведено мобілізацію ратників 2-го розряду 

ополчення 1908-1916 рр. [173, с. 18]. Даних про її результати в Бессарабії нам 

виявити не вдалось. 

23 березня 1916 р. Міністром внутрішніх справ було запропоновано 

призвати всіх ратників 1-го розряду ополчення термінів призову 1897-1916 рр., 

що ще залишилися не мобілізованими, а також ратників 2-го розряду термінів 

призову 1908-1916 рр. Також планувалося призвати менонітів. 

 Ополченці 2-го розряду 1908-1916 рр., що не були мобілізовані раніше 

через хвороби, мали з’явиться для нового медичного огляду. Причому ті, що 

знову не були прийняті, вважалися в тимчасовій відпустці. Огляд ратників 

проводився згідно зі зміненим розкладом хвороб і пониженням зросту. Тих, що 

виявилися тимчасово хворими, звільняли на строк не більше трьох місяців. 

Після закінчення цього терміну ті, що одужали, зараховувалися на службу, а ті, 

що хворіли, – отримували додаткову відпустку на 1-2 місяці [74, арк. 3].  

За таким же розкладом було проведено мобілізацію 7 квітня 1916 р. За її 

результатами на збірний пункт військового начальника в Кишинівському повіті 

Бессарабської губернії прибуло 516 ратників 1-го розряду державного 

ополчення, та 801 2-го розряду [97, арк. 5-7]. 

 Щоб мобілізації не зруйнували систему місцевого управління, губернатор 

Бессарабії М. Воронович 5 червня 1916 р. повідомив всі присутствія з 

військової повинності, повітові з’їзди земських начальників, повітові земські 

управи, земські комітети, міські управи та спрощені міські управління губернії 
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про зміни у військовому законодавстві. На підставі пунктів 3 і 4 ст. 384 

«Статуту про військову повинність» видання 1915 р., від негайної явки на 

дійсну військову службу за призовом звільнялися нижчі чини, на яких, в 

залежності від посади, покладалися різні обов’язки, пов’язані з мобілізацією, та 

особи, негайна явка яких могла несприятливо позначитись на загальному ході 

справ тих установ, де вони служили. Губернатор наказав подати йому списки 

військовозобов’язаних посадових осіб, які могли бути призвані на службу за 

мобілізацією, та яких необхідно було звільнити від негайної явки. При цьому 

необхідно було зазначити, скільки всього робітників служить в установі, яку 

частину становили особи, котрі підлягали негайній явці на службу, яку 

кількість людей слід звільнити від цього [42, арк. 2]. 

Наприклад, в посадській управі Вилкове Ізмаїльського повіту, де 

працювало 6 службовців, тільки один підлягав звільненню від негайної явки на 

дійсну військову службу. Ним був Г. Федорчик – секретар, бухгалтер 

посадської управи, завідувач діловодством по військовій повинності, а також 

нагляду за сім’ями нижчих чинів, призваних на військову службу за 

мобілізацією. Його «незамінність» пояснювалася посадським головою 

загальною нестачею відповідальних і придатних для цієї посади людей. У 

випадку призова Г. Федорчика, за твердженням голови, «управа могла прийти в 

повний різнобій» [42, арк. 3]. 

15 листопада 1916 р. телеграмою Бессарабському губернатору Головний 

начальник Одеського військового округу повідомляв, що за згодою 

Міністерства внутрішніх справ і Військового міністерства, визнано за можливе 

надати відстрочки від призову нижчим чинам запасу та ополчення, а також 

білобілетникам, котрих за останнім оглядом було визнано придатними до 

служби: призову 1902 р. і старше, які займали або виконували до дня призову 

штатні посади в канцеляріях генерал-губернаторів, градоначальників, 

селянських начальників і мирових посередників; всім, незалежно від віку, 

головам та членам земських управ, міським головам та членам міських управ, 

міським старостам, що перебували на цих посадах з 1 серпня 1914 р. або 
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раніше. З тих, хто зайняв ці посади після зазначеного строку, звільнялись тільки 

особи призову 1902 р. Для отримання відстрочки необхідно було негайно 

подати безпосереднім військовим начальникам завірені списки таких 

службовців. Крайнім терміном їх подання оголошувалося 14 грудня 1916 р. [42, 

арк. 24]. 

7 вересня 1916 р. було оголошено про початок мобілізації ратників 2-го 

розряду ополчення 1903-1916 рр. призову включно. Під час цієї мобілізацій з 

посаду Вилкове Ізмаїльського повіту було мобілізовано 43 ополченці, а з с. 

Бургуджи Акерманського повіту – 15 [42, арк. 13, 17, 19], [74, арк. 15]. 

3 жовтня того ж року було оголошено про мобілізацію ратників, 

переведених з 2-го розряду запасу в ополчення, ратників 1-го розряду 

ополчення 1897-1916 рр. призову (пізніше ця категорія була розширена аж до 

1894 р.), а також вільні від призову ратники, які бажали добровільно вступити 

на службу. Внаслідок цієї мобілізації, з м. Болград Ізмаїльського повіту було 

призвано 59 чоловіків, а з с. Бургуджи Акерманського повіту – 20 ратників 2-го 

і 12 1-го розряду ополчення [74, арк. 5, 14, 18], [53, арк. 1-12].  

7 листопада 1916 р. було проведено ще одну мобілізацію ратників 2-го 

розряду. Призивалися ополченці цієї категорії: зараховані до ополчення під час 

призовів новобранців 1896-1916 рр. включно; звільнені з військ після прийому 

на військову службу під час призову тих же років; ратники ополчення 1-го 

розряду тих же років, переведені в ополчення 2-го розряду за попередніх 

мобілізацій; вільні від призову ратники, що добровільно бажали вступити на 

службу. Призвані ратники мали з’явитися на збірний пункт повітового 

військового начальника на 5-й день мобілізації, маючи при собі необхідні 

документи. Всі установи та особи, в яких служив ратник, зобов’язані були 

негайно розрахуватися і видати свідоцтва про виконання військової повинності, 

якщо такі перебували в наймача [74, арк. 4]. Під час цієї мобілізації з посаду 

Папушой Акерманського повіту було призвано 39 ратників 2-го розряду 

державного ополчення [48, арк. 26]. 
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 Це були останні мобілізації ратників ополчення для Російської імперії. 

Взимку 1916-1917 рр. з набраних ополченців різних губерній формувалися 

низькоякісні дивізії 4-ї черги. Створювали їх при вже існуючих армійських 

корпусах. Частина ратників з Бессарабії також були задіяні в цьому процесі. 

16 лютого 1917 р. в Росії було оголошено черговий призов новобранців, 

що став останнім в цій війні. До армії відправляли юнаків 1898 р. народження. 

Цей процес відбувався надзвичайно повільно, а місцеві адміністрації нерідко 

ігнорували свої обов’язки щодо призову. Військові начальники скаржилися, що 

на збірні пункти призовники прибували без старост чи інших посадових осіб, 

які мали б їх супроводжувати. А самі новобранці надходили не всі одночасно і 

не за розрахунком [68, арк. 32]. 

Через постійні мобілізації в Бессарабії зростало соціальне напруження, 

почастішали виступи солдатів, розквартированих в губернії. В грудні 1916 р. 

відмовилися виїхати на фронт і вчинили збройний опір офіцерам солдати   12-

го Кавказького стрілецького полку в Акермані. 21-23 лютого 1917 р. солдатське 

повстання спалахнуло на розподільному пункті бендерського гарнізону [214, с. 

167]. 

Всього на війну з Бессарабії, за даними сільськогосподарського перепису, 

що проводився навесні 1917 р., було відправлено близько 256 300 чоловік. Це 

складало приблизно 10 % всього населення краю, при тому, що загальна 

кількість призваних до армії в роки війни складала лише 6 % до всього 

населення Росії [173, с. 49]. Решта з 306 440 потенційних призовників-

бессарабців були задіяні на позиційних та тилових роботах на території 

губернії, Одеського військового округу, а також близьких до Бессарабії 

фронтів. 

Після Лютневої революції до влади прийшов Тимчасовий уряд. Він 

продовжував вести війну, потрібні були нові людські ресурси. З огляду на те, 

що вікові категорії новобранців та ратників були практично вичерпані, нова 

влада вирішила провести перевірку чоловіків, що за «старої влади» були 

визнані білобілетниками. 6 червня 1917 р. відповідний наказ надійшов на місця 
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в Одеському військовому окрузі. Білобілетники, а також всі, хто залишився 

серед запасних та ратників ополчення призовів 1910-1916 рр. включно, мали 

з’явитися до військових начальників для відправки до війська [68, арк.136]. 

16 липня 1917 р. в Бессарабії було оголошено новий наказ військового 

міністра. Він стосувався тих білобілетників, котрі були визнані попереднім 

медоглядом придатними до служби, але відпущені на сільськогосподарські 

роботи. Вони мали негайно з’явитися до найближчих пунктів військових 

начальників для відправлення до війська. Тих, хто не з’явився до 28 липня 

1917 р., було оголошено дезертирами [68, арк. 177]. 

За царської влади, чоловіки, позбавлені прав за різні злочини та 

проступки, призову до війська не підлягали. Тимчасовий уряд дав їм амністію. 

Всі ці особи підлягали негайній мобілізації з зарахуванням до військових 

частин. 31 липня 1917 р. в Бессарабії губернська влада наказала волосним 

комітетам негайно направити таких громадян до призовних пунктів, 

забезпечивши їх усіма необхідними документами [68, арк. 119]. 

 Після Жовтневого перевороту військове командування на місцях не 

визнало нову владу. Відтепер військові частини, що створювались, 

підпорядковувались місцевій владі. Наприклад, 11 листопада 1917 р. комітет 

національних комісарів 6-ї армії постановив: усім офіцерам, солдатам, лікарям, 

чиновникам і дружинникам Бессарабії, які перебували у відпустках або на 

лікування в межах Акерманського та Ізмаїльського повітів, після їх завершення 

наказувалося негайно з’явитися до Акермана та Болграда для вступу до 

новосформованих бессарабських полків. Головною метою цих формувань 

оголошувався захист майна та безпеки громадян Бессарабської губернії «від 

насильства і грабежів, що охопили рідний край». Зазначені чини мали прибути 

в Болград до коменданта Новобессарабского полку (Олександрівська вул.), або 

в Акерман – до командира 227-го Українського запасного полку (вул. 

Думбрзова). З них формувався Акерманський піхотний полк [75, арк. 22]. 

23 грудня 1917 р. уповноважений Молдавської ради повідомив населення 

Бессарабії, що в Кишиневі із військових чинів «російських німців», що 
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проживали на території губернії до 1914 р., мав бути сформований батальйон. 

Його окремі частини мали бути відряджені до німецьких колоній краю для 

підготовки населення «до боротьби з анархією, викликаною військами, 

відступаючими з фронту». В німецьких колоніях всі офіцери, солдати, матроси 

та взагалі військові чини, що перебували на військовій службі, але знаходились 

у відпустках, після їх закінчення мали негайно з’явитися в Кишинів 

(Шпитальна вул.). Зважаючи на надзвичайно серйозне становище та негайну 

необхідність сформувати німецькі батальйони, населення попереджалось, що, у 

випадку відмови, винних покарають за всією суворістю законів воєнного часу. 

Також повідомлялося, що 14 грудня 1917 р. командувачу Кавказькою армією 

телеграфно запропоновано виокремити та повернути до губернії всіх 

«бессарабських російських німців»  [68, арк. 327]. Таким чином, в останні дні 

існування Бессарабської губернії її вже мобілізовані мешканці слугували для та 

формування своїх місцевих підрозділів, які планувалось використати для 

самооборони проти більшовизованих загонів. 

 В роки Першої світової війни втрати на фронтах були величезними. Деякі 

солдати, щоб зберегти своє життя або через невміле командування потрапляли 

до полону, частина взагалі покидала свої військові частини та ставали 

дезертирами. Були і ті, що використовувало будь-які можливість, щоб взагалі 

не йти на армійську службу – підробляли документи, тікали закордон, 

переховувалися від місцевої влади. 

Стосовно втрат серед мобілізованих з Бессарабської губернії ми маємо 

неповну інформацію. Так, нам вдалося з’ясувати, що за 1914 – 1915 рр. втрати 

вбитими, пораненими та безвісті зниклими серед уродженців Бессарабії 

складали 223 нижчих чина [116, арк. 517]. Це за умови, що військові частини, 

до яких відправляли бессарабців на початковому етапі війни, не брали активної 

участі в бойових діях. В подальшому число загиблих та поранених значно 

зросло. Наприклад, списки запасних нижчих чинів, звільнених від військової 

служби через поранення та втрату працездатності з 1914 по 1 жовтня 1916 рр., 

лише по Акерманському повіту включали 1 619 чол. [41, арк. 1-41]. 



71 

 

Нерідко, щоб повернутися додому, солдати спеціально калічили себе. 

Наприклад, зі 126 нижчих чинів, що прибули на лікування взимку-навесні 1915 

р. до Акерманського повіту, близько 30 % мали поранення пальців або кисті 

правої руки. На нашу думку, такий показник можна розцінювати як самостріл 

або умисне членоушкодження [49, арк.83]. 

Значна кількість солдатів через невміле командування або по своїй волі 

потрапляли до полону. Напиклад, на кінець війни в Німеччині та Австро-

Угорщині знаходилось 393 військовослужбовці, котрі були родом з 

Акерманського повіту [50, арк 4-30]. Всього ж, протягом 1918 – 1919 рр. на 

батьківщину з німецьких та австрійських таборів для військовополонених 

повернулося 1 915 уродженців Бессарабії [173, с. 39]. 

Поряд з добровільною здачею солдатів у полон, значною проблемою для 

російської армії від самого початку війни було дезертирство. З повідомлень 

Південно-Західного фронту дізнаємося, що в період з 29 вересня по 15 грудня 

1914 р. на одних лише станціях Південно-Західної залізниці було затримано 

3 394 солдата. На таких залізничних станціях, як Козятин, в листопаді 1914 р. 

затримували до 40 осіб в день [270, с. 376]. 

Для жителів Бессарабії в роки Першої світової війни було характерним 

залишати службу з простих побутових причин. Затримані так пояснювали свій 

вчинок: «треба було побачити хворих батьків і отримати свою частину землі від 

брата»; «дружину пом’яли коні та її треба було провідати»; «дружина і 

маленька дитина захворіли тифом»; «просто півроку не був удома та скучив»; 

«отримав листа, що з позицій приїхав брат, якого не бачив з 1913 року» тощо 

[260, с. 106]. Необхідно зазначити, що в основному втікачі самі поверталися до 

своїх частин, де піддавалися арешту. В таких випадках найчастіше приймалося 

рішення про розгляд справи вже після війни.  

 Фонд «Одеський військово-окружний суд» ЦДІА України містить значну 

кількість справ, відкритих проти запасних та ратників, мобілізованих з 

Бессарабії. Наприклад, ратника 479-ї пішої Херсонської дружини І. Ткаченка 

звинувачували в невиконанні наказу унтер-офіцера О. Журавського, 



72 

 

самовільній відлучці та продажі казенного обмундирування [7, арк. 1-76]. 

Рядового 40-го піхотного запасного батальйону Б. Гроссмана звинувачували в 

імітації хвороби з метою ухиляння від військової служби [9, арк. 1-69]. І цей 

перелік можна ще довго продовжувати. 

Уряд та військові начальники всіма засобами вели боротьбу з 

дезертирством та відлучками як на фронті, так і в тилу. Вже наприкінці 1914 р. 

в Бессарабії вийшла постанова, що забороняла переховувати в своїх оселях 

нижчих чинів, що відлучилися зі своїх військових частин під виглядом 

звільнених у відпустку або евакуйованих з діючої армії. За порушення цього 

наказу винуватцям загрожувало 3 місяці ув’язнення або 3 000 руб. штрафу [69, 

арк. 7]. 

На початку 1915 р. сільським старостам губернії наказувалося 

інформувати про кожного пораненого військовослужбовця, що прибував з 

діючої армії. При цьому треба було вказувати час прибуття, категорію (дійсної 

служби, запасний, ратник ополчення), період призову, рік служби, з якої 

частини, де, коли та чим був поранений, з якого часу і де лікувався тощо. Таким 

чином, планувалось виявити солдатів, що самовільно залишали шпиталі та, 

замість повернення до своєї військової частини, тікали додому [71, арк. 21]. 

Щоб попередити дезертирство, влада вдавалася й до інших заходів. Так, 

23 квітня 1915 р. вийшов наказ імператора про те, що у випадку втечі з 

військової служби, або здачі в полон без застосування зброї нижчих чинів та 

ратників ополчення, їх сім’ї залишалися без права на отримання продовольчого 

пайку від держави [40, арк. 160]. 14 травня 1915 р. на основі урядової постанови 

було видано відповідний циркуляр бессарабського губернатора [35, арк. 19]. 

В роки війни нижчі чини часто порушували передбачені процедури для 

відбування відпусток та проходження лікування. Про це бендерский повітовий 

військовий начальник інформував губернатора Бессарабії телеграмою від 26 

липня 1915 р. В ній зазначалося, що багато солдатів, звільнених за хворобою та 

від служби в довгострокові відпустки, не з’являлися в управління для 

засвідчення військовим начальником. Замість цього вони відправлялись прямо 
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додому, де й проживали без необхідних документів. Щоб не піддаватися 

засвідченню, багато представників нижчих чинів, котрі знаходились на 

лікуванні, самовільно покидали шпиталі, або тікали з санітарних потягів і 

також проживали вдома. Про своє прибуття вони нікого не інформували та 

лікувались самотужки і таємно. Також бували випадки, коли армійські чини 

поверталися додому прямо з позицій та проживали потай удома, відкупаючись 

грошима від сільської влади [72, арк. 13]. 

Губернатор наказав вжити рішучих заходів для перешкоджання 

незаконного проживання в Бессарабії солдат-втікачів. Волосні та сільські 

голови мали вести обов’язковий нагляд за всіма нижчими чинами, котрі 

прибували до населених пунктів у відпусту або на лікування. Тих, що 

з’являлись без необхідного дозволу, слід було затримати та відправити в 

розпорядження повітового військового начальника. Посадові особи, що були 

помічені в приховуванні військових чинів, або в недостатньому нагляді за цим, 

піддавалися суворій відповідальності за законом [72, арк. 13]. 

Однак зазначені заходи не давали потрібних результатів. 2 серпня 1915  р. 

бессарабський губернатор секретною телеграмою повідомляв повітових 

справників та поліцмейстерів, що, «незважаючи на цілу низку зроблених 

розпоряджень як громадськими так і військовими властями щодо вживання 

суворих заходів по затриманню та відправці до військових начальників тих, хто 

відстав, і тих, хто самовільно залишив свої військові частини, все ж таки 

відлучки продовжуються» [67, арк. 17].  

Було зазначено, що окремі нижчі чини проживали в містах та селах 

непоміченими. Причиною такого стану речей губернатор називав халатне 

ставлення до своїх обов’язків поліцейських чинів та представників місцевої 

влади. Головний начальник Одеського військового округу наказав посилити 

нагляд поліції та місцевих адміністрацій за військовими чинами, що проживали 

в населених пунктах без необхідних документів. Представники поліції та 

адміністрації, винні в допущені безправного проживання військовозобов’язаних 
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в населених пунктах, відсторонялися від служби та каралися аж до засудження 

[72, арк. 12]. 

Однак такі кроки не мали необхідного ефекту. Так, командир 42-го 

піхотного запасного батальйону, розквартированого в Бендерах, 2 жовтня 1915 

р. скаржився представникам влади Ізмаїльського, Акерманського та 

Бендерського повітів, що земські начальники та сільська влада своєчасно не 

відповідали на його запити про молодих людей, що самольно відлучилися зі 

служби та перебували в населених пунктах зазначених повітів. У зв’язку з цим 

комбат просив видати розпорядження про негайну затримку солдатів та 

відправку їх до розташування батальйону [67, арк. 81].  

Нерідко новобранці тікали від військової служби, навіть не прибувши до 

військової частини. У зв’язку з цим чинам поліції було доручено сприяти 

військовій владі в охороні призовників під час їх перевезення. При цьому 

представникам місцевої влади під особисту відповідальність було наказано 

вжити заходів до затримання втікачів та передачі їх місцевим військовим 

начальникам. Крім того було посилено нагляд за нижніми військовими чинами, 

що проживали в містечках без документів. Їх, як втікачів, негайно затримувати 

і надавати місцевим приставу. Останній доставляв нижніх чинів до військового 

начальника та доповідав про, що переховували призовників. 21 жовтня 1915 р. 

військовий міністр повідомляв губернатора Бессарабії, що втечі нижчих чинів з 

команд, що йшли на поповнення діючих військ, набули загрозливих масштабів. 

При цьому місцеві адміністрації, незважаючи на вимоги окружного начальства, 

не вживали жодних заходів по боротьбі з цим явищем [67, арк. 47]. 

25 жовтня 1915 р. начальник штабу Верховного головнокомандувача 

повідомив керівництво Одеського військового округу, що за наявними 

відомостями, в селах всередині країни вже проживають чимало нижніх чинів, 

які виїхали зі своїх частин з різних приводів, в більшості випадків без дозволу, 

тому вважалися «безвісти відсутніми». З огляду на це було підготовлено 

прохання до керівниціва МВС, щоб залучити поліцію, волосних старост, 

сільських старост до розшуку втікачів та відправлення їх під конвоєм до 
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повітових військових начальників. Останні були зобов’язані, після прибуття до 

них названих нижніх військових чинів, здавати їх в запасні батальйони для 

негайного повернення до діючої армії [67, арк. 84]. 

Бессарабська губернія була прикордонною територією Російської імперії, 

чим в роки війни нерідко користувалися ті, хто ухилявся від військової служби. 

Наприклад, 19 травня 1916 р. в Ізмаїлі було затримано С. Когана 1866 р. 

народження. Приводом стало вилучення військовою цензурою листа від його 

синів, що переховувались від військової повинності в Румунії. Як виявило 

слідство, С. Коган організував 8 втеч закордон для осіб єврейської 

національності, що ухилялися від служби в армії [79, арк. 1-52]. 

 Деякі військові чиновники за хабарі самі сприяли ухилянню від служби 

тих чи інших призовників. Наприклад, Одеський військово-окружний суд з 

серпня 1915 р. по серпень 1916 р. вів справу по звинуваченню писаря управи 

бєльцького повітового військового начальника І. Потапова та міщанина 

У. Шермана у виготовленні підробних документів з метою звільнення ратника 

державного ополчення М. Каліната від військового служби [10, арк. 1-165]. 

Протягом 1916 р. кількість втеч солдатів з фронту зростала. Як і раніше, 

для пошуку дезертирів на території Бессарабії, керівництвом Одеського 

військового округа залучались в основному місцеві адміністрації та чини 

поліції. Однак ефективність їх роботи залишались низькою, незважаючи на 

суворі адміністративні стягнення. 

 Після повалення царського режиму в 1917 р. мало змінилась. 

Представники Тимчасового урядувважали головною причиною дезертирства 

сприйняття солдатами війни як протистояння не за інтереси Батьківщини, а за 

інтереси самодержавства. Тому всі накази, прийняті за царської влади, 

скасовувались. Сподіваючись на патріотизм громадян, Тимчасовий уряд 

оголосив усім дезертирам, хто зявиться до 28 травня 1917 р. та запишиться до 

армії, амністію [68, арк. 125].  

 12 червня 1917 р. по Одеському військовому округу, було повідомлено, 

що за розпорядженням Тимчасового уряду дезертири, крім покарань за 
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законом, будуть позбавлені виборчих прав до Установчих зборів, які мали 

вирішити питання про позбавлення дезертирів ще й права на землю. Крім того, 

місцевій владі наказувалося терміново провести перевірку відпускних квитків 

всіх солдатів, що проживали по селах та скласти списоки злісних дезертирів. 

При цьому ті втікачі, що поверталися до лав армії оголошувались повністю 

відновленими в правах та звільнялися від покарань, «якщо доблесним 

виконанням військового обов’язку загладять свою провину перед 

Батьківщиною» [68, арк. 129].  

 Однак, розрахунок залучити втікачів до армії, граючи на їх відчутті 

обов’язку, виявився хибним. Патріотичного підйому не відбулося. Тому для 

боротьби з дезертирами почали використовувати вже перевірені методи. 

Наприклад, 8 червня 1917 р. було поновлено дію постанови, що забороняла 

видавати продовольчі пайки сім’ям солдат-дезертирів   [35, арк. 15]. 

 21 червня 1917 р. за розпорядженням Головнокомандувача арміями 

О. Брусилова, на обов'язок губернських комісарів, які замінили на своїх посадах 

губернаторів, були покладені обов'язки по спостереженню за порядком в тилу і 

виконанням всіх заходів по боротьбі з дезертирством солдатів. З огляду на 

зміни в складі цивільних виконавчих органів, в Бессарабії на завідувача 

військово-судною частиною при головному постачанні Румунського фронту 

були покладені функції з протидії дезертирству. Для наведення порядку в тилу, 

О. Брусилов наказав залучати громадські установи та цивільних посадових осіб. 

Комісарам та чинам міліції наказувалося керуватися в боротьбі з дезертирством 

вказівками і циркулярами, прийнятими ще за старої влади. Обхід усіх 

населених пунктів з метою виявлення і затримання дезертирів рекомендувалось 

проводити не менше 4-х разів на місяць. Затриманих потрібно було реєструвати 

і передавати виключно в розпорядження найближчих військових начальників 

[68, арк. 108]. У випадку виявлення у кого-небудь в будинку або в квартирі 

дезертирів, домогосподар та квартирант за несвоєчасне повыдомлення про це 

підлягали відповідальності за законом [68, арк. 148]. 
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 Характерною рисою розпаду армії в добу правління Тимчасового уряду 

стало те, що тепер видавалися накази про розшук не тільки нижніх чинів, що 

втекли з фронту, а й офіцерів, що не бажали повертатися на службу після 

відпусток. Так, в червні 1917 р. телеграма губернського виконавчого комітету 

повідомляла про наказ всім волосним комітетам негайно прийняти 

найенергійніших заходів до відправки дезертирів, а також солдатів та офіцерів, 

що самовільно прострочили свої відпустки, до військового начальника. 

Рекомендувалося до борьби з дезертирами залучати не тільки міліцію (котра 

замінила царську поліцію), але і всіх громадян волості, а також військових 

чинів, розквартированих поблизу [68, арк. 144]. 

 Незважаючи на наявні факти дезертирства та відлучок з військових 

частин, основна маса солдатів, призваних з Бессарабії, під час бойових дій 

відзначились стійкістю та вірністю обов’язку. Серед них слід виділити 14-у 

піхотну дивізію (в мирний час базувалася в Бессарабії), яка входила до 8-го 

армійського корпусу. Важко перерахувати всі подвиги цього військового 

з’єднання. Згадаємо лише битви під Желіборами, Заклічином, Ватином, 

Кошовим. За здобутими трофеями 8-й корпус займав чи не найперше місце: 

130 000 полонених і 110 гармат [218, с. 184].  

 Під час формування другочергових дивізій, з підрозділів 14-ї піхотної 

дивізії були виділені кадри для створення 63-ї дивізії, яка гідно показала себе в 

боях під Лодзю. Дунайський та Балтський піхотні полки, набрані в основному з 

бессарабців, здобули собі славу під час знаменитої оброни Прасниша. Потім 

дивізія вела бойові дії в Галичині, а в серпні 1915 р. майже повністю загинула в 

Новогеоргіївську. Розгорнута з 15-ї дивізії 64-а завоювала солідну репутацію в 

10-й армії, де її дії надихали війська в лютневих боях біля Гродно в 1915 р. Під 

час кампанії 1916 р. вона була перекинута в Карпати під Дорна-Ватру. В 

буковинських боях начальником штабу 64-ї дивізії був полковник 

М. Дроздовський – згодом помітний діяч Добровольчої армії.   

 125-а піхотна дивізія третьої черги, сформована частково з ополченців 

Бессарабії, успішно діяла в травні 1916 р. біля Рожища, в червні – в оборонній 



78 

 

битві біля Кисиліна, а восени хоробро, але безуспішно билася під час 

Ковельської операції [218, с. 202-204] 

 Слід згадати про персональні подвиги вихідців з Бессарабської губернії в 

роки Першої світової війни. Багато з них вже в перший рік конфлікту були 

відзначені бойовим нагородами. В кінці 1914 р. в деяких волостях Бессарабії 

селяни на сходах вирішили зберегти пам’ять про своїх співвітчизників, 

нагороджених Георгіївським хрестом. У будинках волосних правлінь було 

розміщено їх портрети з короткими описом подвигів, за які їх було відзначено 

[71, арк. 19].  

 Наведемо декілька прикладів героїзму солдат, яких було призвано або 

мобілізовано з Бессарабії. У листопаді 1914 р. в боях за р. Вісла, біля с. Кашки, 

відзначився 129-й піхотний Бессарабський полк. Перебуваючи в авангарді 33-ї 

піхотної дивізії, його солдатами було взято в полон 31-й гонведський 

(Угорський) полк разом з прапором у складі 22 офіцерів, 1 311 нижчих чинів та 

4-х кулеметів. За цей бій серед нагороджених Георгіївським хрестом був 

Ф. Данилов з Глодянської волості Бєльцького повіту, Георгіївськими медалями 

були нагороджені Г. Горінчей та Г. Вісатч з с. Четирени Унгенської волості. 

Я. Окунь з м. Бендери за участь у Галицькій операції 1914 р. отримав 

Георгіївський хрест [260, с. 106-107]. На початку 1916 р. унтер-офіцер 30-го 

стрілецького полку З. Гургудов, що походив з м. Болград, у боях на території 

Східної Галичини «за хоробрість та вмілий вогонь з кулемету» був 

нагороджений Георгіївськими хрестами 3-го та 2-го ступенів [52, арк. 16]. 

 Особливо слід згадати про Ісаю Яковича Парфелюка. Народився він 

1885 р. в с. Кіцкани Бендерського повіту. З початком Першої світової війни був 

мобілізований. Після закінчення унтер-офіцерських курсів направлений до 

складу розвідувальної роти 766-го піхотного Шипкінского полку, що діяв на 

Південно-Західному фронті. В чині підпоручика командував 6-ю ротою 55-го 

Подільського піхотного полку та брав участь у Брусиловському прориві. 24, 25 

та 27 травня 1916 р. він провів три героїчні атаки та особисто відзначився 

хоробрістю. Командир Подільского полку М. Зеленецький за бій 24 травня 
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рекомендував нагородити Парфелюка орденом Св. Георгія 4-го ступеня, за 

атаку 25 травня – орденом Св. Анни 2-го ступеня «З мечами», за успіхи 27 

травня – Георгієвською зброєю. В жовтні 1917 р. І. Парферюк вже мав 13 

бойових нагород та обіймав посаду командира 55-го Подільського піхотного 

полку [186]. 

 Серед відомих особистостей, що були мобілізовані з Бессарабської 

губернії та брали участь в Першій світовій війні, можна назвати видатного 

співакак та діяча культури Петра Костянтиновича Лещенка. Народився він на 

Одещині, однак ще в 9-ти місячному віці, разом з матір’ю переїхав до 

Кишинева.  До 1915 р. він здобув середню освіту та вирішив піти на фронт. 

Влаштувався добровольцем в 7-й Донський козачий полк і служив там до 

листопада 1916 р. Звідти його направили в піхотну школу прапорщиків в 

м. Київ, яку він закінчив в березні 1917 р. Після чого, через 40-й запасний полк 

в Одесі, був відправлений на Румунський фронт і зарахований до 55-го 

піхотного Подільський полку 14-ї піхотної дивізії на посаду командира взводу. 

В серпні 1917 р. в результаті боїв на території Румунії П. Лещнко був важко 

поранений та контужений. Його відправили до шпиталю, спочатку в польовий, 

а потім в м. Кишинів, де він і перебував до січня 1918 р. [197]. 

 Показово у боях себе проявили не тільки бессарабці призвані до лав армії 

за мобілізацією, а й добровольці священники. Серед останніх можна згадати 

історію Олександра Тарноруцкого, котрий народився 30 липня 1888 р. в 

с. Хотильове Хотинського повіту. На початку війни він був священиком в 

с. Круглик того ж повіту. Після захоплення села австрійцями не втік, а 

залишився виконувати пастирські обов'язки. Після того, як ворог покинув 

повіт, О. Тарноруцький попросився на фронт. В кінці січня 1915 р. його 

затвердили на посаді полкового священика 318-го Чорноярського полку. В 

травні 1916 р. під час форсування р. Стир і наступі російських військ на 

с. Копилі, він під ураганним вогнем супротивника надихав солдатів, чим сприяв 

переправі на понтонах і закріпленню вояків на березі річки. В наступних боях 

священик неодноразово під сильним вогнем супротивника виконував свої 



80 

 

пастирські обов'язки, надихаючи солдат на подвиги, підтримуючи дух полку. 

Останній подвиг О. Тарноруцький здійснив 19 жовтня 1916 р., коли зібрав 

солдатів, які залишилися без командирів, та надихаючи їх, з хрестом в руках 

кинувся з ними прямо через болото на ворожі траншеї. Сміливці захопили 

ворожий бруствер, та відбили контратаку супротивника. В результаті цієї атаки 

священика було поранено кулею в груди. Невдовзі він помер на перев'язному 

пункті [278, с. 40-43].  

 Таким чином, в роки Першої світової війни в Бессарабській губернії було 

проведено низку військових мобілізацій для поповлення діючої російської 

армії. При цьому не рідко траплялися випадки ухиляння від служби, з чим вели 

боротьбу командування Одеського військового округу та місцеві адміністрації 

Бессарабії. Однак, під час бойових дій, військові частини, набрані з Бессарабців 

зарекомендували себе з позитивної сторони. 

 

 

 

2.2. Цивільне населення регіону в умовах війни 

  

Під час Першої світової війни мирні мешканці Російської імперії 

масштабно були залучені до всіх процесів, що відбувались у державі. Крім 

обтяжливих повинностей та постоїв військ, обивателям нерідко доводилося 

виконувати різноманітні роботи поблизу самої лінії фронту, оскільки збройні 

сили не в змозі були самотужки справитись з їх величезним обсягом. Особливо 

важко доводилося мешканцям прифронтових губерній Росії, серед яких була і 

Бессарабська [280, с. 88]. 

 Від самого початку мобілізації для реалізації різноманітних армійських 

тилових цілей царський уряд почав наймати цивільне населення. Найчастіше це 

була робота в обозі: погоничі, конюхи тощо. Причиною такого рішення був 

слабкий розвиток транспортної мережі в імперії: потужностей залізниць не 
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вистачало, а у військових частинах не було достатньої кількості транспорту для 

забезпечення мобільності своїх обозів. 

 В Бессарабії вже на 3-й день мобілізації (2 серпня 1914 р.), на підставі 

розпорядження командуючого 7-ю армією генерала В. Нікітіна, було 

оголошено про формування вільнонайманого транспорту. В наказі зазначалося, 

що починаючи з 4 серпня 1914 р. протягом 6 днів комісіями при повітових 

поліцейських управліннях проводитиметься найм возів і коней з погоничами в 

транспорти армії. Бажаючі записатися повинні були звертатися до сільських 

старост, у волосні правління, або до поліцейських приставів. Представники 

влади та чини поліції мали надавати добровольцям всю необхідну допомогу для 

вступу на службу, а також забезпечити їх посвідченнями. Існували певні 

вимоги до набору добровольців. Погонич до кожного возу чи пар запасних 

коней, волів мав бути правоздатним, здорової статури, віком від 22 до 55 років. 

Ратників 1-го розряду в погоничі не брали. Ратники 2-го розряду могли бути 

прийняті з тією умовою, що, в разі призову їх на військову службу, вони 

зараховуються до складу нижчих чинів транспорту. При цьому вони 

отримували тепер лише 2/3 винагороди, котру їм платили до прийому на 

військову службу. Чоловіки єврейської національності допускалися до служби 

в обозі в кількості не більше 15 % від усіх погоничів в транспорті [77, арк. 51].  

Особи, що бажали вступити на обозну службу, мали бути забезпечені 

справним взуттям та одягом, а в зимовий час – кожухами, фуфайками або 

теплушками. Плата погоничу з парою коней або волів зі збруєю та возом 

визначалась у розмірі 25 руб. на місяць. Робітники, що наймалися без возів, 

отримували 20 руб. Під час служби в транспортах добровольці, крім грошей, 

отримували продукти та фураж [77, арк. 51]. 

Строк служби не визначався, тому звільнення могло відбутися тільки 

через хворобу або за розпорядженням військового начальства. У випадку 

звільнення після 4-х місяців служби, погоничу видавалася, понад визначеної 

платні, грошова допомога на відновлення одягу та взуття, розмір якого 

визначався начальником військових сполучень.  
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Якщо після 6 днів не набиралася достатня кількість добровольців, що 

бажали вступити на службу в транспорти за вільним наймом, недостатню 

кількість погоничів набирали з населення за нарядом. При цьому погоничі, 

взяті за нарядом, отримували вдвічі меншу платню, ніж добровольці. В 

населення забирали також коней, волів, вози, упряж [69, арк. 102]. 

Протягом війни такі набори здійснювались достатньо часто. Поступово в 

результаті мобілізації до армії відправлялося все більше працездатних 

чоловіків, що негативно відбивалося на продуктивності селянських 

господарств. Тому, з плином часу, добровольців записатися погоничами в 

армійський обоз ставало все менше, відповідно до цього поліції та місцевій 

владі доводилося силоміць відправляти жителів губернії на цю роботу. 

Від самого початку Першої світової війни російським командуванням 

очікувалась низка ворожих диверсій на території Бессарабії. Нерідко жителів 

губернії залучали до виконання різноманітних допоміжних завдань військового 

значення. Наприклад, генерал-губернатор доручив жителям сільської 

місцевості вести спостереження за аеропланами, що з’являлись в небі на 

території Одеського військового округу. 

В липні 1914 р. командувач 7-ї армії дозволив розвідувальні польоти 

льотчикам російських військо-повітряних сил. Щоб цивільне населення не 

сплутало вітчизняний літак з ворожим, на аеропланах існували спеціальні 

знаки. На російських машинах на нижніх поверхнях крил були розміщені кола з 

національних кольорів (білий, червоний, синій, причому білий знаходився 

посередині кола). З боків фюзеляжу розташовувався номер роти та загону, а на 

рулях – порядковий номер літака в загоні. Польоти приватних льотчиків були 

заборонені. У випадку порушення цієї заборони їх слід було затримати та 

відправити разом з літальним апаратом до штабу армії [71, арк. 12].  

В результаті спостережень сільських жителів та чиновників було 

встановлено, що в межах Одеського військового округу до 12 жовтня 1914 р. 

було зафіксовано 20 фактів польоту невідомих аеропланів. В с. Кислиці – 22 

серпня, с. Ташлик – 11 вересня, м. Болград – 4 жовтня, м. Рені – 4 жовтня, м. 
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Кагул – 4 жовтня, с. Фріденсталь – 22 липня, с. Тарутине – 4 серпня, с. Тома – 7 

вересня, с. Садик – 4 серпня, ст. Леово – 17 липня, 10 серпня, с. Чимишлія – 5 

серпня, с. Баймаклія – 11 серпня, с. Кушани – перші дні серпня, ст. Злата – 17 

вересня, м. Бендери – 2 серпня, с. Онішкани – 16 серпня, с. Деренева – 16 

серпня, с. Петрешть – 6 серпня, с. Гіртопль – 30 вересня [69, арк. 30]. 

Однак, за твердженням керівництва Одеського військового округу, 

восени 1914 р. сільські старости не надавали доповіді та списки обхідних, котрі 

б стежили за польотами, «демонструючи цим повне нехтування службою та 

обов’язками сільських посадових осіб» [77, арк. 42]. 

Щоб підвищити зацікавленість місцевих жителів у спостереженнях за 

польотами, 9 листопада 1914 р. губернатор інформував: «Зважаючи на 

повідомлення, що надходять стосовно польотів аеропланів в межах округу, 

Головний начальник Одеського округу наказав широко сповістити населення 

про те, що особа, яка захопила аероплан або детально вказала відповідним 

представникам влади місце, де він може бути затриманий, отримає приз у сумі 

500 руб.» [58, арк. 49]. 

Місцеве населення залучалось також для боротьби з диверсантами. Для 

пошуку 25 турків, які висадились 7 грудня 1914 р. біля с. Бурнас (сучасне с. 

Лебедівка, Татарбунарського району Одеської області) Акерманського повіту, 

Клястицькому волосному управлінню було наказано сформувати загін зі 100 

озброєних кіннотників та виставити їх навколо села. Вони мали слідкувати за 

появою в околицях волості турецьких диверсантів. Невдовзі весь десант було 

затримано [58, арк. 52]. 

У червні 1916 р., через нестачу людей в управлінні Одеського військового 

округу, серед жителів Акерманського повіту було оголошено набір бажаючих 

вступити на службу стражниками для охорони військовополонених, зайнятих 

на польових роботах. На службу зараховували здорових, кмітливих чоловіків 

віком від 40 до 45 років включно. Молодшим стражникам була призначена 

заробітна платня в розмірі 45-50 руб., старшим – 50-70 руб. [73, арк. 51]. 
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В роки війни Російська православна церква брала активну участь у 

підтримці бойового духу серед населення імперії. По всіх церквах проводилися 

«щоденні молитви про перемогу над ворогом». Священнослужителі 

організовували збір пожертвувань, облаштовували шпиталі для поранених, 

створювати притулки для дітей-сиріт. Пастирі, що залишились у парафіях, 

зобов’язані були надавати постійну духовно-моральну підтримку сім’ям осіб, 

призваних до війська. Вони ж стояли на чолі парафіяльної благодійності, 

направленої на потреби поранених і хворих воїнів та їх сімей. Єпархіальне 

духовенство мобілізувало зі свого середовища багатьох служителів культу, які 

добровільно відправилися в діючу армію для виконання пастирських обов’язків 

у військових частинах і шпиталях. З їх числа були створені так звані «Духовні 

Загони». 

Керівництво Кишинівської єпархії на чолі з архієпископом Платоном 

розуміло, що духовно-моральна підтримка у військовий час потрібна не лише 

цивільному населенню, а й солдатам, що знаходяться на фронті. Тому вже 13 

серпня 1914 р. в Кишиневі на екстреному з’їзді повітових наглядачів 

церковнопарафіяльних шкіл та окружних благочинних було озвучено ідею 

негайного утворення «…Духовного Загону для задоволення духовно-моральних 

потреб хворих та поранених воїнів» [155, с. 1333]. Ця ідея була підтримана 

присутніми. Для визначення принципів формування Загону, а також джерел 

його забезпечення, з’їзд прийняв наступні рішення: 

- Духовний Загін мав повністю підпорядковуватися Духовному Комітету 

єпархії, який у взаємодії з військовим командуванням визначав місце служби та 

коло обов’язків для кожного члену Загону;  

- пастирі мали бути членами Духовного Загону. Проте, через різноманітні 

причини це було визнано неможливим. Тому всі пастирі мали замінити себе 

одним обранцем, видавши йому зі своїх коштів винагородження. Якщо в 

якомусь окрузі з певних причин не буде знайдено обранця, то від нього мали 

просити архієпископа про відрядження ієромонаха єпархії на кошти 

духовенства цього округу; 
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- кошти на забезпечення свого обранця духовенство округу мало виділити 

за рахунок самооподаткування та передати їх до Духовного Комітету;  

- кожному обранцю визначалась платня в розмірі не менше 150 руб. на 

місяць, що набиралася з різних джерел прибутків округу;  

- всі обранці мали з’явитися 28 серпня до Кишинева, споряджені всім 

необхідним, тобто привезти з собою дароносицю з дарами, церковне вбрання, 

Служебник, Молитовник, Требник, Євангеліє, хрест та кадильницю. 

- члени Духовного Загону, окрім задоволення духовних потреб хворих та 

поранених воїнів, мали доглядати їх. Тому до відрядження кожен мав пройти 

медичні курси з догляду за хворими та пораненими [155, с. 1334]. 

Планувалося використовувати Духовний Загін у Бессарабії, оскільки 

існувала вірогідність виступу Румунії проти Росії. Проте до середини серпня 

1914 р. ця загроза відпала. Тому було прийняте рішення відправити Загін до 

діючої армії на Західний фронт. 

З 16 по 24 серпня 1914 р. по всій єпархії відбулися окружні з’їзди 

духовенства, на яких було підтримано як ідею створення Духовного Загону, так 

і рішення стосовно його формування. Бажання послужити в якості членів 

Духовного Загону виявили багато священнослужителів, кількість яких у деяких 

округах значно перевищила передбачений ліміт. Так, 21 серпня 1914  р. в с. 

Калінешти відбувся з’їзд духовенства 3-го округу Бєльцького повіту, на якому 

серед інших питань обговорювалася необхідність відправки одного священика 

до Духовного Загону. Бажаючих виявилося аж 6 добровольців, яким довелося 

тягнути жереб, щоб визначити, хто поїде до війська [156, с. 1376, 1399].  

27 серпня 1914 р. до Кишинева з’їхалась перша група обраних до 

Духовного Загону. Всього,  до 30 серпня в Кишинів  прибуло 30 членів 

Духовного Загону з 8 повітів краю. Наступного дня вони приступили до 

слухання лекцій з медицини, які читали найкращі лікарі міста. Предметом 

лекцій стали: військово-санітарна справа, перша невідкладна допомога, 

перев’язування, а також нервові та психічні хвороби, що зустрічалися під час 
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військових дій. Слухання лекцій тривало до моменту відбуття Духовного 

Загону [158, с. 1497]. 

5 вересня члени Загону прибули до архієпископа Платона. Після 

невеликого обговорення та настанов він вручив присутнім список місць, до 

яких планувалось їх відрядити. Тут знаходились ключові бази російських 

військ на початковому етапі війни – Брест, Бердичів, Вільно, Пінськ. Шляхом 

жеребкування священнослужителі самі визначали місто, до якого їм належало 

прибути (Див. Додаток И.).  

7 вересня 1914 р. після прощальних урочистостей членам Духовного 

Загону були вручені натільні срібні хрестики та церковна література для 

проповідування серед солдатів. До Бреста їх без пересадок доставили потягом у 

спеціальному вагоні, безкоштовно наданому за проханням члена Державної 

Думи М. Гепецького [158, с. 1500-1504]. З цього моменту для священників 

Загону почалась військова пастирська служба. Про їх діяльність на новому 

поприщі мешканців Бессарабської губернії постійно інформувала місцева 

преса. 

Під час війни, крім служби в армії за мобілізацією, населення Російської 

імперії несло цілу низку повинностей. Однією з них була військово-кінська, за 

якою населення мало постачати коней для армії у випадку переведення її на 

повний склад та під час війни. Постачанню до війська підлягали всі коні, 

придатні до військової служби, крім тих, що перебували в палацових стайнях 

імператорської родини, належали іноземним посольствам і місіям, військовим і 

цивільним посадовим особам, які потребували коней по роду служби, поштових 

коней, а також розміщених на кінських заводах виключно для приплоду [121, с. 

375-378]. 

За наданих коней власники отримували винагороду від скарбниці за 

розкладом, що складався по сортах коней для кожної губернії окремо та 

затверджувався урядом. Із загального числа коней, що належали одному 

власнику, до війська бралося не більше половини. Неподання коней без 

поважних причин тягло за собою грошове стягнення. Набір коней проводився 
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за жеребом, але власникам надавалася можливість доставляти їх і добровільно, 

причому добровільна поставка одного коня звільняла від примусової поставки 

двох коней того ж власника. Для виконання кінської повинності губернії 

поділялися на військово-кінські ділянки, зі збірними пунктами в кожному. 

Наприклад, для 42-ї ділянки в Бессарабії центром було повітове місто Акерман 

[77, арк. 27]. 

Після початку мобілізації потреба армії в пересувних засобах і в 

забезпеченні кавалерії кіньми визначила масштаби, темпи і тривалість 

військово-кінських поставок. За поставку коней по військово-кінській 

повинності відповідало Управління військової повинності Міністерства 

внутрішніх справ і підпорядковані їй військові присутствія, а також 

мобілізаційний відділ Генштабу та штаби військових округів, начальники 

місцевих бригад і повітові військові начальники. Повноваження органів 

військового управління були обмежені сферою організації поставок і роботи на 

збірних та здавальних пунктах. Доставка в приймальні комісії цілком 

покладалася на власника коня [121, с. 375-378].   

30 липня 1914 р. по Бессарабській губернії було поширено «Височайше 

повеління» всім власникам коней доставити їх зі збруєю на збірні пункти на 20-

й день мобілізації. Постачанню підлягали всі коні в робочому віці, за винятком 

не придатних для армії за зростом (нижче 1 аршина та 14 вершків), вилучених 

законом від поставки, а також кобили з лошатами та вагітні. Придатність до 

служби того чи іншого коня визначав сільський староста. По затвердженому 

розкладу за кожного коня визначалась винагорода в наступному розмірі: кінь 

верхового зросту – 245 руб.; артилерійській кінь – 200 руб.; обозний кінь 1-го 

розряду – 135 руб.; обозний кінь 2-го розряду – 85  руб. За відмову надавати 

коней на збірний пункт без поважних причин, винний піддавався за кожну 

приховану тварину грошовому стягненню в розмірі, не більше подвійної ціни, 

визначеної за вищий сорт коней [77, арк. 26]. 

Поставка коней в Бессарабії в перші дні мобілізації йшла досить активно. 

Вже на 1 серпня 1914 р. 42-а військово-кінська ділянка надала 156 коней, з яких 
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придатними для армії визнали 155 [77, арк. 27-30]. При цьому тільки 3 серпня 

1914 р. в збірному пункті в м. Бендери військовими було прийнято 330 коней 

[54, арк. 12]. 

В перші місяці війни російська армія зазнала значних втрат серед кінноти, 

крім того, не вистачало тяглової сили для забезпечення мобільності військ. По 

губерніях знову було оголошено поставку коней для військових потреб. 

Бессарабський губернатор наказав призначити платну ревізію коней в губернії. 

За затвердженим 18 листопада 1914 р. генерал-губернатором планом, лише з 

Акерманського повіту необхідно було відправити 140 верхових, 517 запряжних 

для артилерії та 37 обозних коней. За приховування коней та ухилення від 

поставок, винні притягувалися до відповідальності за всією суворістю законів 

військового часу [58, арк. 54]. 

В ході війни поставка коней разом з виконанням інших повинностей 

завдавали значного удару по господарству Бессарабії. 28 січня 1915 р. 

губернатор М. Воронович повідомляв до штабу Одеського військового округу, 

що близькість фронту, безперервні наряди на окопні, дорожні роботи та гужову 

доставку хліба та фуражу для армії, викликали призначення всіх наявних возів 

та коней для цих робіт. У той же час необхідність забезпечити населення та 

фронт продовольством вимагала посиленого ведення сільського господарства. 

За словами губернатора, воно знаходилося «в повному занепаді» через 

скорочення посівної площі озимих на 50 % і неможливість закінчити молотьбу. 

В цей період на важливих роботах і гужових перевезеннях було зайнято 21 787 

возів з Бессарабської губернії. Виконання нових нарядів стало неможливим, 

тому для цієї мети в Бессарабію відправили вози з Київської губернії. За 

твердженням губернатора, реквізиція коней з Бессарабії могла спричинити 

повну неможливість виконання нарядів на військові роботи, а також завершити 

сільськогосподарські роботи [94, арк. 3]. 

Через величезні втрати на фронті, восени 1915 р., незважаючи на 

застереження М. Вороновича, в Бессарабській губернії знову розпочалися 

кампанії з поставок коней. Цього разу селяни чинили мовчазний опір, 
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ігноруючи відправлення коней. У відповідь на таку поведінку, 26 жовтня 

1915 р. Акерманське повітове присутствіє просило сільських старост вжити 

всіх заходів для того, щоб власники коней обов’язково доставили їх на збірні 

пункти. Невдовзі було видано обов’язкову постанову, за якою ухиляння від 

поставки коней каралося штрафом у 3 000 руб. або ув’язненням на строк від 8 

тижнів до 1 року і 4 місяці [69, арк. 56]. 

31 жовтня 1915 р., щоб забезпечити поставку коней для армії, вища 

військова влада заборонила продавати їх приватним особам. Скупників 

затримували, а всі придбані ними коні підлягали конфіскації та відправці 

найближчому військовому начальнику [67, арк. 40]. Тільки 22 листопада 1915 

р., коли запас коней Одеського військового округу було поповнено, цю 

заборону було знято [69, арк. 75]. 

У мирного населення для військових потреб закупали не лише коней, а й 

возовий транспорт з усіма його елементами. Так, 6 листопада 1915 р., за 

наказом командуючого 7-ю армією, для забезпечення військових транспортів в 

Акерманському повіті було призначено реквізицією 812 обозних коней, а також 

366 возів, 713 парних комплектів упряжу, 48 хомутів та 48 недоуздків [67, арк. 

52]. В листопаді того ж року начальник артилерії Одеського військового округу 

Н. Холодовський розпорядився провести платну реквізицію вищих сортів і 

розрядів коней, парних возів та парних упряжок [69, арк. 30]. 

Навесні 1916 р. Південно-Західний фронт О. Брусилова готувався до 

масштабної наступальної операції. Для забезпечення підвозу боєприпасів, 

підкріплень та продовольства для фронту знову була необхідна значна кількість 

тяглової сили та транспортних засобів. 3 травня 1916 р. телеграмою в 

Бессарабію повідомлялось, що армія та флот потребують якнайшвидшого 

поповнення некомплекту в парних возах та упряжі для обозу. Щоб не 

обтяжувати реквізицією населення в період польових робіт, 

Головнокомандувач наказав приступити до купівлі необхідних возів і упряжі 

особливими комісіями, які відряджалися в кожну губернію. В Бессарабській 

губернії вона розташувалась у м. Кишинів на Синадинівській вулиці у будинку 
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№ 53. Середня ціна за повозку встановлювалася в 120 руб. Проте, залежно від 

якостей, могла сплачуватися більша або менша сума. Найвища ціна за парний 

повністю шкіряний комплект упряжі встановлювалася в 65 руб., з мотузковими 

віжками – 47 руб. Військова адміністрація очікувала поставки возів та упряжі в 

першу чергу від великих землевласників, для яких це не склало б істотних 

труднощів під час польових робіт. Комісія в короткий термін повинна була 

закупити в кожній губернії по 500 возів [31, арк. 1, 3].  

 11 травня 1916 р. в Бессарабській губернії була оголошена добровільна 

поставка 976 коней за наступними цінами: верховий кавалерійській кінь – 500 

руб.; верховий інших родів – 300 руб.; артилерійський – 400 руб.; обозний 1-го 

розряду – 230 руб. У випадку ухилянь призначалася платна реквізиція за 

зниженими цінами [73, арк. 43]. Крім того, стосовно тих, хто відмовлявся 

поставляти коней, прокуратурою Одеського військово-окружного суду нерідко 

відкривалось слідство [5, арк. 1-24].  

 Вже у розпал «Брусиловського прориву», 28 липня 1916 р., в Бессарабії, з 

дозволу начальника постачання армій Південно-Західного фронту Ф. Ельснера, 

особливо уповноважений Всеросійського національного союзу, член Державної 

думи С. Тимошевський провів скупку 100 коней для п’яти санітарних загонів 

фронту [73, арк. 24]. 

Після вступу Румунії у війну, найближчою базою постачання нового 

фронту стала Бессарабія. Необхідно було підготувати війська для спільного з 

румунами наступу на ворога. В зв’язку з цим 29 жовтня 1916 р., за наказом 

Верховного головнокомандуючого, в Бессарабії проводилась поставка коней 

для поповнення відділень кінського запасу Одеського та Київського військових 

округів [67, арк. 79]. 

В роки Першої світової війни північні райони Бессарабії через бойові дії 

зазнали найбільших руйнувань. На початку 1915 р. кілька селищ північної 

частини Хотинського повіту внаслідок ворожого наступу були захоплені 

австро-угорськими військами. В кінці квітня вони були звільнені, але російське 

командування усвідомлювало, що для утримання цієї території необхідно 
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укріплювати лінію фронту. Для цієї мети робочої сили у військах не вистачало, 

тому командування використовувало в основному мирне населення 

найближчих губерній. Навесні-влітку 1915 р. жителів Хотинського повіту 

Бессарабської губернії стали масово відправляти на оборонні роботи. З 

мобілізованих селян створювалися будівельні партії, які під конвоєм у пішому 

строю відправляли до місця робіт за сотні кілометрів від домівки [280, с.88]. 

Залучення до окопних робіт торкнулося практично кожного населеного 

пункту Бессарабії. Так, 15 серпня 1915 р. правлінню невеликого с. Мансбург 

Акерманського повіту доручалося нарядити 30 робітників і 5 возів для 

відправки на роботи в Хотинський повіт. Селяни повинні були мати при собі 

кирки, лопати, сокири, казанки для кип’ятіння води та приготування їжі, а 

також продовольство на 7 днів. 5 жовтня від села знову було виділено 5 

парокінних возів для відправки на позиційні роботи в район станції Ларга, 17 

жовтня – 4 підводи для відправки робітників у Хотинський повіт, 11 листопада 

– ще 2 вози для позиційних робіт [67, арк. 6, 28, 34, 35]. 

Таку сумлінність проявляли не всі сільські управи Бессарабії. 30 вересня 

1915 р. губернатору надійшла телеграма від помічника Головного начальника 

постачання Південно-Західного фронту генерала Е. Ельснера. Останній 

зазначав, що, за повідомленням штабу армії, роботи по укріпленню армійських 

позицій гальмуються виключно внаслідок абсолютно пасивного ставлення до 

справи оборони чинів цивільної адміністрації, що в умовах військового стану 

було абсолютно неприпустимо. З цього приводу армійське командування 

постійно особисто та в письмовій формі просило місцеву владу та поліцію про 

енергійне сприяння веденню оборонних робіт. Однак ні чиновники, ні поліція 

не проявили жодних старань у справі збору та відправки робітників на 

військове будівництво. Зважаючи на це, Е. Ельснер просив губернатора 

розпорядитися, щоб чини поліції всіма засобами сприяли успішному набору 

робочих, необхідних для робіт по зміцненню позицій. Евакуація чоловіків 

призовного віку жодним чином не мала служити відмовкою щодо нестачі 
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робочих рук. З евакуйованих чоловіків призовного віку слід було формувати 

загони та спрямовувати їх на позиційні роботи [69, арк. 92]. 

В жовтні 1915 р. в Бессарабії для відновлення інфраструктури 

Хотинського повіту, зруйнованої війною, формувалися земські будівельні 

дружини з землекопів, теслярів та інших робітників. Влада залучала селян до 

таких загонів «широкими пільгами щодо військової повинності» [67, арк. 39].  

Загалом, від початку війни до 14 лютого 1916 р. на роботах в 

Хотинському повіті побувало 190 584 робітника, 31 271 віз з візниками, 64  550 

коней та 1 625 будівельних спеціалістів (Див. Додаток К.) [91, арк. 2].   

16 лютого 1916 p. вийшов закон «Про залучення населення до гужових 

перевезень продовольчих вантажів і палива». Згідно з ним, Голові Особливої 

наради з перевезення палива, продовольчих і військових вантажів надавалося 

право вимагати від населення в разі необхідності виконання гужових 

перевезень, що призначались для державних і громадських потреб. Закон 

наділяв правом встановлення гужової повинності Голову Особливої наради з 

продовольчих справ. У травні 1916 р. міністром землеробства була прийнята 

постанова про умови та порядок застосування цього закону, в якій 

роз’яснювалися та конкретизувалися його основні положення. В постанові 

зазначалося, що для здійснення перевезень могло залучатися населення, яке 

фактично мало відповідні засоби перевезення та робочі руки [31, арк. 4]. 

 На основі цього закону 25 грудня 1916 р. було видано обов’язкову 

постанову бессарабського губернатора М. Вороновича про залучення населення 

краю до примусових гужових перевезень продовольства та вантажів. Відтепер у 

випадку необхідності транспортування продовольства, фуражу, насіння та 

інших вантажів для державних і громадських потреб, мешканці Бессарабії, на 

вимогу осіб, уповноважених на те губернатором, були зобов’язані здійснювати 

такі перевезення. При цьому погонич мав самотужки навантажувати та 

розвантажувати предмети, які йому доручили перевозити. За перші 10 верст 

сплачувалося по 3/4 копійки з пуда і версти, за наступні 10 верст – по 1/2 

копійки, за кожну наступну версту – по 1/3 копійки. В період бездоріжжя ця 
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ціна збільшувалася на 30 %. Відстань примусового перевезення могла 

перевищувати 40 верст. При транспортуванні вантажу на відстань менше 10 

верст розрахунок проводився поденно по 5 руб. за парний віз з погоничем. За 

перевезення сіна та соломи розсипом сплачувалось на 15  % більше плати, 

встановленої для транспортування продовольчих продуктів. Такі ціни були 

затверджені Міністерством землеробства 23 грудня 1916 р. За ухиляння від 

виконання даної постанови винні піддавалися штрафу в розмірі 3 000 руб. або 

ув’язненню на 3 місяці [31, арк. 5]. 

В зимовий період, за наказом губернатора, піші робітники та підводи з 

візниками мали повністю відповідати всім умовам окопних робіт: мати теплий 

одяг, взуття, продовольство та фураж. Сільські управління надавали їм 

посвідчення для безперешкодного проїзду на роботи. За якість прокорму та 

догляд за кіньми, а також за цілісність фургонів з упряжжю робочі несли 

відповідальність за законами воєнного часу. Всіх, хто ухилявся від нарядів на 

позиційні роботи, мали затримувати і відправляти у волосні управління [64, 

арк. 63, 64, 66]. 

Найчастіше робітники перебували на позиційних роботах протягом 

місяця, після чого їх змінювала інша партія [64, арк. 75]. В крайніх випадках, 

коли гостро бракувало робітників чоловічої статі, жінок також відправляли на 

оборонні роботи. Це часом призводило до різного роду курйозів. В результаті 

одного з них керуючий губернією Б. Арсеньєв змушений був видати постанову, 

яка обмежувала участь жінок у військовому будівництві. В ній зазначалося, що, 

для уникнення непорозумінь, на подібні роботи «зареєстрованих повій не 

відправляти абсолютно» [64, арк. 61]. 

На оборонні роботи з усієї губернії відправляли дедалі більше людей. 

Так, лише по Кишинівському повіту в 1916 р. селяни щоденно відправляли 400 

возів на окопні роботи та на будівництво залізниці, 500 возів на підвезення дров 

для м. Кишинева та 500 возів на доставку хліба для діючої армії [211, с. 627]. 

До кінця лютого 1916 р. повітові справники навіть повідомляли, що в повітах 

«працездатних людей не залишилося» [260, с. 105]. Тому для зведення 
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укріплень почали мобілізовували хворих, старих, підлітків і навіть дітей. 

Начальник 5-ї будівельної партії з району Кишинева 18 червня 1916 р. 

скаржився в Одеський військовий округ на те, що «присилають багато 

старезних старих, багато з великими грижами, багато з величезними виразками 

на ногах і всякими іншими захворюваннями, котрі абсолютно не дозволяють 

працювати» [256, с. 90]. 

Селяни Бессарабії, мобілізовані на оборонні роботи, повідомляли в 

місцеву пресу: «Якщо можна говорити про експлуатацію робітників капіталом, 

то на військовозобов’язаних ця експлуатація позначилася більше, ніж на інших 

робітниках» [149]. 

Спочатку на позиційні роботи зазвичай направляли лише мешканців 

сільської місцевості. Однак у травні 1916 р. Головний начальник Одеського 

військового округу видав обов’язкову постанову, за якою на окопні та дорожні 

роботи губернській владі можна було призначати жителів міст – представників 

робітничого класу. Тому генерал-губернатор просив надати відомості про 

кількість жителів міст і професії робітників, які могли бути відправлені на 

роботи. Під цю категорію підпадали здорові міщани віком від 17 до 55 років, 

що працювали поденно або взагалі були вільними від роботи та не перебували 

на службі [48, арк. 3]. 

 10 липня 1916 р. відомості про «робочу силу Бессарабської губернії» було 

зібрано та передано до окружного штабу. Виходячи з цих даних, на 

різноманітні роботи з Бессарабії примусово могло бути відправлено 35 805 

чоловіків, 27 568 жінок, 21 144 підлітки (всього 84 517 робітників) та 13 536 

возів. Однак, щоб не завдати збитків господарству регіону, можливо було 

залучити лише 7 114 чоловіків, 6 323 жінки, 5 204 підлітки (всього 18 641 

робітник) та 2 491 возів (Див. Додаток Л) [92, арк. 41]. Як бачимо, різниця 

величезна, що свідчить про значну напругу сил та збитки, яким піддавалося 

населення краю через роботи військового значення. 

У 1916 р. стало очевидним, що Румунія найближчим часом вступить до 

війни на боці Антанти. Це означало, що Росії доведеться допомагати новому 
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союзнику та забезпечувати додаткову зону бойових дій в безпосередній 

близькості до Бессарабської губернії. У вересні 1916 р. губернатор Бессарабії, 

щоб мати уявлення про наявну робочу силу, надіслав наказ місцевій владі 

зібрати та надати про це повні відомості. Його цікавили кількість дорослих 

чоловіків і жінок, юнаки та дівчата, які могли бути відправлені пішими 

робітниками на позиційні роботи; максимальне число возів, їх власники. Хворі 

жителі, а також ратники, відпущені для лікування, не підлягали внесенню до 

списків [64, арк. 74]. 

Після вступу Румунії до війни, щоб убезпечити Бессарабію, було 

розпочато зведення укріплень. Найактивніше це проводилось на півдні губернії, 

в Дунайсько-Добруджанскому оборонному районі (територія від гирла Дунаю 

до впадіння в нього Пруту). Як і раніше, до різноманітних оборонних робіт 

активно залучалось місцеве населення. У вересні 1916 р. в Ізмаїльський повіт, 

за наказом губернатора, необхідно було направити парокінні вози, придатні для 

окопних робіт, а також працездатних піших працівників віком від 15 до 50 

років. Причому призначенню на роботи в першу чергу підлягали євреї у віці від 

16 до 55 років [64, арк. 29]. 

Значна частина нарядів, що призначалася військовими начальниками в 

цей час, так чи інакше стосувалися робіт на річці Дунай, для яких краще 

підходили місцеві рибалки. Серед них було багато жителів посаду Вилкове 

Ізмаїльського повіту. Перші дані про їх відправку на позиційні роботи в фондах 

Комунальної установи «Ізмаїльський архів» датуються 16 червня 1916 р. Тоді, 

відповідно до телеграми Головного начальника Одеського військового округу 

генерал-губернатора М. Ебелова, начальник 7-ї будівельної партії позиційних 

робіт звернувся з проханням до Вилковського посадського управління. Воно 

мало своїм розпорядженням направити в с.  Картал (нині с. Орловка, 

Ренійський район Одеської області) 100 рибалок, яких можна було заміняти 

іншими кожні 2 тижні. 19 червня необхідна кількість вилковців пароплавом 

були відправлені до коменданта Картальських позицій полковника О. 

Судровського [43, арк. 8-9]. 
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З цього моменту в посад Вилкове постійно надходили подібні запити. Це 

завдавало удар по господарству місцевих жителів, для яких головним 

промислом було рибальство. До 10 липня 1916 р., за підрахунками посадського 

голови С. Гневуша, на підзвітній йому території числилось 5 318 осіб (2 640 

чоловіків та 2 678 жінок). З них на військову службу було мобілізовано понад 1 

000 та ще 150 перебували в інших містах. Отож, загалом було всього 4 403 

людини. Виключаючи чоловіків і жінок, яким було понад 60 років і дітей та 

підлітків до 16 років, – число становило близько 2  700. При цьому здорових 

чоловіків і жінок на весь посад було лише 1 700. З них на вимогу військових 

начальників посадською управою вже призначалися в наряди: на позиції в с. 

Картал через кожні 2 тижні 100 рибалок; на землечерпальний караван для 

навантаження вугілля щотижня 12 чоловік; для розвантаження вугілля з 

транспортів через кожні 2-3 тижні близько 100 робітників; для навантаження 

піску на баржі до 100 осіб.   

Таким чином, загалом щомісяця на всі ці роботи відправлялося близько 

450 чол. Тому рибалити могли тільки 500 осіб. Відомо, що раніше рибальством 

промишляло близько 2 000 осіб. Таке значне скорочення чисельності рибалок 

розладило місцеве господарство.  В зв’язку з цим С. Гневуш на початку липня 

1916 р. звернувся до губернатора з проханням не обтяжувати населення посаду 

новими нарядами на різноманітні роботи. Він стверджував: «Якщо буде 

призначено ще один новий наряд на окопні роботи, то 2/3 господарств 

прийдуть в повний занепад, і багато сімей до зими опиняться в критичному 

становищі» [43, арк 13]. Та умови військового часу змушували представників 

влади нехтувати збитками, що зазнавали господарства мирних жителів. На 

прохання посадського голови бессарабський губернатор М. Гільхен 

рекомендував: «Необхідно враховувати сімейний стан осіб, які залучаються до 

роботи, щоб не направлялися робітники від сімейств з малим числом 

працездатних осіб, а також звільнялися від наряду неповнолітні дівчата та 

обмежувалися жінки» [43, арк 30]. Така відповідь, звісно, не могла полегшити 

жителям посаду виконання нарядів та забезпечити їх їжею.  
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20 липня 1916 р. до Вилковської посадської управи надійшов новий наряд 

на роботи, пов’язані з прокладанням телефонної мережі Вилкове – Кілія. 

Зокрема, від посадського голови вимагалось призначити 1 парокінний, 5 

однокінних возів та 2 човни для перевезення необхідних матеріалів у 

с. Жебріяни (нині с. Приморське Кілійського району Одеської області) [43, арк. 

15]. Після того, як телефонну мережу було проведено, на місцевих жителів 

було покладено обов’язок відправляти човни для усунення пошкоджень 

телефонного та телеграфного дротів [43, арк. 43]. Частими були запити щодо 

направлення необхідної кількості човнів та рибалок для проміру дунайських 

гирл [43, арк. 50]. Крім відправки на різноманітні роботи, населення посаду 

підлягало різноманітним реквізиція. Наприклад, 7 січня 1917 р. до вилковської 

управи надійшов наказ відправити 100 каюків (човни с пласким дном) великих 

розмірів в Ізмаїл для спорудження мосту [43, арк. 55]. Звісно, управа в своєму 

розпорядженні човнів не мала, тому реквізувала каюки в місцевих мешканців і 

10 січня відрядила їх до Ізмаїла [43, арк. 64]. Такий стан речей для вилковців 

погіршувався ще й мобілізацією до армії. У випадку призову на військову 

службу робітника, котрого було направлено для виконання нарядів, його слід 

було замінити [43, арк. 19].  

Керівництво посаду не залишало спроб полегшити долю населення, 

зменшивши кількість нарядів. 17 вересня 1916 р. надійшла вимога начальника 

оборони Дунайсько-Прутського району надіслати вилковців для спостереження 

за ворожими підводними човнами. С. Гневуш відповів, що посадська управа 

виконає цей наряд, але він «є надзвичайно понад-сильним, зважаючи на 

відсутність рибалок». Тому посадський голова просив скасувати його [43, арк 

38]. 19 жовтня 1916 р. С. Гневуш скаржився коменданту Картальских казенних 

робіт на те, що чоловіче населення, здатне до праці, значно зменшилося, тому 

на рибні промисли для прогодування малолітніх членів сім’ї повинні були 

відправлятися жінки, залишаючи дітей під наглядом старих, не здатних до 

праці людей. Зважаючи на те, що малочисельним рибалкам, які залишилися в 

посаді, доводилося нести, на вимогу військових властей, наряди по 
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навантаженню та розвантаженню вугілля, по промірюванню Дунаю, по 

встановленню телеграфу та інші військові потреби, посадський голова просив 

звільнити на майбутнє рибалок від обтяжливого для них наряду на Картальскі 

роботи [43, арк. 39]. Відповіді на ці запити в фондах архіву не збереглись, але, 

зважаючи на жорстку позицію військової влади в подібних питаннях, з високою 

долею вірогідності можна стверджувати, що посадський голова отримав 

негативну відповідь. 

В кінці жовтня 1916 р. в посаді Вилкове розповсюдились холерні 

захворювання. С. Гневуш звернувся до голови Ізмаїльського повіту з 

наступною телеграмою: «У посаді лютують холерні захворювання, тому прошу 

вказівки Вашого превосходительства, чи слід виконувати наряд вилковських 

рибалок за вимогою військових властей на казенні роботи в Карталі». Здавалося 

б, повітова адміністрація, запобігаючи розповсюдженню холери, мала б не 

допустити виїзду людей з уражених територій, але у Вилкове надійшла 

телеграма з вказівкою, що наряд робочих все одно має бути виконаний [43, арк. 

40-41]. 

Незважаючи на важкий тягар різноманітних повинностей, що випали на 

долю вилковців, вони сумлінно виконували всі завдання. Цей факт не 

залишився поза увагою влади. В кінці 1916 – на початку 1917 рр. 83 рибалок 

посаду Вилкове було нагороджено срібними нагрудними медалями «За 

старанність» на стрічці ордену Св. Станіслава [43, арк. 66]. Крім того, за 

сумлінну працю жителі посаду заслужили щиру вдячність контр-адмірала М. 

Веселкіна, який в описуваний період завідував усіма роботами в Дунайсько-

Добруджанському оборонному районі. 3 грудня 1916 р. його призначили 

комендантом Севастопольської фортеці та військовим губернатором м. 

Севастополь. Відправляючись на нове місце служби, він надіслав вилковському 

посадському голові телеграму зі словами вдячності. Її копія збереглась у 

фондах КУ «Ізмаїльський архів»: «Прошу прийняти особисто та передати 

жителям посаду Вилкове мій прощальний привіт. Їдучи сьогодні в Севастополь 
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несу із собою найтепліші спогади про моїх численних вилковських друзів» [40, 

арк. 275]. 

Восени-взимку 1916 р. для поліпшення армійської транспортної 

інфраструктури в Бессарабії відділом військових сполучень Одеського 

військового округу велось спорудження польової кінної залізниці від станції 

Етулея до мосту через Дунай навпроти Ісакчі (42 версти). Для цієї справи від 

Акерманському повіту було направлено 60 возів та 60 робітників, а від 

Ізмаїльського – 585 возів та 1 275 робітників. Однак, через спротив місцевої 

влади роботи неодноразово зривались та припинялись [18, арк. 6-9].  

  Серед матеріалів Національного архіву Республіки Молдова було 

виявлено дані, що станом на 14 березня 1917 р. з Бессарабської губернії були 

задіяні: на дорожніх, шосейних та мостових роботах 24 686 робітників та 9 461 

віз; на перевезенні військових вантажів та дров 7 753 робітника та 6 323 

підводи; на роботах з потреб хлібармії – 6 965 робітників та 6 685 возів; на 

обслуговуванні військових частин 4 794 робітника та 3 746 підвод; в нарядах – 

44 198 робітників та 24 215 підвод. Загалом – 88 396 осіб та 50 430 возів. 

Вільними в Бессарабії для нових нарядів залишались лише 8 381 робітник та 

2 165 возів (Див. Додаток М.) [94, арк. 210]. 

Умови праці були надзвичайно важкими. Робочий день тривав з 5:00 

ранку до 7:00 вечора. Гарячого харчування для робітників майже не було навіть 

там, де працювали великі партії. Лікар земського союзу міст, обстеживши 

низку дорожніх загонів, у доповідній записці писав: «Всі загони розміщені в 

тимчасових куренях, нашвидкуруч складених майже з гілок дерев, критих 

здебільшого корою. У 332-му і 340-му загонах є землянки на 250-300 чоловік. 

Землянки майже не просихають, багато з них визнані незадовільними. 

Харчування робочих проводиться земським комітетом вельми незадовільно» 

[17, арк. 145].  

На оборонних роботах мали місце значні зловживання місцевого 

командування. Начальник інженерної служби Південно-західного фронту в 

своєму повідомленні головному керівнику позиційних робіт Одеського 
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військового округу від 27 травня 1916 р. визнавав, що підрядники, 

користуючись примусовою працею місцевого населення, платять робочим 

значно менше встановленої військовим відомством поденної плати. Далі він 

вказував на надмірні штрафи, передбачені при відлучці з робіт, хоча б і в 

святковий день, на базари задля купівлі продуктів, причому вираховувався із 

заробітної платні не лише прогульний день, але й попередні робочі дні [256, с. 

91]. 

Окремі посадові особи та установи виявляли крайню неквапливість у 

сплаті грошей мешканцям за реквізоване для потреб армії та будівельних робіт 

майно. В багатьох випадках затримки допускалися без достатніх підстав, 

внаслідок недбалості та байдужості до інтересів населення. В зв’язку з цим 

командувач Південно-Західним фронтом генерал М. Іванов 22 грудня 1915 р. 

видав наказ про вжиття заходів щодо усунення подібних безпорядків. 

Оголошувалося, що при з’ясуванні обставин затримки у видачі грошей, якщо 

такі могли бути усунені розпорядженням найближчого начальства, на винних 

осіб покладалось дисциплінарне стягнення. Потерпілим повідомлялося про 

право вимагати з осіб, визнаних винними, винагороду за збитки в розмірі 

законних відсотків за зволікання в сплаті. Стягнення подібного роду збитків 

відбувалося за розпорядженням військового начальника, шляхом утримання з 

державного жалування винної особи [73, арк. 40]. 

Незважаючи на складні умови військового часу, населення Бессарабії 

відносно терпляче переносило всі види повинностей. У політичному огляді по 

Бессарабській губернії за жовтень 1915 – лютий 1916 р. керівництво 

губернського жандармського управління свідчило: «через спорудження в 

північній частині губернії цілої низки укріплень, військове начальство вимагає 

кілька десятків тисяч робітників і тисячі возів з усієї території губернії. Не було 

випадку відхилення від виконання сього або опору при відправці цієї маси, яка 

часто слідувала на місця роботи залізницею в повному порядку майже без 

нагляду. Погана організація цієї справи на місці роботи, коли тисячі людей по 

два-три дні чекають нарядів під відкритим небом, в степу, викликає лише 
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пасивний протест шляхом втечі на місце проживання. При цьому, втікачі, 

повернуті назад поліцією, покірливо з’являються на місця роботи навіть 

одиночним порядком» [293, с. 16]. 

Втечі з оборонних робіт були досить розповсюдженим явищем. Восени 

1916 р. 100 возів, відправлених на роботи по спорудженню польової залізниці 

Етулея – Дунай, втекли [18, арк. 23]. В грудні 1916 р. Бессарабський губернатор 

інформував, що вози, спрямовані в Рені для постачання армії хлібом, 

самовільно повертаються додому. В зв’язку з цим місцевій владі та населенню 

було оголошено попередження про неприпустимість подібних дій, а винні були 

покарані за законами воєнного часу [64, арк. 60]. 16 травня 1916 р. з Оргєєва 

повідомляли, що 200 погоничів, не приступаючи до роботи, самовільно 

роз’їхалися по домівках. 31 травня начальник позиційних робіт Резінського 

району доносив, що 2 000 робітників з Оргєєвського повіту під час переходу в 

район с. Шолданешти розбіглися по домівках. В цей же час з 5-ї і 8-ї 

будівельних партій, що знаходилися в районі Кишинівського та Оргєєвського 

повітів, роз’їхалися по домівках 765 погоничів та самовільно залишили роботу 

4 032 робітники [212, с. 609].  

Під час відбування будівельних нарядів населення активно крало 

матеріали, призначені для спорудження оборонних укріплень. Чиновниками 

така тенденція пояснювалася «в силу повної відсутності в місцевого населення 

свідомості тієї шкоди, яка наносилася цим обороні своєї батьківщини». При 

цьому чини поліції не проявляли належних старань у справі пошуку злочинців. 

Губернатор був страшенно незадоволений таким недбалим ставленням до своїх 

обов’язків в умовах воєнного часу. 10 жовтня 1916 р. в своєму зверненні до 

повітових справників і поліцмейстерів він заявляв: «В доповнення до моїх 

неодноразових циркулярних розпоряджень, вважаю за необхідне знову 

пред’явити категоричні вимоги про напругу чинами бессарабської поліції всіх 

сил своїх для успішного негайного здійснення завдань, покладених на них за 

родом службової діяльності. В усвідомленні обов’язку та відповідальності, що 

лежить на мені, я буду нещадно карати за злочинну повільність» [73, арк. 47]. 
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Важким тягарем для населення Бессарабії в роки війни стало розміщення 

в населених пунктах військових частин та установ за квартирною повинністю. 

Квартирне забезпечення військ здійснювалось за рахунок скарбниці, однак у 

надзвичайних обставинах, однією з яких була війна, відведення квартир 

військам залишалось на обов’язку обивателів. Від постою звільнялися казенні, 

удільні, церковні та монастирські будівлі, крім тих, що віддавалися в найм. 

Міські та сільські управління мали розміщувати офіцерів і нижчих чинів по 

оселях місцевих мешканців у випадках, коли розквартирування їх іншими 

способами було неможливим. В селищах, що не входили до складу сільських 

товариств, а також в будинках осіб, не підпорядкованих веденню сільського 

громадського управління, квартири відводились по квитках, котрі видавались 

земськими управами. На громадське управління також покладався обов’язок 

найняти або відвести квартири для офіцерів цілої військової частини, якщо 

останні не зможуть найняти собі квартири за встановлені оклади [188,  с. 851-

852]. 

Крім відведення житла, місцева адміністрація мала забезпечувати 

військові установи транспортом та всім необхідним, для ведення їх роботи. 

Міських та сільських голів буквально завалювали проханнями відправити один, 

два і більше возів з візниками на різноманітні потреби. Наприклад, 30 жовтня 

1915 р. Ізмаїльська міська управа відправила 2 парокінні вози для доставки 

нижчих чинів на збірний пункт у м. Бендери. День по тому туди ж, на вимогу 

кур’єра, було терміново відправлено підводу з важливими паперами. 12 

листопада 1915 р. вийшла постанова про черговий призов ратників ополчення 

2-го розряду. Для їх відправки на збірний пункт від Ізмаїльської міської управи 

також було надано 32 підводи. 15 грудня того ж року від командира 628-ї пішої 

Томської дружини державного ополчення, що розміщувалась в Ізмаїлі, 

місцевому поліцмейстеру було надіслано лист з проханням, щоб 25 возів були 

завжди напоготові – для евакуації поранених через м. Болград на ст. Троянів 

Вал [27, арк. 1, 3, 4, 7]. 
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 Після вступу Румунії до війни, Росія розмістила значну кількість своїх 

підрозділів у Бессарабській губернії. Так, з 7 по 28 листопада 1916 р. у 

домовласників Ізмаїла та його околиць розміщувалися офіцери та нижчі чини 

457-го Корочанського піхотного полку 115-ї піхотної дивізії. В 61 господаря 

протягом цього періоду в різний час побувало 136 офіцерів з 67 ординарцями, а 

у 166 домовласників – 3 070 нижчих чинів (підрахунки автора) [29, арк. 1-12]. У 

лютому 1916 р. у 65 домохазяїв м. Рені було розміщено 501 чин 507-го 

Речицький піхотного полку [37, арк. 3-4]. 

 Нерідко солдати, що перебували на постої, завдавали господарям великих 

незручностей та збитків. Наприклад, у одного з мешканців с. Баймаклія 

Ізмаїльського повіту військовослужбовці порозбивали шибки, поздирали 

черепицю з даху та завдали збитків господарству на 171 руб. [37, арк. 18]. Та 

найчастішими правопорушеннями, які коїли солдати по відношенню до 

цивільного населення, були різного роду крадіжки. В роки війни Одеський 

військово-окружний суд часто проводив розслідування з цього приводу. Так, 8 

березня 1916 р. було відкрито справу по звинуваченню рядового 40-го 

піхотного запасного батальйону Г. Інтілова в пограбуванні міщанки Е. Кригер в 

м. Кишинів [8, арк. 1-64]. 4 лютого 1917 р. почалось розслідування по 

звинуваченню рядового 40-го піхотного запасного полку В. Калугоряна у втечі 

зі служби та крадіжці грошей та полотна в будинку селянки Д. Мокан в с. 

Корнілени Кишинівського повіту [11, арк. 1-71]. 

Восени 1916 р. влада звернулася до населення з проханням, щоб військові 

команди, котрі проходили через населені пункти краю, забезпечувалися хлібом. 

Тоді ж місцевим жителям було заборонено продаж і вивезення їстівних 

припасів з сіл, оскільки продовольство було необхідне для військових частин, 

розквартированих в населених пунктах, а також тих, які проходять через них 

[52, арк. 99, 202]. Пізніше з тієї ж причини селянам взагалі заборонили 

продавати продукти приватним особам та іншим військовим частинам, а тільки 

тим, що розміщувались в їх місцевості [75, арк. 20]. 
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2 березня 1917 р. губернатор М. Воронович своєю постановою нагадав 

населенню, що за Статутом земських повинностей квартирна повинність є 

обов’язком міських і сільських управлінь. Тому в зимовий час вони мають 

дбати про постачання військ паливом. Якщо громадські управління не мали 

коштів, то могли просити в земства видати аванс. При цьому слід було вказати 

кількість військ, що квартирувались у населеному пункті, та приблизну суму 

грошей [68, арк. 44]. 

Взимку 1917 р. до Бессарабії продовжували перекидати додаткові 

військові сили. Навесні планувалося провести масштабну наступальну 

операцію на Румунському фронті. В зв’язку з цим у населених пунктах, де 

квартирувалися війська, для передислокації підрозділів взимку та навесні 1917 

р. залучали цивільний транспорт. Про інтенсивність, з якою працювало місцеве 

населення на потреби військових частин, можна судити з кількості возів, 

наданих сільським управлінням с. Бородіно Акерманського повіту. За період з 

18 січня до 4 квітня на запити військових частин було відправлено 102 

парокінні підводи для найрізноманітніших цілей: перевезення офіцерів та 

нижчих чинів, доставки військових вантажів, документів, продовольства, 

фуражу тощо [59, арк. 1-11]. 

В січні 1917 р. командувач 1-ї батареї 3-ї Кавказької стрілецької 

артилерійської бригади, розташованої в с. Ново-Трояни, вимагав у місцевого 

правління 15 пар заводських коней з амуніцією для перевезення вантажу 

батареї та управління 1-го дивізіону бригади до м. Кубей. Пізніше – ще 13 возів 

для доставки фуражу, продовольства та палива [75, арк. 13]. 

Навесні того ж року виявилось, що у військової адміністрації відсутні 

паливо та в достатній кількості державні хлібопекарні для забезпечення армії 

готовим хлібом. У зв’язку з цим жителі сіл краю були обтяжені ще однією 

повинністю. За наказом начальника 6-го армійського корпусу, населення 

зобов’язувалося негайно приступити до випічки хліба з державного борошна 

для солдатів. Обивателям оголошувалося, що вони не можуть відмовитись від 

цієї справи під жодним приводом [75, арк. 21]. 
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Після Жовтневого перевороту армія, доведена до крайнощів через погане 

забезпечення, почала виходити з-під контролю командування. Бійці масово 

залишали позиції та відправлялися додому. В кінці 1917 р. безліч дезертирів з 

Румунського фронту наводнили Бессарабію, почались грабунки та мародерство. 

Щоб уникнути цього, в деяких повітах сільським волостям наказувалося 

організувати озброєний самозахист. Місцева інтелігенція мала зібрати здорових 

людей в «народну самоохорону». Кожен мав озброїтися, чим міг, та стати на 

захист своїх населених пунктів. В наказі зазначалося, що «армія Румунського 

фронту, завдяки анархії та розкладанню, не отримуючи продовольства, одягу, 

кинула фронт … холодна і голодна армія в пошуках притулку та прожитку, в 

гніві своєму може змести з лиця землі усі містечки й села, як це вже 

траплялося». Рекомендувалося негайно скликати сільські сходи, приступити до 

організації пунктів для годування військ, які можуть пройти через села. 

Кожному свідомому селянину слід було виділити 5-10 пудів пшениці для 

виготовлення печеного хліба, щоб солдати, котрі могли прийти, «зустріли 

гостинність і пішли з миром, а не злобою» [67, арк. 269]. 

 Отже, під час війни бессарабців активно залучали до діяльності по для 

задоволення армійських тилових цілей (працювали конюхами, погоничами). 

При цьому місцевим мешканцям доводилось також виконувати різноманітні 

повинності (військово-кінну, возову, квартирну). З 1915 р. їх стали масово 

залучати до окопних робіт, що проводились на території губернії та 

найближчих ділянках фронту. Все це було важким тягарем для цивільного 

населення Бессарабії. 

 

 

 

Висновки до розділу 

 

Мешканці Бессарабської губернії під час Першої світової війни були 

призивані до армії та несли службу на загальних засадах. За нашими 
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підрахунками, кількість бессарабців, які могли послужити джерелом для 

поповнення армії під час війни, в 1914 р. становила близько 306 440 чол. Це 

приблизно 12 % населення краю. В роки Першої світової війни мобілізації в 

Бессарабії мало чим відрізнялися від загальноросійських. Війна вичерпала 

значну частину людських ресурсів краю. Мобілізація крайньої категорії 

військовозобов’язаних (ратників 2-го розряду ополчення) завдала відчутного 

удару по нормальному функціонуванню цивільних сфер життя Бессарабської 

губернії. Тому звичайною стала практика відстрочок призовників не лише за 

сімейним станом або хворобою, а й працівників державних та медичних 

установ, потреба в яких була дуже високою. Станом на жовтень 1917 р. з 

Бессарабської губернії на війну було відправлено близько 256 300 чол.  

 В роки війни значна кількість призваних самовільно відлучались зі своїх 

військових частин, за що потрапляли до категорії дезертирів. Їх розшуком, крім 

військових, займалась і цивільна влада Бессарабії. Однак основна маса солдат-

бессарабців проявили мужність і героїзм в роки війні, за що були відзначені 

бойовими нагородами.  

 Цивільне населення Бессарабської губернії, як однієї з найближчих до 

фронту, постійно мобілізовувалось для виконання різноманітних армійських 

тилових робіт. Найчастіше це була робота в обозі: погоничі, конюхи тощо. 

Разом з тим, селяни мали відбувати військово-кінну та возову повинності. 

Причиною такого рішення був слабкий розвиток транспортної системи в 

імперії. Також на плечі місцевих жителів від самого початку війни було 

покладено спостереження за появою ворожих диверсантів та польотами 

аеропланів. Усі стани губернії зробили посильний внесок у справу війни. Так, у 

серпні 1914 р. з парафіяльних священиків Бессарабії було сформовано 

Духовний загін. На початку вересня, після короткого навчання, його членів 

було відправлено до різних ділянок фронту, де вони мали підтримувати 

солдатів не тільки духовно, а й виконувати медично-санітарні функції.  

В 1915 р. військові дії перемістилися на територію Бессарабської губернії. 

Для утримання цієї території необхідно було укріплювати лінію фронту. Однак 
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робочої сили у військах не вистачало, тому командування використовувало в 

основному мирне населення. З мобілізованих селян створювалися будівельні 

партії. Протягом 1915-1917 рр. залучення до окопних робіт торкнулося 

практично кожного населеного пункту Бессарабії. Навесні 1917 р. з 

Бессарабської губернії на різноманітних роботах оборонного значення були 

задіяні 88 396 осіб та 50 430 возів. При цьому вільними від нових нарядів по 

всьому краю залишились лише 8 381 робітник та 2 165 возів. Крім того, 

цивільне населення обтяжувалось постоями військових частин, розміщених на 

території краю. Їх бессарабці зобов’язані були забезпечити не тільки житлом, 

але й транспортом, паливом, їжею. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

РЕГІОНУ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

 

 

 

3.1. Використання сільськогосподарських ресурсів Бессарабії на 

військові потреби 

 

 Перша світова війна стала складним випробуванням не лише для 

населення ворогуючих країн, а й для їх економік. Масштаби бойових дій 

вперше в історії змушували повністю перебудувати виробництво на потреби 

військового часу. 

 Гостро в роки війни стало продовольче питання. Чисельні армії та 

населення, зайняте на виробництві військового спорядження, потребували 

величезних обсягів продуктів. Росія на початку ХХ ст. в основному залишалась 

аграрною країною та була одним з лідерів на світовому ринку продовольства. В 

перші роки війни її населення не відчувало особливих проблем з постачанням. 

Однак поступово на фронт забирали все більше людей, а з сільського 

господарства капітал перекачували до військової промисловості, що завдавало 

удару по селянським господарствам. 

 Як і більшість регіонів Російської імперії, Бессарабія була майже 

абсолютно аграрним краєм. У сільському господарстві тут було зайнято 80 % 

населення. В передвоєнний період тільки вісім губерній Росії давали більше 

чверті збору зернових по країні – Херсонська, Бессарабська, Таврійська, 

Донська, Катеринославська, Саратовська, Самарська та Оренбурзька. Валові 

збори хліба тут досягали близько тонни на людину [283, с. 55].  

 Середньорічний збір жита в Бессарабії в 1909-1913 рр. складав 11 823,9 

тис. пудів, пшениці – 35 775,6 тис. пудів, ячменю – 38 045,8 тис. пудів, вівса – 4 
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919,5 тис. пудів. У середньому продовольчий хліб (жито, пшениця) на душу 

населення тут складав 27,1 пудів, а фуражу (ячмінь, овес) – 16,89 пудів. При 

цьому споживання на душу населення по всій Європейській Росії складало 

відповідно – 15,12 та 7,96 пудів [245, с. 100].  

 В довоєнні роки Бессарабська губернія відігравала помітну роль в 

постачанні зерна Росією на міжнародний ринок (75 млн. пудів щорічно) [256, с. 

63]. Під час війни, коли експорт був мінімальним, губернія була великим 

постачальником хліба (передусім пшениці та ячменю) на внутрішній ринок 

країни. В Європейській Росії 32 губернії потребували привозного хліба, котрий 

міг поставлятися з 18 губерній, що мали надлишки продовольчого зерна. При 

цьому, більше двох третин надлишків було зосереджено всього в 6 губерніях 

(Область Війська Донського, Бессарабська, Катеринославська, Самарська, 

Таврійська) [245, с. 100-101]. 

Крім того, під час Першої світової війни Бессарабія була прифронтовою 

зоною, тому стала одним з головних джерел поповнення продовольства та 

фуражу для діючої армії. З перших років війни вона відігравала важливу роль в 

постачанні спочатку Південно-Західного, а потім і Румунського фронтів. 

 Завдання продовольчого та фуражного забезпечення країни та фронту з 

початком війни було покладене на Головне управління землеустрою та 

землеробства (з 1916 р. – Міністерство землеробства), очолюване соратником 

П. Столипіна – О. Кривошеїним. В регіонах діяли уповноважені Міністерства 

землеробства по закупівлям хліба для армії. В Бессарабії, як і в більшості 

губерній Російської імперії, уповноваженим став голова губернської земської 

управи – К. Мімі [244, с. 25-26].  

 Щоб реально оцінити, які ресурси можна було мобілізувати з 

Бессарабської губернії, інтендантство Одеського військового округу з перших 

днів мобілізації звернулося до місцевої влади з проханням негайно надати 

відомості про наявні продукти в населення, незалежно від бажання власників 

продавати їх [65, арк. 133]. 
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 До кінця 1914 р. такі дані було зібрано по всій губернії та передано 

інтендантству. Наприклад, у жителів Акерманського повіту чиновники 

нарахували наступну кількість продуктів: жито – 23 239 пудів, пшениця – 

873 954 пуда, житнє борошно – 909 пудів, пшеничне борошно – 20 354 пуда, 

пшенична крупа – 257 пудів, гречана крупа – 2,5 пуда, овес – 144 992 пуда, 

ячмінь – 1 271 576 пудів, сіно – 201 145 пудів, солома – 1 608 286 пудів, 

картопля – 157 523 пуда, цибуля – 2 811 пудів, сіль 1 091,5 пудів, капуста – 68 

959,5 пудів, молоді бики – 6 686 голів, барани – 19 261 голова. 

З них продати інтендантству Одеського військового округу селяни та 

комерсанти були готові: жито – 11 730 пудів, пшениця – 191 973 пуда, житнє 

борошно – 139 пудів, пшеничне борошно – 1 535 пудів, пшенична крупа – 400 

пудів, гречана крупа – 2 пуда, овес – 15 844 пудів, ячмінь – 437 968 пудів, сіно – 

23 449 пудів, солома – 343 891 пуд, картопля – 21 328 пудів, цибуля – 847 пудів, 

капуста – 27 641,5 пудів, сіль – 196,5 пудів, молоді бики – 3 218 голів, барани – 

8 846 голів (підраховано автором) [46, арк. 1-448]. 

Не всі ці продукти потрапили до складів армії. 9 серпня 1914 р. 

Бессарабський губернатор повідомляв земських начальників, що в деяких 

місцевостях губернії селяни, довіряючи чутками, прагнули спішно продати свій 

врожай. Цим скористалися «недобросовісні скупники», котрі закуповували хліб 

по вкрай низькій ціні. В зв’язку з цим губернатор вимагав роз’яснити, що немає 

ніяких підстав, котрі виправдовували б нагальний продаж 

сільськогосподарських продуктів. Більше того, за його твердженням, попит на 

внутрішньому та міжнародному ринках мав встановити нормальну ціну на хліб 

[65, арк. 131]. 

Однак, замість аргументованих цін, селяни отримували «тверді» 

(затверджені урядом), за якими скуповувались припаси для армії. Вони 

зазвичай були нижче ринкових і невигідними для селян. Тому нерідко 

реалізація продовольства йшла, незважаючи на заборони, контрабандою 

закордон, найчастіше в Румунію. Так, 17 листопада 1914 р. Головний начальник 

Одеського військового округу повідомляв губернатора, що до нього дійшли 
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відомості про переправлення великої кількості продуктів з Бессарабії по Дунаю 

в Галац [65, арк. 207]. 

В січні 1915 р. по губернії було наказано знову зібрати та надати всі 

відомості про кількість наявних запасів пшениці, житнього борошна, вівса, 

ячменю, пшениці та інших продуктів. Цього разу оголошувалось, що за 

приховування продуктів або невірно вказану їх кількість винні 

«піддаватимуться суворій відповідальності» [66, арк. 10, 33]. 

На початку 1915 р. уряд Росії здійснив низку кроків щодо впорядкування 

процесу закупівлі припасів для армії. Так, 2 березня 1915 р. було опубліковано 

наказ Ради Міністрів, за яким командувачам військ надавалися наступні 

повноваження: встановлювати граничні ціни на продовольство та фураж; 

проводити реквізиції; забороняти вивезення продуктів, необхідних для армії та 

флоту. Однак, зазначені заходи застосовувалися командувачами лише за згоди з 

представниками Головного управління землеробського контролю та 

губернаторами. Їх реалізація лежала на цивільній владі, котра мала сприяти 

військовим усіма наявними засобами. 

Головним завдання даної постанови оголошувалось надання російській 

армії можливості отримати всі необхідні припаси до визначеного терміну та за 

цінами, що не перевищували б норму. Тільки після досягнення цієї мети, 

місцева влада мала потурбуватися про задоволенням потреб мирного населення 

в продовольчих запасах, насінні та фуражі [69, арк. 97]. 

Користуючись такими повноваженнями, 9 березня 1915 р. генерал-

губернатор М. Ебелов видав обов’язкову постанову по Одеському військовому 

округу, яка забороняла: 

- скупку різного роду предметів першої необхідності, для яких ціну було 

встановлено особливими розпорядженнями; 

- будь-яке посередництво між торговцем предметами першої необхідності 

та споживачами, з метою отримання прибутку; 

- придбання палива на міських складах, станціях або інших місцях не для 

власного користування, а з метою перепродажу; 
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- надмірне, не викликане дійсною необхідністю, підвищення цін на 

борошно та зернові продукти. 

За порушення цієї постанови винного чекали 3 місяці ув’язнення або 

3 000 руб. штрафу [70, арк. 3]. 

 15 березня 1915 р. було видано ще одну обов’язкову постанову. Нею 

Головний начальник Одеського  військового округу заборонив вивозити 

борошно та зернові продукти з однієї губернії в іншу. При цьому їх перевезення 

допускалося безперешкодно всередині Бессарабії, крім Хотинського повіту, де 

лінія фронту була найближчою [69, арк. 9]. В кінці літа 1915 р. бойові дії 

взагалі перемістилися на територію Бессарабської губернії. Тому, щоб 

уникнути можливості захоплення припасів ворогом, 30 серпня вивіз 

продовольства та худоби з Сорокського та Бєльцького повітів в Хотинський 

було повністю заборонено [67, арк. 12]. 

Деяким категоріям продуктів, які були вкрай необхідні для фронту, 

приділялась особлива увага. Це стосувалося зокрема вівса, що слугував 

головним кормом для коней численних кавалерійських дивізій російської армії. 

З огляду на таку цінність, 15 квітня 1915 р. губернатор заборонив без свого 

дозволу вивозити овес з Хотинського повіту у великі центри держави та навіть 

в міста Бессарабії [69, арк. 106].  

18 квітня 1915 г. було видано обов’язкову постанову генерал-

губернатора, за якою торговці ячменем та вівсом, а також землевласники не 

могли відмовитися продавати їх для потреб армії та окремим військовим 

частинам перший за ціною дорожче 78 коп., другий – дорожче 1 руб. за пуд. У 

разі відмови продавати продукти за зазначеними цінами, оголошувалась їх 

реквізиція. Це означало, що військові силою відбирали зерно за цінами: 68,5 

коп. за пуд ячменю, 86,5 коп. за пуд вівса. Такі розцінки були встановлені 

наказом Головного начальника Одеського військового округу від 30 березня 

1915 р. Приховування від військових частин і представників адміністрації 

відомостей про дійсні запаси ячменю та вівса, а також надання невірних 
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відомості про їх кількість, каралося 3 місяцями ув’язнення або штрафом у 

розмірі 3 000 руб. [70, арк. 9]. 

В травні 1915 р. уряд взагалі заборонив вивозити овес та крупи по всій 

європейській території Росії. На початку 1916 р. в Бессарабії, для закупівлі 

вівса, циркулярно було наказано місцевим адміністраціям якнайшвидше зібрати 

й надати списки всіх господарств, що його мали. Всі, в кого виявилися будь-які 

запаси, мали продати їх для потреб армії. Якщо власники відмовлялись це 

робити, оголошувалася реквізиція і овес забирали за цінами, на 15 % меншими 

від встановлених державою [69, арк. 26, 52]. 

Заготівлею зерна, крім військової адміністрації, займалися земства. 

Протягом 1915 р. в Бессарабській губернії вони закупали продукти за 

наступними цінами за пуд: пшениця – 1,05 руб., ячмінь – 0,77 руб., жито – 0,95 

руб., овес – 0,83 руб. Скупку проводили на залізничних станціях в межах краю, 

куди селяни мали самостійно доставити товар. Слід зазначити, що губернська 

влада через місцеві адміністрації схиляла власників продуктів продавати їх 

саме державним представникам, а не приватним посередникам [69, арк. 76], [72, 

арк. 15], [66, арк. 38]. 

 Нерідко в губернії проходили добровільні збори зерна для надання 

допомоги особам, що постраждали від військових дій. Один з них було 

проведено 9 жовтня 1915 р. в Акермані на користь Комітету княжни Тетяни 

Миколаївни, що займався благодійністю [67, арк. 21].  

 Посилений вжиток м’яса в збройних силах Російської імперії змушував 

продовольчі органи постачати його на фронт в значних масштабах. Державою 

активно скуповувалась худоба. На початку 1915 р. було встановлено наступні 

тверді ціни на худобу, в залежності від її живої ваги: за тварину вагою від 18 до 

23 пудів – по 3,85 руб. за пуд, 25-27 пудів – по 3,95 руб., 27-30 пудів – по 4,1 

руб., 30 пудів і більше – по 4,2 руб. [24, арк. 16]. Вже в травні 1915 р. в 

Кишинівській управі було встановлено дещо вищу вартість: корови та воли по 

4,40-4,60 руб. за пуд живої ваги, свині по 5-6 руб., барани по 4-5 руб. [92, арк. 4-

5]. 
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 Щоб зберегти можливість забезпечувати армію м’ясом, на початку червня 

1915 р. було видано постанову, згідно з якою з Одеського військового округу 

заборонявся вивіз великої рогатої худоби та коней [4, с. 1-71 арк]. 

 Через нестачу вагонів-рефрижераторів та складів-льодовиків, більша 

частина м’яса доставлялася у вигляді живої худоби, котру переганяли до лінії 

фронту. З Бессарабської губернії було організовано перегін худоби до 

найближчого Південно-Західного фронту.  

 Щоб зберегти худобу для потреб фронту, 13 червня 1915 р. бессарабський 

губернатор надіслав телеграми повітовим справникам, в яких наказував 

невідкладно вжити заходи щодо недопущення вивезення худоби за межі 

Одеського військового округу для приватних потреб населення, без особливого 

дозволу генерал-губернатора [69, арк. 10, 44]. 

Після того, як для армії закупалася достатня кількість продовольства, 

заборона на вивезення продуктів знімалася. Наприклад, 2 вересня 1915 р. в 

Бессарабії  було дозволено вільно транспортувати продукти з району Південно-

Західного фронту у внутрішні губернії імперії. Заборона зберігалась лише 

стосовно переправлення продуктів закордон [67, арк. 4]. Часом заборони 

знімались у вигляді винятків. 5 січня 1916 р., за проханням князя С. Урусова, в 

межах Одеського округу було дозволено безперешкодний продаж кормових та 

харчових продуктів для потреб Червоного хреста [69,  арк. 48]. 

Крім задоволення продовольчих потреб російської армії, Бессарабія стала 

базою постачання для збройних сил Сербії. 18 травня 1915 р. бессарабський 

губернатор телеграмами повідомив повітових справників, що, за вказівкою 

начальника Штабу Верховного головнокомандувача, наказувалось сприяти 

якнайшвидшому перевезенню продовольства та фуражних продуктів для 

сербської армії. В зв’язку з цим наказувалось організувати безперешкодну 

закупівлю та вивезенні хліба для Сербії, крім вівса, необхідного для російської 

армії. Уповноваженим по заготівлі та перевезенню продуктів до Сербії був 

начальник Експедиції особливого призначення флігель-ад’ютант М. Веселкін, 

котрий зі штабом знаходився в Рені [71, арк. 38].  
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Однак не для всіх своїх союзників під час війни Росія була такою 

щедрою. В травні 1915 р. було видано положення Ради міністрів, за яким в 

районі Одеського військового округу заборонялася закупівля пшениці для 

французького уряду [69, арк. 14, 21]. 

 Апарат Головного управління землеустрою та землеробства, насичений 

новими співробітниками та вищими чиновниками, котрі відповідали за 

продовольство ввіреного їм регіону, спочатку повністю справлявся з 

завданнями забезпечення країни та фронту продовольством і фуражем. Проте 

поступово почались проблеми з постачанням м’яса та інших продуктів. З 

утворенням інституту Особливих нарад з оборони держави в серпні 1915 р. 

структура заготівельно-постачального апарату Міністерства землеробства 

набула закінчених рис. З початку війни в регіонах діяли уповноважені 

Міністерства землеробства з закупівлі хліба для армії. З часом їх кількість 

збільшувалася залежно від особливостей регіону (наприклад, в Центральній 

Росії здійснювалася сушка овочів, у зв’язку з чим з’явилася посада 

уповноваженого з закупівлі овочів для армії, а на території України – 

уповноважені з закупівлі цукру, оскільки тут концентрувалася більшість 

цукрових заводів країни). Восени 1915 р. був створений паралельний апарат – 

уповноваженого голови Особливої наради по продовольчій справі, яким став 

міністр землеробства. Таким чином, одна людина – міністр землеробства 

(протягом війни цю посаду займали О. Кривошеїн, О. Наумов, О. Бобринський 

та О. Ріттіх) – виступала як керівник подвійних структур, що займалися на 

місцях заготівлею продовольства і тісно взаємодіяли одна з одною. Цими 

уповноваженими, як правило, були губернатори [244, с. 25-26].  

 В масштабах Бессарабської губернії уповноваженим представником 

Особливої наради по продовольчій справі був губернатор М. Воронович, 

уповноваженим Міністерства землеробства із закупівлі хліба для армії був 

голова губернської земської управи К. Мімі. Вони підпорядковувалися 

уповноваженому Міністерства землеробства по заготівлі продовольства та 
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фуражу, начальнику Херсоно-Бессарабського управління землеробства 

Г. Гнєдичу [23, арк. 49]. 

 Відповідно до вищезазначеного, наприкінці 1915 р., в Росії було змінено 

порядок проведення заготівель для армії. Відтепер всередині імперії 

заборонялись будь-які самостійні закупівлі продовольства військовими 

підрозділами, управліннями та установами фронтів. Всі продукти та фураж, які 

вже були придбані таким чином, підлягали передачі місцевим уповноваженим 

Міністерства землеробства для відправки їх на фронт [69, арк. 58]. 

Зерно закуповувалося переважно в поміщиків і купців, в окремих 

випадках – у селян. У 1914 – 1915 рр. з 12,5 млн. пудів зерна, заготовленого 

земством в губернії, безпосередньо в селян було куплено 1,1 млн. пудів, через 

кооперативні установи – 1,4 млн., у поміщиків і купців – 10 млн. пудів. 

Закупівля зерна була обплутана мережею посередницьких операцій, 

спекулятивними махінаціями, на яких наживалися купці, агенти комерційних 

банків і великих торговельних фірм [213, с.604]. 

За перші роки війни Бессарабія, разом з іншими губерніями, що входили 

до складу Одеського військового округу, відправили до його складів значну 

кількість продовольства. 12 грудня 1915 р. начальник Штабу округу доручив 

окружному інтендантству відправити на потреби 7-ї армії 288 000 пудів 

зернового фуражу, 10 800 пудів сіна та 2 880 голів худоби [22, арк. 8]. Протягом 

грудня 1915 р. в одеські магазини, в тому числі з Бессарабії, було здано 16 640 

пудів сала і 90 757 пудів сіна. В зимівниках містилося 72 780 голів зібраної 

худоби [23, арк. 2]. Загалом в січні 1916 р. з Одеси у війська було відправлено 

409 676 пудів сіна, 26 000 пудів соломи, 100 368 пудів худоби та 69 744 пудів 

сала [23, арк. 23]. 

 Через нерозторопність армійських чиновників і збої в залізничному 

сполученні, зібрані тварини простоювали тижнями на станціях, страждаючи від 

холодів і голоду, значна їх кількість гинула, так і не послуживши джерелом 

прожитку солдатів [24, арк. 38]. Як результат, м’яса для фронту не вистачало. 

На початку 1917 р. Уповноважений по заготівлі худоби, сіна та сала в 
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Бессарабській губернії В. Коссович (управляючий бессарабськими 

монастирськими маєтками) повідомляв, що Бессарабія постачає на фронт 

велику рогату худобу виключно в живому вигляді (перегоном), а свиней – у 

вигляді консервів [245, с. 103].  

Значна частина худоби, що доправлялася до діючої армії, гинула від 

нестачі фуражу. Наприклад, 2 лютого 1916 р. головний начальник постачання 

армій Південно-Західного фронту генерал О. Маврин, через недостатню 

кількість сіна, підвезеного з внутрішніх районів імперії, а також виснаження 

місцевих запасів, наказав годувати худобу соломою та сурогатом. Обмежена 

кількість сіна заощаджувалась для коней кавалерійських підрозділів [23, арк. 

38]. 

3 лютого 1916 р. О. Маврин видав обов’язкову постанову, в якій 

заборонялось вивезення сіна, соломи, вівса, ячменю, всякого роду хліба в зерні 

та борошні, крупи, худоби, овець, свиней, а також м’яса і сала з прифронтових 

губерній (в тому числі Бессарабської). Перевезення цих продуктів дозволялося 

лише між губерніями та повітами. Щоправда, цей наказ не поширювався на 

заготівлю та вивезення продуктів уповноваженими Міністерства землеробства, 

Київського та Одеського окружних інтендантств. За порушення даної 

постанови винному загрожували 3 місяці в’язниці або 3 000 руб. штрафу [23, 

арк. 95]. 

Для збільшення заготівлі худоби 16 січня 1916 р. було підвищено 

закупівельні ціни. Тварина вагою 20 пудів купувалася по 4,25 руб. за пуд, 21 

пуд – по 4,35 руб., 22 пуди – по 4,4 руб., 23 пуди – по 4,45 руб., 24 пуди – по 4,5 

руб., 25 пудів – по 4,55 руб., 26 пудів – по 4.6 руб., 27 пудів – по 4,7 руб., 28-29 

пудів – по 4,8 руб., 30-31 пуд – по 5 руб., 32 пуда – по 5,1 руб. [24, арк. 16]. 

7 лютого 1916 р. відбулася нарада з приводу організації постачання армії 

худобою. Підсумовуючи всі дані про наявну худобу та її поточну заготівлю, 

нарада з’ясувала, що в Херсоно-Бессарабському управлінні землеробства 

щодня заготовлюється по 700 голів худоби. Через 2 місяці заготівлі очікувалося 

зібрати 43 297 тварин [23, арк. 25, 26]. Однак, Головний начальник постачання 
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все одно був вкрай стурбований браком худоби. Тому 9 лютого 1916 р. 

наголошував на необхідності розширити її закупівлю через земства. Кількість 

закупленого сіна та соломи також визнавалася вкрай недостатньою [23, арк. 10]. 

Поповнення запасів армії худобою цього разу відбувалось і за рахунок 

роздрібної закупівлі. В зв’язку з цим ціни знову були підвищені: бики вагою 12-

13 пудів закуповувалися по 3,5 руб. за пуд, корови – по 3,2 руб. за пуд, 14-15 

пудів відповідно по 4 та 3,8 руб., 16-17 пудів – по 4,3 і 4,1 руб., 18-19 пудів – по 

4,5 і 4,2 руб., 20-21 пуд – по 4,6 і 4,3 руб., 22-24 пуди – по 5,1 і 4,5 руб., 25-29 

пудів – по 5,6 і 4,7 руб., 30 пудів і більше – по 5,8 і 4,9 руб. [23, арк. 28]. В 

жовтні 1916 р. в селах Бессарабії розпочалася закупівля свиней для потреб армії 

за ціною 10-13 руб. за пуд живої ваги [64, арк. 10]. Також проводилась 

закупівля овець для потреб армії по ціні 8 руб. за пуд [73, арк. 16]. 

Кожен господар, що мав худобу, придатну для реквізиції, був 

зобов’язаний доставити її на збірні пункти. Щоб ніхто не міг ухилитися, 

сільські старости повинні були скласти списки жителів, котрі мали худобу, 

причому придатними оголошувались всі тварини, крім дійних корів і телят [73, 

арк. 13]. 

Збільшення обсягів реквізиції худоби викликало невдоволення серед 

селянства. В квітні 1916 р. жителі сіл Кішкарени, Йзвори, Фалешти, Ришкани 

Бєльцького повіту в масовому порядку ухилялися від реквізиції худоби для 

потреб армії. Після проведення розслідування навіть помічник начальника 

Бессарабського губернського жандармського управління по Бєльцькому повіту 

визнавав, що в селян часто випрягали з плуга останню пару волів, тоді як у 

поміщиків тисячні гурти худоби залишаються недоторканими [108, арк. 37].  

1 квітня 1916 р., після завершення заготівель для армії, головний 

начальник постачання армій Південно-Західного фронту дозволив усім 

землевласникам проводити закупівлю худоби, свиней та овець для потреб свого 

господарства. Дозвіл можна було отримати в уповноважених Міністерства 

землеробства та повітових земських управах. Однак, потрібно було залишити 
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розписку, що куплені тварини потрібні для сільськогосподарських цілей та не 

будуть вивезені за межі губернії [73, арк. 63]. 

Напередодні Різдва 1917 р., Бессарабський губернатор повідомив 

населенню, що Міністерство землеробства зняло заборону на забій худоби та 

дозволявся продаж м’яса. Слід було дотримуватися лише загальних правил 

щодо святкової торгівлі [30, арк. 1]. Однак, після свят, вже 28 січня 1917 р., по 

селах губернії знову було наказано скласти докладні списки всієї великої 

рогатої худоби для проведення її реквізиції на користь армії. Особи, що мали 

худобу, зобов’язані були доставити на збірні пункти її всю, крім річних телят, а 

також дійних корів з телятами [68, арк. 17]. 

Завдання щодо збільшення заготівлі соломи та сіна було покладено на 

губернські адміністрації Одеського військового округу. 3 березня 1916 р. 

Бессарабський губернатор повідомив повітових справників, що за наказом 

начальника Штабу Верховного головнокомандування визнано необхідним 

вжити термінових заходів для збільшення запасів сіна на фронті та засіяти з 

цією метою якомога більше площ. Перед посівом виділялося для закупівлі 

насіння 10 руб. на десятину землі, а також 25 руб. в разі висівання сіна на нових 

місцях або парових полях. Перед покосом усім постачальникам обіцялося 

видати ще по 25 руб. за десятину. Сіно закуповувалося військовим відомством 

за ціною 1 руб. за пуд на місцях прийому (залізничні станції, збірні пункти) [40, 

арк. 32]. 

29 липня 1916 р. відділ заготівлі продовольства і фуражу для діючої армії 

Міністерства землеробства доручив скупити по Одеському військовому округу 

підготовлене сіно. Загалом для фронту слід було зібрати 5 млн. пудів сіна та 2 

млн. пудів соломи. Причому закупівля проводилась за цінами, що були нижче 

обіцяних. Сіно скуповували не по 1 руб., а по 70 коп. за пуд, а солому – по 

35 коп. за пуд [23, арк. 78]. 

Однак, коли заготівля сіна для армії завершилась, Міністерство 

землеробства 25 вересня 1916 р. встановило вищі тверді ціни. В Бессарабії  за 

кондиційне сіно та ярову солому врожаю 1916 р. давали 80 коп. за пуд [24, арк. 
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10]. Тобто влада умисно знижувала ціни на період заготівель для армії, а коли 

дозволялась скупка продуктів і фуражу приватним особам – ціни знову 

піднімались. 

Заготовлений фураж, як і худоба, зазвичай потрапляли до війська з 

великими запізненнями. 26 жовтня 1916 р. Одеське окружне інтендантство 

повідомляло командуванню про причини, через які це відбувалося. Серед них: 

затримка і несвоєчасна подача потрібної кількості вагонів; відсутність робочих; 

брак дроту та пресів для фасування соломи і сіна; необхідність задоволення 

потреб військ, що базувались в окрузі [24, арк. 81]. 

 Протягом війни, незважаючи на встановлення твердих цін на продукти 

харчування, вони поступово зростали. Нерідко селяни притримували своє 

зерно, щоб потім вигідніше його продати. Щоб цього уникнути, влада йшла на 

певні хитрощі. 1 червня 1916 р. населенню повідомлялося: «У випадку 

встановлення нових твердих цін на хліб майбутнього врожаю, якщо вони 

будуть вище існуючих, старі запаси, котрі залишились не проданими, будуть 

скуповуватися уповноваженим Міністерства землеробства за твердими цінами 

минулого року». У випадку відмови, оголошувалась реквізиція за ціною, 

меншою на 15 % [73, арк. 38]. 

Влітку 1916 р. Головний начальник Одеського військового округу в 

зв’язку з заготівлями для армії жорстко обмежив торгівлю продовольством в 

окремих губерніях, зокрема Бессарабській [64, арк. 41]. 

З 1 серпня 1916 р. по 1 серпня 1917 р. бессарабське губернське земство, 

що виступало контрагентом Міністерства землеробства, для потреб армії 

придбало 30 млн. пудів зерна, понад 200 тис. голів великої та близько 270 тис. 

дрібної худоби. Державні закупівлі зерна в Бессарабії в зазначений період 

перевищили аналогічні операції п’яти разом узятих губерній: Курської, 

Орловської, Пензенської, Оренбурзької та Рязанської [256, с.61]. 

Особлива нарада царського уряду з продовольчого постачання армії в 

квітні 1916 р. визнавала, що «Бессарабія перебуває на особливому становищі в 
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країні. Вона значною мірою обслуговує продовольчі та фуражні потреби армії» 

[212, с. 604]. 

 Зі вступом Румунії до війни, в серпні 1916 р., на Бессарабську губернію 

було покладено завдання забезпечення продовольством російських військ, що 

знаходились на румунській території, а згодом і всього Румунського фронту. В 

зв’язку з цим істотно підвищилось значення Бессарабії в системі продовольчого 

та фуражного постачання армії. Додатково до М. Вороновича та К. Мімі, тут 

з’явився окружний уповноважений по заготівлі хліба для армії в Одеському 

військовому окрузі. На цю посаду було призначено члена Державної Ради, 

великого землевласника Херсонської губернії, гофмейстера С. Гербеля. Для 

оперативної роботи в цьому напрямку ним було створено спеціальну 

організацію. Саме на неї було покладено доставку продовольства в Румунію 

російським арміям як по суші, так і по воді. Для цього С. Гербелю були 

виділені кінні транспорти та залізниці, передані начальником постачань 

Південно-Західного фронту Е. Ельснером. Командувач Дунайської армії 

В. Сахаров 16 листопада 1916 р. повідомляв у ставку, що постачання припасів у 

магазини та склади Галаца, Ізмаїла і Рені йшло незадовільно. Також він просив 

забезпечувати його армію не через Південно-Західний фронт (оперативно вона 

підпорядковувалася цьому фронту), а через Одеський військовий округ, тобто 

передусім зусиллями С. Гербеля [244, с. 26-30]. 

 З вересня 1916 р. по 25 лютого 1917 р. для потреб армії лише в 

Бессарабській губернії уповноваженими було закуплено: овес – 5 млн. пудів, 

жито – 2 млн. пудів, ячмінь – 12,5 млн. пудів, пшениця – 7 млн. пудів. Такі 

масові заготівлі ставили на межу продовольчої кризи весь Бессарабській регіон: 

«Нестача продовольчих продуктів і непомірна їх дорожнеча особливо різко 

відчуваються в різних містах Херсонської та Бессарабської губерній, 

найближчих до фронту. Відчувається нестача зерна і борошна в багатьох містах 

цих губерній, в тому числі в Одесі, як внаслідок крайньої важкості їх підвозу, 

так і з огляду на величезні наряди хліба, заготовлюваного для потреб армії 

організацією гофмейстера Гербеля» [245, с. 116]. 
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В цей час в Бессарабії, як і по всій країні, спостерігається сильний 

занепад сільського господарства. Війна набула небувалих розмірів і 

потребувала крайньої напруги сил. Всю увагу було зосереджено на 

безпосередньому обслуговуванні армії. Турбота про «глибокий тил», природно, 

відійшла на другий план [213, с.142]. 

В кінці 1916 р. в Російській імперії з ініціативи громадських організацій 

відбулися наради при економічному відділі Всеросійського земського союзу та 

при надзвичайних загальних зборах членів Всеросійської сільськогосподарської 

палати. На них одностайно визнавалась невідкладність організації 

надзвичайних заходів щодо допомоги сільському господарству. За необхідне 

вважалось прирівняти сільськогосподарську діяльність до робіт на державну 

оборону. 

Основними причинами, що викликали кризу в сільськогосподарському 

виробництві Бессарабії, були: значне зменшення робочої сили, а також брак 

«живого» та «мертвого» інвентарю, матеріалів сільськогосподарського вжитку. 

Уже з першого року війни сільське господарство Бессарабії в зв’язку з 

мобілізаціями стало відчувати брак в робочій силі. Надалі, через нові набори та 

залучення значної частини місцевого населення на окопні та інші види робіт, а 

також відсутність можливості користуватися працею прийшлих робітників, 

яких губернія в довоєнний час щорічно отримувала до 80 тис., робоче питання в 

Бессарабії прийняло вкрай гостру форму [141, с. 435-436]. 

Відтік робочої сили та масові реквізиції призвели до різкого скорочення 

посівних площ і валового збору хлібів. У 1917 р. посівні площі скоротилися в 

порівнянні з довоєнним 1913 р. на 450 тис. десятин. Середня врожайність 

зернових культур за чотири передвоєнні роки становила 154,9 млн. пудів, а за 

чотири воєнні роки – 128,9 млн. пудів. Знизилася кількість товарної продукції, 

яка у воєнні роки становила в середньому 67,6 млн. пудів на рік, проти 89,5 

млн. пудів в 1910 – 1913 рр. [256, с. 60]. 

 У 1916 р. в Бєльцькому повіті площа озимих посівів скоротилася в 

порівнянні з 1915 р. на 47 тис. десятин. Причинами тому були: тривала посуха, 
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призов багатьох селян на військову службу та залучення тих, хто залишився, на 

позиційні та військово-дорожні роботи, перевезення військ і дров для міського 

населення.  По Кишинівському повіту посівні площі озимих хлібів в цей рік 

скоротилися наполовину. Волосні правління повіту в жовтні 1916 р. 

повідомляли про вкрай повільний [94, арк. 274]. 

Різко скоротилося й поголів’я худоби. Якщо за Всеросійським 

сільськогосподарським переписом 1916 р. в шести повітах губернії 

(Кишинівському, Бендерському, Оргєєвському, Бєльцькому, Ізмаїльському та 

Акерманському) загальна кількість усіх видів худоби становила 3 272 462 

голови, то у 1918 р. – лише 2 554 615 голів, тобто скоротилася майже на одну 

чверть (22 %) [256, с. 61]. 

Від початку війни Бессарабська губернія була одним з головним 

постачальників продовольства військам Південно-Західного фронту, тому 

командування розуміло, наскільки важливим є ведення свого господарства 

селянами. В зв’язку з цим 2 серпня 1916 р. армійське керівництво навіть 

звільнило населення губернії від позиційних робіт на період збору врожаю [64, 

арк. 77]. Однак такі кроки було сезонними та не могли кардинально вирішити 

проблему нестачі робочих. У зв’язку з цим М. Воронович 29 жовтня 1916 р. 

наказав провести збір даних про площу засіяних озимих та нестачу робочих рук 

з метою підготовки клопотання про повне звільнення населення Бессарабії від 

окопних робіт воєнного часу [64, арк. 1]. 

 По мірі нових мобілізацій в армію, регіони, котрі максимально виробляли 

хліб, в першу чергу отримували нові робочі руки – військовополонених. Так, у 

телеграмі від 30 червня 1916 р. міністр землеробства О. Наумов викладав 

начальнику Генштабу М. Алексєєву свої прохання щодо полонених: 25 тис. – в 

Херсонську губернію, 15 тис. – в Таврійську, по 10 тис. – в Катеринославську, 

Київську, Бессарабську, Полтавську, Харківську губернії і Донську область і 7 

тис. – в Саратовську губернію, «оскільки врожай в південних губерніях 

передбачається значний» [245, с. 103].  
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Низка заходів щодо направлення в сільське господарство Бессарабії 

окремих військових частин, військовополонених або інородців Середньої Азії, 

мобілізованих восени 1916 р., пропонувалася й командуванням Румунського 

фронту [244, с. 33]. 

 28 січня 1917 р. від командування Румунського фронту з врожаю 1917 р. в 

Бессарабській губернії надійшов наряд на 40 млн. пудів зерна. В існуючих 

умовах виконати його було практично неможливо. За розпорядженням 

губернатора від 29 жовтня 1916 р. в Бессарабії було проведено розрахунок 

посівних площ та необхідної робочої сили для весняних польових робіт [64, 

арк. 1]. За прогнозами останні мали початися з 28 лютого до 23 березня (в 

залежності від повіту). На 28 лютого 1917 р. засіяними були лише 516 809 дес., 

а на польових роботах знаходилось всього 4 780 чол. Натомість для отримання 

достатнього врожаю потрібно було додатково засіяти 1 806 999 дес. землі, для 

чого були необхідні 106 881 робітник (Див. Додаток Н). Для «порятунку» 

сільського господарства губернатор просив прислати хоча б 40 тис. інородців 

або військовополонених до 14 лютого 1917 р. [94, арк. 4, 14]. 

 Після поразки армії Румунії взимку 1917 р. Бессарабія була переповнена 

румунськими біженцями. Керівництвом губернії розглядався варіант залучення 

їх до сезонних робіт в полях «як таких, що знають мову та місцеві традиції 

ведення господарства» [94, арк. 69]. Губернатор М. Воронович писав стосовно 

цього 30 січня 1917 р.: «Необхідно здійснити можливий вплив на румунський 

уряд і переконати його, в інтересах майбутнього забезпечення продовольством 

румунських армій та румунського населення, надати допомогу робочими 

руками, давши нам для обробки земель і посіву вільних військовополонених і, 

нарешті, просто румунських громадян, які шукають заробітку та відхожих 

промислів» [245, с. 113]. 

 Крім військовополонених, біженців та інородців, взимку 1917 р. в 

Бессарабії планувалося використати в місцевому сільському господарстві і так 

звану «жовту працю» (тобто найняти китайців). Це, на думку бессарабських 

чиновників, було цілком можливо, оскільки в деяких населених пунктах 
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європейської Росії ще влітку 1916 р. китайці використовувались під час 

сільськогосподарських робіт [94 арк. 60-61].  

 Наприклад, коли 17 січня 1917 р. в Бєльцькому повіті стало зрозуміло, що 

необхідних для сільськогосподарських робіт 7 000 військовополонених 

отримати не вдасться, повітова управа, «в силу крайньої необхідності, вирішила 

вдатися до жовтого праці». Для цього планувалося виписати до весни 1917 р. 7 

000 китайців, згідно з «Височайше затвердженими правилами 27 вересня 1916 

р.», при посередництві Китайської Східної залізниці. З цією метою було 

відіслано спеціальну телеграму, в якій з’ясовувалися умови найму китайців [94, 

арк. 64]. Однак вже на початку весни 1917 р. Бессарабське губернське з 

земських та міських справ присутствіє вирішило, що внаслідок надзвичайно 

високого рівня заробітної плати, великих витрат по організації найму, доставці 

та утриманню китайців, неможливо залучити їх на сільськогосподарські роботи 

в регіоні [94, арк. 80]. 

19 лютого 1917 р. пройшло засідання Губернського земського зібрання 

екстреного скликання, на якому, за висновками, зробленими Бессарабською 

губернською управою, було прийнято низку рішень для покращення умов 

функціонування сільського господарства в регіоні. Зокрема, для збільшення 

робочої сили планувалось: 

- звернутися до уряду з проханням про відправлення для 

сільськогосподарських робіт в Бессарабії додаткової робочої сили у вигляді 

військовополонених, нижчих військових чинів або інородців в кількості не 

менше 80 тис. чол.;  

- просити про звільнення населення Бессарабії на час посіву та збору 

врожаю від окопних робіт; 

- клопотати про відпустку для польових робіт заарештованих в місцевих 

тюрмах, встановивши оплату їх праці в розмірі, що не перевищує існуючі на 

місці ціни на робочу силу; 

- залишити на час польових робіт у межах Бессарабії біженців з Румунії; 

- по можливості скоротити кількість місцевих свят, не визнаних релігією; 
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- клопотати про надання відстрочок щодо призову до війська особам з 

адміністрації приватновласницьких господарств у складі, необхідному для 

ведення господарства, а також кваліфікованим робітникам у маєтках [141, с. 

440-441].  

 За даними, виявленими в Національному архіві Республіки Молдова, на 

14 березня 1917 р. в Бессарабській губернії для польових робіт було задіяно 

207 773 особи та засіяно 446 794 дес. землі. Додатково необхідно було 

обробити 1 851 939 дес. землі та залучити 140 070 робітників (Див. Додаток П) 

[94, арк. 208-209]. 

 В 1917 р. в Бессарабії також відчувався брак насіння. Станом на 14 

березня 1917 р. в губернії в наявності було 58 585 471 пуд різноманітного 

насіння, при цьому нестача становила – 3 473 927 пудів (Див. Додаток Р) [94, 

арк. 208-209]. 

 Через постійні реквізиції худоби та коней на потреби армії, в Бессарабії 

не вистачало так званого «живого» інвентарю. Наприклад, в кінці 1916 р. 

бессарабський губернатор, щоб зберегти коней для весняних польових робіт, 

клопотав про звільнення худоби від реквізиції на підзвітній йому території. 

15 січня 1917 р. це прохання за розпорядженням Головного управління 

Генштабу було задоволено – постачання та реквізиція коней в повітах 

Бессарабської губернії скасовувалась до особливого розпорядження [94, арк. 

52]. 

Під час війни в зв’язку з загальною розрухою в промисловості, а також 

роботою вцілілих підприємств на військові потреби, виробництво 

сільськогосподарських машин та інвентарю різко впало. Ціни на них до 1916 р., 

в порівнянні з довоєнним рівнем, зросли в 4 рази. Рада з’їзду фабрикантів 

землеробських машин зазначала, що на 1917 р. виробництво 

сільськогосподарських машин та інвентарю впало на 85 % порівняно з 1913 р. 

Бессарабське земство неодноразово направляло до департаменту землеробства 

скарги на їх брак. В деяких місцях земства приступили до створення машинних 
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товариств і прокатних пунктів для селян. Однак, більшість селян не 

скористалися цією можливістю через брак коштів [211, с. 626]. 

 19 лютого 1917 р. пройшло засідання Губернського земського зібрання 

екстреного скликання, на якому, за висновками заслуханої доповіді 

Бессарабської губернської управи, для збільшення сільськогосподарського 

інвентарю визнавалось необхідним: 

- просити уряд вжити заходів щодо організації доставки з-за кордону 

сільськогосподарських машин і запасних частин до них; 

- клопотати перед урядом про відпустку на пільгових умовах машин для 

організації прокатних пунктів; 

- організувати громадське використання машин, шляхом об’єднання 

окремих господарів в машинні товариства, артілі; 

- надати для потреб сільського господарства необхідну кількість заліза, 

вугілля. 

Також планувалося домагатися тимчасового повернення з армії агрономів 

та інструкторів, а також клопотати про зменшення наряду на рогату худобу в 

1917 р. і повне звільнення населення Бессарабії від подальших мобілізацій та 

реквізиції коней [141, с. 440-441]. 

 В березні 1917 р. в семи земствах Бессарабії (Бендерському, 

Оргєєвському, Кагульському, Болградському, Хотинському, Ізмаїльському, 

Бєльцькому), за виявленими нами даними, нараховувалось 217 338 робочих 

коней та волів, при цьому нестача становила – 18 889 голів. Нараховувалось 

46 395 плугів, не вистачало – 4 658 одиниць. Не вистачало й так званого 

«мертвого» інвентаря, як-от: молотилки, віялки, борони, коси, серпи, сіялки. 

(Див. Додаток С) [94, арк. 208-209]. 

 Вже після Лютневої революції, дослідивши питання про забезпечення 

населення необхідним інвентарем, представники Тимчасового уряду дійшли 

висновку, що державне регулювання ринку металів скоротило до мінімуму 

приватну торгівлю сільськогосподарськими машинами. Запровадження твердих 

цін на сільськогосподарський інвентар і контроль продовольчих комітетів за 
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приватною машинної торгівлею достатньо підготували основу для формування 

певної державної монополії в справі постачання сільського господарства 

технікою, знаряддями праці, дрібним інвентарем і матеріалами. З огляду на це, 

нова влада 6 серпня 1917 р. вжила низку заходів, націлених на боротьбу з 

підвищенням цін на сільськогосподарські машини та доставку їх у віддалені 

прифронтові зони [45, арк. 28]. 

 Незважаючи на гостру сільськогосподарську кризу, необхідність 

постачання продуктів російській армії, значну кількість біженців та румунських 

солдатів, Бессарабська губернія не була звільнена від продовольчої розверстки, 

що проводилась взимку 1917 р. за розпорядженням міністра землеробства О. 

Ріттіха. Для потреб, пов’язаних з обороною, селяни мали за твердими цінами 

здати державі 772 млн. пуд. хліба. З них Бессарабія мала надати: 3 424 тис. 

пудів жита, 13 109 тис. пудів пшениці, весь наявний овес та 15 065 тис. пудів 

ячменю. Всього 36 584 тис. пудів – 2/5 усього виробництва цих хлібів. З цього 

приводу було проведено спеціальну нараду, на якій вирішили проводити 

закупівлю продовольства не примусовою поставкою, а вільною закупівлею, 

незважаючи на різницю в цінах. Це було зроблено з метою забезпечити 

Румунський фронт, що в результаті продрозверстки був під загрозою 

недопостачання, і не міг розраховувати на постачання з середини країни, що, в 

свою чергу, могло мати непередбачувані наслідки. Як показали подальші події, 

бессарабські уповноважені (С. Гербель, М. Воронович, К. Мімі) виявились 

праві: в більшості губерній, котрі прийняли умови продрозверстки, хліб 

надходив повільно. Це поставило на межу продовольчої кризи міста та 

споживаючі регіони імперії [245, с. 108-109]. 

 По суті, бессарабські уповноважені мали б відправляти частину хліба за 

нарядами хлібармії всередину країни, але пріоритетом залишалося постачання 

Румунського фронту. Тому С. Гербелю періодично доводилося відмовляти в 

поставках іншого спрямування, навіть якщо вимоги робилися за 

розпорядженням Петрограда [244, с. 32]. 
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 В результаті Лютневої революції дещо змінилася заготівельно-

розподільча система в Росії. Тепер за це відповідали місцеві продовольчі 

комітети. Початок їх створення був покладений телеграмою голови Державної 

думи М. Родзянко та Продовольчої комісії Петроградської ради робітничих і 

солдатських депутатів від 15 березня 1917 р. В ній губерніям, земствам і 

міським думам повідомлялось про організацію губернських продовольчих 

комітетів на «широких демократичних засадах». Затверджене Тимчасовим 

урядом 7 квітня 1917 р. тимчасове положення про місцеві продовольчі органи 

передбачало заснування «для відання продовольчою справою» на місцях 

губернських, повітових, міських та волосних продовольчих комітетів. На них 

покладалося практичне виконання закону від 7 квітня 1917 р. про хлібну 

монополію – облік, заготівля і розподіл хліба та інших продовольчих продуктів. 

Представники продовольчих комітетів  були одночасно представниками 

продовольчих управ.  

 В Бессарабії після Лютневої революції почали відбуватися факти 

самовільного захоплення селянами громадської та приватної землі. В зв’язку з 

цим 27 квітня 1917 р. від генерал-губернатора М. Ебелова було передано 

спеціальну телеграму. В ній повідомлялося, що селянська секція Одеської ради 

робітничих депутатів, союз хліборобів, партія соціалістів-революціонерів, рада 

депутатів Української соціал-демократичної партії, а також представники армії 

та флоту постановили: жодних самовільних захоплень землі бути не повинно. 

Згідно з рішенням з’їду хліборобів в Одесі, сільським сходам надавалося право 

затверджувати рішення про заорювання тільки порожніх, незаселених ділянок 

землі, зі сплатою орендної платні поміщикам після збирання врожаю. Землі, 

призначені під чорний пар і під кукурудзу, чіпати заборонялося. Остаточне 

питання про подальшу долю землі мали вирішити Установчі збори [32, арк. 6]. 

В багатьох місцях селяни чинили незаконні дії проти землевласників, 

перешкоджали збору врожаю, знімали з робіт військовополонених і робітників, 

примушували землевласників та орендаторів платити їм більше встановленої 

урядом норми. Вимагали від господарів підвищувати раніше домовлені ціни за 
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працю, насильно захоплювали хліб, кормові продукти, покоси, інвентар. Такі 

дії, за твердженням міністра продовольства О. Пешехонова, погрожували 

залишити всю країну та армію без хліба. 

31 липня 1917 р. Тимчасовим урядом було затверджено постанову, яка 

передбачала заходи щодо припинення будь-яких незаконних дій з боку 

населення, що перешкоджали хліборобам в посіві та збиранні полів. Відтепер 

представникам місцевої влади заборонялося виносити постанови та резолюції, 

які могли дати привід для прояву злочинних і незаконних дій проти 

землевласників. Хлібороби зобов’язані були докласти всіх зусиль для посіву та 

збирання врожаю та сіна. Якщо вони не могли впоратися з цим самостійно, слід 

було звернутися до продовольчої управи. За дії, що перешкоджали 

землевласникам нормально вести господарство, винні, крім відшкодування 

збитків, підлягали кримінальній відповідальності. Всі рішення щодо посіву та 

збору врожаю мали прийматися виключно продовольчими комітетами та 

управами, за обов’язкової умови, що весь хліб, котрий підлягав відчуженню, 

надійде в розпорядження держави. Жодні інші комітети не мали права брати на 

себе вирішення зазначених питань, а їх постанови були необов’язковими для 

виконання населенням [45, арк. 27]. 

13 серпня 1917 р. Верховний головнокомандувач Л. Корнілов своїм 

наказом затвердив жорсткі заходи боротьби з тими, хто перешкоджав заготівлі 

продовольства для армії. В свою чергу, Міністр внутрішніх справ Тимчасового 

уряду І. Церетелі вжив усіх необхідних кроків для перешкоджання 

самостійному розподілу землі до проведення земельної реформи. 23 вересня 

1917 р. новий Верховний головнокомандувач О. Керенський також видав указ 

про припинення самовільного вирішення земельного питання [45, арк. 31, 33, 

74]. 

Лютнева революція не змогла забезпечити селян землею та змінити стан 

речей, що склався за 3 роки бойових дій. Тому нова влада йшла вже 

перевіреним шляхом примусових обмежень на вільний вивіз та торгівлю, а 

також масової реквізиції [68, арк. 179].  
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8 березня 1917 р. було оголошено реквізицію великої рогатої худоби для 

армії. Тварина вагою 8-15 пудів купувалася по 9,6 руб. за пуд, 15 пудів – по 9,7 

руб., 20 пудів – по 10,1 руб. [68, арк. 47]. 31 травня 1917 р. в губернії знову було 

наказано реквізувати худобу. Проте цього разу було чітко розписано, з якої 

категорії населення скільки брати. З селян збирали 5 %, з приватних власників 

(комерсанти, поміщики) 20 % від усієї наявної кількості худоби не молодше 2-х 

років [68, арк. 148]. 

31 липня 1917 р. губернська продовольча управа оголосила закупівлю для 

армії великої рогатої худоби. За тварин вагою 15 пудів давали 9,6 руб. за пуд. З 

підвищенням ваги на пуд ціна збільшувалася на 10 коп., при зниженні – 

зменшувалася. Худоба вагою менше 8 пудів не скуповувалась. Вівці 

приймалися незалежно від загальної живої ваги по 8 руб. за пуд. Свині – вагою 

4-5 пудів – по 10 руб. за пуд, 5-6 пудів – по 12 руб., 6-7 пудів – по 15 руб., 7-8 

пудів – по 18 руб., понад 8 пудів – по 21 руб. [45, арк. 23]. 

Часом примусова закупівля худоби носила відверто грабіжницький 

характер. Влітку 1917 р. реквізиційна комісія 6-ї армії, після недавньої 

реквізиції 10 % овець в західній половині Акерманського повіту, оголосила про 

додаткову реквізицію 70 % тварин, що ще залишилися. Причому поміщицької 

частини повіту такий крок не торкнувся. Засідання виконкому ради селянських 

депутатів Акерманського повіту вимагало від продовольчої управи вжити всіх 

необхідних заходів для усунення такої несправедливості [68, арк. 240]. 

24 серпня 1917 р. вийшла обов’язкова постанова головного начальника 

Одеського військового округу, що забороняла в Бессарабії продаж і купівлю 

м’яса, а також забій худоби для потреб населення та установ усіх типів [45, арк. 

45]. 

Жорстка політика Тимчасового уряду викликала активні протести 

місцевих жителів. Влітку 1917 р. газета «Бессарабське життя» в статті «Нотатки 

з провінції» повідомляла: «Селяни дуже обурені тим, що реквізиція хліба і 

особливо худоби лягає важким тягарем лише на їхні плечі. Подивіться, – 
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кажуть вони, – скільки коней та худоби залишилося в поміщиків? Чому в них 

худобу не відбирають? А в нас – і останню корову тягнуть» [150]. 

В червні 1917 р. мешканці с. Будаки на своєму сході заявили різкий 

протест проти несправедливого проведення реквізиції. Вони наголошували, що 

дадуть свою худобу «лише в тому випадку, якщо в поміщиків Єремеєвих, які не 

дали зі своїх великих стад жодної штуки рогатої худоби за три попередні 

реквізиції, буде реквізовано худобу відповідно до встановленого відсотку» 

[164]. 

Встановлення нового порядку в країні після Лютневої революції дещо 

дезорганізувало поставки продовольства для армії. 29 липня 1917 р. 

Продовольча управа Бессарабії повідомляла, що абсолютно припинено 

підвезення до станцій ячменю та вівса, хоча з фронту щодня надходили 

повідомлення про гостру нестачу продуктів. Від місцевих адміністрацій разом з 

громадськими силами управа вимагала вжити всіх заходів, щоб відправити до 

жнив всі залишки ячменю та вівса для військ. «Ми живемо поблизу фронту та 

будь-яке зволікання постачання армії може мати важкі наслідки. Тому 

необхідно ознайомити зі станом цієї справи все населення та переконати 

вивезти всі залишки до збирання врожаю», – йшлося в телеграмі [68, арк.117]. 

Щоб відновити достатнє забезпечення армії, представники Тимчасового 

уряду почали вживати надзвичайно жорсткі заходи. Так, 15 березня 1917 р. 

було видано закон, за яким весь надлишок хлібних продуктів відтепер становив 

власність держави [68, арк. 265]. 

Влітку 1917 р. головний начальник постачання Румунського фронту 

генерал О. Санніков видав обов’язкову постанову, за якою повністю 

заборонялося вивозити з Бессарабії хліб, масло, худобу, м’ясо, яйця, сіно, 

солому, овочі, мішки, мануфактурні вироби, паливно-мастильні матеріали. 

Транспортування зазначених предметів було дозволено лише між повітами. Всі 

установи, організації та приватні особи, у випадку крайньої необхідності 

вивезти вищезазначене, мали звернутися за дозволом до губернської та міської 

управи [45, арк. 80]. 
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7 вересня 1917 р. в Бессарабії було оприлюднено телеграму міністра 

продовольства О. Пешехонова. В ній зазначалося, що продовольче становище 

країни змушує невідкладно, протягом 2-3 тижнів, подати до станцій та 

пристаней хліб для відправки його в армію та населенню. Хліб планувалось 

взяти в першу чергу з великих господарств, найближчих до пристаней та 

станцій. При наявності необмолоченого хліба, наказувалося терміново його 

обмолотити, використовуючи дружини ополчення. У випадку небажання 

населення здавати хліб, місцева адміністрація могла використати примусові 

засоби, в тому числі збройну силу. За поясненнями міністра, це диктувалося 

державною необхідністю, оскільки неотримання армією та споживаючими 

районами хліба досягло значних розмірів [45, арк. 34]. 

Справжнім грабунком населення можна назвати постанову Тимчасового 

уряду від 28 вересня 1917 р. про проведення перепису запасів врожаю 

теперішнього та минулих років. Весь хліб мав надійти в розпорядження 

держави за твердими цінами, за винятком залишеного власниками на прокорм 

сім’ї, робітників, худоби та на посів. У разі виявлення прихованого хліба, його 

реквізували за ціною, вдвічі нижчою від твердої. Під хлібом розумілося: жито, 

пшениця, просо, гречка, сочевиця, горох, квасоля, кукурудза, ячмінь, овес, 

борошно, висівки, крупи та навіть відходи виробництва згаданих продуктів. 

У розпорядженні власника залишалося для прокорму сім’ї лише по 50 

фунтів зерна і 3 фунти круп в місяць на особу та по 60 фунтів на дорослого 

робітника. На прокорм худоби – для робочого коня 8 фунтів вівса чи ячменю, 

або 10 фунтів кукурудзи на кожен день посиленої роботи. Для дорослої рогатої 

худоби та свиней залишали по 4 фунти фуражу на день. 

На ручний посів відводилось по 13 пудів озимого та ярового жита на 

десятину, 12 пудів озимої та 11 пудів ярової пшениці, ячменю озимого і 

ярового – 11 пудів, вівса – 12 пудів, проса та кукурудзи – по 60 фунтів. При 

машинному посіві кількість визначеного насіння трохи зменшувалася [45, арк. 

79]. 
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В серпні 1917 р. в Бессарабії, для забезпечення військ рибою, місцевим 

рибалкам заборонявся вилов риби від 8 фунтів і більше з району розташування 

армії (тоді це був Дунай та прилеглі до нього озера) [45, арк. 65]. Таким чином, 

жителі Придунав’я залишились ще й без можливості вести один з основних 

своїх промислів. 

18 травня 1917 р. Бессарабський губернський комісар повідомляв місцеві 

адміністрації: «Сінокоси та луки мають дуже важливе значення, оскільки дають 

корм коням, призначеним для потреб армії. На таких луках не можна допускати 

самоуправства». За його розпорядженням, на них заборонялося виганяти 

селянську худобу. У випадку непокори пропонувавалося вжити заходів до 

примусового перегону худоби в інші місця. Тих, хто особливо вперто чинив 

опір цьому, слід було заарештувати, з притягненням до відповідальності у 

вигляді ув’язнення на 6 місяців [68, арк. 141]. 8 липня 1917 р. представник 6-ї 

армії взагалі повідомив сільське управління с. Мансбургр, що місцеві жителі 

своїми засобами повинні викосити для потреб військ 20 десятин сіна [68, арк. 

181]. 

Громадські комітети, що утворилися на місцях після Лютневої революції, 

намагались чинити опір таким здирницьким крокам і активно втручалися в 

діяльність кооперативів, які відали заготівлею продовольства для армії та 

населення міст. У відповідь на це в червні 1917 р. до Бессарабії надійшло 

роз’яснення від Міністерства внутрішніх справ, в якому заявлялось: 

1. Діяльність кооперативів із заготівлі продовольчих продуктів для армії 

та населення не підлягають контролю місцевих громадських комітетів. 

2. Втручання останніх гальмує роботу кооперативів та вносить розлад у 

продовольчу справу і без того сильно дезорганізовану. 

3. Контроль за діяльністю кооперативів із заготівлі продовольства 

належить лише Міністерству продовольства [45, арк. 22]. 

Загальний брак продовольства змушував армійські підрозділи, 

незважаючи на заборони, самостійно закуповувати для себе продовольство. В 

листопаді 1917 р. Сорокська повітова управа повідомляла, що окремі військові 
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частини направляють в Бессарабію своїх представників, які скуповують м’ясо, 

жири та хліб за цінами вище твердих. Це, в свою чергу, сильно гальмувало 

роботу місцевих заготівельних органів [45, арк. 104].  

У період панування Тимчасового уряду в Бессарабії, незважаючи на 

суворі покарання, процвітала спекуляція продуктами харчування. Щоб це 

зупинити, 9 вересня 1917 р. тверді ціни на зерновий хліб, що закуповувався 

державою в населення, були підвищені на 100 % [45, арк. 67]. Однак це не 

зупинило тіньової торгівлі. Наприклад, Саратський гарнізонний комітет при 

Тимчасовому уряді в той час розглядав питання стосовного того, що підприємці 

скуповували за заниженими цінами продовольство в селян та продавали його 

вдвічі дорожче [1, арк. 1-4]. 15 вересня 1917 р. Ізмаїльсько-Болградська 

продовольча управа повідомляла, що приватні особи в містах майже відкрито 

купували зерно за цінами вище твердих, встановлених урядом. Потім ховали 

його в млинах, де робили з нього борошно. Це призводило до того, що селяни 

охоче продавали свої запаси спекулянтам, залишаючи армію та міста без 

продовольства. Місцевим органам влади, продовольчим управам і поліції 

наказувалося зробити все можливе для припинення спекулятивної торгівлі [45, 

арк. 70]. 

З весни 1917 р. сільські мешканці губернії через нестачу робочих рук все 

частіше стали просити про надання відпусток з армії для своїх дітей, чоловіків, 

братів на час сільськогосподарських робіт [68, арк. 105, 107]. Часом військове 

керівництво йшло назустріч таким проханням. В травні 1917 р. навіть було 

затверджено офіційний порядок надання відпусток з фронту для 

військовослужбовців сільськогосподарських спеціальностей на період польових 

робіт. Тепер запити фронтовому начальству мали надходити не від простих 

селян, а лише від губернського продовольчого комітету або губернської 

земської управи [45, арк. 3]. 

Однак погіршення обстановки на фронті та нестабільна ситуація в країні 

змушували військових начальників вже на початку червня видати наказ про 

повернення бійців, відпущених на час польових робіт, крім тих, що досягли 43 
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років [68, арк. 135, 158]. В липні 1917 р. командувач Румунським фронтом 

взагалі повідомив, що, зважаючи на гостру потребу солдатів для діючої армії та 

великий в ній некомплект, бійців із запасних полків відправляти на польові 

роботи більше не будуть [68, арк.132]. 

Врешті залученням вільних солдатів до польових робіт зайнявся сам уряд. 

6 липня 1917 р., за угодою з Міністерством продовольства, було наказано в усіх 

гарнізонах сформувати з військових частин запасних, що стоять на охороні або 

несуть внутрішню вартову службу, особливі команди. Їх розміри та число мали 

визначити місцеві продовольчі комітети, ради солдатських і селянських 

депутатів, а також начальники гарнізонів. 

Командири формували для сільськогосподарських робіт та ремонту 

сільськогосподарських машин спеціальні загони, які надходили в 

розпорядження місцевих продовольчих команд. Останні направляли їх на 

необхідні ділянки, постачаючи знаряддями праці та керівниками. Заробітна 

платня встановлювалася за угодою між продовольчими командами та радами 

селянських і солдатських депутатів. Розрахунок і видача її здійснювались 

виключно продовольчими командами. Для залучення солдат на такі роботи 

було складено спеціальну відозву [45, арк. 34]. Однак всі ці заходи так і не 

вирішили скрутного продовольчого становища аж до кінця війни. 

Отже, в період Першої світової війни Бессарабія займала важливе місце в 

системі продовольчого забезпечення фронту. Інтенданти масово скуповували 

продукти харчування в населення, нерідко за цінами, що були нижче ринкових. 

Війна завдала величезних збитків місцевому господарсту - падала врожайність, 

скоротилось поголів’я худоби, невистачало інвентарю та робочої сили.   
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 3.2. Промисловість, транспорт, торгівля губернії в умовах війни 

 

 Перебіг подій Першої світової війни змушував воюючі держави посилено 

мобілізовувати свої ресурси. Російська імперія відчувала значні труднощі не 

лише в постачанні армії, а й у налагодженні функціонування економіки в 

умовах війни. Уряд Росії став заручником невірного довоєнного планування 

щодо створення запасів озброєння та спорядження, маючи при цьому 

найслабшу, порівняно з Німеччиною, Францією та Великобританією, економіку 

в цілому та промисловість зокрема. Всі запаси було створено з досвіду 

російсько-японської війни 1904-1905 рр., хоча помилковість такого планування 

стала очевидною ще напередодні Першої світової війни, в ході військової гри, 

проведеної на базі Київського військового округу [274, с. 22]. 

 Як вже зазначалось, основною галуззю господарства Бессарабської 

губернії було сільське господарство. Тому цей регіон мало чим міг сприяти в 

справі оснащення російської армії. Більшість підприємств були 

мануфактурами, які не підпорядковувались фабрично-заводській інспекції. 

Таких у 1914 р., за даними, виявленими нами в Центральному державному 

історичному архіві України, було 240, на яких працювало 722 робітника. В 

основному це були млини [13, арк. 9]. Промисловість Бессарабії була 

слаборозвиненою та ґрунтувалася переважно на переробці 

сільськогосподарської сировини та задоволенні потреб місцевого населення 

(млини, олійниці, цегельні заводи). Наприклад, в 1914 р. в селах Акерманського 

повіту функціонувало 27 млинів, 3 вовночесальні, 8 олійниць, 1 ковальська 

мануфактура, 14 черепичних, 4 цементно-черепичних і 15 цегляних заводів. 

Міста краю були центрами кустарного виробництва та посередницької торгівлі 

[47, арк. 1-155]. 

 В 1914 р. в Бессарабській губернії знаходилось 129 підприємств, що 

підпорядковувалися фабричній інспекції, та вважалися справжніми 

промисловими об’єктами. На них працювало 3 166 робітників [13, арк. 13]. 
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 З початком війни всі підприємства, що належали підданим країн-ворогів 

Російської імперії, були закриті, а їхнє майно перейшло на баланс держави. В 

Бессарабії на той час існувало кілька філій німецьких компаній та фірм – на 

всіх них було накладено секвестр [19, арк. 1-44].  

 Промисловості Бессарабській губернії, незважаючи на її обмеженість та 

кустарний характер, все ж довелося зробити певний внесок у забезпечення 

армії предметами першої необхідності. Передусім це стосувалося одягу та 

взуття.  

 В роки Першої світової війни більшість часу солдати проводили в 

траншеях або на маршах за будь-якої погоди, тому їх обмундирування дуже 

швидко зношувалось. За постачання військ предметами першої необхідності в 

царській армії відповідало Інтендантське управління Військового міністерства. 

З початком війни, внаслідок активного розгортання бойових дій, інтендантська 

служба змушена була в стислий термін заготовити велику кількість одягу та 

взуття. Для цього довелося відступити від прийнятого в мирний час порядку 

заготівель, адже потужностей законтрактованих інтендантством підприємств не 

вистачало. Тому царський уряд був змушений організувати цю справу на 

широких засадах, за участі можливостей кожної губернії імперії, зокрема 

Бессарабської, яка до того ж знаходилась поблизу зони бойових дій [279, с. 

135]. 

3 жовтня 1914 р. до губернатора Бессарабії М. Гільхена з Петрограду 

надійшла телеграма, в якій головний інтендант, «для постачання в 

найкоротший термін діючої армії взуттям, обмундируванням, теплим одягом та 

спорядженням», вимагав: 

1. Залучити для виготовлення чобіт усіх шевців у містах і населених 

пунктах округу, зобов’язавши кожного з них виготовляти з власної сировини до 

особливого розпорядження по 2 пари чобіт на тиждень з платою зі скарбниці 

від 7 руб. до 8,5 руб. за пару, залежно від якості. Чоботи мали бути виготовлені 

з якісних матеріалів. Робота шевців і її розподіл мали контролюватися 

місцевими представниками влади та інтендантства. Громадська комісія мала 
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таврувати кожен чобіт своїм клеймом і вказувати на його внутрішньому боці 

пункти виготовлення та шевців.  

2. Зобов’язати шкіряні заводи та оптових торговців шкірами продавати 

шевцям товар за цінами, не вище встановлених на місцях.  

3. Відчужувати придатні кожушки для армії та телеграфувати Головному 

інтендантству про їх кількість. 

4. Припинити виготовлення для приватного ринку на законтрактованих 

інтендантством фабриках сукна державного зразку. Відчужити в казну все 

сукно, придатне для виготовлення обмундирування, призначене як для 

приватного продажу, так і того, що знаходилось на складах у торговців. 

Залучити всі фабрики до виготовлення сукна для армії, вжити заходів щодо 

підвищення продуктивності фабрик до найвищої межі. Встановити контроль 

фабричної інспекції та місцевої влади за виконанням викладеного.  

5. Для виготовлення обмундирування залучити в розпорядження 

окружного інтендантства всіх кравців та їх майстерні в Одеському військовому 

окрузі.  

6. Передати в розпорядження окружного інтендантства виготовлення 

спорядження зі шкіри та інших матеріалів – казанків, фляжок – з відчужених, 

якщо буде потрібно, матеріалів [65, арк. 158]. 

 Губернатором М. Гільхеном одразу ж було скликано нараду з 

представників військового відомства та міст губернії. Для реалізації вимог 

Петрограду, 7 жовтня 1914 р. нарадою було затверджено відповідні постанови 

для представників земських управ, земських комітетів та міських голів [65, арк. 

157]. В той же день головний інтендант направив у Бессарабію запит на 

виготовлення 10 000 пар чобіт та такої ж кількості кожухів для армії. Для 

виконання цього замовлення, за рахунок відпущених інтендантством кредитів, 

при Кишинівській міській управі було організовано громадську приймальну 

комісію [86, арк. 16, 27].  До березня 1916 р. в містах та повітах Бессарабської 

губернії було засновано 31 комісію для обслуговування потреб діючої армії 
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(заготівля обмундирування, реквізиція товарів, продовольства, фуражу та 

худоби) [90, арк. 62-66]. 

 В свою чергу, місцеві органи влади почали збирати інформацію про 

наявну кількість сукна та кожухів у повітах, з подальшим їх відчуженням на 

користь держави. Наприклад, на 13 жовтня 1914 р. в Акермані було відчужено 

42 дублених кожухи, 1 430 аршин сукна казенного та підходящих зразків, а 

також різних сортів (не дорожче 3 руб. за аршин) в різноманітних магазинах – 

2 052 аршини, на фабриці – 1 056 аршин [86, арк. 49]. В деяких повітах запаси 

були значно меншими. Наприклад, в Бєльцькому та Ізмаїльському повітах 

запасів сукна казенного зразку взагалі не було. Це пояснювалось слабким 

розвитком легкої промисловості. Всього по губернії за першу половину жовтня 

1914 р. було відчужено 921 кожух, 22 027,6 аршин сукна казенного зразку, 

31 184 аршини сукна інших зразків та 1 252 аршини непромокаючої тканини 

(Див. Додаток Т) [86, арк. 139-140]. 

 Місцеві адміністрації займалися не тільки пошуком матеріалів для 

обмундирування, а й майстрів, які б могли його виготовляти. Так, за 

проведеними підрахунками, на вересень 1914 р. в Кишиневі нараховувалося 

400 шевських майстерень, крім того 150 шевців, що працювали самостійно[86, 

арк. 3]. В Акермані пошиття солдатського обмундирування могло бути 

доручено 3 військовим та 5 партикулярним кравцям, що мали свої майстерні, а 

виготовлення речових, сухарних мішків, обшивка котелків, водоносних фляг – 

10 шорникам [86, арк. 49]. В Бєльцькому повіті виготовляти речі для солдатів 

погодились 50 чоботарів, 80 кравців та 40 шорників [86, арк. 82]. За даними, що 

надійшли в Бессарабське губернське з земських та міських справ присутствіє з 

11 по 17 жовтня 1914 р., по губернії пошиття солдатського одягу можна було 

доручити 571 кравцю (Кишинів – 144, Акерман – 8, Бєльці – 80, Сороки – 16, 

Ізмаїл – 13, Бендери – 65, Оргєєв – 60, Оргєєвський повіт – 185) [86, арк. 143-

144, 197]. Протягом війни в Бессарабській губернії виготовлялися всі елементи 

солдатського одягу (білизна, шаровари, шинелі, кашкети, суконні сорочки, 

гімнастерки, башлики та інше). Забезпечення армії предметами солдатського 
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спорядження було частковим через відсутність необхідних фабрик та 

матеріалів. Наприклад, з цієї причини запит на виробництво фляг в губернії 

було відхилено. 

19 жовтня 1914 р. в Кишиневі відбулось перше засідання громадської 

приймальної комісії з забезпечення армії одягом та взуттям. В ньому взяли 

участь: керівництво губернії, представники інтендантства та військової влади. 

Було підбито підсумки проведеної роботи щодо заготівель, а також визначено 

подальшу стратегію виконання губернією інтендантських замовлень.  

В процесі засідання комітети з прийому обмундирування визначили, що 

приступити до виготовлення чобіт буде можливим, якщо майстерням буде 

надано необхідний матеріал, оскільки в межах губернії його відчужено лише на 

8 945 пар. Наявними ж силами майстрів могло бути виготовлено до 2 000 пар 

чобіт на тиждень. Таким чином, за підрахунками комітетів, весь запас шкіри 

був би використаний протягом 5 тижнів.  

Також комісія постановила відчужити за ціною від 6,5 руб. до 7,5 руб. 

вже готові чоботи в усіх повітах губернії, виготовлені на замовлення місцевих 

селян. Проте зробити це планувалось не раніше 2 листопада 1914 р., коли 

завершувався перший призов новобранців. Такий крок було зроблено, щоб 

забезпечити можливість рекрутам самостійно придбати на ринках чоботи на 

власний кошт, тим самим заощадивши державні гроші на їх обмундирування. 

Начальникам поліції було доручено з’ясувати точну кількість таких чобіт і 

приступити до їх відчуження у встановленому порядку з передачею на 

визначений комісією склад. 

З теплими речами, що губернія мала заготовити для зимового періоду 

1914 р., справи буди дещо гіршими. За визначеною інтендантством ціною, по 

всій Бессарабії, замість необхідних 10 000 кожухів, було відчужено значно 

менше. Крім того, не всі вони за своїми розмірами та якістю відповідали 

встановленим вимогам. Щоб вирішити цю проблему, комісія запропонувала 

закупити для армії селянські кожухи, які виготовлялися по всій губернії 

місцевим населенням. На цю пропозицію окружний інтендант повідомив, що 
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зазначені кожухи занадто короткі та вузькі, а також не оброблені дубильною 

речовиною. Однак, після усунення зазначених недоліків їх було визнано 

придатними [65, арк.195].  

 Зупиняючись на питанні про виготовлення солдатського 

обмундирування, комісія виявила, що перешкодою в цьому була нестача 

матеріалу, оскільки сукна державного зразку по всій губернії було відчужено 

лише 22 027,6 аршин [86, арк. 139-140]. Тому інтендантству було 

запропоновано використовувати на потреби армії болгарські, молдавські та 

монастирські тканини місцевого виробництва. Відомо, що окружний інтендант 

погодився з такою пропозицією. Так, більш грубі сорти світло-сірого і темно-

коричневого кольорів йшли на виготовлення кінських попон, менш грубі сорти 

коричневого, темно-сірого та світло-коричневого – для солдатських шароварів, 

а більш тонка тканина сірого і світло-коричневого кольорів – для польових 

сорочок [65, арк.195]. 

 15 листопада 1914 р. все відчужене сукно, визнане інтендантством 

непідходящим, а також ті сорти, що за фабричною оцінкою були дорожче 3 руб. 

за аршин, підлягали негайному поверненню власникам [89, арк. 22]. 

 Щоб перекрити нестачу кожухів, в листопаді 1914 р. в Бессарабії було 

прийнято рішення закупити в повітах оброблені овечі шкури та залучити 

місцевих кушнірів для пошиття цього одягу. В результаті було придбано 

матеріалів на 5 576 кожухів і найнято 359 кушнірів для їх виготовлення. Крім 

того, для потреб армії в Кишиневі було відчужено ще 15 готових кожухів, 109 

тулупів та 17 піджаків на хутрі, в Болграді – 320 вкорочених кожухів, в 

Хотинському повіті – 191 кожух сирої дубки селянського зразку (Див. 

Додаток У) [86, арк. 194, 244, 359, 365.] 

 З 18 жовтня до 1 листопада 1914 р. по Бессарабській губернії проводилось 

відчуження шкіряного товару та залучення місцевих майстрів до виготовлення 

солдатських чобіт. В результаті було заготовлено матеріалів на 9 163 пар та 

найнято 341 швеця для їх виготовлення. Також в Хотині відчужено підошовної 

шкіри на 50 пар та підметків на 1000 пар, в Сороках – шкіри для передів на 297 
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пар, для підошов на 213 пар, устілок на 245 пар чобіт (Див. Додаток Ф) [86, арк. 

195-196]. 

 На виготовлення взуття, зимових речей, реквізицію сукна та інших 

матеріалів для діючої армії місцевим адміністраціям видавали спеціальні суми. 

4 жовтня 1914 р., за розпорядженням головного інтенданта Одеського 

військового округу, з Кишинівського казначейства було виділено 124 322 руб. 

[89,  арк. 67]. Всього до кінця 1914 р. з коштів, відпущених Одеським окружним 

інтендантством, було використано 239 322 руб. [89, арк. 5]. Ці гроші 

розподілялися Бессарабським губернським начальником по замовленнях, які 

давались інтендантством. Так, на пошиття чобіт міській управі Ізмаїла було 

передано з жовтня 1914 р. по серпень 1917 р. 26 000 руб. 56 коп., а для закупівлі 

сукна з грудня 1914 р. по березень 1915 р. – 4 066 руб. 30 коп. [36, арк. 38]. 

В Російській імперії помітну роль у постачанні військ одягом та 

предметами першої необхідності під час війни відіграла громадськість. У 

серпні 1914 р. в Москві були утворені перші громадські організації допомоги 

фронту – Всеросійський союз допомоги хворим і пораненим воїнам, 

Всеросійський союз міст. До цього руху залучились всі міста Бессарабії та 

Бессарабське земство. Їх діяльність на початковому етапі зводилася до 

вирішення гуманітарних та соціальних питань. Проте пізніше вони стали 

займатися проблемами матеріального забезпечення армії, створюючи для цього 

спеціальні структури, як, наприклад, губернські земські комітети з постачання 

армії [211, с. 618]. 

Активну діяльність в цьому напрямку розгорнули в Бессарабії 

Кишинівська єпархія та громадські організації, створені за її сприяння. 

13 серпня 1914 р. бессарабське духівництво заснувало Духовний комітет, 

головною метою якого була допомога воякам діючої армії та їх сім’ям, що 

залишились у Бессарабії. Головою комітету було обрано архієпископа Платона 

[163, с. 64].  

В перші дні війни Кишинівська єпархія відіграла важливу роль у 

створенні низки громадських організацій, метою яких став збір коштів, 
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продуктів та одягу. Так, 23 серпня 1914 р. у залі Серафимівського 

єпархіального дому були скликані збори кишинівських аристократок з метою 

створення Дамського Товариства для надання допомоги речами хворим і 

пораненим воякам діючої армії. Очолила Товариство дружина начальника 

Кишинівського гарнізону А. Зандер, а після її від’їзду з чоловіком на фронт – 

дружина предводителя бессарабського дворянства – Е. Леонард [154, с. 1328]. 

Вже 8 вересня 1914 р. архієпископ особисто відвідав склад Кишинівського 

Дамського Товариства та залишився дуже задоволений виробленими та 

зібраними для військовослужбовців речами [157, с. 1460]. 

Учні церковних шкіл збирали пожертвування різними речами та 

тканинами, як-от: полотно, білизна, хустки, чай, цукор тощо. В школах було 

відкрито майстерні, де жінки та дівчата шили білизну для хворих та поранених. 

Всі зібрані кошти та виготовлені речі надсилалися до Духовного комітету, який 

вже безпосередньо займався їх відправкою на фронт або до шпиталів [155, с. 

1338]. 

У військах та шпиталях постійно відчувався брак одягу, особливо 

білизни. Легка промисловість імперії не справлялася з багатомільйонними 

замовленнями. Щоб допомогти в цій справі, духовенство Кишинівської єпархії 

16 серпня 1914 р. організувало виробництво білизни та одягу для вояків у 

приміщеннях Єпархіального Серафимівського дому [155, с. 1332]. Така 

ініціатива місцевого єпархіального керівництва випередила навіть рішення 

Синоду, який лише 4 жовтня 1914 р. в газеті «Церковні Відомості» звернувся з 

пропозицією організовувати при церковних школах майстерні з виготовлення 

білизни для солдатів [168, с. 101].  

Не лише духівництво, а й звичайні мешканці Бессарабії жертвували через 

парафіяльні церкви велику кількість речей для бійців – від хусток та сорочок до 

кожухів та подушок. Дамське товариство, забезпечення якого тканинами та 

матеріалами взяла на себе єпархія, з 13 серпня по 28 жовтня виробило 20 000 

сорочок, кальсон, халатів, простирадл та інших речей [163, с. 73].  
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28 вересня архієпископ Платон розпорядився відправити в діючу армію 

10 000 комплектів білизни [159, с. 1545]. В листопаді комітет через священика 

Ф. Кишку надіслав до війська 150 повних комплектів білизни, 250 

молитовників і 200 хрестиків, а за допомогою священика Н. Болбочана для 249-

го Дунайського полку – 250 молитовників і хутряну шубу. Через старшого 

унтер-офіцера І. Пантелєєва Духовний комітет направив для 1-ї бригади 63-ї 

дивізії 250 молитовників, 10 фуфайок, 10 теплих сорочок, 10 теплих кальсонів, 

рушників, панчіх, шапок, рукавичок; через підпрапорщика С. Гопаша в 3-ю 

батарею 14-ї артилерійської бригади – 180 повних комплекти білизни, 3 ящика з 

продуктами, 250 молитовників, 5 000 цигарок, 3 пляшки коньяку, 2 т горіхів 

[160, с. 1747].  

На початку жовтня 1914 р., в зв’язку з наближенням холодів, Духовний 

комітет зі сторінок «Кишинівських Єпархіальних Відомостей» звернувся до 

духовенства та населення краю з закликом щодо заготівель  та пожертвувань 

для хворих і поранених теплих речей, тканин, дублених шкір для виготовлення 

кожухів і шуб [159, с. 375].   

У свою чергу архієпископ Платон, опікуючись долею 

військовослужбовців на фронті та у шпиталях, 21 листопада 1914 р. звернувся 

до чоловіків губернії з пропозицією створити Бессарабське трудове братство 

для виготовлення теплої білизни та речей, необхідних у холодний час для армії. 

Ця пропозиція отримала схвалення, і невдовзі до братства стали записуватися 

добровольці [160, с. 1746]. 

Вже 1 грудня 1914 р. відбулися перші установчі збори Бессарабського 

трудового братства, членами якого стало понад ста майстрів. Незважаючи на те, 

що пропозиція поступила від православного духівництва, спочатку більшість 

волонтерів були іудеями. Пізніше до них  приєдналися 20 послушників з 

православних монастирів краю. На зборах було прийнято рішення негайно 

розпочати шиття одягу. Для допомоги в організації цієї роботи Духовний 

комітет направив на потреби Братства 1 000 руб. для закупівлі 4 000 аршин 
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теплої тканини [161, с. 1777]. Всього за кілька місяців було виготовлено 2 000 

теплих сорочок, кальсон та жилетів [163, с. 72]. 

В кінці листопада Духовний комітет відправив у війська протопресвітеру 

Г. Шавельському вагон продуктів та білизни для воїнів вагою в 500 пудів у 

супроводі священика Г. Чепелєва [161, с. 1776]. На початку грудня в ставку 

Верховного Головнокомандувача на ім’я протопресвітера були знову 

відправлені два вагони з білизною, теплими речами та продуктами для воїнів 

[162, с. 1831]. В середині грудня комітет передав у діючу армію в 

Привіслянський край 75 сорочок, 100 пар панчіх, 150 змін білизни, рукавички, 

подушку; для 14-ї артилерійської бригади – 100 теплих сорочок, 100 теплих 

кальсонів, 100 рушників, 100 пар рукавиць, 100 пар панчіх, 100 пар онуч [162, с. 

1838]. 

Для забезпечення армії одягом влада мобілізували потужності не тільки 

промислових підприємств. 12 вересня 1914 р. Головне інтендантське 

управління Військового міністерства доручило своїм співробітникам та 

установам військового відомства купувати у військових частинах в призовників 

із запасних нижчих чинів, ополченців та новобранців призову 1914 р. всі 

принесені одяг та речі довільного зразка, за умови придатності їх до 

використання в поході. В комунальній установі «Ізмаїльський архів» нам 

вдалося знайти список таких речей із зазначенням цін за них: «…пара чобіт – 

7,5 руб.; натільна сорочка – 0,6 руб.; спідні брюки – 0,5 руб.; рушник – 0,2 руб.; 

носовичок – 0,09 руб.; пара полотняних або паперових штанів – 0,15 руб.; 

кожух – 7,5 руб.; фуфайка, сорочка вовняна – 1,5 руб.; спідні штани вовняні – 

1,5 руб.; спідні штани теплі паперові – 1 руб.; начеревник – 0,23 руб.; пара 

навушників – 0,12 руб.; башлик – 0,9 руб.; пара рукавиць – 0,4 руб.; пара 

вовняних рукавиць – 0,35 руб.; суконні онучі, 2 пари вовняних панчіх, 2 пари 

шкарпеток – 0,6 руб.; шаровари суконні – 2,4 руб.; шкіряний ремінь з пряжкою 

– 0,5 руб.» [63, арк. 7]. Як бачимо, список включає широкий спектр речей, 

особливо цінними серед яких були взуття та теплий одяг.  
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11 січня 1915 р. вищезазначений список було оновлено наказом «Про 

ціни за принесені в період мобілізації нижчими чинами запасу та ополченцями 

речі на час з 1914 року по 1 січня 1919 року». В ньому зазначалося, що на час 

мобілізації від нижчих чинів запасу сухопутних військ та ратників державного 

ополчення 1-го розряду, призваних у діючі війська, купувалося не більше як по 

одному екземпляру принесених ними придатних до використання речей. При 

цьому, від нижчих чинів запасу флоту ніякого одягу, крім кожухів, не 

приймалося. Ціни на всі речі, зазначені в списку, вже були дещо нижчими, ніж 

у наказі від 12 вересня 1914 р. [77, акр. 57]. Через гострий брак одягу на фронті, 

в 1915 р. Морський міністр дозволив купувати від запасних нижчих чинів, 

ратників ополчення та новобранців під час призову на флот придатні речі 

встановлених зразків за цінами: пара чобіт – 9 руб., спідні штани – 0,65 руб., 

рушник – 0,28 руб., носовичок – 0,09 руб. [67, арк.49]. 

Незважаючи на всі заходи влади щодо забезпечення армії 

обмундируванням, його все одно не вистачало. Перевірка показала, що всі 

маршові роти прибували на фронт майже поголовно зі старим, непридатним до 

використання взуттям. Тим часом, згідно з встановленим порядком, всі чини 

маршових рот, що висилалися запасними батальйонами, забезпечувалися 

абсолютно новими чоботами. З’ясувалося, що маршові роти, проходячи через 

села, продавали свої чоботи, або обмінювали їх на старі. Таке явище 

спостерігалося майже всюди. Всі опитані після затримання цілком щиро 

відповідали, що вони думали, коли прийдуть в окопи, їм видадуть нове взуття. 

Місцеві військові адміністрації як могли боролися з подібними фактами. Так, в 

Одеському військовому окрузі 2 жовтня 1914 р. було видано обов’язкову 

постанову генерал-губернатора, відповідно до якої: 

1. Всі предмети військового обмундирування та спорядження, придбані 

від військових частин або окремих військових чинів, підлягли здачі до 13 

жовтня місцевій поліції з документами, що засвідчували суму, сплачену при 

купівлі цих речей. 



148 

 

2. Вищезазначені предмети, не здані до терміну, зазначеного в пункті 1, 

мали бути заарештовані. 

3. Торговим приміщенням і окремим особам заборонялося надалі будь-де 

купувати або зберігати предмети військового обмундирування та спорядження, 

встановлені для нижніх чинів. 

Порушників цієї постанови передбачалось виселяти з району Одеського 

військового округу як таких, що не співчувають армії [70, арк. 19]. 

 В 1915 р. виготовлення та закупівля речей для діючої армії в Бессарабії 

продовжилась. Від початку року по травень в губернії було реквізовано та 

здано Інтендантському відомству 3 301 овчинних кожухів, виготовлено 22 749 

пар чобіт і закуплено 193 пари валянок [88, арк. 149]. Крім того, протягом року 

громадськими приймальними комісіями було реквізованого 68 895 аршин і 20 

вершків сукна (в основному на виготовлення солдатських шинелей) на суму 

130 067 руб. 72 коп., яке було відправлено на Кременчуцький склад та в 

Єлісаветградський продовольчий магазин (Див. Додаток Х) [89, арк. 224]. 

Всього ж на ці та деякі інші цілі громадськими приймальними комісіями 

Бессарабської губернії було витрачено 358 459 руб. 21 коп. [88, арк. 173]. 

 В Російській імперії експеримент із залученням земських управ і міських 

голів для вирішення питання поставки чобіт дав позитивний результат, проте 

короткочасний. Тертя між міністерствами та відомствами в державі не 

дозволили вирішити питання з постачанням в потрібній кількості відповідної 

якості чобіт для діючої армії. Вони призвели до того, що в 1915 р. в армії 

почала відчуватися «взуттєва» криза. Вирішити її намагались по-різному. 

Наприклад, почали відправляти в армію замість чобіт черевики з обмотками, на 

які йшло значно менше шкіри. Були й інші, досить незвичні кроки. Так, навесні 

1915 р. до губернатора М. Гільхена звернулись представники Інтендантського 

управління Військового міністерства з дорученням заготовити в Бессарабії для 

Кавказької армії 100 000 пар шкіряних личаків (постолів), а також шкіряний 

товар, необхідний для них. Такий крок був зумовлений економією на взутті. В 

зв’язку з цим замовленням головний начальник Одеського військового округу 
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та генерал-губернатор дозволив реквізувати в місцевих торговців і власників 

придатну шкіру. Виготовлення постолів окружне інтендантство доручило 

в’язницям Бессарабської губернії за ціною по 1,2 руб. за пару. 26 травня 1915 р. 

особлива комісія, створена для реалізації поставленого завдання, оголосила, що 

на кожну пару постолів потрібно 0,066 м
2
 шкіри. Всього було реквізовано 

матеріалу на 5 842 пар личаків [60, арк. 2,7]. В даному випадку, як і під час 

попередніх замовлень, проблемою для реалізації замовлення інтендантства 

стала банальна відсутність необхідної сировини в межах губернії. 

 Також з метою економії, халяви на деяких чоботах робились тепер з 

брезенту. Це дещо знизило ціни на їх виробництво. Якщо повністю шкіряні 

чоботи коштували 12 руб., то з брезентовими халявали – 8,9 руб. [86, арк. 17]. 

Виконуючий обов’язки Бессарабського губернатора Б. Арсеньєв 15 вересня 

1915 р. повідомляв головному інтенданту в Петрограді, що з 7 серпня по 7 

вересня громадськими приймальними комісіями від місцевих майстрів 

отримано 2 021 пар чобіт з брезентовими халявами та лише 45 повністю 

шкіряних. Загалом же до 13 листопада в межах губернії було виготовлено: 

Кишинів – 900 пар чобіт, Ізмаїл – 110, Рені – 119, Бельці – 45, Кагул – 22. 

Додатково в Сороках було відчужено 20 пар чобіт, в Кілії – 93, в 

Кишинівському повіті – 680. Все це взуття було розміщено в Акермані, в 

будівлі Інженерного відомства, а також в Ізмаїлі – на тюремному складі [87, 

арк. 1]. 

 В 1915 р. нестача матеріалів для виготовлення взуття почала відчуватись  

на інтендантських складах Одеського військового округу, з яких йшло 

постачання шевців в Бессарабії. Щоб вирішити цю проблему, 15 листопада 

1915 р. Одеським військово-окружним інтендантським управлінням було 

підписано договір зі Шкіряним відділом Комітету Південно-Західного фронту 

Всеросійського земського союзу. За цим договором, для Одеського 

інтендантства шкіра великої рогатої худоби постачалась по 3 руб.; телячі, овечі, 

баранячі – по 1,2 руб.; підошовна шкіра за розцінкою 45-50 руб. та юхтова 
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шкіра по 35-38 руб. за пуд. Центральний склад мав розташуватись в Одесі [15, 

арк. 2]. 

Враховуючи скрутну ситуацію з забезпеченням новоприбулих вояків 

одягом, головним начальником Одеського військового округу було прийнято 

рішення покласти вирішення цієї проблеми на самих призовників. 2 вересня 

1915 р. вийшов відповідний наказ. Відтепер новобранці та ратники ополчення 

мали використовувати на службі власний одяг, за що їм сплачувалась 

винагорода в наступному розмірі (на добу): за річ, яка замінювала головний 

убір – 5 коп., шинель – 1 коп., похідну сорочку – 2 коп., похідні шаровари – 1 

коп. Сплата проводилась за розпорядженням начальників частин у разі 

відсутності казенного одягу за час від дня прибуття в частину нижчого чину до 

отримання ним одягу від інтендантства [69, арк. 69]. З огляду на те, що вид та 

форма перелічених речей не визначались, можна лише уявити, яку різнобарвну 

масу являли новоприбулі бійці. Мабуть, враховуючи саме цей факт, 28 жовтня 

1915 р. було видано нову постанову, за якою: «Призовники мали докласти всіх 

зусиль, щоб придбати своїм коштом і принесли з собою на службу верхній 

одяг, що відповідає за кольором, якістю та покроєм солдатському 

обмундируванню. Шинель – не дорожче 7,6 руб., суконна сорочка – 5,32 руб., 

шаровари – 2,52 руб.» [69, арк. 77].  

В 1915 р. до Духовного Комітету, Дамського Товариства, Бессарабського 

Трудового Братства та інших громадських організацій, що виготовляли та 

збирали речі для солдатів, приєдналися школи Кишинева. 25 жовтня 1915 р. за 

їх ініціативою в шкільних приміщеннях розпочалась заготівля білизни. Шили її 

сім’ї запасних воїнів з матеріалів, закуплених Кишинівської міською управою. 

Виготовлені речі передавалися солдатам і біженцям, а сім’ї запасних мали 

додатковий прибуток [98, арк. 1]. 

12 лютого 1916 р. ціни за предмети обмундирування та спорядження, 

принесені новобранцями та нижчими чинами, було оновлено: формена шинель 

– 7,94 руб., формена похідна суконна сорочка – 5,99 руб., формені похідні 

суконні шаровари – 2,84 руб., формений начеревник – 0,31 руб., формена 
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папаха – 1,93 руб., пара поношених чобіт, але придатних і міцних – 10,8 руб., 

пара нових чобіт – 12 руб., натільна сорочка – 0,8 руб., спідня сорочка – 0,65 

руб., рушник – 0,28 руб., пара онуч – 0,2 руб., носовичок – 0,09 руб. Гроші за 

прийняті речі видавалися прямо у військових частинах [44, арк. 16]. 

10 березня 1916 р. Військовий міністр наказав, щоб у місцях прийому 

чобіт призначалися для перевірки їх якості змішані комісії. До їх складу 

повинні були увійти представники військ, інтендантства, експертів контролю, 

місцевих земств і міських управлінь. В разі виявлення браку, винних у тому 

повинні були притягати до відповідальності за законом [44, арк. 11].  

Незважаючи на всі застережні заходи, чоботи низької якості доволі часто 

траплялися в партіях взуття, прийнятих для діючої армії. Наприклад, до 10 

травня 1916 р. Кишинівська громадська приймальна комісія здала до 

інтендантських складів 32 664 пари чобіт. Деякі з них виявилися низької якості 

– із затверділої шкіри, виготовлені зі шматків тощо. Всього забракованими 

виявилися 572 пари. На одному з засідань міської ради Кишинева постало 

питання, хто винен у тому, що громадська приймальна комісія придбала таку 

кількість взуття, не придатного до використання. Кишинівський міський голова 

пояснював це «некомпетентністю членів комісії в питаннях оцінки якості 

чобіт». На той час вже існувала постанова, за якою до складу прийомних 

комісій мали увійти експерти контролю. Проте можна припустити, що мала 

місце звичайна для Російської імперії практика – придбання на державний кошт 

неякісних товарів та поділ отриманого прибутку між учасниками такої 

махінації [86, арк. 16-18]. 

Постачання армії взуттям в роки Першої світової війни мало надзвичайно 

важливе значення. Тому майстрам, які займалися його виготовленням, нерідко 

надавалися відстрочки від проходження військової служби або відпустки з 

військових частин. Наприклад, в Ізмаїлі єдиний підрядник із заготівлі взуття 

для фронту І. Лісовий виготовив і здав місцевій комісії по заготівлі 

обмундирування 1 722 пари чобіт. Будучи ратником 2-го розряду ополчення, в 

березні 1916 р. він був мобілізований по військовій повинності в 49-й запасний 
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батальйон. 31 липня 1916 р., внаслідок постанови Ізмаїльської громадської 

комісії з виготовлення взуття для армії, міська управа клопотала про надання 

цьому майстру відпустки. Причиною тому була відсутність в місті досвідчених 

майстрів. І. Лісовому належало організувати в Ізмаїлі роботу з виготовлення 

чобіт для військ. Командир 49-го запасного батальну пішов назустріч такому 

проханню та дозволив відпустку. 

Щоб надалі не відбувався відтік цінних кадрів, 2 вересня 1916 р. 

Ізмаїльський громадський приймальний комітет із заготівлі обмундирування 

для діючої армії постановив зібрати повні списки чоботарів міста з метою 

надання їм відстрочок від служби. В результаті було складено перелік 

військовозобов’язаних шевських майстрів у складі 24 осіб. З них 13 

претендували на негайне звільнення від військової служби. Після вивчення цих 

списків Ізмаїльська повітова комісія в справах про надання 

військовозобов’язаним відстрочок від призову звільнила 10 майстрів. Решті у 

відстрочках було відмовлено «з огляду на те, що вони виготовляли незначну 

кількість чобіт і праця ця була для них побічним доходом» [28, арк.1-33]. 

З 1916 р., коли в Бессарабії почали масово розквартирувати війська, 

спорядження та військовий одяг стали невід’ємними предметами торгівлі між 

солдатами та місцевими жителями. 31 липня 1916 р. обов’язковою постановою 

по Одеському військовому округу заборонялося носіння форми особами, які не 

мають на те права за законом. Крім того, взагалі виключалось використання 

цивільними одягу, наближеного за кольором і зразком до офіцерського (кітелі 

захисного кольору, погони, чоботи зі шпорами, шапки, кашкети, а також 

шинелі офіцерського покрою). За порушення цієї постанови винному 

загрожувало 3 місяці в’язниці або 3 000 руб. штрафу [64, арк. 40]. Однак 

заборони не мали особливої дієвої сили. 15 лютого 1917 р. Акерманський 

повітовий справник повідомляв, що в населених пунктах, через які проходили 

війська, в місцевого населення є багато казенних речей та предметів озброєння, 

загублених і залишених нижчими чинами. В зв’язку з цим приставам було 
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наказано вжити всіх заходів до пошуку осіб, у яких були такі речі та 

конфіскувати їх за описами [68, арк. 9]. 

Після Лютневої революції характер заходів щодо забезпечення армії 

одягом не змінився, а навіть став жорсткішим. Так, 4 травня 1917 р. 

Тимчасовим урядом було затверджено положення про передачу шкір в 

розпорядження держави. Причому реквізували не тільки сирі шкури, а й 

матеріали, підготовлені мануфактурами для виготовлення взуття та кінського 

спорядження [45, арк.17, 20]. 31 липня 1917 р. було видано постанову 

губернського продовольчого комітету про те, що продаж суконних і вовняних 

товарів до 14 серпня заборонено. Бавовняні тканини та одяг з них підлягав 

нормуванню та продавався лише за картками [45, арк. 15]. 

Як і раніше, матеріалів в Бессарабії бракувало. Тому для виготовлення 

предметів армійського спорядження сировина видавалася з інтендантських 

складів в Одесі. Наприклад, восени 1917 р. для майстерень Ізмаїла було 

виділено 60 пудів устілкової шкіри і 5 000 руб. авансу за роботу. Щоб економно 

використовувались отримані матеріали, 5 жовтня 1917 р. головне інтендантське 

управління губернії постановило замінити сирцеві шкіряні ремінці на 

напівчоботах лляними або бавовняними шнурами [36, арк. 22]. 

Деякі зміни відбулись в організації виробництва. 15 серпня 1917 р. 

Головний комітет по шкіряних справах ухвалив, що громадські приймальні 

комісії, які заготовлювали чоботи для потреб армії, повинні припинити свою 

діяльність, а ця справа мала перейти районним комітетам. Для завершення 

робіт по прийнятим замовленням від інтендантства, на пошиття взуття з 

Одеського складу для майстерень Ізмаїла, наприклад, було виділено 240 

підошовних шкір на суму 10 000 руб. [36, арк. 25]. 

 Ключове значення в мобілізації промислових об’єктів Російської імперії 

на потреби діючої армії в роки Першої світової війни відіграли військово-

промислові комітети. Цей громадський рух зародився в кінці червня 1915 р. на 

проведеному в Петрограді 9-му черговому з’їзді представників промисловості і 

торгівлі. Після обговорення доповіді «Промисловість і війна», виступив один з 
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лідерів московських підприємців П. Рябушинський, який озвучив пропозицію 

про створення громадської організації, покликаної допомогти уряду в 

постачанні армії. Для цієї мети З’їзд визнав необхідним доручити всім торгово-

промисловим організаціям створити районні комітети. Вони мали об’єднати 

місцеву промисловість і торгівлю та пристосувати підприємства до 

виготовлення всього необхідного для армії та флоту, а також узгодити для 

цього загальну діяльність фабрик і заводів. Узгодження між собою робіт 

окремих районів з діяльністю урядових установ З’їзд постановив покласти на 

Центральний військово-промисловий комітет у Петрограді. До його складу 

ввійшли представники науково-технічних сил, управління залізниць і 

пароплавств, від Всеросійського союзу земств і міст, а також члени окремих 

торгово-промислових організацій [197, с. 310]. 

Масова поява подібних організацій по всій країні почалася після 

підписання Миколою II 9 вересня 1915 р. документів, які узаконювали та 

регламентували їх діяльність, а саме: «Положення про утворення військово-

промислових комітетів» і «Наказу про порядок утворення і дії військово-

промислових комітетів та їх з’їздів» [200, с. 40]. 

Центральний Військово-промисловий комітет насамперед приступив до 

з’ясування переліку предметів, яких потребували армія та флот, щоб визначити 

програму планомірного використання продуктивних сил країни для їх 

виготовлення. Протягом перших двох місяців були утворені місцеві військово-

промислові комітети в 73 містах [197, с. 311]. В жовтні 1915 р. такий комітет 

було створено і в Бессарабії – в Кишиневі [211, с. 618].  

 Створення військово-промислового комітету в Бессарабській губернії 

значно активізувало громадський рух по забезпеченню армії. В 1915 р. повітові 

справники та поліцмейстери з Кишинева, Ізмаїла, Бєльць та інших великих міст 

звітували перед губернськими органами, що установ, котрі працюють на 

потреби армії, в підпорядкованих їм районах практично немає [107, арк 1-46]. 

Однак вже на початку 1917 р. в переліку громадських організацій, що 

знаходилися в межах губернії та обслуговували потреби армії, налічувалось 37. 
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Їх діяльність розповсюджувалася на широкий спектр справ – від постачання 

продовольства, фуражу та одягу до виготовлення гранат і піклування про 

поранених (Див. Додаток Ц) [85, арк. 24-27] 

 Таким чином діяльність промислових підприємств почала направлятися в 

основному на військові потерби. Тому в Бессарабській губернії розвиток і 

зростання виробництва відбувались в галузях, продукція яких йшла на 

забезпечення фронту [14, арк. 1-58]. В Національному архіві Республіки 

Молдова було виявлено складений в лютому 1917 р. повний перелік об’єктів 

Бессарабії, що працювали на військові потреби. За його даними, в Бєльцькому 

повіті їх знаходилось 88, в Бендерському – 66, в Сороксьому – 125, в 

Ізмаїльскому – 50. В основному це були млини, медичні установи, склади, 

поштові станції, громадські організації тощо [109, арк. 1-35]. 

Постійні призови в армію та залучення населення регіону до позиційних 

робіт викликали скорочення кількості кваліфікованих робітників та призвели до 

закриття частини підприємств та кустарних майстерень. Наприклад в Кишиневі 

нестабільно працювали міська електростанція і трамвайний парк. У квітні 1915 

р. тут у зв’язку з відсутністю кам’яного вугілля та коксу, всі парові млини, 

заводи та ковальські майстерні припинили свою діяльність. В серпні 1915 р. 

Кишинівська міська дума відзначала: «всі миловарні заводи змушені 

призупинити виробництво мила через відсутність сировини». З Акермана тоді 

ж повідомляли про припинення роботи млинів [211, с. 625]. Влітку 1916 р. на 

запит від губернської влади, чи потрібна додаткова робоча сила для 

підприємств м. Болград Ізмаїльського повіту у вигляді військовополонених, 

міський голова відповів, що населення складається з ремісників, торговців і 

хліборобів, фабрик і заводів в місті немає, тому додаткової допомоги місто не 

потребує [52, арк. 149]. 

 Кількість діючих підприємств, підпорядкованих фабрично-заводській 

інспекції в Бессарабії, за 1914-1916 рр. скоротилося з 129 до 83, тобто на 35 %, а 

чисельність робітників на них – з 3 тис. до 1,8 тис. чол., тобто на 40 % (Див. 

Додаток Ш). 
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Через скорочення виробництва, нестабільної роботи транспорту та 

різкого падіння купівельної спроможності населення, занепадала торгівля. В 

січні 1915 р. з містечка Калараш повідомляли: «Внаслідок застою в торгівлі та 

важкої економічної кризи, з початку 1915 р. припинили своє існування 

торговельні будинки («Мешурис і Ко», «Мучінтейн і Ко»). Крім того, 

припинили торгівлю до двох десятків інших торговельних закладів». Тільки за 

1915 р. торгівля по Кишиневу впала на 25 % порівняно з 1914 р. [211, с. 626]. 

Разом з тим, в Бессарабії в роки Першої світової війни отримало певний 

розвиток і поступово витісняло працю дрібних ремісників машинне 

виробництво. Механічні двигуни знайшли широке застосування в 

борошномельній, спиртогорілчаній, пивоварній та деревообробній 

промисловості.  

Станом на 1917 р. в губернії було 26 шкіряних заводів (з них фабрично-

заводській інспекції підпорядковувалося 2, хоча з числа «ремісничих» 

підприємств шкіряної промисловості 2 налічували по 20 робітників, 2 – по 10, 3 

– по 5-10 робітників), 17 миловарних заводів (від 8 до 18 робітників), але жоден 

з них не був підпорядкований фабрично-заводській інспекції. В губернії діяло 

37 суконних фабрик, 60 цегельних і 22 черепичних заводи, 100 хлібопекарень, 

50 кондитерських і дві консервні фабрики, 21 вапняна піч і 30 механічних 

майстерень (більшість з них не були підпорядковані фабрично-заводській 

інспекції та зараховувалися до ремісничих підприємств) [255, с. 86]. 

Обмеження експорту зерна, а також підвищення попиту на борошно для 

потреб фронту, в Бессарабії створилися сприятливі умови для розвитку 

борошномельного справи – головної галузі промисловості краю. Вирішальну 

роль в ній відігравали великі автоматичні та парові млини. Під час війни їх 

продуктивність різко зросла. В 1916 р. на 147 парових млинах другого – п’ятого 

розрядів перероблялося 16 млн. пудів пшениці та жита, в тому числі на 22 

млинах – 9 млн. пудів, або 56 % всієї продукції [212, с. 603]. В Бессарабській 

губернії млини визнавались «підприємствами, що працюють на оборону», тому 

у випадку небезпеки підлягали евакуації в безпечні райони губернії [33, арк.13]. 
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Постачання великих партій взуття, амуніції для військового відомства, 

масовий забій худоби в зв’язку з державними закупівлями для потреб армії, 

скорочення підвозу готових шкір з центральних губерній Росії внаслідок 

транспортної розрухи – створили сприятливі умови для розвитку в Бессарабії 

шкіряної промисловості. Певне уявлення про концентрацію сировини та 

виробництва в шкіряній промисловості дають матеріали Всеросійського 

перепису. В десяти заводчиків і п’яти організацій (Бессарабське земство, 

Всеросійський земський союз і три забійних пункти) у вересні 1917 р. було 

враховано понад 30 тис. шкір – відповідно 14 091 і 16 260. Під час війни 

виникло фабричне виробництво взуття. Влітку 1917 р. 15 підприємців 

об’єдналися в союз власників-шевців і відкрили в Кишиневі фабрику «Скала», 

на якій працювало понад 100 робітників. У тому ж році Київське товариство 

механічного виробництва взуття побудувало фабрику «Глорія». Всього в місті у 

вересні 1917 р. діяло 48 шкіряних підприємств, у тому числі чотири взуттєві 

фабрики. Продуктивність трьох з них («Глорія», «Скала», «Прима») становила 

120 000 пар взуття на рік на суму 3 млн. руб. [287, с. 24]. 

Після запровадження в країні монополії на шкіряну промисловість, у 

травні 1917 р. в Кишиневі було створено шкіряний комітет, який регулював 

виробництво і реалізацію продукції та стягував двохвідсотковий податок. Сума 

цього податку за сім місяців згаданого року склала 200 000 руб. Це означає, що 

обіг підприємців цієї галузі промисловості за друге півріччя 1917 р. дорівнював 

10 млн. руб. [255, с. 87]. 

В роки війни було помітним різке збільшення виробництва 

лісозаготівельної промисловості. Це пояснювалося зростанням потреби в 

будівельному лісі, що було пов’язано з прокладанням нових залізниць, 

спорядженням оборонних ліній та зміною паливного балансу краю. 

Напередодні війни в Бессарабську губернію кожного року поставлялося до 3,4 

млн. пудів кам’яного вугілля та коксу [178, с. 35]. Після початку конфлікту 

саме дрова стали основним видом палива для міст і промисловості. Через 

високу потребу в деревині здійснювалось хижацьке винищення лісів. Часто 
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вирубувалися лісосіки на 10-20 років вперед [151]. В лісозаготівлі під час війни 

простежується монополізація торгівлі. Це було пов’язано з тим, що більша 

частка лісів належала поміщикам та монастирям. В їх власності знаходилось 

близько 192 тис. десятин лісу (з 247 тис. десятин лісових масивів губернії). В 

кінці 1915 р. на одному з засідань міської ради міський, голова Кишинева 

визнавав, що «лісопромисловці скупили лісові угіддя та стали монополістами в 

постачанні дров у місто, підняли ціну з 10-12 коп. (1914 р.) до 20 коп. (1915 р.)» 

[98, арк. 3].  

В придунайському регіоні Бессарабії протягом війни значно подорожчав і 

очерет, який тут, через відсутність лісів, служив одним з основних видів 

палива. В посаді Вилкове напередодні війни (березень 1914 р.) 1 кубічна сажень 

очерету (250 снопів) для палива з доставкою коштувала 8 руб. [38, арк. 47-48], а 

на початку 1916 р. ціна злетіла вже до 27,5 руб. [41, арк. 1-2]. 

Зростання цін на паливо в першу чергу важко відбивалося на становищі 

простого населення, яке не в змозі було купувати дрова та очерет за такими 

високим цінами. Нагадаємо, що в Бессарабії з 1916 р. в селах масово почали 

розквартировувати війська, яким для обігріву населення зобов’язане було 

надати паливо. 

Обставини воєнного часу та безпосередня близькість театру військових 

дій призвели до великого скупчення військ у губернії. Це супроводжувалося 

посиленням попиту на предмети першої необхідності, зокрема, на тютюнові 

вироби. Якщо в 1914 р. в губернії закрилася єдина тютюнова фабрика, то 

протягом 1915-1917 рр. в Кишиневі, Оргєєві, Резині та Хотині їх відкрилося сім 

[166]. Найбільшою була кишинівська фабрика «Бессарабія» (це акціонерне 

підприємство в 1917 р. налічувало 93 робітника) і оргєєвське товариство 

тютюнової фабрики «Лучаферул», утворене в 1916 р. Воно поширювало свою 

діяльність на всі повіти Бессарабії. Однак масштаби тютюнового виробництва 

були порівняно невеликими, а основна маса тютюну, як і раніше, вивозилася в 

Петроград, Москву, Фінляндію [255, с. 88]. 
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Ключову роль в збуті тютюну відігравали оптові підприємства. В січні 

1916 р. в Бессарабській губернії налічувався 41 оптовий склад. Провідну 

позицію тут займало Петроградське торгово-експортне товариство. Воно мало 

відділення та склади в Ізбештах, Машкеуці, Резині, велику кількість робітників 

і службовців, інвентаря та обладнання на суму понад 2 млн. руб. [167].  

Товариство займалося не лише скупкою тютюну в дрібних плантаторів, але 

мало й свої тютюнові плантації в Ізбештах [148] та Резині [139, с. 27]. 

Поряд з концентрацією виробництва відбувалася й концентрація збуту. 

Це можна простежити на прикладі реалізації виноградного вина. В 1916 р. 

торгівля вином у Бессарабії була дозволена тільки 45 власникам оптових 

складів і великих погребів [105, арк. 7]. Вони скуповували в селян вино за 

безцінь і збували його за високими цінами. Так, чистий прибуток Товариства 

винного виробництва і торгівлі вином бессарабських землевласників братів 

Сінадіно з 1913 до 1916 рр. зріс майже в 10 разів [256, с. 35]. 

Деякі узагальнюючі дані про концентрацію виробництва та збуту в руках 

обмеженої кількості осіб дає податкова статистика. За даними Бессарабської 

казенної палати, 375 великих і середніх підприємців Ізмаїльського повіту в 

1917 р. мали 7 811 тис. руб. річного обороту та 1 035 тис. руб. чистого 

прибутку. Із зазначеного числа 18 осіб, тобто 5 %  від всього числа, 

сконцентрували в своїх руках 31 % виробництва (або торгового обороту) і 

більше 30 % чистого прибутку [102, арк. 63].  

Великі поміщики та підприємці Бессарабії були тісно пов’язані з торгово-

промисловою буржуазією Петрограда, Москви, Одеси, тоді як середня і 

особливо дрібна буржуазія перебувала в повній залежності від місцевого та 

загальноросійського великого фінансово-торгового капіталу. Всього в 

Бессарабії в 1917 р. було 56 відділень великих банків, страхових товариств, 

промислових і торговельних підприємств [165]. Вони відіграли вирішальну 

роль в економічному житті краю та розпоряджалися його ресурсами [255, с. 89]. 

Прихід до влади Тимчасового уряду призвів до посилення позицій 

підприємницького прошарку. В Бессарабській губернії були створені союзи 
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промисловців, що давало можливість отримувати максимально високі 

прибутки. Наприклад Кишиневі були організовано союзи м’ясних 

промисловців, торговців мануфактурою, власників хлібопекарень та 

друкарської справи [147]. Тут же було створено біржовий комітет [153] та раду 

акціонерних банків [152]. У Бендерах були засновані союзи власників садів та 

виробництва вина, землевласників та орендарів, торговців шкіряними товарами. 

В 1917 р. доходи торгово-промислового підприємництва Бессарабської губернії 

склали 15 млн. руб. і збільшилися на 43 % в порівнянні з 1916 р. [256, с. 32]. 

В роки Першої світової війни транспортна система Російської імперії 

була перенавантажена. Це було пов’язано з тим, що залізнична та шосейна 

мережа в країні була розвинута слабко, а на фронт постійно потрібно було 

доправляти велику кількість військ та вантажів.  

В Бессарабії питання транспорту стояло особливо гостро. В зв’язку з 

розрухою залізничного транспорту, різким збільшенням перевезень по 

обслуговуванню фронту та для забезпечення залізничного будівництва, 

знадобилося розширити вантажоперевезення по річках Дунай, Дністер, Прут, 

Дністровському лиману та озеру Ялпуг. У зазначених районах лише Дунайська 

транспортна флотилія в 1917 р. мала 586 російських і румунських суден, з них 

79 пароплавів. Флотилія утворилася на базі Експедиції особливого 

призначення, яка була створена в 1914 р. для постачання Сербії 

продовольством та боєприпасами. Особовий склад флотилії в травні 1917 р. 

налічував 2 928 осіб. Загін флотилії, що розташовувався в Кагулі, мав 132 

судна, 660-800 робітників і службовців. На Дністрі тільки на землечерпальних 

караванах навіть у зимовий час 1916-1917 рр. значився 771 робітник: кочегарів 

– 133, мастильників – 33, рульових, лоцманів, лебідчиків – 36 і матросів – 501. 

Під час війни в портах йшла інтенсивна робота. Було обладнано 

Ренійський порт, в Кілії, Бендерах побудовані або реконструйовані 

судноремонтні майстерні. В м. Кілія в судноремонтних майстернях працювало 

в 1917 р. 600 робітників і солдатів. У Рені в районі майстерень виникло ціле 

робітниче поселення. В 1917 р. в Бендерах було побудовано найбільший на 
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Дністрі затон і реконструйовані судноремонтні майстерні. Слід зауважити, що з 

13 затонів Дністра, місткістю 191 судно, на бендерський припадало 59 суден, 

атакський – 24, рибницький – 13, каменський – 12, тираспольський – 5 суден. 

У гирлі Дунаю в 1915-1917 рр. було споруджено Потапівський канал, 

який дозволив морським пароплавам і взагалі суднам з глибокою осадкою 

заходити в дунайські порти Вилкове, Кілія, Ізмаїл, Рені. Глибина каналу сягала 

23 футів. Для порівняння, в Сулінському каналі підтримувалася глибина в 21 

фут. На обладнання та підтримання потрібної глибини в Потапівському каналі в 

1915-1917 рр. було витрачено 3,5 млн. руб. [287, с. 133-134]. 

В умовах війни водний транспорт, забезпечуючи війська в Бессарабії, 

підпорядковувався місцевому військовому командуванню. Без його відома 

здійснювати свою діяльність пароплавства не могли. Про вплив, який мала 

військова влада, свідчить постанова головного начальника постачань армії 

Румунського фронту генерала О. Саннікова від 2 листопада 1917 р, за якою 

власникам будь-яких плавзасобів на нижньому Дунаї, Бузі та Дністрі в межах 

Румунського фронту заборонялося продавати їх на злам до огляду особливою 

комісією [45, арк. 90]. 

Пересування військ, постачання їх боєприпасами і продовольством 

вимагало перевезення великої кількості вантажів. У зв’язку з цим в Бессарабії 

розгорнулося будівництво нових залізниць. За 1914-1917 рр. тут було 

побудовано 400 верст нових залізничних ліній, 350 верст других колій та 200 

верст вузькоколійних військово-польових залізниць. 15 січня 1917 р. Ставка 

визнала за необхідне подальше розширення залізничного будівництва на 

Румунському фронті та прийняла рішення про спорудження ліній Арциз – 

Ізмаїл , Бессарабська – Прут – Зорлу , Бєльці – Унгени, Липкани – Прут, а 

також спорудження других колій Липкани – Ясси, Унгени – Ясси, Бендери – 

Унгени, Ларга – Липкани, Липкани – Новоселиця. Відділ військових шляхів 

сполучень Ставки зазначав, що «в даний момент найбільш важливе значення 

набув Румунський фронт, і тому всі зусилля та кошти мають бути спрямовані 

на те, щоб закінчити в найближчий термін всі бессарабсько-румунські дороги, 
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оскільки до того часу підвезення до Румунського фронту залишатиметься 

вельми незадовільним» [256, с. 39]. 

Здійснення робіт покладалося на друге польове будівельне управління 

(«Югостройка»), Бессарабське товариство залізниць і Південно-Західні 

залізниці. Бессарабське товариство залізниць за час війни побудувало 409 верст 

нових шляхів, у тому числі в Бессарабії – 261 версту. Основні будівельні 

роботи Бессарабського товариства залізниць виконала фірма Грінберга і 

Шмуйловича, котра була однією з найбільших будівельних організацій Росії. 

До 1916 р. вона вела будівництво багатьох залізниць, у тому числі Петроград – 

Рибінськ, Олонецької, Троїцької, Кахетинської та інших [2, арк. 162]. Влітку 

1917 р. загальне число будівельних робітників даної фірми, що працювали в 

межах Бессарабії, складало більше 16 тис. осіб [3, арк. 25]. 

До кінця 1917 р. загальна протяжність доріг в губернії складала 

1 197 верст проти 800 верст в 1913 р. [256, с. 37].  У грудні 1917 р. на 

Бендерській та Окницькій залізничних лініях знаходився 401 паровоз, що 

складало 2 % паровозного парку країни та 21 % Південно-Західних залізниць. 

Бендерська лінія мала 286 паровозів та була найбільшою на Південно-Західній 

залізниці. Вона дорівнювала двом найбільшим паровозним паркам – 

Київському та Одеському разом узятими. В регіоні на залізниці в 1917 р. було 

зайнято приблизно 25 тис. робітників та службовців [287, с. 122]. 

Таким чином, напередодні  війни промисловість Бессарабії була 

слаборозвинутою і ґрунтувалася переважно на переробці сільськогосподарської 

сировини та задоволенні потреб місцевого населення. При цьому в роки війни 

регіон постачав армію одягом та різноманітним спорядженням. Помітний 

внесок у забезпечення армії зробили різноманітні добровільні та державні 

організації, створені в Бессарабії протягом Першої світової війни. В цілому 

протягом 1914 – 1917 рр. в Бессарабській губернії певний розвиток отримали 

лише ті галузі промисловсті, чия продукція використовувалась для 

забезпечення потреб армії та флоту. Регіон був прифронтовою територією, тому 

в роки війни тут значно покращилась транспортна інфраструктура. Було 
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прокладено нові дороги, канали та залізниці, обладнано нові порти 

судноремонтні майстерні. 

Висновки до розділу 

 

В період Першої світової війни Бессарабія залишалась аграрним краєм. 

Вона займала велику питому вагу в постачанні хліба (передусім пшениці та 

ячменю) на внутрішній ринок країни. В сільському господарстві було зайнято 

80 % населення губернії. В роки війни цей регіон був прифронтовою смугою, 

тому став одним з головних джерел поповнення продовольства та фуражу для 

армії не тільки російської, але й сербської. Інтенданти масово скуповували 

продукти харчування в населення, нерідко за цінами, що були нижче ринкових. 

З кожним роком війни становище селян Бессарабської губернії ставало все 

більш скрутним. Уряд вилучав на потреби фронту не тільки надлишки 

продуктів, а й засоби до існування самих бессарабців. Врожайність падала, 

значно скоротилось поголів’я худоби.  

Вже з першого року війни через військові мобілізації сільське 

господарство краю гостро відчувало брак в робочій силі. В 1917 р. криза набула 

надзвичайних масштабів. Для повноцінного ведення господарства в краї не 

вистачало 140 070 працівників, 3 473 927 пудів насіння та 18 889 голів робочої 

худоби. До цього додавалася відсутність достатньої кількості 

сільськогосподарської техніки та спеціалістів-аграріїв. Лютнева революція не 

змогла забезпечити селян землею та змінити стан речей, що склався за 3 роки 

бойових дій. Тому нова влада йшла вже перевіреним шляхом примусової 

реквізиції та обмежень на вільний вивіз та торгівлю. Дійшло до крайнощів, 

коли 28 вересня 1917 р. було видано постанову Тимчасового Уряду про 

проведення перепису продовольчих запасів. Весь хліб мав надійти в 

розпорядження держави за твердими цінами, за винятком залишеного 

власникам на прокорм сім’ї, робітників, худоби та на посів. 

Промисловість Бессарабської губернії напередодні  війни була 

слаборозвинутою і ґрунтувалася переважно на переробці сільськогосподарської 
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сировини та задоволенні потреб місцевого населення (млини, олійниці, цегельні 

заводи). Незважаючи на обмеженість та кустарний характер промисловості 

Бессарабії, вона зробила певний внесок у забезпечення армії предметами 

першої необхідності. В губернії проводилися реквізиції тканин та шкіри для 

виготовлення одягу та взуття. Для цієї ж мети спеціально наймались місцеві 

майстри. До весни 1916 р. лише Кишинівською управою було заготовлено 

більше 30 тис. пар чобіт для фронту.  

Помітний внесок у забезпечення армії зробили різноманітні добровільні 

та державні організації, створені в Бессарабії протягом Першої світової війни. В 

перші місяці війни по всій країні виникають військово-промислові комітети, що 

були покликані забезпечити збройні сили всім необхідним. В жовтні 1915 р. 

такий комітет було створено в Кишиневі. Загалом у період війни в 

Бессарабській губернії певний розвиток отримали ті галузі, продукція яких була 

необхідна для забезпечення потреб армії та флоту (шкіряна, тютюнова, 

борошномельна, лісозаготівля тощо), інші ж – переживали занепад. Регіон був 

прифронтовою територією, тому в роки війни тут значно покращилась 

транспортна інфраструктура. Було обладнано Ренійський порт, в Кілії та 

Бендерах побудовано та реконструйовано судноремонтні майстерні. В гирлі 

Дунаю в 1915 – 1917 рр. було споруджено Потапівський канал, який дозволив 

морським пароплавам і суднам з глибокою осадкою заходити в дунайські 

порти.  

Пересування військ, постачання їх боєприпасами і продовольством 

вимагало перевезення великої кількості вантажів. У зв’язку з цим в Бессарабії 

розгорнулося будівництво нових залізниць. За 1914 – 1917 рр. на території краю 

було побудовано 400 верст нових залізничних ліній, 350 верст других колій та 

200 верст вузькоколійних військово-польових залізниць. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

На сучасному етапі розвитку людської цивілізації вивчення історії 

військових конфліктів має важливе значення для винесення уроків з минулого. 

Останні події в Україні, військові сутички на Близькому Сході та їх 

міжнародний резонанс доводять, що в нестабільному світі небезпека нової 

глобальної війни не виключена.  

Велика війна стала першим глобальним конфліктом в історії людства. 

Тому цій події приділена особлива увага в історіографії, тисячі наукових праць 

розкривають різні аспекти історії Першої світової війни. Однак, чимало 

проблем потребують більш глибокого вивчення, перегляду усталених підходів 

та оцінок.  

Об’єктом нашого дослідження є Бессарабська губернія як один з 

прифронтових регіонів, потенціал якого активно використовувався під час 

Першої світової війни. У вітчизняній та зарубіжній науці історія даного регіону 

в цей період не піддавалася комплексному вивченню. 

1. Аналіз наявної літератури за темою нашого дослідження дав 

можливість виявити наступні тенденції. Ще в роки війни дослідники 

намагались виявити політичні та економічні причини війни, з’ясувати її 

можливий вплив на економіку Росії та окремих її регіонів. Починаючи з 20-х 

рр. ХХ ст. в радянській історіографії починається більш поглиблене вивчення 

участі країни в Першій світовій війні. Вчені присвятили свої дослідження 

дослідженю воєнних дій, окремих військових кампаній, бойовому 

забезпеченню військ, виявленню корисного досвіду, який можна було б 

застосувати в майбутньому. В цей же час закордоном публікуються наукові 

доробки колишніх офіцерів російської армії, що з різних причин опинились в 

еміграції. В наукових працях цього періоду, присвячених Бессарабії, 

переважають етнографічні дослідження. 
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В 1930-х – 1945 рр. радянська історіографія Першої світової війни зазнала 

сильного ідеологічного впливу. Наука розвивалася в умовах культу особи 

Й. Сталіна. В роботах радянських істориків цього часу підкреслювалось, що 

війна була «імперіалістичною», «антинародною», «загарбницькою». Та в той же 

час, в еміграції, де науковці не перебували під політичним тиском, були видані 

фундаментальні праці М. Головіна, А. Керсновського та інших. В 

румуномовних дослідженнях, що стосувались ролі та місця Бессарабії в цій 

війні, панувала прорумунська оцінка подій, а факт приєднання краю до 

Румунського королівства розглядався як акт встановлення історичної 

справедливості. В свою чергу, радянська історіографія жорстко критикувала 

румунську владу, підкреслюючи складні умови, в яких перебував «трудовий 

народ» Бессарабії. 

З 1945 р. починається наступний етап у вивченні історії Великої війни. 

Історичні рішення XX з’їзду КПРС, викриття культу особи дещо послабили 

ідеологічний тиск на роботу радянських істориків, спрямовану на вивчення 

подій Першої світової війни. В наукових роботах досліджено стан розвитку 

промисловості та сільського господарства в роки війни, робітничий та 

селянський рух. В цей же час з’явились перші роботи, що містили короткі 

відомості про події 1914 – 1918 рр. в Бессарабії, засновані на архівних 

документах. 

Для радянської історіографії 60 – 80-ті рр. характерне посилення 

політизації та ідеологізації наукових досліджень в рамках «холодної війни». 

Події 1914-1917 рр. розглядалися лише в якості прелюдії до більш значної, на 

думку тогочасних істориків, події – «Жовтневої революції». В цей же час в 

радянській Молдові було видано значну кількість робіт, присвячених 

революційним подіям 1917 – 1918 рр. в регіоні. Вони були підготовлені на 

основі широкого кола архівних джерел та частково торкалися періоду Першої 

світової війни. 

Після розпаду СРСР розпочався сучасний етап в розвитку історіографії 

Великої війни. Заідеологізованість історії відійшла на задній план, науковці 
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почали по-новому осмислювати події та процеси, котрі відбувались в 

Російській імперії під час Першої світової війни. В сучасній історіографії Росії, 

України та Молдови робляться серйозні кроки для дослідження цього аспекту 

історії з точки зору цивілізаційного підходу. На перший план виходить 

неупереджений погляд на події 1914 – 1917 рр. Великий інтерес для вчених на 

сьогодні становлять регіональні дослідження подій цього періоду, зокрема 

мобілізація населення та економічного потенціалу на потреби фронту. В 2014 – 

2015 рр. молдавські та російські вчені почали частково досліджувати ці питання 

в контексті історії Бессарабії. Однак, незважаючи на наявність окремих статей з 

цієї проблематики, історія мобілізації людських та матеріальних ресурсів 

Бессарабської губернії під час Першої світової війни досі не стала предметом 

спеціального вивчення.  

 Предметом нашого дисертаційного дослідження стали призовні кампанії, 

що проводились в Бессарабській губернії в 1914-1917 рр., боротьба з 

дезертирством, участь вихідців регіону в бойових діях, залучення цивільного 

населення Бессарабії до робіт військового значення, забезпечення діючої армії 

сільськогосподарською та промисловою продукцією, транспортними засобами. 

Зважаючи на недостатню ступінь розробки досліджуваного питання в 

зарубіжній та вітчизняній історіографії, важливу роль у нашому 

дисертаційному дослідженні становили архівні матеріали. З метою створення 

повної та репрезентативної джерельної бази автором були дослідженні 

документальні матеріали наступних архівів: Національного архіву Республіки 

Молдова (НАРМ), Центрального державного історичного архіву України в м. 

Києві (ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України в м. Києві (ЦДАВО України), Державного архіву 

Одеської області (ДАОО), Комунальної установи «Ізмаїльський архів» (КУІА). 

Крім того, в дисертації також використані законодавчі та нормативні акти 

Російської імперії, опубліковані статистичні дослідження з історії Першої 

світової війни, збірники документів, періодичні видання Бессарабської губернії 

та Росії, а також спогади сучасників Великої війни. 
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Методологічною основою роботи стало дотримання принципів 

об’єктивності, історизму, соціального підходу, всебічного вивчення історії, 

науковості, системності, історіографічної традиції, опори на історичні джерела. 

Опираючись на зазначені джерела, використовуючи різноманітні методи 

роботи з ними, ми мали на меті отримати об’єктивні знання з окремих аспектів 

історії Бессарабії в період Першої світової війни. 

2. Напередодні Першої світової війни в Російській імперії для 

комплектування збройних сил існувала загальна військова повинність, 

запроваджена в 1874 р. Умови служби визначалися «Статутом про військову 

повинність», який неодноразово вдосконалювався та доповнювався. Останні, 

найбільш значні зміни були внесені Законом від 6 липня 1912 р. 

Проаналізувавши ці законодавчі акти, ми дійшли висновку, що жителі 

Бессарабії призивались до армії та несли службу на загальних засадах. За 

нашими підрахунками, кількість бессарабців, які могли послужити джерелом 

для поповнення армії під час війни, в 1914 р. становила близько 306 440 чол. Це 

приблизно 11 % всього населення краю. Мобілізація збройних сил Російської 

імперії була оголошена 31 липня 1914 р., того ж дня цей наказ надійшов до 

Бессарабської губернії.  

Встановлено, що в роки війни мобілізації в Бессарабській губернії мало 

чим відрізнялись від загальноросійських. Накази про призов запасних, ратників 

ополчення та новобранців надходили в регіон від Штабу Одеського військового 

округу, до якого входила Бессарабія (окрім Хотинського повіту). На місцях за 

виконанням призову слідкувала сільська та міська адміністрації, що відповідали 

за доставку мобілізованих до військових начальників. Призовні ділянки в були 

розмущені за повітовим принципом: Кишинівський, Акерманський, 

Ізмаїлський, Оргєєввський, Сорокський, Бєльцький, Бендерський, Хотинський. 

При цьому в столиці Бессарабії – Кишиневі розміщувався свій окремий 

призовний пункт. Після того, як мобілізовані та ратники прибували до 

призовних дільниць – з них формували команди та відправляли до головного 

збірного пункту. Під час мобілізації за розкладом 1910 р. він знаходився в м. 
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Бендери. На початковому етапі війни бессарабців відправляли в основному до 

підрозділів 7-ї армії, що була розквартирована в Одеському військовому окрузі. 

Згодом ця тенденція змінилась і мобілізованих стали відправляти для 

поповнення військових частин в різні регіони держави. На основі виявлених 

архівних матеріалів з’ясовано кількість призваних ратників ополчення під час 

окремих мобілізацій. По мірі того, як бойові дії затягувались – людські ресурси 

краю вичерпувались. Мобілізація крайньої категорії військовозобов’язаних 

(ратників 2-го розряду ополчення) завдала сильного удару по функціонуванню 

цивільних сфер життя Бессарабської губернії. Тому звичайною стала практика 

відстрочок не тільки за сімейним станом, або через хвороби, але й для 

працівників державних та медичних установ, потреба в яких була дуже 

високою.  

Доведено, що в період війни населення Бессарабської губернії зробило 

помітний внесок у комплектування російської армії живою силою. Всього за 

період з липня 1914 по жовтень 1917 р. з Бессарабської губернії на війну було 

відправлено близько 256 300 чол. Це складало близько 10 % всього населення 

краю, при тому, що в Росії загальна кількість призваних до армії в роки війни 

складала лише 6 % до всього населення країни.  

В роки війни певна частина призваних тікали зі своїх військових частин, 

за що потрапляли до категорії дезертирів. Мали місце самовільне залишення 

позицій, умисне нанесення собі ушкоджень тощо. Ми встановили, що 

розшуком дезертирів, крім військових, займалась і цивільна влада Бессарабії. 

Характерним було те, що основна маса солдат-бессарабців добре проявили себе 

в роки війни та були відзначені бойовими нагородами, про що свідчить 

широкий документальний матеріал. 

 3. В роки Першої світової війни Бессарабія, поряд з іншими 

прифронтовими губерніями Росії, відігравала важливу роль в укріпленні 

обороноздатності держави. Місцеве населення постійно мобілізовувалось для 

виконання різноманітних тилових робіт. З’ясовано, що на початку війни 

бессарабців активно наймали на роботу до військових транспортів, у якості 
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погоничів та конюхів. Крім заробітку, це давало певні переваги у випадку 

призову до війська. Також нерідко жителів губернії залучали до виконання 

різноманітних допоміжних завдань військового значення. Наприклад, генерал-

губернатор доручив жителям сільської місцевості вести спостереження за 

аеропланами, що літали над територією Одеського військового округу, 

відстежувати шпигунів та диверсантів. 

 Під час війни, як і все населення Російської імперії, бессарабці 

виконували цілу низку повинностей. Серед них чи не найтяжчою була 

військово-кінна. Селяни мали надавати коней для війська за встановленими 

цінами в кількості, які визначала держава. Затяжний характер війни призвів до 

того, що місцеве населення практично залишилось без робочих коней. Крім 

того, через слабкий розвиток транспортної системи в імперії, на вимогу влади 

бессарабці мали постачати для армії кінське спорядження та вози.  

  Кожний суспільний стан Бессарабської губернії в роки війни зробив свій 

внесок в справу підтримки фронту. Так, в серпні 1914 р. з парафіяльного 

священства Бессарабії було сформовано Духовний загін. На початку вересня, 

після короткого навчання, його члени в кількості 30 чоловік були відправлені 

до різних ділянок фронту, де мали підтримувати солдатів не тільки духовно, а й 

виконувати медично-санітарні функції.  

 В 1915 р. військові дії перемістились на територію Бессарабської губернії. 

Для утримання цієї території необхідно було укріплювати лінію фронту. Для 

цих робіт робочої сили у військах не вистачало, тому командування 

використовувало в основному мирне населення прифронтових губерній. 

Навесні-влітку 1915 р. цивільних мешканців Бессарабії стали відправляти на 

оборонні роботи. Залучення до окопних робіт торкнулося практично кожного 

населеного пункту Бессарабської губернії. На основі архівних джерел 

встановлено, що від початку війни до 14 лютого 1916 р. на роботах в 

Хотинському повіті побувало 190 584 робітника, 31 271 підвода з візниками, 64 

550 коней та 1 625 будівельних спеціалістів. Крім того, в 1916 р., коли лінія 

фронту пролягла по нижній течії р. Дунай, місцевих рибалок мобілізували до 
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робіт на землечерпальних караванах, проміру річки, проведення телеграфу 

тощо. Постійні мобілізації до армії значно скоротили кількість вільних 

робітників, яких можна було б залучити до різноманітних нарядів. Навесні 1917 

р. з Бессарабської губернії на різноманітних роботах оборонного значення були 

задіяні 88 396 чоловік та 50 430 возів. Вільними для нових нарядів по всьому 

краю залишились лише 8 381 робітник та 2 165 возів. Обивателі мужньо 

переносили тягар війни, лише інколи виявляючи спротив у вигляді ухиляння 

від виконання окопних робіт. 

 Крім робіт військового значення, мирне населення Бессарабії в роки 

Першої світової війни обтяжувалось постоями військових частин, що були 

розміщені на території краю. Бессарабці були зобов’язані забезпечити їх не 

тільки житлом, але й транспортом, паливом, їжею. Військовослужбовці ж 

нерідко завдавали значних збитків місцевим господарствам. 

4. Доведено, що в період Першої світової війни Бессарабська губернія 

була аграрним краєм. В сільському господарстві було зайнято 80 % населення 

губернії. Бессарабія була однією з восьми губерній Росії, що давали більше 

чверті збору зернових по країні. Валові збори хліба тут досягали близько тонни 

на людину.  

В роки війни  цей регіон був прифронтовою смугою, тому став одним з 

головних джерел поповнення продовольства та фуражу для армії. Завдання 

продовольчого та фуражного забезпечення країни та фронту з початком війни 

було покладено на Головне управління землеустрою та землеробства (з 1916 р. 

– Міністерство землеробства). В регіонах діяли уповноважені Міністерства 

землеробства з закупівлі хліба для армії.  

В 1915 р. структура постачання в Росії дещо змінилася. В масштабах 

Бессарабської губернії уповноваженим представником Особливої наради з 

продовольчої справи став губернатор М. Воронович, уповноваженим 

Міністерства землеробства із закупівлі хліба для армії був голова губернської 

земської управи К. Мімі. Вони підпорядковувалися уповноваженому 

Міністерства землеробства по заготівлі продовольства та фуражу, начальнику 
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Херсонсько-Бессарабського управління землеробства Г. Гнєдичу. В 1916 р. в 

Бессарабії активну діяльність розгорнув окружний уповноважений по заготівлі 

хліба для армії в Одеському військовому окрузі С. Гербель. Нами було 

з’ясовано, що державні представники масово скуповували продукти харчування 

в населення, нерідко за цінами, нижчими від ринкових. Крім продовольства, 

Бессарабія постачала для потреб армії фураж та худобу. В 1914 – 1915 рр. в 

Бессарабській губернії для армії було заготовлено 12,5 млн. пудів зерна. 

Починаючи з 1916 р., Бессарабія стала головною продовольчою базою для 

Румунського фронту, що розмірами та кількістю військ був найбільшим для 

Росії. За період з 1 серпня 1916 р. по 1 серпня 1917 р. губернська продовольча 

управа надала для армії та флоту до 30 млн. пудів зерна, понад 200 тис. голів 

великої та близько 270 тис. дрібної худоби. В той час Бессарабія визнавалась 

керівництвом країни як один з головних постачальників збройних сил.  

Активне використання сільськогосподарських ресурсів Бессарабської 

губернії для потреб фронту негативно позначилося на стані місцевого 

господарства. Врожайність падала, скоротилось поголів’я худоби. Вже з 

першого року війни через військові мобілізації сільське господарство краю 

гостро відчувало брак в робочій силі. В 1917 р. криза набула надзвичайних 

масштабів. З архівних даних нами було встановлено, що для повноцінного 

ведення господарства в бессарабському регіоні не вистачало 140 070 

працівників, 3 473 927 пудів насіння та 18 889 голів робочої худоби. До цього 

додавалася відсутність достатньої кількості сільськогосподарської техніки та 

спеціалістів-аграріїв.  

Лютнева революція не змогла забезпечити селян землею та змінити стан 

речей, що склався за 3 роки бойових дій. Послаблення контролю з боку 

центральної влади призводило до різноманітних махінацій в закупівлі 

продовольства та фуражу для потреб армії та внутрішніх районів. Тому нова 

влада йшла вже перевіреним шляхом примусової реквізиції та обмежень на 

вільний вивіз та торгівлю. Дійшло до крайнощів, коли 28 вересня 1917 р. було 

видано постанову Тимчасового Уряду про проведення перепису запасів 
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врожаїв. Весь хліб мав надійти в розпорядження держави за твердими цінами, 

за винятком залишеного власниками на прокорм сім’ї, робітників, худоби та на 

посів. У разі виявлення прихованого хліба, його реквізували за ціною, вдвічі 

нижчою від твердої. Одночасно Тимчасовий уряд намагався вирішити 

проблему нестачі робочих рук та сільськогосподарських машин, однак 

безрезультатно.  

5. Було встановлено, що на початку ХХ ст. промисловість Бессарабської 

губернії мала слабкий розвиток і ґрунтувалася переважно на переробці 

сільськогосподарської сировини та задоволенні потреб місцевого населення 

(млини, олійниці, цегельні заводи). В 1914 р. тут було 240 мануфактур, які не 

підпорядковувались фабрично-заводській інспекції, та лише 129 підприємств, 

котрі вважалися справжніми промисловими об’єктами. Незважаючи на 

обмеженість та кустарний характер промислових підприємств Бессарабії, регіон 

зробив певний внесок у забезпечення армії предметами першої необхідності. 

Нами було проаналізовано процес реквізиції в губернії тканин, шкіри та інших 

матеріалів для виготовлення армійського одягу та взуття. Для цієї ж мети 

спеціально наймались місцеві майстри.  

В перші місяці війни по всій країні почали створюватись військово-

промислові комітети, що були покликані вирішувати питання забезпечення 

збройних сил Росії усім необхідним. В жовтні 1915 р. такий комітет було 

створено в Кишиневі. Встановлено, що до березня 1916 р. в містах та повітах 

Бессарабської губернії було засновано 31 спеціальну громадську комісію для 

заготівлі одягу та різноманітного армійського спорядження. Протягом війни в 

Бессарабській губернії виготовлялися всі елементи солдатського одягу: взуття, 

білизну, шаровари, шинелі, кашкети, суконні сорочки, башлики тощо. 

Забезпечення армії предметами солдатського спорядження було частковим 

через відсутність необхідних фабрик та матеріалів. До весни 1916 р. лише 

Кишинівською комісією було заготовлено більше 30 тис. пар чобіт для фронту. 

Помітний внесок у забезпечення армії зробили різноманітні добровільні та 
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державні організації, створені в Бессарабії протягом Першої світової війни, 

зокрема Духовний комітет Кишинівської єпархії.  

На основі аналізу широкого кола джерел нами було з’ясовано, що в 

період війни в Бессарабській губернії певний розвиток отримали ті галузі 

промисловості, які виробляли продукцію, необхідну для забезпечення потреб 

армії та флоту: шкіряна, тютюнова, борошномельна, лісозаготівля тощо, інші ж 

– переживали занепад. Зокрема, обороти торгових операцій, що не були 

пов’язані з армійськими закупками, сильно скоротилися в Бессарабії протягом 

війни. Багато торговельних будинків змушені були закритися. 

Бессарабський регіон був прифронтовою зоною, тому по його території 

постійно пересувались значні військові сили та армійські підрозділи тилового 

забезпечення. Зважаючи на слабкий рівень розвитку місцевої інфраструктури в 

передвоєнний період, це ускладнювало нормальне функціонування тилового 

забезпечення. Щоб вирішити цю проблему, в Бессарабії під час війни 

розгорнулося активне транспортне будівництво. Було обладнано Ренійський 

порт, в Кілії та Бендерах побудовано та реконструйовано судноремонтні 

майстерні. В гирлі Дунаю в 1915-1917 рр. було споруджено Потапівський 

канал, який дозволив морським суднам заходити в дунайські порти. За 1914-

1917 рр. в Бессарабській губернії було побудовано 400 верст нових залізничних 

ліній, 350 верст других колій та 200 верст вузькоколійних військово-польових 

залізниць.  

Аналіз мобілізації людських та матеріальних ресурсів Бессарабської 

губернії під час Першої світової війни вказує на значний внесок, зроблений 

регіоном в забезпечення боєздатності російської армії в умовах глобального 

збройного конфлікту. Разом з тим, слід визнати, що підняті нами питання 

потребують подальшої розробки, залучення нових архівних документів. 

Особливо це необхідно для уточнення даних щодо кількості мобілізованих 

жителів губернії та обсягу ресурсів, наданих фронту. Результати дослідження 

переконують у необхідності врахування досвіду мобілізаційних процесів в 
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Бессарабії для ефективних засобів поповнення збройних сил та продовольчих 

ресурсів країни в умовах сучасної війни.  
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постачання дорожніх відділів, звіти управління. 6 червня 1916 – 17 грудня 1916 

рр., 108 арк. 

 17. Спр. 2116. Переписка зі штабом 9 армії про лікарсько-санітарний стан 

загонів. 23 травня 1916 – 24 лютого 1917 рр., 153 арк. 

 18. Спр. 2073. Переписка з технічним відділом Київського округу та з 

начальником військових сполучень Одеського військового округу про 

будівництво польової залізниці Етулея – Дунай. 3 вересня 1916 – 12 грудня 

1916 рр., 60 арк. 
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Державний архів Одеської області 

Ф. 20. Управління державним майном Херсонської та Бессарабської губернії 

(1870 – 1919 рр.), оп. 1, 

19. Спр. 1. З письмовими документами відібраними під час накладання 

секвестру на торгівельне підприємство германської фірми «Штраус и Ко». 1916 

р., 44 арк. 

Ф. 619. Одеські головні майстерні управління Південно-західних залізниць 

(1902 – 1918 рр.), оп. 1, 

 20. Спр. 4. Розпорядження та приписи про відправку військових вантажів 

та виконання замовлень. 1917 р., 103 арк.  

 21. Спр. 10. Копії телеграмних розпоряджень про покращення роботи 

транспорту. 1917 р., 27 арк. 

Ф. 893. Уповноважений Міністерства землеробства по заготівлі 

продовольства та фуражу для діючої армії (1915 – 1916 рр.), оп. 1,  

 22. Спр. 1. Доповіді, доповідні записки, акти та переписка про перевірку 

діяльності представників уповноваженого по заготівлі продовольства для 

діючої армії. 20 листопада 1915 – 29 грудня 1916 рр., 103 арк. 

 23. Спр. 2. Циркуляри та інструкції Міністерства землеробства та 

переписка уповноваженого Міністерства землеробства про заготівлю 

продовольства та фуражу для діючої армії – начальника Херсоно-

Бессарабського управління землеробства та державного майна про заготівлю та 

поставку продовольства та фуражу для армії. 21 листопада 1915 – 31 грудня 

1916 рр., 97 арк. 

 24. Спр. 3. Циркуляри та інструкції про порядок заготівлі продовольства 

та фуражу. Журнал засідання ревізорів та представників уповноваженого 

Міністерства землеробства по закупівлям продовольства та фуражу для армії. 

Газета «Відомості Одеського градоначальства» № 211 від 7 жовтня 1916 року. 

27 квітня 1916 – 9 березня 1917 рр., 24 арк. 
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Комунальна установа «Ізмаїльський архів» 

Ф. 2. Ізмаїльська міська управа м. Ізмаїл Бессарабської губернії (1878 – 1919 

рр.), оп. 1, 

 25. Спр. 609. Переписка з Ізмаїльською повітовою по військовій 

повинності присутністю, поліцейськими органами та іншими установами про 

мобілізацію запасних нижніх чинів та ратників державного ополчення. 16 

серпня – 26 листопада 1914 р., 48 арк. 

 26. Спр. 610. Переписка з міською управою, повітовою по військовим 

справам присутністю про приписку осіб, що підлягають призову в армію, до 

призовних дільниць за місцем проживання. 13 листопада 1914 – 28 червня 1915 

рр., 48 арк. 

 27. Спр. 650. Переписка з Ізмаїльським повітовим військовим 

начальником про надання возів для відправки призваних ополченців та 

перевезення поранених. 23 жовтня – 1 липня 1915 р., 18 арк. 

 28. Спр. 686. Переписка з повітовим військовим начальником про 

відстрочку від призову до армії власників шевських майстерень та шевських 

майстрів. 8 лютого – 7 жовтня 1916 р., 42 арк. 

 29. Спр. 693. Списки квартир, зайнятих 457-м Корочанським піхотним 

полком. 25 жовтня 1916 – 22 січня 1917 рр., 12 арк. 

 30. Спр. 698. Оголошення управи про дозвіл забою та продажу м'яса в усі 

дні з 20 грудня по 31 грудня 1916 рік. 20 січня – 31 грудня 1916 р., 6 арк. 

 31. Спр. 699. Телеграма Бессарабського губернатора про закупівлю возів 

та упряжі для потреб армії та флоту. 25 квітня – 11 грудня 1916 р., 9 арк. 

 32. Спр. 706. Приписи повітового комісара, доповіді та повідомлення 

Ізмаїльської міської управи до Виконавчого комітету солдатських та 

селянських депутатів, Військово-революційного комітету оборони гирл річки 

Дунай, губернського комісару про захоплення жителями передмість міської 

землі, про самовільний розподіл міської землі селянськими передміськими 

комітетами серед жителів міських околиць. 21 лютого – 23 вересня 1917 р., 39 

арк. 
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 33. Спр. 714. Переписка з командуючим VI армії, з головою Ізмаїльської 

евакуаційної комісії та з іншими установами щодо евакуації та реевакуації 

міських установ та виписка з плану евакуації державних закладів та виписка з 

плану евакуації урядових установ міста. 21 січня – 9 листопада 1917 р., 32 арк. 

 34. Спр. 716. Переписка з начальником Ізмаїльського гарнізону, 

військовими частинами про розквартирування військових частин. 27 січня – 13 

грудня 1917 р., 24 арк. 

 35. Спр. 721. Повідомлення Бессарабської губернської присутності в 

Ізмаїльське міське піклування про позбавлення державної допомоги сім'ям 

солдатів, що самовільно відлучись зі своїх частин. 20 червня – 27 грудня 

1914 р., 63 арк. 

 36. Спр. 723. Звіти про використання коштів на виготовлення чобіт для 

діючої армії з 1914 по 1918 роки. 7 жовтня 1917 – 5 жовтня 1917 рр., 44 арк. 

Ф. 3. Ренійська міська управа м. Рені Ізмаїльского повіту Бессарабської 

губернії (1879 – 1917 рр.), оп. 1, 

 37. Спр. 107. Справа про відведення обивательських квартир під постій 

військових частин у 1916 році. 8 лютого – 21 грудня 1916 р., 131 арк. 

Ф. 4. Вилковська посадська управа, пос. Вилкове Ізмаїльського повіту 

Бессарабської губернії (1879 – 1918 рр.), оп. 1, 

 38. Спр. 494. Відомості про ціни на продукти харчування, будівельні та 

паливні матеріали, робочу силу за 1914 рік. 2 січня – 24 листопада 1914 р., 194 

арк. 

 39. Спр. 513. Циркуляри, приписи Головного управління по справах 

місцевого господарства, земського відділу, управління по військовій 

повинності Бессарабської губернії за 1915 рік. 2 січня 1915 – 3 січня 1916 рр., 

91 арк. 

 40. Спр. 524. Переписка з Бессарабським комітетом по піклуванню про 

сиріт, з Ізмаїльським неодмінним земським комітетом про забезпечення сиріт 

нижніх військових чинів, про заборону видачі продовольчої допомоги сім'ям 
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призовників, що втекли з поля бою. Окладний лист земських зборів та відомість 

про прибутки та витрати посаду. 28 жовтня 1915 – 19 грудня 1916 рр., 321 арк. 

 41. Спр. 530. Відомості про ціни на продукти харчування, будівельні та 

паливні матеріали, робочу силу. Бюлетені торгівельних цін на зерновий хліб та 

інші продукти в м. Кілія. 4 січня – 15 грудня 1916 р., 127 арк. 

 42. Спр. 532. Циркуляри Бессарабського губернатора та переписка з 

Ізмаїльським земським комітетом про призов ратників ополчення другого 

розряду. Список службовців посадської управи, звільнених від призиву на 

дійсну службу. 31 січня – 10 листопада 1916 р., 26 арк. 

 43. Спр. 535. Приписи військових начальників про мобілізації 

вилковських рибалок на позиційні роботи в с. Картали, на наряди по 

навантаженню та розвантаженню вугілля, на проміри по Дунаю для 

встановлення телефонних ліній. 17 березня – 28 грудня 1916 р., 67 арк. 

 44. Спр. 539. Переписка з Ізмаїльською повітовою по військовій 

повинності присутністю про достроковий призов новобранців. 12 січня 1916 – 

30 листопада 1917 рр., 23 арк. 

 45. Спр. 551. Накази Міністерства продовольства та постанови 

Бессарабського губернського комітету за 1917 рік. Копії. 12 липня – 17 грудня 

1917 р., 108 арк. 

Ф. 47. Аккерманська повітова земська управа, міста. Аккерман 

Бессарабської губернії (1869 – 1919 рр.), оп. 1, 

 46. Спр. 87. Відомості про кількість продуктів, наявних у поселян і 

списки осіб, бажаючих продати Одеському окружному інтендантству свої 

продукти, в розрізі волостей та сіл повіту, 8 серпня 1914 – 16 березня 1915 рр., 

448 арк. 

 47. Спр. 88. Відомості про чисельність населення, наявних урядових, 

кредитних установ і промислових підприємств в селах повіту. 21 березня 1914 – 

5 листопада 1916 рр., 155 арк. 
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48. Спр. 94. Списки ратників ополчення 2-го розряду, призвані по 13-й 

мобілізації та робочих призначених на дорожні роботи по посаду Папушой. 14 

грудня 1915 – 20 грудня 1916 рр., 35 арк. 

49. Спр. 96. Списки поранених нижчих чинів по волостях повіту. 1 квітня 

– 8 червня 1915 р., 96 арк. 

41. Спр. 105. Списки інвалідів війни 1914 року. 12 січня – 19 грудня 1916 

р., 41 арк. 

50. Спр. 129. Списки військовополонених уродженців Акерманського 

повіту, що знаходяться в Німеччині та Австро-Угорщини. 13 вересня 1918 – 17 

квітня 1919 рр., 31 арк. 

Ф. 292. Болградська міська управа м. Болград Ізмаїльського повіту 

Бессарабської губернії (1879 – 1918 рр.), оп. 1, 

 51. Спр. 216. Переписка з приставом міста, командиром 463 піхотної 

Херсонської дружини та головним лікарем шпиталю про опалення та 

освітлення приміщень, зайнятих нижніми чинами, доставці води, гасу, ремонту 

будівель, відведених під шпиталь. 28 вересня – 25 листопада 1916 р., 65 арк. 

 52. Спр. 219. Переписка з Бессарабським губернатором, приставом міста, 

завідуючим училищ, інтендантом 113 піхотної дивізії про перейменування 

вулиць, довідкові ціни на продукти харчування, ремонт будівель, училищ, 

виділення приміщень для розміщення поранених. 4 січня – 18 грудня 1916 р., 

233 арк. 

 53. Спр. 234. Відомості про родини нижчих чинів та ратників ополчення, 

призваних до діючої армії по мобілізації 1917 року. 1917 р., 12 арк. 

Ф. 439.  Ізмаїльське повітове управління військового начальника, м. Ізмаїл 

(1914 – 1915 рр.), оп. 1, 

 54. Спр. 1. Копії наказів відданих по управлінню Ізмаїльського повітового 

військового начальника з №191 по №365. 10 червня – 31 грудня 1914 р., 157 

арк. 

 55. Спр. 2. Копії наказів відданих по управлінню Ізмаїльського повітового 

військового начальника з №1 по №181. 1 січня – 30 червня 1915 р., 173 арк. 
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 56. Спр. 3. Копії наказів відданих по управлінню Ізмаїльського повітового 

військового начальника з №182 по №381. 1 липня – 31 грудня 1915 р., 242 арк. 

Ф. 666. Папушойське посадське спрощене управління, пос. Папушой 

Акерманського повіту Бессарабської області, з 28 жовтня 1873 р. 

Бессарабської губернії (1893 – 1918 рр.), оп. 1, 

 57. Спр. 284. Повідомлення Акерманської по військовій повинності 

присутності про солдатів, що загинули та безвісті пропали, списки солдатів та 

ратників ополчення, призваних на військову службу в 1915 році. 11 листопада 

1914 – 20 серпня 1917 рр., 98 арк. 

Ф. 759.  Бородінське сільське управління с. Бородіно Акерманського повіту 

Бессарабської області, з 28 жовтня 1873 року Бессарабської губернії (1877 – 

1917 рр.), оп. 1, 

58. Спр. 161. Циркуляри Бессарабського губернатора та Акерманського 

повітового справника, військового начальника за 1914 рік. 30 листопада 1913 – 

24 грудня 1914 рр., 58 арк. 

59. Спр. 174. Запит військових частин про надання їм возового 

транспорту за 1917 рік. 26 січня – 28 жовтня 1917 р., 11 арк. 

Ф. 770. Акерманський повітовий предводитель дворянства м. Акерман (1893 

– 1916 рр.), оп. 1, 

 60. Спр. 47. Переписка з Бессарабським губернатором про заготівлю 

шкіряних личаків для Кавказької армії. 4 травня – 23 травня 1915 р., 10 арк. 

 61. Спр. 51. Переписка з Бессарабським повітовим предводителем 

дворянства, земським начальником про закупівлю возів та упряжі, 

продовольчої продукції для потреб армії. 4 січня – 17 серпня 1916 р. 103 арк. 

Ф. 778. Ейгенхеймське сільське управління, с. Ейгенхейм Акерманського 

повіту Бессарабської області; з 28 жовтня 1873 р. Бессарабської губернії 

(1872 – 1918 рр.), оп. 1, 

62. Спр. 160. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження 

Бессарабського губернатора, Головного начальника Одеського військового 
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округу Акерманської повітової земської управи, повітового справника за 1914 

рік. 7 січня – 31 грудня 1914 р., 170 арк. 

63. Спр. 161. Циркуляри Бессарабської губернської по військових справах 

присутності та оголошення про навчальні збори ратників ополчення, при 

призові новобранців на військову службу за 1914 рік. 25 січня – 31 грудня 1914 

р., 11 арк. 

64. Спр. 164. Накази та розпорядження Ейгенхеймського волосного 

правління про реквізицію возів і коней, заготівлі продовольства для потреб 

армії, залучення працездатного населення на військові роботи тощо. 13 лютого 

1916 – 3 січня 1917 рр., 122 арк. 

Ф. 779. Мансбурзьке сільське управління с. Мансбург Аккерманського повіту 

Бессарабської області, з 28 жовтня 1873 р. Бессарабської губернії (1885 – 

1919 рр.), оп. 1, 

65. Спр. 93. Циркуляри Бессарабської губернії Акерманського повіту по 

військовій повинності присутності, Постальского волосного правління про 

мобілізацію запасних нижніх чинів у зв'язку з введенням воєнного стану, про 

збір пожертв для надання допомоги пораненим, про порядок стягнення 

страхового збору, про боротьбу з сільськогосподарськими шкідниками з 

епізоотією худоби, поіменні списки жителів села із зазначенням земельних 

наділів і виноградних садів за 1914 рік. 15 лютого – 30 грудня 1914 р., 242 арк. 

66. Спр. 98. Циркуляри та приписи Бессарабського волосної присутності, 

Постальського волосного правління про заготівлю продовольства і фуражу для 

потреб армії, про збір пожертв постраждалим від військових дій, про надання 

допомоги сім'ям нижніх чинів тощо за 1915 рік. 14 січня – 15 липня 1915 р., 130 

арк. 

67. Спр. 99. Циркуляри Бессарабського губернатора, земського відділу 

Міністерства внутрішніх справ Акерманського повітового з'їзду, листування з 

Постальським волосним правлінням про призов запасних нижніх чинів і 

ратників ополчення, про вжиття заходів по затриманню дезертирів, про 
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добровільний збір зерна для надання допомоги населенню постраждалому від 

військових дій та ін. за 1915 рік. 27 серпня – 17 листопада 1915 р., 89 арк. 

68. Спр. 105. Розпорядження Акерманського повітового комісара, 

Акерманського повітового виконавчого комітету селянських депутатів про 

заборону самовільного захоплення поміщицької землі, про забезпечення армії 

продовольством і розшук дезертирів та ін. за 1917 рік. 18 січня 1917 – 7 липня 

1918 рр., 327 арк. 

Ф. 780. Бургуджийське сільське управління с. Бургуджи Акерманського 

повіту Бессарабської області, з 28 жовтня 1878 р. Бессарабської губернії 

(1896 – 1918 рр.), оп. 1, 

 69. Спр. 41. Циркуляри, приписи Бессарабського губернатора, генерал-

губернатора Одеського військового округу, Акерманськогого повітового 

військового начальства, Акерманської повітової управи, вживання заходів по 

боротьбі з дезертирством, про призначення пайків сім'ям призовників, про 

надання допомоги біженцям. 17 вересня 1914 – 17 вересня 1915 рр., 113 арк. 

 70. Спр. 42. Обов'язкові постанови та накази головного начальника 

Одеського військового округу за 1914 – 1915 роки. 14 серпня 1914 – 27 травня 

1915 рр., 32 арк. 

 71. Спр. 44. Циркуляри та розпорядження Бессарабського губернатора, 

приставу Акерманського повіту, земського повітового начальства 3-ї дільниці, 

волосного старшини за 1915 рік, про боротьбу з дезертирством у армії, про 

натуральні повинності. 13 січня – 15 травня 1915 р., 44 арк. 

 72. Спр. 45. Циркуляри, оголошення Бессарабського губернатора, 

Аккерманського повітового справника за 1915 рік (копії) про боротьбу з 

дезертирством про план евакуації населення. 20 червня – 5 вересня 1915 р., 16 

арк. 

 73. Спр. 48. Циркуляри та розпорядження Бессарабського губернатора, 

Акерманської повітової управи про ревізію рогатої худоби, парокінних возів, 

молочних продуктів, яєць для потреб армії, про встановлення нових твердих 

цін на хліб та муку за 1916 рік. 15 грудня 1915 – 21 червня 1916 р., 68 арк. 
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 74. Спр. 49. Розпорядження, оголошення Міністерства внутрішніх справ, 

Акерманського повітового військового начальника про мобілізацію в армію 

ополченців 1-2 розрядів в 1916 році, списки ратників першого розряду призовів 

1893-1896 рр. та ратників другого розряду 1901-1905 рр. в с. Бургуджи. 25 

березня – 20 вересня 1916 р., 29 арк. 

Ф. 782.  Ново-Троянске сільське управління с. Ново-Трояни Акерманського 

повіту Бессарабської області, з 28 жовтня 1873 року Бессарабської губернії 

(1916 – 1918 рр.), оп. 1, 

 75. Спр. 3. Переписка з Чійшійським волосним правлінням про закупівлю 

полкового забезпечення, фуражу для коней нижніх чинів, про доставку палива 

для квартир Штабу армії та ін. 26 грудня 1916 – 19 грудня 1917 рр., 28 арк. 

 76. Спр. 4. Переписка з Чійшійським волосним правлінням про надання 

відомостей про нижніх чинів, котрі були нагороджені Георгіївським хрестом, 

про видачу допомоги сім'ям нижчих чинів, призваних до армії, про кількість 

населення, сільськогосподарських продуктів, рогатої худоби та ін. 12 січня – 13 

січня 1917 р., 61 арк. 

Ф. 796. Сейменське сільське управління с. Сеймени Акерманськго повіту 

Бессарабської області, з 28 жовтня 1873 року Бессарабської губернії (1914 – 

1917 рр.), оп. 1, 

 77. Спр. 17. Циркулярні приписи Бессарабського губернатора, 

Акерманського повітового справника, Ейгенхеймського волосного правління 

про оголошення в Бессарабії військового стану, про призов на службу ратників 

державного ополчення першого розряду та нижчих чинів запасу, про поставку 

коней та возів на збірний пункт. 20 липня 1914 – 6 січня 1915 рр., 57 арк. 

 78. Спр. 18. Оголошення Акерманської повітової по військовій 

повинності присутності про призов ратників ополчення першого розряду та 

звернення Всеросійського земського союзу про збір речей у фонд допомоги 

армії. 20 листопада – 25 листопада 1914 р., 11 арк. 

Ф. 1007. Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського 

управління на прикордонному пункті в місті Ізмаїл (1879 – 1917 рр.), оп. 1,  
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 79. Спр. 60. Справа по звинуваченню жителя міста Кілія Когана С. у 

сприянні до втечі закордон євреям, що ухилялись від військового обов’язку. 7 

травня – 25 жовтня 1916 р., 52 арк. 

 

Національний архів Республіки Молдова 

Ф. 2. Канцелярія Бессарабського губернатора (1812 – 1917 рр.), оп. 1, 

 80. Спр. 9447. Накази Сенату, переписка з командирами військових 

частин, оголошення західних губерній на військовому положенні, про 

реквізицію в населення Бессарабії коней та спорядження в зв’язку з війною з 

Німеччиною. 1 серпня 1914 – 23 червня 1916 рр., 638 арк. 

 81. Спр. 9455. Справа про нагородження чиновників Бессарабії світло-

бронзовою медаллю на стрічці ордену «Білого орла» за участь у виконанні 

загальної мобілізації 1914 року. 9 березня 1915 – 16 жовтня 1916 рр., 201 арк. 

 82. Спр. 9460. Справа про мобілізацію ратників 1-го розряду по 

Бессарабії. 24 березня 1915 – 25 квітня 1916 рр., 231 арк. 

 83. Спр. 9483. Справа про вживання заходів по боротьбі з вивозом 

продовольства закордон. 7 січня 1915 – 18 листопада 1915 рр., 46 арк. 

 84. Спр. 9748. Телеграфні повідомлення повітових справників про 

наявність заводів по Бессарабії, що виготовляють м’ясні та овочеві консерви 

для діючої армії. 20 грудня 1916 – 28 грудня 1916 рр., 13 арк. 

 85. Спр. 9762. Відомості про організації Бессарабської губернії, що 

обслуговують потреби діючої армії. 22 грудня 1916 – 27 лютого 1917 рр., 28 

арк. 

Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам присутствіє 

(1888 – 1920 рр.), оп. 1, 

 86. Спр. 3959. Переписка Кишинівської міської управи та інших про 

організацію в губернії шиття взуття та обмундирування на потреби діючої 

армії. 24 вересня 1914 – 16 травня 1916 рр., 516 арк. 
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 87. Спр. 3961. Переписка з міськими та земськими управами про надання 

Одеському окружному інтенданту відомостей про кількість виготовлених чобіт 

в Бессарабській губернії. 31 жовтня 1914 – 26 жовтня 1915 рр., 24 арк. 

 88. Спр. 4383. Короткий звіт про використання кредиту, наданого на 

заготівлю речей для забезпечення армії. 10 січня 1915 – 24 січня 1917 рр., 230 

арк. 

 89. Спр. 4388. Переписка з міськими управами про реквізицію в межах 

губернії сукна для діючої армії. 20 жовтня 1914 – 30 листопада 1915 рр. 147 арк. 

 90. Спр. 4707. Переписка з міськими та земськими управами про 

запровадження в Бессарабській губернії комісій по обслуговуванню діючої 

армії. 15 червня 1916 – 18 липня 1916 рр., 81 арк. 

 91. Спр. 4711. Відомості про робітників та вози, що були направлені на 

окопні роботи від початку війни до лютого 1916 р. 21 січня 1916 – 29 лютого 

1916 рр., 157 арк. 

 92. Спр. 4733. Переписка з військовим командуванням та повітовими 

справниками про кількість робочої сили, що може бути мобілізована на окопні 

роботи. 31 травня 1916 – 17 січня 1917 рр., 57 арк. 

 93. Спр. 4781. Правила заготівлі Військово-промислового та Головного з 

постачання армії комітетами предметів для потреб армії. 19 січня 1916 – 28 

січня 1916 рр., 3 арк. 

 94. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження Бессарабського 

губернського по військовим справам присутствія. 30 грудня 1916 – 4 травня 

1917 рр., 400 арк. 

Ф. 70. Кишинівська повітова земська управа Бессарабської губернії (1869 –

1918 рр.), оп. 1, 

 95. Спр. 232. Відомості про ціни на продовольство та його перевозку по 

Кишинівському повіту за травень-серпень 1915 року. 1 травня 1915 – 31 серпня 

1915 рр., 713 арк. 

 96. Спр. 268. Статистичні відомості про запаси продовольства та фуражу 

по Кишинівському повіту. 5 січня 1916 – 4 червня 1916 рр., 115 арк. 
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 97. Спр. 305. Справа про проведення призову ратників 1-го та 2-го 

розряду ополчення. 26 березня 1916 – 9 лютого 1918 рр., 43 арк. 

Ф. 78. Кишинівська міська управа (1870 – 1919 рр.), оп. 1, 

 98. Спр. 355. Протокол надзвичайного зібрання Кишинівської міської 

думи. Доповідь міського голови про дорожнечу продуктів та засоби боротьби з 

нею. 29 вересня 1915 – 12 жовтня 1915 рр., 13 арк.  

Ф. 134. Бессарабська державна палата (1812 – 1918 рр.), оп. 3, 

 99. Спр. 920. Відомості податного інспектора Ізмаїльського повіту про 

кількість посівних площ та стан посівів хлібних культур та залишки врожаїв 

попередніх років по Ізмаїльському повіту. 15 серпня 1915 – 7 січня 1916 рр., 16 

арк. 

 100. Спр. 921. Відомості податного інспектора Акерманського повіту про 

кількість посівних площ та стан посівів хлібних культур та залишки врожаїв 

попередніх років по Акерманському повіту. 16 березня 1915 – 21 грудня 1916 

рр., 17 арк. 

 101. Спр. 925. Відомості про кількість посівної площі, стан посівів та 

залишки врожаїв минулих років по Бессарабській губернії. Переписка з 

Департаментом окладних зборів та іншими про надання цих відомостей. 8 

лютого 1915 р., 17 арк. 

 102. Спр. 946. Списки торгівельних, ремісничих закладів та майстерень, 

що підлягають обкладанню додатковими податками по Ізмаїльському повіту за 

1917-1918 рр. 20 грудня 1917 – 21 червня 1918 рр. 

Ф. 136. Бессарабське акцизне управління (1864 – 1918 рр.), оп.1, 

 103. Спр. 862. Переписка з дільничним наглядачем про пересилку 

конфіскованого тютюну та цигаркового паперу для потреб діючої армії. 12 

вересня 1914 – 3 жовтня 1916 рр., 245 арк. 

 104. Спр. 900. Відомості про наявність тютюнових плантацій та 

реалізацію тютюну по Бессарабській губернії з 1 січня по 1 червня 1915 рр. 17 

липня 1915 – 28 жовтня 1915 рр., 153 арк. 



191 

 

 105. Спр. 1040. Звіт Акцизного управління про хід та положення акцизної 

та монопольної справи в Бессарабській губернії за 1915 рік. 1915 р., 7 арк. 

Ф. 289. Кишинівське міське поліцейське управління (1821 – 1917 рр.), оп.1, 

 106. Спр. 59. Накази, обов’язкові постанови, циркуляри Одеського 

військового округу, Бессарабського губернатора про призов до армії, облік 

наявних металів, про заборону вивозу продовольства та про заснування 

комітету зі справ льняної та джутової промисловості.  2 січня 1916 – 2 липня 

1916 рр., 274 арк. 

Ф. 297. Бессарабське губернське жандармське управління (1835 – 1918 рр.), 

оп. 1, 

 107. Спр. 314. Переписка з Кишинівським поліцмейстером, повітовими 

справниками про фабрики та заводи, що працюють на військові потреби. 18 

травня 1915 – 21 липня 1915 рр., 46 арк. 

 108. Спр. 395. Донесення помічників начальника жандармського 

управління про настрої населення губернії. 31 січня 1916 – 11 січня 1917 рр., 87 

арк. 

 109. Спр. 456. Відомості про оборонні підприємства на території 

Бессарабії. 3 січня 1917 – 2 березня 1917 рр., 35 арк. 

Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє (1875 

– 1917 рр.),оп. 1, 

 110. Спр. 6. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, управління по 

військовій повинності. Вересень 1894 – жовтень 1917 рр., 494 арк. 

 111. Спр. 171. Справа про огляд солдат та ратників на придатність до 

військової служби по Акерманському повіту. 6 жовтня 1914 – 9 вересня 1914 

рр., 319 арк. 

 112. Спр. 461. Циркуляри управління військової повинності МВС та 

переписка про призов ратників в ополчення 2-го розряду по Бессарабській 

губернії за 1914-1916 рр. 10 червня 1915 – 7 грудня 1915 рр., 242 арк. 

 113. Спр. 462. Циркуляри губернської присутствія та переписка з 

повітовими присутвіями про переогляд запасних чинів та ратників ополчення 1-
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го розряду, звільнених по першій мобілізації від військової служби. 31 липня 

1915 – 22 січня 1916 рр., 107 арк. 

 114. Спр. 464. Телеграми-накази та переписка з  повітовими по військовій 

повинності присутвіями про порядок проведення мобілізації в армію. 5 серпня 

1915 – 15 квітня 1915 рр., 115 арк. 

 115. Спр. 465. Відомості про чисельність ратників державного ополчення 

2-го розряду призиву 1911-1914 років. Прикладені: списки ратників ополчення 

по повітах Бессарабської губернії. 10 вересня 1915 – 28 грудня 1915 рр., 98 арк. 

 116. Спр. 486. Циркуляри губернського присутності та переписка з 

повітовими військовими представниками про затримання та притягнення до 

відповідальності осіб, що ухиляються від мобілізації. 2 січня 1916 – 6 жовтня 

1916 рр., 578 арк.  
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Додаток А 

Число запасних нижчих чинів та ратників ополчення 1-го розряду, 

визнаних непридатними до військової служби  

під час мобілізації в липні 1914 р. 

 

 

Присутність  

Визнано не 

придатними  

Серед них євреїв 

Запасні Ратники Запасні Ратники 

Акерманський повіт 801 129 26 1 

Оргєєвський повіт 1141 130 202 14 

Хотинський повіт 630 234 155 26 

Бєльцький повіт 648 105 150 15 

Кишинівський повіт 242 257 64 70 

місто Кишинів 469 149 

Бендерський повіт 685 167 

Ізмаїльський повіт 727 23 

Сорокський повіт 1480 378 

Всього 7678 1440 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності 

присутствіє. оп. 1. Спр. 171. Справа про огляд солдат та ратників на 

придатність до військової служби по Акерманському повіту. 6 жовтня 1914 – 9 

вересня 1914 рр., Арк. 3. 
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Додаток Б  

Відомості про кількість призваних ратників 1-го розряду  

державного ополчення на 8 серпня 1915 р.  

в Бессарабській губернії (крім Хотинського повіту). 

 

Місцевість Підлягало 

призову 

Прийнято 

на службу 

Визнано не 

придатними  

з різних 

причин 

Не 

з’явились 

Бендерський  

повіт 

9 557 8 193 767 - 

Оргєєвкий 

повіт 

10 123 7 206 698 2 219 

Акерманський 

повіт 

11 530 10 418 1 110 - 

Ізмаїльський 

повіт 

11 165 9 155 667 1 343 

Бєльцький 

повіт 

10 692 9 719 974 - 

Сорокський 

повіт 

9 437 7 985 1 452 - 

Кишинівський 

повіт 

16 845 9 705 896 - 

Всього 79 349 62 381 6 564 3 562 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє. оп. 1. 

Спр. 462. Циркуляри губернського присутствія та переписка з повітовими присутствіями про 

переогляд запасних чинів та ратників ополчення 1-го розряду, звільнених по першій 

мобілізації від військової служби. 31 липня 1915 – 22 січня 1916 рр., Акр. 6-55. 
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Додаток В  

Відомості про чисельність ратників ополчення 1-го розряду  

призваних по мобілізації 28 серпня 1915 р. 

 

 

Місцевість 

Не проходили ряди військ 

(1916-1896 рр. призову) 

Проходили ряди військ 

(1896-1893 рр. призову) 

Було 

призвано 

Звільнено 

з різних 

причин 

Зараховано 

до війська 

Було 

призвано 

Звільнено 

з різних 

причин 

Зараховано 

до війська 

місто Кишинів 

 

212 83 129 14 7 7 

Акерманський 

повіт 

- - 1011 - - 295 

Бендерський 

повіт 

- - 664 - - 90 

Бєльцький 

повіт 

 

- - 1065 - - 19 

Ізмаїльський 

повіт 

- - 1140 - - - 

Оргєєвський 

повіт 

- - 767 - - 62 

Кишинівський 

повіт 

919 146 773 71 16 55 

Сорокський 

повіт 

960 - 701 - - - 

Хотинський 

повіт 

1084 - 864 80 - 80 

Всього 3 175 229 7 114 165 23 608 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє. оп. 1. 

Спр. 464. Телеграми-накази та переписка з повітовими по військовій повинності присутвіями 

про порядок проведення мобілізації в армію. 5 серпня 1915 – 15 квітня 1915 рр., Арк. 48-64. 
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Додаток Г 

Відомості про чисельність ратників ополчення 2-го розряду,  

1904-1911 рр. призову (станом на 1915 р.). 

 

Місцевість 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 Всього 

 

м. Кишинів 120 130 107 153 124 145 125 127 1031 

 

Кишинівський 

повіт 

466 418 364 376 406 395 295 314 3034 

Акерманський 

повіт 

530 486 397 428 423 474 400 435 3573 

Бендерський 

повіт 

345 391 346 341 319 260 281 355 2638 

Бєльцький 

повіт 

444 464 434 449 447 485 494 421 3638 

Ізмаїльський 

повіт 

555 603 502 563 498 465 461 500 4147 

Сорокський 

повіт 

467 390 375 365 418 367 409 413 3204 

Оргєєвський 

повіт 

488 443 461 487 474 426 400 417 3596 

Всього 3415 3325 2986 3162 3109 3017 2865 2982 24861 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє. оп. 1. 

Спр. 465. Відомості про чисельність ратників державного ополчення 2-го розряду призиву 

1911-1914 років. Прикладені: списки ратників ополчення по повітах Бессарабської губернії. 

10 вересня 1915 – 28 грудня 1915 рр., Арк. 16. 
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Додаток Д 

Відомості про кількість ратників ополчення 2-го розряду 

1911-1916 рр. призову,  

що з’явились на огляд до військових комісій (станом на 1915 р.). 

 

Призовна комісія 1916 

 

1915 1914 1913 1912 1911 Всього 

м. Кишинів 41 

 

122 111 159 152 150 715 

Кишинівський  

повіт 

627 515 393 409 416 439 2799 

Акерманський  

повіт 

744 659 453 515 490 540 3401 

Бєльцький  

повіт 

562 437 360 524 434 425 2742 

Бендерський  

повіт 

649 452 462 507 519 447 3036 

Ізмаїльський  

повіт 

709 731 396 526 521 552 3435 

Оргєєвський  

повіт 

592 654 472 592 488 495 3295 

Сорокський  

повіт 

551 601 419 530 465 503 3069 

Всього 4475 4171 3066 3742 3485 3551 22490 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності 

присутствіє. оп. 1. Спр. 461. Циркуляри управління військової повинності МВС 

та переписка про призов ратників в ополчення 2-го розряду по Бессарабській 

губернії за 1914-1916 рр. 10 червня 1915 – 7 грудня 1915 рр.,  Арк. 35. 
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Додаток Ж  

Чисельність ратників ополчення 2-го розряду  

(1916-1912 рр. призову), які не проходили ряди військ,  

призваних по мобілізації 18 вересня 1915 р. 

 

Місцевість 

 

Було призвано 

до війська 

 

Звільнено від 

служби 

Зараховано на 

службу 

місто Кишинів 858 

 

148 710 

Акерманський 

повіт 

2 861 - 2 486 

Бєльцький  

повіт 

- - 1 907 

Бендерський 

 повіт 

- - 2 151 

Ізмаїльський  

повіт 

- - 2 526 

Кишинівський 

повіт 

2 370 212 2 158 

Оргєєвський  

повіт 

- - 2 606 

Сорокський  

повіт 

2 546 - 1 916 

Хотинський  

повіт 

2 770 - 2 296 

Всього 11 405 

 

360 21 007 

 

  
 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє. оп. 1. 

Спр. 461. Циркуляри управління військової повинності МВС та переписка про призов 

ратників в ополчення 2-го розряду по Бессарабській губернії за 1914-1916 рр. 10 червня 1915 

– 7 грудня 1915 рр., Арк. 131-132.  
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Додаток З 

Відомості про кількість ратників ополчення 2-го розряду, 

призваних по мобілізації 12 листопада 1915 р. 

 Було призвано Звільнено від служби 

з різних причин 

Зараховано до армії 

 

 

Роки 

призовів 

1
9
1
0
 

1
9
1
1
 

1
9
1
2
 

1
9
1
3
 

1
9
1
4
 

1
9
1
5
 

1
9
1
6
 

1
9
1
0
 

1
9
1
1
 

1
9
1
2
 

1
9
1
3
 

1
9
1
4
 

1
9
1
5
 

1
9
1
6
 

1
9
1
0
 

1
9
1
1
 

1
9
1
2
 

1
9
1
3
 

1
9
1
4
 

1
9
1
5
 

1
9
1
6
 

Місцевість  

 

Місто 

Кишинів 

 

9
8
 

1
0

7
 

4
 

1
 

1
 

4
 

1
 

2
8
 

1
7
 

3
 

1
 - - - - - - 7

0
 

9
0
 

1
  - 1
 

4
 

1
 

 

Бєльцький 

повіт 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
3

2
4
 

3
1

2
 

1
1
 

3
 

3
 

2
 

3
 

 

Бендерськи

й повіт 

-  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - 
3

0
3
 

2
8

7
 

4
 

2
 

3
 - 2
 

 
Кишинівський 

повіт 3
6

9
 

4
1

8
 

4
 

1
 

2
 

7
 

7
 

3
3
 

2
8
 

4
 

1
 - 1
 

2
 

3
3

6
 

3
9

0
 

- - 2
 

5
 

5
 

 

Оргєєвськи

й повіт 

- - - - - - - - - - - - - -  

7
2

0
 

 

Сорокський 

повіт 4
0

4
 

4
8

4
 

- - - - - - - - - - - - 

2
8

6
 

2
9

3
 

1
2
 

3
 

4
 

2
 

3
 

 

Хотинський 

повіт 5
4

9
 

6
5

9
 

2
3
 

1
4
 

2
 

7
 

5
 - - - - - - - 

4
3

1
 

5
1

6
 

1
4
 

9
 - 2
 

2
 

 
Акерманський 

повіт 4
7

6
 

5
3

4
 

- - - - - - - - - - - - 

3
5

7
 

4
0

0
 

1
8
 

1
4
 

3
 

8
 

4
 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 403. Бессарабське губернське по військовій повинності присутствіє. оп. 1. 

Спр. 465. Відомості про чисельність ратників державного ополчення 2-го розряду призиву 

1911-1914 років. Прикладені: списки ратників ополчення по повітах Бессарабської губернії. 

10 вересня 1915 – 28 грудня 1915 рр., Арк 78-87. 
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Додаток И  

Розподіл священників Духовного загону Кишинівської єпархії  

за місцем служби. 

 

Місце 

призначення 

Ім’я та прізвище 

священика 

Місце, з якого священик 

прибув 

Брест Микола Мошняга Акерманський повіт 

Павло Георгіянов Бєльцький повіт 

Іоанн Попеско Бєльцький повіт 

Яків Сербов Бєльцький повіт 

Федір Кишка Бендерський повіт 

Віктор Крупський Бендерський повіт 

Андрій Беров Ізмаїльський повіт 

Ігнатій Мокрицький Ізмаїльський повіт 

Павло Здєтовєцький Ізмаїльський повіт 

Дмитро Дімов Ізмаїльський повіт 

Михайло Няга Кишинівський повіт 

Георгій Ксифті Кишинівський повіт 

Іоанн Курбет місто Кишинів 

Георгій Секрієр Сорокський повіт 

Григорій Подгурський Сорокський повіт 

Вільно Яків Гаврилович Акерманський повіт 

Микола Балжаларський Акерманський повіт 

Іоанн Байдан Бєльцький повіт 

Володимир Георгіянов Бендерський повіт 

Василь Донос Кишинівський повіт 

Іоанн Громиков Кишинівський повіт 

Михайло Сухомлинов Оргєєвський повіт 

Володимир Аронов Оргєєвський повіт 
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Андрій Негачевський Оргєєвський повіт 

Василь Тучковський Оргєєвський повіт 

Володимир Балтага  Сорокський повіт 

Михайло Сафронович Сорокський повіт 

Пінськ Іоанн Димітрієв  Акерманський повіт 

Бердичів Георгій Жерегій Оргєєвський повіт 

Георгій Загорський Хотинський повіт 

 

 Таблицю складено за: 

Кишиневские Епархиальные Ведомости. – 1914. – № 37. – С. 1498-1499. 
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Додаток К 

Робоча та тяглова сила з Бессарабської губернії, 

відправлена для робіт в Хотинський повіт від початку війни  

до 14 лютого 1916 р. 

 
Від  

місцевості 

Робітників Возів Коне

й 

Візничих Бруківників Платників Щебенебойцы Каменярів 

Акерманський 

повіт 

20 647 1 845 5 698 2 029 - - - - 

Кишинівський 

повіт 

7 000 1 345 2 690 1 345 9 - 22 54 

м. Кишинів - - - - 56 - 5 14 

Оргєєвський 

повіт 

9 300 2 067 4 134 2 067 4 - 29 288 

Сорокський  

повіт 

11 322 1 869 3 738 1 869 49 220 - 220 

Бендерський 

повіт 

12 000 1 895 3 790 1 895 - - - - 

Ізмаїльський 

повіт 

20 800 2 215 4 430 2 215 11 - - - 

Бєльцький 

повіт 

29 415 5 812 11 

624 

5 812 - 619 - 25 

Хотинський 

повіт 

80 100 14 

223 

28 

446 

14 223 - - - - 

Всього 190 584 31 271 64 550 31 455 129 839 56 601 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 4711. Відомості про робітників та вози, що були 

направлені на окопні роботи від початку війни до лютого 1916 р. 21 січня 1916 

– 29 лютого 1916 рр., Арк. 2. 
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Додаток Л 

Відомості про підйомну робочу силу  

Бессарабської губернії, яку можна було відправити на позиційні роботи (10 

липня 1916 р.). 

Місцевість Примусово Без збитків для господарства 

Ч
о

л
о

в
ік

и
 

Ж
ін

к
и

 

П
ід

л
іт

к
и

 

В
сь

о
г
о

 

В
о

зи
 

Ч
о

л
о

в
ік

и
 

Ж
ін

к
и

 

П
ід

л
іт

к
и

 

В
сь

о
г
о

 

В
о

зи
 

місто  

Кишинів 

1
 4

5
2
 

1
5
3
 

1
6
 

1
 6

2
0
 

3
9
4
 

9
5
9
 

1
0
8
 

1
0
 

1
0
7
7
 

1
6
9
 

місто  

Акерман 4
6
0
 

6
4
1
 

6
3
9
 

1
 7

4
0
 

- 

1
3
5
 

4
0
0
 

3
7
5
 

9
1
0
 

- 

місто  

Ізмаїл 4
0
1
 

1
9
4
 

3
9
6
 

9
9
1
 

2
2
2
 

1
8
6
 

1
1
1
 

1
7
3
 

4
7
0
 

1
2
5
 

 

Всього по містах 

2
 3

1
3
 

9
8
7
 

1
 0

5
1
 

4
 3

5
1
 

6
1
6
 

1
 2

8
0
 

6
1
9
 

5
5
8
 

2
 4

5
7
 

2
9
4
 

Кишинівський 

повіт 

5
 5

0
0
 

2
 9

0
0
 

1
 6

0
0
 

1
0
 0

0
0
 

1
0
0
0
 

- - - - - 

Бендерський 

повіт 

2
 1

9
1
 

1
 1

9
8
 

1
 5

0
0
 

4
 8

8
9
 

8
0
9
 

4
8
2
 

2
8
8
 

3
4
4
 

1
 1

1
4
 

1
8
1
 

Сорокський 

повіт 

4
 3

0
0
 

2
 0

0
0
 

1
 5

0
0
 

7
 8

0
0
 

1
 0

0
0
 

1
 0

0
0
 

7
0
0
 

5
2
5
 

2
 2

2
5
 

1
5
0
 

Бєльцький 

повіт 

6
 3

7
3
 

7
 0

7
7
 

4
 4

9
5
 

1
7
 9

4
5
 

1
 5

0
0
 

9
4
9
 

9
0
7
 

7
2
7
 

2
 5

8
3
 

2
6
5
 

Акерманський 

повіт 

4
 0

9
9
 

3
 4

7
3
 

2
 4

0
1
 

9
 9

7
3
 

2
 6

4
2
 

2
6
5
 

2
3
8
 

2
9
7
 

8
0
0
 

4
2
 

Оргєєвський 

повіт 

4
 4

8
7
 

3
 9

7
5
 

3
 3

7
9
 

1
1
 8

4
1
 

2
 7

2
2
 

6
3
8
 

9
3
2
 

8
4
7
 

2
 4

1
7
 

3
2
8
 

Ізмаїльський 

повіт 

1
 0

0
0
 

5
0
0
 

1
 0

0
0
 

2
 5

0
0
 

5
0
0
 

5
0
0
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
2
5
0
 

2
5
0
 

Хотинський 

повіт 

5
 5

4
2
 

5
 4

5
8
 

4
 2

1
8
 

1
5
 2

1
8
 

2
 7

4
7
 

2
 0

0
0
 

2
 3

8
9
 

1
 4

0
6
 

5
 7

9
5
 

7
0
1
 

 

Всього по губернії 

3
5
 8

0
5
 

2
7
 5

6
8
 

2
1
 1

4
4
 

8
4
 5

1
7
 

1
3
 5

3
6
 

7
 1

1
4
 

6
 3

2
3
 

5
 2

0
4
 

1
8
 6

4
1
 

2
 4

9
1
 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам присутність. оп. 1. Спр. 4733. 

Переписка з військовим командуванням та повітовими справниками про кількість робочої сили, що може бути 

мобілізована на окопні роботи. 31 травня 1916 – 17 січня 1917 рр., Арк. 41. 
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Додаток М 
 

Відомості про наявну робочу силу (робітники – роб. та возів – воз. )  

в Бессарабській губернії станом на 14 березня 1917 р. 

 

 

 

Місцевість 

Дорожні, 

шосейні та 

мостові 

роботи 

Перевезення 

військових 

вантажів та 

дров 

 

Хлібармії 

Обслуговуван

ня військових 

частин 

 

В нарядах 

Маються 

вільних для 

нових потреб 

Роб. Воз. Роб. Воз. Роб. Воз. Роб. Воз. Роб. Воз. Роб. Воз. 

місто 

Кишинів 

48 48 479 479 290 290 - - 817 817 - - 

Акерманський 

повіт 

4637 2207 1553 1553 815 815 1336 378 8341 4953 200 150 

Хотинський 

повіт 

964 714 100 100 700 700 300 300 2064 1814 1000 - 

Бєльцький 

повіт 

4412 1482 566 566 2339 2339 439 439 7756 4826 602 628 

Сорокський 

повіт 

1990 540 160 160 611 611 1000 1000 3761 2311 940 100 

Бендерський 

повіт 

2627 664 1425 1025 423 423 555 555 5030 2667 1000 500 

Кишинівський 

повіт 

1985 685 759 558 175 175 82 82 3001 1500 500 - 

Ізмаїльський 

повіт 

6597 2445 2311 1482 833 552 482 392 10222 4871 2950 500 

Всього 24686 9461 7753 6323 6965 6685 4794 3746 44198 24215 8381 2165 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження 

Бессарабського губернського по військовим справам присутствіє. 30 грудня 

1916 – 4 травня 1917 рр., Арк. 210. 
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Додаток Н 

Відомості про посівні площі Бессарабської губернії  

та необхідну робочу силу для весняних польових робіт,  

станом 28 лютого 1917 р. 

 

Повіти Знаходились 

на с/г роботах 

Площа 

засіяної землі 

(в дес.) 

Підлягає 

посіву та 

обробці для 

усунення 

недостачі  

(в дес.) 

Кількість 

необхідних 

робітників 

Строки 

початку с/г 

робіт 

Сорокський 

 

800 110 000 150 000 5 000 15 лютого 

Бєльцький 

 

693 33 274 245 000 10 625 кінець лютого 

м. Кагул 

(Ізмаїльський) 

239 21 836 135 000 4 500 15 лютого 

м. Ізмаїл 

(Ізмаїльський) 

5 8 154 6 516 300 - 

м. Болград 

(Ізмаїльський) 

- 41 000 180 000 10 000 10 березня 

Оргєєвський 

 

651 70 302 204 698 40 000 15 лютого 

Кишинівський 

 

890  28 000 140 000 15 000 1 березня 

Бендерський 

 

612  52 425 330 063 5 456 15 лютого 

Хотинский 

 

880 56 315 128 587 6 000 1-15 березня 

Акерманський 

 

10 95 503 422 000 10 000 15  лютого 

Всього 4 780 516 809 1 644 864 106 881  

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження 

Бессарабського губернського по військовим справам присутствіє. 30 грудня 

1916 – 4 травня 1917 рр., Арк. 14. 
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Додаток П 

Відомості про наявність робочої сили та посівні площі 

в Бессарабській губернії станом на 14 березня 1917 р. 

 

Земства Робітники Посівні площі  

(в десятинах) 

Наявна 

кількість 

Додатково 

необхідно 

Засіяно  Необхідно 

засіяти 

Акерманське - 10 000 95 503 396 473 

Бендерське 30 000 20 000 52 425 229 000 

Оргєєвське 80 000 40 000 70 302 204 698 

Кагульське 800 10 000 21 836 115 372 

Кишинівське - 15 000 28 000 140 000 

Сорокське - 5 000 56 000 200 000 

Болградське 20 000 3 000 41 000 180 000 

Хотинське 76 280 26 245 40 300 134 380 

Ізмаїльське - 200 8 154 6 516 

Бєльцьке 693 10 625 33 274 245 500 

Всього 207 773 140 070 446 794 1 851 939 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження 

Бессарабського губернського по військовим справам присутствіє. 30 грудня 

1916 – 4 травня 1917 рр., Арк. 208-209. 

 

 

 

 

 



227 

 

Додаток Р  

Відомості про наявну та необхідну кількість насіння  

в Бессарабській губернії станом на 14 березня 1917 р. 

Земства 
Наявна кількість 

(в пудах) 

Додатково необхідно 

(в пудах) 

П
ш

ен
и

ц
я
 

Ж
и

то
 

О
в
ес

 

Я
ч

м
ін

ь
 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

П
ш

ен
и

ц
я
 

Ж
и

то
 

О
в
ес

 

Я
ч

м
ін

ь
 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

Акерманське 

- - - - - - - - - - 

Бендерське 

8
9
5
 3

2
6

 

3
7
9
 9

9
4

 

1
6
2
 4

3
3

 

1
 4

8
6
 9

5
0

 

2
 0

8
3

 0
6
2

  
 

1
0
6

 3
2
8

 

2
0
 4

8
4

 

7
7
 9

7
1

 

7
1
3
 7

4
2

 

1
8
1
 7

9
3

 

Оргєєвське 

- - - - - 

1
 2

0
0

 0
0
0

 

- - - - 

Кагульське 

6
5

0
 0

0
0

 

- - - - 

7
0

0
 0

0
0

 

- 

3
0

 0
0

0
 

2
0

 0
0

0
 

- 

Кишинівське 

2
3

 4
7

2
 

- 

1
9

1
 1

5
0

 

3
7

4
 2

0
0

 

2
1

3
 0

7
7

 

- - 

8
0

 0
0

0
 

- - 

Сорокське 

2
0

 0
0

0
 

- - - - - - - - - 

Болградське 

6
8

4
 9

9
0

 

7
3

 8
7

4
  

- 

2
 0

5
6
 0

1
0

  

2
 8

1
4

 9
3

3
 

2
5

6
 2

0
6

 

4
6

 1
5

2
 

6
 0

0
0

 

- 

2
0

 0
4

5
 

Хотинське 

- - - - - - - - 

1
0

 0
0

0
 

- 

Ізмаїльське 

- - - - - - 

5
 2

0
6

 

- - - 

Бєльцьке  

1 476 000 

- - - - - 

  

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам присутність. 

оп. 1. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження Бессарабського губернського по 

військовим справам присутствіє. 30 грудня 1916 – 4 травня 1917 рр., Арк. 208-209. 
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Додаток С  

Відомості про наявну та необхідну кількість інвентаря  

в Бессарабській губернії станом на 14 березня 1917 р. 

Земства Живий Мертвий 

Н
а

я
в

н
а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

Н
ео

б
х

ід
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

Н
а

я
в

н
а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

  

 

Необхідна кількість 

В
о

л
и

 

К
о
н

і 

В
о

л
и

 

К
о
н

і 

П
л
у

ги
 

Б
о
р
о

н
и

 

М
о

л
о

ти
л
к
и

 

В
ія

л
к
и

 

Т
р

іє
р
и

 

П
л
у

ги
 

Б
о
р
о

н
и

 

К
о
си

 

С
ер

п
и

 

С
ап

и
 

Т
о

п
о
р

и
 

К
у

л
ь
ти

в
ат

о
р

и
 

Ж
ат

к
и

 

К
о
си

л
к
и

 

С
ін

о
в
ал

к
и

 

Г
р
аб

л
і 

В
и

л
а 

Л
о

п
ат

и
 

С
о

л
о

м
о
р

із
к
и

 

К
л
ь
ти

в
ат

о
р

и
 

С
ія

л
к
и

 

Ш
п

аг
ат

и
 (

п
у

д
.)

 

Акерманське 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5
0
0
 

2
 0

0
0
 

- - - - - - - - 

Бендерське 

 

5
0
 0

0
0
 

- - 

3
8
 6

8
5
 

3
1
 5

0
5
 

- - - 

1
 0

0
8
 

- - - - - - 3
0
 

1
5
 

- - - - - - - - 

Оргєєвське 

1
2
 2

1
9
 

3
3
 1

6
9
 

5
 5

6
9
 

2
 5

0
0
 

- - 1
0
 

5
0
 

- 

1
0
0
 

7
0
 

- - - - 

1
0
0
 

3
0
 

1
2
 

1
0
 

- - - 

2
0
0
 

1
0
0
 

3
0
 

5
 0

0
0
 

Кагульське 

8
 0

0
0
 

2
0
 0

0
0
 

- - - - - 5
0
 

- 

4
0
0
 

- - - - - - - - 

1
0
0
 

- - - - - - - 

Кишинівське 

- - - - - - 

5
0
0
 

- 

3
 0

0
0
 

1
 1

0
0
 

- - - - - 

5
0
0
 

1
 0

0
0
 

2
0
0
 

5
0
0
 

- - - - 

1
 0

0
0
 

3
5
0
 

1
5
 0

0
0
 

Сорокське 

- - - - - - - 4
0
 

- 

7
0
0
 

7
0
 

3
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

2
 7

0
0
 

- - 5
3
 

- 2
 

3
 

3
0
0
 

5
0
 

- - 2
5
  

4
 0

0
0
 

Болградське 

- - - 

2
 0

0
0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Хотинське 

 

2
5
 9

5
0
 

 

8
 6

2
0
 

7
 7

1
0
 

7
 4

0
0
 

- - - 

1
 3

5
0
 

2
0
0
 

1
 0

0
0
 

- 

 2
 0

0
0
 

- - 6
0
 

- - - - - - - 2
5
 

- 

Ізмаїльське 

- - 

2
0
0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бєльцьке 

1
3
 0

0
0
 

5
5
 0

0
0
 

- - 3
5
 

1
0
0
 

6
0
 

2
0
0
 

5
0
 

3
 0

0
0
 

1
 0

0
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

2
0
 

2
5
 

1
 0

0
0
 

5
0
0
 

- - - - - - - 

  
 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам присутність. 

оп. 1. Спр. 5508. Телеграми-накази та розпорядження Бессарабського губернського по 

військовим справам присутствіє. 30 грудня 1916 – 4 травня 1917 рр., Арк. 208-209. 
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Додаток Т 

Відомості про хід відчуження в Бессарабській губернії  

матеріалів для виготовлення обмундирування та спорядження  

для діючої армії (жовтень 1914 р.). 

 

Повіти Кожушки Сукна 

державного 

зразку 

Сукна інших 

зразків 

Непромокаюча 

тканина 

(аршин) 

аршин вершків аршин вершків 

Кишинівський 

 

48 5 702 15 10 442 8 - 

Акерманський 

 

548 1 430 - 3 108 - - 

Бєльцький 

 

73 - - 3 808 - - 

Сорокський 

 

13 3 550 14 - - - 

Хотинський 

 

31 5 225 - 1 825 - - 

Оргєєвський 

 

89 1 883 12 3 040 10 - 

Ізмаїльський 

 

- - - 12 388 - 1 252 

Бендерський 

 

119 4 235 - - - - 

Всього 

 

921 

 

21 525 

 

41 

 

34 611 

 

18 

 

1 252 

 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 3959. Переписка Кишинівської міської управи та інших 

про організацію в губернії шиття взуття та обмундирування на потреби діючої 

армії. 24 вересня 1914 – 16 травня 1916 рр., Арк. 139-140. 
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Додаток У 

Відомості про хід відчуження в Бессарабській губернії овчин  

для виготовлення кожухів на потреби діючої армії (листопад 1914 р.). 

 

 

Місцевість 
 

Кількість 

кушнірів 

 

На яку 

кількість 

відчужено 

овчин 

Скільки 

кожухів могло 

бути 

виготовлено 

на тиждень 

 

Примітки 

 

м. Кишинів 
 

14 

 

941 

 

4 

Крім того відчужено 

готових кожухів – 

15, тулупів – 109 та 

піджаків на хутрі – 

17. 

 

Ізмаїльський  

повіт 

 

145 

 

3 055 

 

від 2 до 4 

В м. Болград 

відчужено 320 

готових вкорочених 

кожухів ціною по 7 

руб. 

Бендерський  

повіт 
41 228 

 

 

від 3 до 4 - 

Сорокський  

повіт 
29 

 

 

292 5 - 

Хотинський  

повіт 
99 700 від 4 до 6  Відчужено 191 

кожух сирої дубки 

селянського зразку 

Оргєєвський 

повіт 
31 360 5  

Всього 
 

359 

 

5 576 

 

 

 

 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 3959. Переписка Кишинівської міської управи та інших 

про організацію в губернії шиття взуття та обмундирування на потреби діючої 

армії. 24 вересня 1914 – 16 травня 1916 рр., Арк. 194, 244, 359, 365. 
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Додаток Ф 

Відомості про відчуження в Бессарабській губернії шкіряного товару для 

виготовлення чобіт на потреби діючої армії  

(з 18 жовтня до 1 листопада 1914 р.). 

 

Місцевість Чисельність 

чоботарів 

На скільки пар 

чобіт відчужено 

товару 

Інші частини 

шкіряних 

товарів для 

чобіт 

м. Кишинів 120 6 866 - 

м. Акерман  31 229 - 

м. Оргєєв 20 155 - 

м. Хотин 6 580 Підошви на 50 пар, 

підметки на 1000 

пар. 

Хотинський  

повіт 

15 463 - 

м. Сороки 30 318 Передів на 297 пар, 

підошов на 213 пар, 

устілок на 245 пар. 

м. Бендери 40 214 - 

м. Кагул 15 23 - 

м. Кілія 45 165 - 

м. Рені 19 150 - 

Всього 341 9 163 - 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 3959. Переписка Кишинівської міської управи та інших 

про організацію в губернії шиття взуття та обмундирування на потреби діючої 

армії. 24 вересня 1914 – 16 травня 1916 рр., Арк. 195-196. 
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Додаток Х 

Відомості про кількість реквізованого для потреб армії  

сукна в межах Бессарабської губернії (1915 р.) 

 

Найменування 

громадських 

приймальних 

комісій 

Скільки 

сукна 

реквізовано 

 

За якою 

ціною 

 

 

Куди вислано 

 

Скільки 

сплачено 

 

 

Витрати на 

транспорт 
аршин вершків 

Кишинівська  37 693 25 від 0,8 руб. 

до 2,9 руб. 

На 

Кременчуцький 

склад, в 

Єлісаветградський 

продовольчий 

магазин 

73 153,46 руб. - 

Бендерська 417  25 від 1,2 руб. 

до 3  руб. 

816,21 руб. - 

Акерманська 18 472 15 від 1,2 руб. 

до 2,95 руб. 

36 605,83 руб. - 

Ізмаїльська 2 753 15 від 1 руб. до 

2,4 руб. 

3 862,31 руб. 245,63 руб. 

Хотинська 1 269 5 від 1,1 руб. 

до 3 руб. 

2 512,7 руб. - 

Сорокська 280 6 від 1,2 руб. 

до 2 руб. 

465,1 руб. - 

Ренійська 2 220 8 від 0,8 руб. 

до 2,45 руб. 

3 049,96 руб. - 

Бєльцька 2 658 6 від 0,8 руб. 

до 2,95 руб. 

5 111, 17 руб. 65,24 руб. 

Оргєєвська  3 130 24 від 1 руб. до 

2,8 руб. 

4 491,61 руб. - 

Всього 68 895 20 

 

  130 067,72 310,87 

 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 9. Бессарабське губернське по земським та міським справам 

присутність. оп. 1. Спр. 4388. Переписка з міськими управами про реквізицію в 

межах губернії сукна для діючої армії. 20 жовтня 1914 – 30 листопада 1915 рр., 

Арк. 224. 
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Додаток Ц 

Громадські організації, що знаходились в межах Бессарабської губернії та 

обслуговували потреби армії (дані на початок 1917 г.). 

Місце розташування Назва організації 

м. Кишинів Бессарабська земська організація «Хлібармії» 

 

м. Кишинів Кишинівська громадська приймальна комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії, при міській управі 

м. Кишинів Майстерні при трамвайному депо по виготовленню фугасних 

гранат французького зразка 

м. Кишинів Бессарабський Дамський комітет з виготовлення білизни для 

потреб армії 

м. Кишинів Протезна майстерня Бессарабського губернського земства 

 

м. Кишинів Млин Кишинівського повіту земства для помолу зерна для армії 

 

м. Кишинів Організація Кишинівського повітового земства по виготовленню 

з свинячих туш консервів типу «каварма» 

м. Оргєєв Оргєєвська земська районна організація «Хлібармії» 

 

м. Оргєєв Оргєєвська земська організація по виготовленню свинячих 

консервів типу «каварма» 

м. Оргєєв Комітет із закупівлі свиней та овець для армії 

м. Оргєєв Оргєєвська громадська приймальна комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії 

м. Бєльці Бєльцька земська районна організація «Хлібармії»  

 

м. Бендери Бендерська земська районна організація «Хлібармії»  

 

м. Бендери Бендерський дамський гурток Червоного Хреста 

 

м. Бендери 12-й загін «Земокоп» Комітету Всеросійського Земського союзу 

Південно-Західного фронту 

м. Сороки Сорокська земська районна організація «Хлібармії»  

 

м. Сороки Сорокський Комітет із закупівлі худоби для потреб армії 

 

м. Сороки Сорокська громадська приймальна комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії 
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м. Акерман Акерманська районна організація «Хлібармії» 

 

м. Акерман Акерманська громадська приймальна комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії 

м. Кілія Агенство Південно-Бессарабського союзу земських закупівель 

зернових продуктів 

м. Кілія Кілійська громадська приймальна комісія з виготовлення взуття 

для діючої армії 

м. Ізмаїл Ізмаїльська громадська приймальня комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії 

м. Кагул Кагульска громадська приймальня комісія з виготовлення взуття 

для діючої армії 

м. Болград Болградська громадська приймальня комісія з виготовлення 

взуття для діючої армії 

м. Рені Ренійська громадська приймальня комісія з виготовлення взуття 

для діючої армії 

м. Рені Організація Всеросійського союзу міст 

 

м. Рені Організація Всеросійського земського союзу 

 

Ізмаїльський повіт Поживний загін Південно-Західного обласного комітету 

земського союзу 

с. Етулія  

Ізмаїльського повіту 

Перший передовий Балканський загін з харчувальним пунктом 

Червоного Хреста 

с. Етулія  

Ізмаїльського повіту 

Польовий склад Червоного хреста Південного району 

 

с. Караган 

Ізмаїльського повіту 

Летючий харчувальний загін Земського союзу 

 

с. Хаджи-Абдул 

Ізмаїльського повіту 

Летючий харчувальний загін Земського союзу 

 

с. Барта 

Ізмаїльського повіту 

66-й Передовий санітарний загін з харчувальним пунктом 

м. Хотин Хотинська земська районна організація «Хлібармії»  

 

м. Хотин Хотинська земська військово-дозорна організація 

 

Хотинський повіт 51-й Подільський санітарно-технічний загін комітету Південно-

Західного фронту Союзу міст 

 Таблицю складено за:  

 1. НАРМ Ф. 2. Канцелярія Бессарабського губернатора. оп. 1. Спр. 9762. 

Відомості про організації Бессарабської губернії, що обслуговують потреби 

діючої армії. 22 грудня 1916 – 27 лютого 1917 рр., Арк. 24-27. 
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Додаток Ш 

Стан промисловості в Бессарабії в 1914-1916 рр. 

 

 1914 р. 1915 р. 1916 р. 

Кількість 

підприємств 

Чисельність 

робітників 

Кількість 

підприємств 

Чисельність 

робітників 

Кількість 

підприємств 

Чисельність 

робітників 

борошномельна 

промисловість 
38 842 38 826 49 937 

машинобудування 

і металообробка 
9 302 7 229 9 246 

механічна 

обробка дерева 
15 359 8 176 7 154 

шкіряні заводи 1 20 1 21 3 109 

друкарні 4 113 4 113 4 117 

електростанції 3 96 3 123 3 104 

спиртогорілчана 

та коньячна 

промисловість 

27 439 17 253 4 30 

пивоваріння 9 176 - - 3 27 

цегельно-

черепичне 

виробництво 

8 305 - - - - 

хімічна 

промисловість 
1 50 1 116 - - 

цукроваріння 1 282 - - - - 

інші виробництва 13 182 11 135 10 138 

Всього 129 3166 90 1 992 89 1 862 

 

 Таблицю складено за:  

 1. Центральний державний історичний архів України (далі ЦДІАУ) Ф. 

575. Окружний фабричний інспектор Київської губернії. оп. 1. Спр. 75. Списки 

промислових підприємств Бессарабської та Таврійської губерній за 1917 р. 

Списки ремісничих майстерень в губерніях Київського фабричного округу. 

1899 – 1915 рр., Арк. 5-12. 

 2. ЦДІАУ Ф. 575. Окружний фабричний інспектор Київської губернії. оп. 

1. Спр. 73. Списки промислових закладів та підприємств. 1899 – 1916 рр., Арк. 

180-184. 
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АНОТАЦІЯ 

Татаринов І.Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів 

Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914 – 1917 рр.). – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016. 

 Дисертація присвячена малодослідженому аспекту історії Бессарабії, а 

саме: внеску в забезпечення фронту людськими та матеріальними ресурсами в 

роки Першої світової війни. В роботі проаналізовано ступінь розробки теми в 

українській та зарубіжній історіографії.  

 На основі широкого кола джерел здійснено аналіз призовних кампанії на 

території Бессарабської губернії, а також заходів, націлених на боротьбу з 

дезертирством, висвітлено участь вихідців з регіону в бойових діях. Докладно 

визначено повинності військового значення, які відбувало цивільне населення 

Бессарабії під час Першої світової війни. Охарактеризовано використання 

цивільних мешканців на позиційних та оборонних роботах. 

 В дисертаційній роботі досліджено внесок Бессарабської губернії в 

продовольче постачання армії. Проаналізовано зміни в сільському господарстві 

регіону, котрі відбулись в умовах війни. Визначено роль губернії в забезпеченні 

фронту одягом, взуттям та предметами спорядження, прослідковано розвиток 

промисловості, транспорту та торгівлі регіону в 1914-1917 рр. 

Ключові слова: Бессарабія, мобілізація, дезертирство, позиційні роботи, 

сільське господарство, тверді ціни, промисловість, торгівля, транспорт. 

SUMMARY 

Tatarinov I.E. Mobilization of human and material resources of the 

province of Bessarabia during World War I (1914 – 1917). – Manuscript. 



237 

 

Dissertation for the Candidate of Historical Sciences degree on speciality 

07.00.02 – world history. – Kyiv Taras Shevchenko National University, 2016. Text 

of summary. 

The post-graduate research is dedicated to the small-investigating aspect of the 

Bessarabian history, namely: the ensuring contribution of front with human and 

material resources during the First World War. The analysis of domestic and foreign 

historiography has allowed to consider that relatively few scientific work was 

dedicated to Bessarabian history during the First World War. In historical literature 

this region was often considered within the framework of the Russian Empire. Only 

after the World War II the works began to appear in part dedicated to the events of 

1914-1917 on Bessarabia. Since 1991 investigations in this direction has been 

activated among Ukrainian, Moldovanian and Russian scientists. However the 

mobilization of human and material resources of Bessarabian province during the 

First World War hasn't become the subject of special investigation.  

The study found that inhabitants from Bessarabia were called to military and 

performed military service on a general basis but the course of mobilization 

campaigns looked exactly the same as All-Russian. Mobilized people from 

Bessarabia usually were sent for replenishing the military units raised in Odessa and 

Kiev military districts. The total quantity of mobilized people to army from 

Bessarabian province during the war conflict is defined. The facts of desertion, 

intentionally self-mutilated and unauthorized absences among mobilized 

Bessarabians people is analyzed. The procedure of searching the deserters and the 

circle of structures attracted to this is investigated. At the same time wide 

documentary material has been studied, which testifies the bulk of region natives well 

showed themselves during the war.  

In this post-graduate research the wide range of trespass is detected which 

performed civil population of Bessarabia and had an important value of defense. The 

delivery of army with horses in military-horses duties and also the effect they had on 

the local economy is analyzed. The formation of spiritual detachment in 1914 is 

investigated, a group of Bessarabian parish priests, the participation of peaceful 
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Bessarabian people in the works of defensive meaning in Khotyn district and on the 

Danube, also the performance of local population the apartment trespass for troops.  

The work uncovers the role of Bessarabia in ensuring food to Army of Russia 

and federal Serbia. The structures that responsible for procurement and purchasing 

the food for army are analyzed. The food volumes supplied by Bessarabia province 

during the years of conflict is dedicated. It's also proved that the active use of 

agricultural resources of Bessarabian province industry for army needs had lead to 

decline the local economy but changes that occurred in the country after the February 

Revolution did not solve that issues.  

It is proved that Bessarabian province industry on the eve of the First World 

War had had poor development and was based mainly on processing of industry food 

but made some contribution to army ensuring by living essentials. The creation 

process of different commissions and organizations that managed manufacturing and 

delivery of shoes, clothes and equipment to troops is investigated. It is revealed 

which industries on Bessarabia got some progress and which were in decline. The 

bulk of trade operations and transport construction in region during the First World 

War is also analyzed. 

Key words: Bessarabia province, mobilization, desertion, positional work, 

agriculture, solid prices, industry, trade, transport. 

 

 

 

 

 


