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ВСТУП

іж Османською і Російською імперіями за 
Л Л  240 років їх існування (хоча вони не завжди 

так іменувалися, а насправді були за історичною тер
мінологією саме такими) відбулося 12 війн. Наймас- 
штабнішою з них стала Східна (Кримська) війна 
1853-1856 рр. У ній взяли участь не лише Росія і Ту
реччина, а також Англія, Франція та Сардинське ко
ролівство, які були союзниками Османської імперії. 
Інші великі європейські держави Австрія і Пруссія, 
хоча й не брали участі у бойових діях, але становили 
для Росії потенційну загрозу. Кримська війна стала 
не лише російсько-турецькою війною, у якій на боці 
однієї зі сторін вперше виступили інші держави, а 
була фактично своєрідним прологом світової війни. 
Раніше у будь-яких збройних конфліктах та локаль
них чи регіональних війнах брали участь дві-три 
держави, а в Східній -  більше 20 (якщо рахувати су
часні незалежні держави). Україна на той час не була 
самостійним суб’єктом міжнародних відносин, ос
кільки втратила свою автономію ще наприкінці
XVIII ст. Перебуваючи в складі Російської імперії, 
вона взяла активну участь у Кримській війні, а самі 
бойові дії були найбільшими на українських землях у
XIX ст. їх населення зробило значний внесок у забез
печення військ усім необхідним, проявило героїзм і 
мужність в обороні Севастополя, Одеси, в боях у Кри
му та на Чорному морі. Кримська війна 1853-1856 рр.
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-  яскрава й водночас трагічна сторінка в історії укра
їнського народу. Тому цілком справедливо, що її 
150-річчя в Україні відзначається як важлива й віко
помна історична дата.

Про цю війну написані статті та монографії пере
важно істориками тих країн, які брали в ній участь, або 
були сучасниками Східної (Кримської') війни 
1853-1856 рр. Праці російських авторів можна розді
лити на три великі групи: дореволюційні, радянські і 
сучасні. У цілому на всі дослідження впливали ідео
логічні міркування та політична ситуація, прагнення 
дослідників у найкращому становищі показати свої 
країни напередодні та в ході війни. До оформлення 
військово-політичного блоку Антанти на початку
XX ст. між Англією, Францією та Росією, що стало 
фактично примиренням держав-учасниць Кримської 
війни 1853-1856 рр. (за винятком Туреччини), у ро
сійській літературі в розв’язанні війни та в усіх бідах 
звинувачували Велику Британію ^ Росія та Франція 
уклали між собою союз ще у 1891-1893 рр., тому 
висвітлювали свої взаємини тоді більш ліберально 
В роки Першої світової війни 1914 -  1918 рр. країни 
Антанти воювали проти Німеччини, Австро-Угор
щини та їх союзників, і згадувати про Кримську вій
ну було недоречно. У радянський час, орієнтуючись 
на оцінку класиками марксизму-ленінізму Кримської 
війни, яка показала “гнилість і безсилля” та відста
лість кріпосної Росії, історики написали не дуже ба
гато праць, схожих за сюжетом 3. Зараз уже відомо, 
що Ф. Енгельс писав у англійську пресу статті про
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Кримську війну (приміром, “Кампанія в Криму”, 
“Боротьба в Криму” та ін.), за які отримував солідні 
гонорари, і нещадно критикував усе російське. Не 
нехтував таким доробком і К. Маркс, який написав 
статті, присвячені британській армії, невдалому 
штурмові французами Севастополя у день 40-річчя 
битви при Ватерлоо, і також задовольняв інтереси 
видавців. Багато ідей з кореспонденцій Ф. Енгельса і 
К. Маркса використав В.І. Ленін, коли давав оцінку 
Кримській війні та стану російської армії під час 
участі у ній. Аналогічні традиції продовжували ра
дянські історики. Вони, фактично, й зробили героями 
Кримської війни і особливо запеклої оборони Севас
тополя вихованців відомого російського адмірала 
М.П. Лазарева віце-адмірала В.О. Корнилова, якого 
він готувався зробити командуючим Чорноморським 
флотом, віце-адмірала П.С. Нахимова, контр-адміра
ла В.І. Істоміна та ін. Хоча заради справедливості 
слід зазначити, що вони припускалися багатьох по
милок у стратегії, тактиці та веденні бойових дій, але 
так і залишилися незмінними героями Кримської вій
ни. Зарубіжні автори висвітлювали ті події більш 
детально 4. У період завершення Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 рр. світ побачили видання, присвя
чені уславленим російським флотоводцям-учасни- 
кам Кримської війни -  адміралам В.О. Корнилову та 
П.С. Нахимову 5.

Особливе місце у вітчизняній хірургії посідає 
учасник оборони Севастополя, засновник польової 
хірургії М.І. Пирогов. Відразу ж після Кримської 
війни і дотепер світ побачили сотні праць як самого



вченого, так і про його життя та діяльність
На межі XX і XXI ст. було видано російською 

мовою кілька монографій, присвячених Кримській 
війні або в яких вона епізодично згадується. У цих 
працях дослідники спростовують застарілі історич
ні міфи та штампи про Кримську війну, пропону
ють нові висновки й судження, інколи сенсаційні. 
На жаль, і в найновіших дослідженнях з даної 
тематики участь у цій війні України залишається 
недостатньо висвітленою

Кримська війна на тривалий час випала з поля зо
ру українських істориків. Виняток становлять фун
даментальні узагальнюючі праці з історії Україн
ської PCP та історичне дослідження уродженця Ук
раїни, випускника історико-філологічного факуль
тету Київського університету, відомого радянсько
го історика, академіка Є.В. Тарле “Крымская вой
на” у двох томах. І хоча ця праця була опублікова
на в роки Великої Вітчизняної війни й містить при
таманні тому часу погляди на Кримську кампанію і 
Російську імперію середини XIX ст., автор приді
ляє багато уваги дипломатичній боротьбі між вою
ючими державами. І на сьогодні вона є найкращим 
дослідженням порушеної теми. Ця праця видавала
ся безліч разів різними видавництвами колишнього 
СРСР. У 2003 р. московське видавництво “Изогра- 
фус” ще раз видало її, спеціально присвятивши 150- 
річчю Кримської війни. Заслуговує на увагу і той 
факт, що до ювілею у світ вийшла монографія про 
цю війну, яку в творчій співдружності підготували
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англійською мовою фахівці Англії й України 
Ян Флетчер та Н.В. Іщенко і яка була презентована 
на міжнародній конференції у Сімферополі у верес
ні 2004 р. На жаль, цю книгу, яка опублікована анг
лійською мовою і має назву “Кримська війна: 
зіткнення імперій”, можуть прочитати дуже мало 
українських читачів -  лише ті, котрі володіють анг
лійською мовою на належному рівні. 8 вересня 
2004 р. презентація книги відбулася в Лондоні. У 
книзі відображені погляди британців і росіян на 
Кримську війну. Українцям лишається надія, що 
колись цю книгу перекладуть на їх рідну мову і во
ни зможуть ознайомитися з її змістом. Хоча 
нашому читачеві поталанило в тому, що він має 
змогу ознайомитися з поглядами на Кримську вій
ну французів та росіян, прочитавши книгу “Крим
ська Іліада”, яку випустив до її 150-річчя Таврій
ський національний університет ім. В.І. Вернад- 
ського, точніше -  сім’я науковців згаданого вузу 

До 150-річчя Кримської війни російські видавці 
переклали з англійської на російську мову найбільш 
оригінальні та популярні дослідження сучасних істо
риків про одну з найбільших воєн XIX ст. ^

У період існування незалежної України, насампе
ред у Криму, почали з’являтися праці, в яких, зокре
ма, присутні сюжети про участь українського народу 
в Кримській війні, а також дослідження, загалом 
присвячені цьому найбільшому військовому кон
фліктові на українських землях у XIX ст.

Запропонована читачам монографія про Кримську
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війну і участь у ній України написана із залученням 
найновіших історичних досліджень у комплексі з лі
тературою минулих років, у том числі й зарубіжними 
виданнями. Уперше вводяться в науковий обіг доку
менти, які зберігаються в центральних та обласних 
державних архівах України та Російської Федерації. 
Дати подаються за старим стилем, тобто таким, що 
існував у роки Кримської війни 1853-1856 рр.

Україна у  Кримській війні (1853-1856 рр.)

 ̂ Ериюв А.И. Севастопольские воспоминания артиллерийского 
офицера: Соч. в 7 тетрадях. -  СПб, 1858; Берг К  Записки об осаде 
Севастополя. Т. 1-2. -  М., 1858; Тотлебен Э.И. Описание обороны 
Севастополя. -  СПб, 1863; Гейрот А.Ф. Описание Восточной войны 
1853-1856 гг. -  СПб, 1872 та ін.

^ Богданович М.И. Восточная война 1853-1856. -  Т. 1-4. -  СПб, 
\%16\ Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и оборона Севасто
поля. -  Т. 1-3. -  СПб, 1900; Оборона Севастополя. Подвиги защитни
ков. -  СПб, 1904; Зайончковский А.М. Восточная война 1853-1856 гг. 
в связи с современной политической обстановкой. -  Т. 1-2. -  СПб, 
1908-1913 та ін.

 ̂ Лаговский А.М. Оборона Севастополя (Крымская война 
1853-1856 гг.) -  М., 1939; Горев Л. Война 1853-1856 гг. и оборона Се
вастополя. -  М., 1955; Бестужев ИВ. Крымская война 1853-1856 гг. -  
М., 1956; Страницы боевого прошлого. Очерки военной истории Рос
сии. -  М., 1968; Бескровный Л.Г Русское военное искусство XIX в. -  
М., 1974.

^ Henderson G.B. War Diplomacy. -  Glasgow, 1947; Gibbs P. The 
Crimean Blunder. -  London, 1960; Seator A. The Russian Army in the 
Crimea. -  Readling, 1974; Troubetskoy A.S. The Road to Balaklava. -  To
ronto, 1986 etc.

 ̂ Вице-адмирал Корнилов. -  М., 1947; Нахимов П.С. Документы 
и материалы. -  М., 1954; Тарле Є.В. Нахімов. -  К., 1955; Зверев Б.И. 
Вице-адмирал В.А.Корнилов. -  Симферополь, 1957; Давыдов Ю.В. 
Назшмов. -  М., 1970.

^ Пирогов Н.И. Основные начала моей полевой хирургии. -  4.2. -
9
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K., 1879; Сочинения Н.И.Пирогова. -  Т.1-2. -  K., 1910; Пирогов Н.И. 
Севастопольские письма и воспоминания. -  М., 1950; Бурденко H.H. 
Н.И.Пирогов -  основоположник военно-полевой хирургии. Начала 
общей военно-полевой хирургии. -  4.1. -  М., 1941; Коган И.С. 
Н.И.Пирогов. -  М., 1946; Порудолинський В. Пирогов. -  М., 1969; 
Шевченко Л.В. М.І.Пирогов в Україні / НАН України; Інститут істо
рії України. ? K.: Рідний край, 1996.

’ Киевские ведомости. -  2004. -  18 сентября.
° Крымская война: 1853-1856 (неизвестные страницы) // Родина. -  

1995. -  №3-4; Широкорад А.Б. Русско-турецкие войны 1676-1918 гг. -  
Минск; М., 2000; Торощев Л. Мировая история войн. -  М., 2003; Ви
ноградов В.П. Николай I в «Крымской ловушке» // Новая и новейшая 
история. -  1992. -  №4. -  С.27-40; Степанов В. Стальной гарнизон // 
Boijpyr света, -  2004. -№9. -  С. 190-201.

” Шавшин В. Балаклава. -  Симферополь, 1994. Лорд Кинрос. Рас
цвет и упадок Османской империи. -  М., \999;Хибберт К. Крымская 
камтания 1854-1855. -  М., 2005 и др.

Сарбей В.Г. Національне відродження України. -  K., 1999; Pu- 
балка І.К. Історія України: Підручник для вузів. -  Харків, 1997. -  Ч.2; 
Шавшин В.Г. Бастионы Севастополя. -  Симферополь, 2000; Реєнт О.П. 
Україна в імперську добу. -  K., 2003; Нариси з історії дипломатії Укра
їни / Під ред. Смолія В.А.; Галенко О.І. та ін. -  K., 2001; Орехова Л.О., 
Васильєва Д.К., Орехов В.В., Орехов Д.В. Кримська Іліада (До 150-річ- 
чя Кримської (Східно‘0 війни). -  Сімферополь, 2004; Крымский ар
хив (150-летию Восточной (Крымской) войны посвящается). -  2003.
-  №9; Волковинський В.М. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. і 
Україна (до 150-річчя Східної (Кримської*) війни) // Український іс
торичний журнал. -  2004. -  №6. -  С.26-45; Шавшин В.Г Севасто
поль в истории Крымской войны. -  Севастополь; K., 2004; Його ж. 
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на 1853-1856 годов. Новые материалы и новое осмысление. -  Т. 1-2.
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Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)

1. НАПЕРЕДОДНІ ВІИНИ

(г-І  а середину XIX ст. Російська імперія 
опинилась у подвійній ситуації. З одного бо

ку, в розвитку економіки, промисловості, транспор
тно-залізничного комплексу і навіть сільського гос
подарства з притаманним йому кріпацтвом, яке прог
ресивна громадськість порівнювала навіть з рабс
твом, вона помітно відставала від провідних євро
пейських держав. З іншого -  маючи найбільшу в сві
ті армію, що комплектувалася найвідсталішою на той 
час військовою повин
ністю -  рекрутством та 
й не на належному рівні 
забезпечену сучасним 
озброєнням та військо
вою технікою, наганяла 
жах практично на усі 
країни Європи та Азії. У 
часи царювання Мико
ли І, після придушення 
повстання декабристів, 
революційних виступів 
та заворушень на тери
торії імперії практично 
не було і російське вій
сько брало активну 
участь у придушенні ре
волюцій в сусідніх краї- Микола І
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нах, насамперед Центральної 
Європи, та розширенні своїх 
володінь в Середній Азії та на 
Кавказі.

Участь Росії у ліквідації ре
волюційних виступів у Польщі 
(1830 р.) та Угорщині (1849 р.) 
і похід тоді ж в Дунайські кня
зівства викликала захоплення і 
вдячність панівних верств на
селення цих країн і у той же 
час обурення та невдоволення 
прогресивно налаштованої йо
го частини. Російська імперія, 
яку називали “жандармом Єв
ропи”, викликала сильний 
страх фактично у всіх країнах 
континенту (багато авторів 
приписують це визначення Ро
сії К. Марксу, але так її назвали 
прусські генерали, і не в рево
люційні 40-і роки XIX ст., а у 
1866 р., під час австро-прус- 

ської війни, у якій Олександр II підтримав Австрію). 
Вдячність монархів Миколі І за наведення законного 
порядку в їх державах була нетривалою і змінювала
ся на потаємну ненависть до російського царя й усієї 
його безмежної імперії. Молодий імператор Франц- 
Йосиф публічно цілував руку Миколі І на знак 
вдячності Росії за врятування Австрії від угорської

Олександр II
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революції. В майбутньому Франц-Йосиф ніколи не 
виступав союзником російського царизму, а в період 
Кримської війни ледь не розпочав бойові дії проти 
Російської імперії, у роки ж Першої світової війни 
навіть воював проти Росії, причому на українських 
землях. Англійці підтримували активні дії росіян по 
придушенню революційних подій в Угорщині. Мі
ністр іноземних справ Великої Британії лорд Генрі 
Джон Палмерстон виступив у парламенті з закликом 
допомогти Австрії, а англійський банкірський дім 
надав Росії кошти для організації походу її військ в 
Угорщину для придушення там революції.

Російську імперію в європейських державах всі 
боялися й не любили -  від правителів до простих лю
дей і мріяли поставити врешті-решт її на своє місце, 
або, як говорили у приватних бесідах імператори, ко
ролі, прем’єри, поставити Росію на коліна. Особливо 
активно у цьому напрямку почали діяти, окрім тради
ційного ворога Росії -  Османської імперії, найбільш 
розвинуті капіталістичні країни та колоніальні імперії
-  Англія та Франція. Великобританія вважала просу
вання Росії у Середній Азії дуже небезпечним для її 
колоніальних завоювань. Російська імперія могла те
оретично вторгнутися в найбільшу і найбагатшу анг
лійську колонію -  Індію або ж спровокувати її насе
лення до антиколоніального повстання. Франція ма
ла свої претензії до Російської імперії. Росія не мог
ла становити французам якихось реальних загроз, але 
Франція хотіла взяти реванш за поразку Великої армії 
Наполеона І Бонапарта у війні 1812-1814 рр., яка

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)
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зазнала головних втрат і поразок саме в Росії.
Для розв’язання війни між Францією та Росією в 

середині XIX ст. були й інші причини, хоча й не зов
сім принципові, але такі, які легко було пояснити на
роду. Після революції 1848 р. небіж Наполеона І Луї- 
Наполеон став президентом Франції. 2 грудня 1851 р. 
він здійснив державний переворот і рівно через рік, 
влаштувавши плебісцит, проголосив Францію Дру
гою імперією, а себе -  наступником Наполеона Бона
парта. Нового імператора масово підтримали католи
ки, тому Наполеон III повинен був віддячити їм за 
підтримку Франції і її імператора. Він затаїв на ро
сійського царя ще й особисту образу. Після проголо
шення Луї-Наполеона французьким імператором, 
Микола І доручив міністру іноземних справ 
К.В. Нессельроде відіслати вітальну телеграму. Але 
підстаркуватий чиновник переплутав текст, у резуль
таті чого з телеграми виходило, що Микола І не виз
нав Наполеона III французьким імператором і зробив 
це в образливій формі Тому Наполеон III рішуче 
пішов на конфронтацію з Росією на Близькому Схо
ді, щоб утішити ображене самолюбство. Крім цього, 
наступник Наполеона Бонапарта хотів завдати росія
нам, які здобули над французькими військами у 
1812-1814 рр. ряд перемог, низку відчутних поразок 
і у такий спосіб взяти реванш за програш наполеонів
ської армії у 1812-1814 рр. у найважливіших битвах 
з російськими збройними силами у самій імперії та 
Європі.

Європейські держави, яких непокоїли революції у
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40-х рр. XIX ст. або ж чартизм в Англії, що був пер
шим масовим політичним рухом пролетаріату, 
переймалися почуттям незадоволення і гніву від по
літики Російської імперії, де все було відносно спо
кійно і стабільно. До того ж, передовим державам 
Європи необхідно було втягнутися бажано у велику 
війну, щоб відволікти свої народи від внутрішніх 
проблем і зосередитися на зовнішньополітичних пи
таннях.

Війна стала неминучою, і останнім приводом до 
неї був франко-російський конфлікт, пов’язаний зі 
Святими місцями, де дозволялося правити службу в 
храмах Віфлеєма -  місця народження Христа і Гроба 
Господня в Єрусалимі. На перший погляд суперечка 
дипломатів Франції та Росії про те, хто буде проголо
шувати молитви Господеві -  католики чи православ
ні священики, не мала сутгєвого значення, тим паче, 
що Святі місця знаходилися на території Османської 
імперії. Але Франція таким чином віддячувала като
ликам, які підтримали Наполеона III і проголосили 
його імператором Франції. Росія через спільність ві
ри -  православ’я -  підтримувала зв’язки з балкан- 
ськими народами, які знаходились тоді під владою 
Порти. Поступитися у суперечці про старшинування 
у святих місцях означало б для султанської імперії 
втручання Росії у внутрішні справи Туреччини. Ка
пітулювати перед католиками означало б для Ми
коли І визнати перед усім православним Сходом 
свою слабкість. Микола І пророкував розпад Осман
ської імперії, але був твердо впевнений у створенні у
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Південно-Східній Європі ряду національних держав. 
Він вважав, що на Балканах усі християнські області 
мусульманської держави здобудуть незалежність і 
знову стануть тим, чим були до завоювання Порти -  
князівствами, державами, та повернуться в сім’ю 
християнських європейських країн 2. До того ж, 
Микола І, як свідчили англійські високі політики, 
заявив; “Я... ніколи не захоплю Туреччину, але я 
ліквідую її незалежність, спущу її до рівня васала і 
зроблю саме існування її тягарем” Тому британці 
виступали за цілісність Османської імперії. Армії 
Англії та Франції знаходилися в особливому стано
вищі. Після розгрому у червні 1815 р. Наполеона І 
під Ватерлоо французькі війська упродовж 40 років 
залишалися переможеними, та й англійці не здобу
вали перемог. Щоправда, обидві армії мали успіхи 
в колоніальних війнах в Азії та Африці, але це були 
перемоги не на європейському рівні.

Найбільш войовниче налаштована Франція мала 
в мирний час у своїй армії до 350 тис. чол., а у разі 
війни могла збільшити її до 540 тис. солдатів і офі
церів, у тому числі 383 тис. піхотинців, 86 тис. ка
валеристів і понад 70 тис. артилеристів та саперів 
Комплектувалися збройні сили Франції за принци
пом загальної військової повинності із семирічним 
строком проходження служби. Це давало змогу 
створити значну кількість навчених кадрів, які пе
ребували в запасі.

Напередодні війни в англійській армії налічувало
ся 150 тис. чол. -120 тис. піхоти, 10 тис. кавалеристів
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і 20 тис. артилеристів та саперів Комплектувалася 
вона за рахунок найманців, які не відзначалися особ
ливою підготовкою та дисципліною. Англійські сол
дати були вдосталь забезпечені продовольством і 
постійно вживали в надмірних дозах вино. Звичка 
солдат до пияцтва вважалася в англійському сус
пільстві професійною хворобою військових.

У середині XIX ст. в Англії залишилася і серед
ньовічна традиція купувати офіцерські посади та 
звання в елітних полках, хоча за це доводилося часто 
розраховуватися наявним майном та багатством. На 
початку 50-х рр. XIX ст. чин підполковника у піхот
ному полку коштував 4500 фунтів стерлінгів, у кава
лерійському -  6175, у гвардійському кавалерійсько
му -  7250, у гвардійському піхотному -  9 тис.

Дуже багаті титуловані особи купували собі не ли
ше генеральські чини, а навіть військові формування 
та з’єднання. Окремі полки продавалися від 40 тис. 
до 60 тис. фунтів стерлінгів. Так, 60-річний генерал 
Джордж Кеткар -  син колишнього англійського пос
ла в Санкт-Петербурзі, купив собі командування 7-м 
гусарським полком; 57-річний генерал Лекен за 
25 тис. фунтів стерлінгів придбав право командувати 
17-м уланським полком і т. д. ^

Основу бойової могутності Англії становили 
військово-морські сили (150 пароплавів). У фран
цузів їх було 108, у росіян -  близько ЗО на Чорному 
морі. Деякі історики стверджують, що російський 
флот був винятково вітрильним, а союзницький -  
паровим. Насправді це не так. У складі англійського
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флоту, крім допоміжних і транспортних кораблів, 
було 140 вітрильників, у французькому -  63, ос
кільки Франція не була такою могутньою мор
ською державою. Незважаючи на солідну кількісну 
перевагу парових кораблів у союзників, їх боєздат
ність була досить низькою, оскільки бойові опера
ції в середині XIX ст. їх паровий флот проводив 
так, як і століття тому, а це значно зменшувало йо
го ефективність

У Кримській війні взяли участь на боці союзників 
збройні сили Сардинського королівства. Вони посту
палися чисельністю арміям великих європейських 
держав (Англії, Франції, Росії, Австрійської імперії), 
але були на належному рівні за підготовкою офіцер
ського корпусу, бойовими якостями солдат, осна
щенням їх сучасною зброєю і артилерією, тактичною 
майстерністю. Сардинська армія комплектувалася 
більш досконалою системою, яка була, приміром, на
багато кращою, ніж у збройних силах Франції.

Сардинські війська складалися з піхоти (до 57 тис. 
чоловік), кінноти (близько 12 тис. шабель), інженер
них та обозних військ. Всього королівство у військо
вий час мало майже 80 тис. солдат і офіцерів

Загалом же основним супротивником Сардинії бу
ла не Росія, а Австрійська імперія.

Царська Росія, що придушила ряд національних 
рухів у Європі, здобувши перемогу над Османською 
імперією у війні 1828-1829 рр., виношувала нові пла
ни війни з Портою та готувалася до неї. Ці дії Росій
ської імперії мали серйозні причини. З 1817 по

18



1864 рр. точилася багаторічна війна з горцями за 
приєднання Північного Кавказу до Росії. На початку 
50-х років XIX ст. Порта почала суттєво допомагати 
Шамілю у спільній боротьбі проти росіян. Микола І, 
який правив Російською імперією впродовж ЗО років
і успішно використовував армію для придушення ре
волюційних виступів не лише у своїй державі, а й за 
кордоном, здобував перемоги у війні зі своїм півден
ним сусідом -  Османською імперією і втратив прита
манну йому обережність, стриманість, почуття 
відповідальності і т. ін. Російська дипломатія ще до 
початку бойових дій зазнала поразки, оскільки не 
змогла заздалегідь визначити у війні із султанською 
імперією своїх головних ворогів та союзників, оціни
ти ставлення європейської громадськості до Росій
ської імперії, об’єктивно визначити її техніко-еконо- 
мічну відсталість, стан боєздатності армії та флоту в 
нових умовах.

Значні військові сили імперії знаходилися на ук
раїнських землях, куди саме й поїхав Микола І напе
редодні війни. У вересні 1851 р. цар відвідав військо
ві поселення, розташовані у Харківській, Херсон
ській, Катеринославській, Київській, Полтавській та 
Подільській губерніях. У них проходили службу 
645 тис. чол., які були зведені у 16 кавалерійських 
іюлків 9. Головна квартира інспектора кавалерії та 
начальника усіх військових поселень знаходилась у 
Кременчуку, штаби окремих дивізій розміщувались 
у Вінниці, Чугуєві, Єлисаветграді, Вознесенську та 
інших містах. У Єлисаветграді Микола 1 провів огляд
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військ і побував на маневрах. Він залишився задово
лений бойовою підготовкою солдатів.

2 жовтня 1852 р. Микола І прибув до Севастополя 
на пароплаві “Володимир” з Одеси. Він оглянув ко
раблі Чорноморського флоту. Цареві показали най
новіший 120-гарматний корабель “Париж”, яким ко
мандував капітан 1-го рангу В.І. Істомін. Крейсер і 
його тисячний екіпаж справили на Миколу І чудове 
враження. До цього йому довелося бувати здебіль
шого на кораблях Балтійського флоту, який різко 
відрізнявся від Чорноморського, що перевозив вій
ська й усе необхідне для армійських частин, які вели 
бойові дії на Кавказі.

Побувавши на українській території й ознайомив
шись зі станом розміщених там військ та Чорномор
ського флоту, Микола І зробив висновок, що його 
армія боєздатна і спроможна вести війну проти Ту
реччини. Якщо порівнювати армії Російської та 
Османської імперій, то перша була в багатьох відно
шеннях сильнішою. Російська армія налічувала на 
початку 50-х років XIX ст. 1,4 мли. солдат та офіце
рів, але значна частина їх постійно знаходилася на 
Кавказі, де вела бойові дії з повстанцями Шаміля, та 
в Польщі з метою відбити в разі необхідності напад 
західноєвропейських держав. Багато військ було роз
кидано по величезних просторах імперії для приду
шення можливих антиурядових виступів селянства. 
Чорноморський флот (до складу якого входила Ду
найська флотилія) мав майже 100 бойових кораблів і 
кілька десятків допоміжних суден, із них ЗО паропла
вів. Особовий склад Чорноморського флоту був
20



сформований переважно з уродженців України, за 
винятком вищого командування та переважної біль
шості офіцерів.

Така ж ситуація була і в сухопутних частинах, що 
дислокувалися на Чорноморському узбережжі. Рек
рутів набирали в українських селах із кріпаків і 
відправляли служити здебільшого у найближчі гарні
зони. Це була вимушена обставина. Відсутність не 
лише залізниць, а й узагалі більш-менш упорядкова
них доріг у південних українських губерніях давала 
змогу в кращих випадках робити піший перехід 
3-4 км за годину. Гужового ж транспорту для пере
везення з віддалених районів великих військових 
формувань взагалі не було. Виняток становили пере
їзди офіцерів-дворян і невеликих загонів солдат.

Російська армія була, мабуть, єдиною у світі, в 
якій за 25-річний період царювання Миколи І напе
редодні Кримської війни померло від хвороб більше 
солдат, ніж загинуло під час воєн -  40% (1 062 839 
“нижчих чинів” ). У боях під час воєн з Пруссією, Ту
реччиною та на Кавказі, придушенні польського пов
стання і революції в Угорщині було вбито лише 
ЗО 233 солдати російської армії
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2. ПІДГОТОВКА І ПОЧАТОК ВІИНИ 
РОСІЇ ІЗ ПОРТОЮ

отуючись до війни з Османською імперією, 
Микола І допускав, що, можливо, у неї з’являться со
юзники з числа провідних європейських держав, на
самперед Франція. Вони зможуть увійти у Чорне море 
через Дарданелли і Босфор, звідки зроблять висадку 
своїх військ на російській території, переважно на ук
раїнських землях. Щоб перешкодити цьому, Микола І 
найбільш доцільним вважав висадити десант на бере
гах Босфору, захопити Константинополь, від ЗО до 
40% мешканців якого становили християни. У процесі 
бойових дій вони могли б надати допомогу росіянам.

У грудні 1852 р. Микола І розробив план такої 
операції. Головною опорою в її здійсненні мала ста
ти Україна. Основою десанту були 13-а і 14-а піхот
на дивізія, що дислокувалася в Севастополі та Оде
сі відповідно. На кораблях Чорноморського флоту 
ці війська планувалося доставити на береги Босфо
ру, де, в разі неспроможності взяти штурмом Кон
стантинополь, вони мали триматися тривалий час і 
не дати можливості іноземним суднам увійти в 
Чорне море або висадити на березі проток десант 
сухопутних військ. Забезпечувати ці війська збро
єю, боєприпасами і навіть поповненням було дуже лег
ко -  морським шляхом із Миколаєва, Херсона, Одеси, 
Таганрога та інших південних міст. Цю ідею підтри
мував особисто начальник штабу Чорноморського
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Віце-аАмірал 
В.О. Корнилов

флоту віце-адмірал В.О. Кор- 
нилов, який 19 березня
1853 р. надіслав керуючому 
морським міністерством ве
ликому князю Костянтину 
Миколайовичу доповідну 
записку, в якій констатував 
слабкість турецького флоту 
на Чорному морі, нена
дійність османських укріп
лень на Босфорі та Дарда
неллах і готовність росіян 
захопити протоки та взяти 
штурмом Константино
поль. У разі ж невдачі цієї 
операції російські війська 

здатні були вести успішні бо- , 
йові дії на берегах Босфору, 
одержуючи морем усіляку 
допомогу з Одеси, Херсона 
та інших міст Півдня Украї
ни Однак серед оточення 
царя було багато противни
ків висадки десанту на Бос
форі, зокрема начальник Го- 
ловного морського штабу, а 
пізніше головнокомандую
чий сухопутними й мор
ськими силами на Півдні Росії 
О.С. Меншиков (правнук
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О.Д. Меншикова -  найближчого сподвижника Пет
ра І), міністр закордонних справ К.В. Нессельроде та 
ін. Таким чином, майбутня війна стала не Босфор
ською, а Кримською, хоча сучасні російські історики 
стверджують, що у 1853 р. успіх росіян на Босфорі 
становив 95%, а в Дарданеллах -  50%.

Турецька армія могла поставити під рушницю 
400 тис. солдат і офіцерів, які практично становили
2 армії на різних континентах світу -  в Європі (Бал
кани) та Азії (Кавказький регіон). Військово-мор- 
ський флот Порти налічував бойових кораблів (крім 
допоміжних суден) -  37 вітрильних і 6 пароплавів 2.

Як і російська, турецька армія комплектувалася на 
рекрутській основі. Термін дійсної служби становив 5 
років, що давало можливість Османській імперії ство
рити численний запас навчених резервістів. Тому під 
час війни, враховуючи тих, хто перебував у запасі, та 
мобілізованих у васальних державах Османської імпе
рії, турки могли вдвічі збільшити особовий склад сво
єї армії. Озброєння військ Порти було застарілим -  
гладкоствольні рушниці, але з початком Кримської 
війни англійці забезпечили їх далекобійними гвинтів
ками з нарізними стволами. Це дало змогу озброїти ни
ми четверту частину регулярної турецької армії. Сут
тєву допомогу Османській імперії надали Англія та 
Франція в озброєнні її військ сучасними гарматами і 
взагалі усім необхідним спорядженням.

Допомога європейських держав у майбутніх бойо
вих діях проти Росії викликали радість і підтримку 
освіченої публіки” -  від лібералів до соціалістів.
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Микола І та його оточення не розуміли цього і 
продовжували свою агресивну зовнішню політику, 
не звертаючи ніякої уваги на ті зміни, що відбували
ся на міжнародній арені. Російський імператор і його 
уряд припустилися серйозних помилок на диплома
тичному фронті й не змогли визначити своїх реальних 
і потенційних ворогів у можливому збройному протис
тоянні. Відвертого ворога вони вбачали в Османській 
імперії та ще, можливо, у Франції, але вірити в це цар
і його найвищі сановники не хотіли. Англію, Австрію, 
Пруссію й інші держави за будь-яких обставин вважа
ли нейтральними. Росія не знала у XIX ст. військових 
поразок, і царизм був упевнений у своїй могутності й 
непереможності. Російського покровительства над 
християнами не бажали ні константинопольський, ні 
антіохійський патріархи, які не визнавали влади Сино
ду. Тому в Константинополь з дипломатичною місією 
мали виїхати представники Міністерства іноземних 
справ, але вони відмовилися. Микола І послав до 
Османської імперії генерал-ад’ютанта і одночасно ад
мірала О.С. Меншикова.

16 лютого 1853 р. у Константинополь на фрегаті 
“Громоносець” прибув надзвичайний царський по
сол князь О.С. Меншиков. На пристані зібралося 
чимало християн, що підняло настрій російському 
представнику та вселило в Петербурзі надію на наяв
ність у країні прихильників Російської імперії та її 
царя Миколи І на випадок війни. Цей візит був забар
влений демонстрацією військової сили Росії. По до
розі в Порту О.С. Меншиков провів огляд військ у
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Бессарабії, а потім кораблів 
Чорноморського флоту в 
Севастополі. 24 лютого 
О.С. Меншиков удостоївся 
аудієнції султана Абдул- 
Меджида, під час якої пере
дав йому власноручно на
писаного Миколою І листа. 
У ньому російський імпера
тор пропонував турецькому 
султану підписати конвен
цію про статус православ
ної церкви у Палестині та

Султан АбАул-МеджнА
Сирії. Крім того, цар до
ручив О.С. Меншикову 
запропонувати султану 
укласти Туреччині й Ро
сії оборонний союз проти 
Франції. Османська імпе
рія розуміла, що погоди
тися на першу пропози
цію Росії -  доручити їй 
взяти під свою опіку пра
вославне населення, яке 
знаходилося на території Адмірал О. С. Меншиков
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Порти, означало б відверте втручання північного су
сіда у внутрішні справи Туреччини. Укладення ос
танньою будь-яких оборонних союзів із Росією про
ти наймогутніших європейських держав заг рожувало 
війною з ними, а ще реальніше -  втратою союзників 
у війні з Російською імперією, яка рано чи пізно ста
не реальністю. Турецький султан нічого не відпові
дав князю Меншикову, знаючи заяву французького 
посла в Порті де Лакура від 22 березня 1853 р., що 
коли російський флот із Севастополя почне просува
тися до Туреччини чи її володінь у басейні Чорного 
моря, то це може призвести до оголошення війни між 
Росією і Францією

О.С. Меншиков, який був фактично не диплома
том, а державним і військовим діячем Росії -  адміра
лом та генерал-ад’ютантом, 17 травня 1853 р. 
пред’явив Туреччині ультиматум про негайне укла
дення конвенції щодо спільного нагляду за станови
щем греко-православної церкви і православного на
селення у залежних від Порти країнах Близького 
Сходу. Питання про статус проток Босфору й Дарда
нелли російською стороною не порушувалося. Не до
чекавшись відповіді на ультиматум, О.С. Меншиков
2 червня 1853 р. залишив Константинополь

А у цей час у далекій Палестині розпочалися су
тички між православними і католицькими монахами. 
Останні мали ключі від православного храму Різдва 
Христова і зробили спробу встановити над яслами 
церкви свою срібну зірку. Православні монахи нама
галися перешкодити католикам. Під час сутички між
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Князь М.Д. Горчаков

ними було вбито 
кілька православ
них монахів. Ту
рецька поліція ста
ла на бік католи
ків.

Микола І обу
рився цим інци
дентом, але і не ду
мав здійснювати 
військовий похід у 
Палестину та Си
рію, як це робили у 
ХІ-ХІІІ ст. хресто
носці для захисту 
Святої Землі від 
сарацин. Він вирі
шив спрямувати 
свої війська проти 
Туреччини, але не

на Близькому Сході, а в Європі.
Микола І був переконаний у боєздатності своєї ар

мії й флоту та взагалі у могутності Російської імперії. 
Крім того, цар розраховував на австрійського імпера
тора Франца-Иосифа, якого він врятував від рево
люції 1849 р. Тому без будь-яких вагань Микола І 
20 липня 1853 р. оголосив маніфест про введення на 
територію Дунайських князівств російських військ 
під командуванням генерала від артилерії М.Д. Гор- 
чакова 5. Це був фактично напад Росії на чужі землі
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та ігнорування інтересів не лише Порти, а й європей
ських держав.

Цей факт зводить нанівець твердження сучасних ро
сійських публіцистів, що Росія розв’язала війну з Ту
реччиною, яку підтримали провідні європейські дер
жави, лише з метою захисту православного населення 
на Близькому Сході 21 червня авангард росіян на чо
лі з генерал-ад’ютантом І.Р. Анрепом без оголошення 
війни форсував р. Прут біля Скулян. Упродовж трьох 
тижнів російські загони зайняли без бою Молдову та 
Валахію. Оскільки там не було турецьких військ, росі
яни зупинилися й почали вичікувати: чи того, що тур
ки злякаються та виконають умови Росії, чи повста
нуть на Балканах слов’янські народи, поневолені Ос
манською імперією. Нічого подібного не трапилося.

З жовтня турки почали бойові дії на Дунаї і обстрі
ляли російські війська через річку. У відповідь на це 
М.Д. Горчаков наказав ввести в ^^нaй російську вій
ськову флотилію. 11 жовтня пароплави “Прут” і “Ор
динарець” з 8 канонерськими човнами на буксирі 
обстріляли турецьку фортецю Ісакчі. Опівночі 21 
жовтня турецький головнокомандуючий, майбутній 
генералісимус Омер-паша (Михайло Латош, серб за 
національністю) з 8-тисячним загоном переправився 
через Дунай біля Туртукая. 23 жовтня генерал П.Дан- 
ненберґ з загоном в 6 тис. осіб зупинив турок. Росія
ни втратили тисячу вбитими та пораненими. Турки 
також повернули за Дунай.

17 жовтня 1853 р. англійська і французька ескад
ри, порушивши договір 1841 р. про заборону входу
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військовим кораблям у турецькі протоки між Балкан- 
ським півостровом і Малою Азією, кинули якір в 
Дарданеллах.

Союзники попрямували до Галліполі, який британ
цям нагадував нетрі ірландських міст з їх незугарними 
глиняними хатинами. Стосунки між англійцями і 
французами були дружніми, хоча французька піхота 
висадилася в Галліполі першою і захопила кращі бу
динки, що викликало невдоволення багатьох британ
ців. Вони взяли з собою непомірно великий багаж, ін
коли до 17 возів (майно генерал-лейтенанта герцога 
Кембриджського -  двоюрідного брата королеви Англії 
Вікторії"), слуг та жінок. За статистикою, на 100 вій
ськових англійців припадало по 6 жінок Команду
вання вважало, що вони будуть працювати в солдат
ських їдальнях, військових госпіталях. Але ні за підго
товкою, ні за дисципліною вони не могли зрівнятися з 
найманими робітницями, які виконували ці обов’язки 
у французькій армії. Англійське командування розпо
чало активну боротьбу проти збільшення кількості жі
нок у британських військах, де солдати вимагали поси
лати з ними жінок та наречених, а офіцери дивилися на 
це крізь пальці. У лютому 1854 р. Коли Англія посла
ла свої війська на Мальту, а звідти у Дарданелли, на 
одному з пароплавів було виявлено 97 англійок, тоді 
сер Джордж Браун наказав повернути корабель з Гал
ліполі на Мальту.

В англійських військах великого розмаху набуло 
пияцтво, яке стало справжнім лихом. Згідно з доне
сенням підполковника Стерлінга, в одну з ночей у
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Галліполі було затримано 2400 п’яних англійських 
солдатів, які постійно били турецьке населення

Під час перебування у Дарданеллах у союзників не 
було командування експедиційними силами. Саме це і 
викликало перші суперечки між англійським і фран- 
цуіьким комаццуванням. Франі^ький маршл АЖЛ Сент- 
/і^о , що мав найвище військове звання серед союзни
ків, зажадав командувати турецькими військами.

Але англійський головнокомандувач лорд Ф. Раґ- 
лан зумів переконати А.Ж.Л. Сент-Арно у доцільнос
ті дотримання тристоронньої угоди про те, що кожна 
із союзних армій буде мати власне командування.

До офіційного призначення англійськими вій
ськами командував лорд Ф. Раґлан, французькими
-  А.Ж.Л. Сент-Арно і турецькими -  Омер-паша. 
Вони уклали угоду про переправу союзницьких 
військ в околиці болгарського міста Варна. Але 
першим порушив цю домовленість французький 
маршал А.Ж.Л. Сент-Арно, який відмовився поси
лати свої війська у Варну, а насправді вже зробив 
це заздалегідь. Ф. Раґлан змусив французького ко
мандувача виконати заплановану угоду. Його 
ад’ютант С. Калторп так записав про свого шефа; 
“Лорд Раглан, безсумнівно, володіє величезним впли
вом на маршала Сент-Арно і Омер-пашу”  ̂ 14 листо
пада 1853 р. англо-французька ескадра увійшла в води 
протоки Босфор.

Зима 1853-1854 р. пройшла у бездіяльності. Єди
ний бій відбувся 23 грудня 1853 р. під селищем Чета- 
ті. Російські військові втрати становили до 2 тис.
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убитих та поранених. Турецькі -  близько З тис. вій
ськових. У березні 1854 р. російські війська часто 
почали форсувати Дунай і захоплювати турецькі 
фортеці.

Головним театром бойових дій із турками росіяни 
все ж вважали Кавказ. Тому 13 вересня 1853 р. Ми
кола І наказав передислокувати із Севастополя в Су
хумі 13-у піхотну дивізію. На зміну їй з Одеси мали 
перекинути бригаду 14-ї піхотної дивізії. За 10 днів 
царський наказ був виконаний кораблями Чорномор
ського флоту під командуванням В. О. Корнилова, П.
С. Нахимова та П. М. Варницького.

Успішне перевезення флотом великої кількості 
військ, боєприпасів, продовольства вважалося виз
начною подією в історії військово-морського мис
тецтва. Насправді ж ця операція залишила єдину в 
Криму військово-морську базу практично без захис
ту. Севастопольський гарнізон зменшився у 4 рази і 
налічував близько 4 тис. солдат та офіцерів. Щоправ
да, у резерві перебувало ще ЗО тис. матросів, які на 
той час несли службу на кораблях Чорноморського 
флоту. Переправлена із Севастополя на Кавказ 13-а 
піхотна дивізія (16 393 чол., 2 батареї, 824 коня і все 
необхідне спорядження та боєприпаси) відіграла 
важливу роль у відбитті наступу турецьких військ на 
Тифліс 10.

Тим часом на правому березі Дунаю турки зосере
дили армію в кількості 120 тис. осіб під командуван
ням Омер-паші. 14 вересня турецький султан Аб- 
Дул-Меджид оголосив Миколі І ультиматум: протягом
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15 днів вивести росіян із Дунайських князівств. Коли 
ж росіяни проігнорували його, Порта 24 вересня
1853 р. оголосила війну Росії.

У сучасній російській історичній літературі ве
деться дискусія про те, що є початком війни: чи її 
оголошення, чи “фактор першого пострілу”. Перший 
постріл, на думку одних, прозвучав з боку турок на 
Кавказі, інших -  що його здійснили росіяни в Сино- 
пі. Багато істориків вважають, що причиною війни 
стала окупація російськими військами Молдови та 
Валахії. їх опоненти згадують введення під час рево
люції 1849 р. росіян не як військову операцію, а як 
наведення тут порядку і законності.

10 лютого 1854 р. Росія розірвала з Англією та 
Францією дипломатичні відносини. В обох країнах 
були сформовані т. з. “східні армії””, які у разі потре
би могли вести війну проти Росії. Англійськими вій
ськами командував британський фельдмаршал лорд 
Ф. Раґлан, який був призначений на цю посаду 1 лю
того 1854 р. Військову службу він розпочав у 1804 р. 
Брав участь у боях проти наполеонівських військ, у 
знаменитій битві при Ватерлоо втратив руку. Трива
лий час служив ад’ютантом та секретарем у команду
ючого англійською армією генерала А. Веллінгтона. 
Ф. Раґлан, якого називали “Англійським аристокра
том”, добре розумів становище британської армії, роль 
у ній командного складу. Він був здатний створити 
об’єднані сили союзників, спроможних вести успішні 
бойові дії проти росіян, французьким головнокоман
дуючим був призначений Наполеоном III 12 березня
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1854 р. колишній воєнний міністр Франції, який ві
діграв важливу роль у сходженні на престол Наполе
она III, маршал А.Ж.Л. Сент-Арно, Він мав багатий 
бойовий досвід тому, що воєнну кар’єру починав ще 
у 1837 р. в Іноземному легіоні. Воював в Алжирі і 
швидко просувався по службі та досяг високих вій
ськових чинів і посад. Він до такої міри потребував 
гострих відчуттів, що не проминав і в мирний час 
жодної великої пожежі в місті, якщо така була поб
лизу, ризикуючи життям, брав участь у її гасінні.
А.Ж.Л. Сент-Арно був талановитим воєначальни
ком, завжди рішучим, енергійним та удатним. Пого
дився він командувати французькими військами то
му, що без війни, нових пригод, життя йому здавало
ся безперспективним. На відміну від лорда Ф. Раґла- 
на, А.Ж.Л. Сент-Арно одностайно називали “фран
цузьким авантюристом”.

Бої між турецькими й російськими військами ве
лися на Кавказі, в районі Дунаю та на Чорному морі, 
і зрозуміло, не заради захисту 10 млн православних 
мешканців Палестини та Сирії, що входили до скла
ду Порти. Російські пароплави виходили із Севасто
поля й курсували по морських просторах, сподіваю
чись зустріти турецькі кораблі і вступити з ними у 
бій. 4 жовтня 1853 р. пароплав-фрегат “Бессарабія” 
зіткнувся з турецьким пароплавом “Меджире-Тад- 
жирет”, який здався росіянам без бою. Наступного 
дня найбільший у складі Чорноморського флоту па
роплав-фрегат “Володимир” зав’язав морський бій із 
турецьким пароплавом “Перваз-Бахрі”, який тривав
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Бій пароплава Володимир” з турецьким кораблем 
"Перваз-Бахрі ”

2,5 год. Ворожий корабель зазнав серйозних пошкод
жень і втрат серед особового складу. Турки здалися в 
полон. Це був перший на Чорному морі і взагалі у 
воєнно-морській історії бій парових суден. 7 жовтня 
пароплав-фрегат “Володимир” урочисто увійшов у 
Севастопольську бухту із захопленими трофеями. У 
Севастополі трофейні кораблі пройшли ремонт, під 
час якого з’ясувалося, що вони мали справні парові 
машини потужністю по 200 кінських сил. Обидва ту
рецькі кораблі увійшли до складу Чорноморського 
флоту. “Перваз-Бахрі” дістав назву “Корнилов”, а 
“Меджире-Таджирет” -  “Турок” і*.

9 листопада російський вітрильний 44-гарматний
36



Україна у  Крітській війні (1853-1856 рр.)

фрегат “Флора” зустрівся із загоном турецьких па
роплавів -  “Тайф”, “Фейзі-Бахрі” та “Санк-Ішаде”, 
якими командував англієць А. Слейд. Російський 
вітрильник мав набагато більше гармат, ніж про
тивник, і, відкривши ураганний артилерійський во
гонь, змусив пароплави відійти. Ці судна в основ
ному перевозили на Кавказ турецькі війська та 
зброю для горців Шаміля, які вели боротьбу із цар
ською Росією.

Щоб переправити на Кавказ 10 тис. турецьких сол
датів та офіцерів, у Синопську бухту було направле
но з Константино-  ̂ „
поля ескадру із 16 
кораблів. Із Севас
тополя у Синоп 
вийшла російська 
ескадра у складі 8 
вітрильників під ко
мандуванням віце- 
адмірала П.С. Нахи
мова. Він вирішив 
заблокувати ту
рецькі судна в Си- 
нопі, незважаючи 
на те, що на них бу
ли гармати, а на бе
резі знаходилася 
могутня берегова 
артилерія. На росій
ських кораблях Віце-адмірал П. С. Нахимов
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було 716 гармат, на турецьких -  472. П.С. Нахимова 
бентежило те, що у турків було 2 пароплави, але він 
18 листопада 1853 р. увів свою ескадру в Синопську 
бухту і, підвівщи російські кораблі на 300-400 м до 
турецьких, відкрив безперервний артилерійський во
гонь. Бій тривав близько 5 год., у ході якого росіяни 
випустили 16 800 снарядів 2̂. із і б турецьких кораб
лів, які розмістились уздовж узбережжя і фактично 
позбавили можливості вести вогонь берегову артиле
рію, уцілів лише один пароплав “Тайф”, командиром 
якого був англієць А. Слейд. У полон до росіян пот
рапив під Синопом віце-адмірал Осман-паша. Турки 
втратили у битві 4 тис. матросів убитими й поране
ними, росіяни зберегли неушкодженими усі кораблі 
13-ї ескадри. Втрати особового складу становили 37 
убитими і 233 пораненими На допомогу П.С. На
химову йшла ескадра В.О. Корнилова, у складі якої 
налічувалося, крім вітрильників, три пароплави: 
“Одеса”, “Крим” та “Херсонес”. Дізнавшись про пе
ремогу Нахимова під Синопом вони вирішили пере
хопити турецький пароплав “Тайф”, але той міг роз
винути набагато більшу швидкість і проскочив до 
Константинополя.

Наприкінці дня у Синопську бухту ввійшли кораб
лі В.О. Корнилова. Фактично командуючий Чорно
морським флотом хотів повторити уже традиційний 
ритуал -  привести у Севастополь захоплений воро
жий корабель. Але від шаленого артилерійського 
вогню згорів не лише Синоп, а й усі судна, включаю
чи другий турецький пароплав “Ереклі” Тому задум
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В.О. Корнилова був нереальним і ніякого трофею у 
Севастополь він привести не міг.

Синопська битва тривала з 12 год. ЗО хв. до 17 год.
18 листопада 1853 р., під час якої турецький флот 
зазнав нещадної поразки, втративши 15 з 16 кораблів 
і понад З тис. моряків убитими й пораненими; в 
полон було взято більше 200 осіб, у тому числі й ко
мандуючого ескадрою Осман-пашу, який був тяжко 
поранений у праву ногу. Турецький адмірал катего
рично відмовився від ампутації роздробленої в бою 
ноги. Лікував Осман-пашу старий лікар 41-го флот
ського екіпажу В.І. Павловський, який надав пізніше 
першу медичну допомогу віце-адміралу В.О. Корни
лову, але врятувати того так і не зміг. Військовій лі
кар написав листа петербурзькому професору меди
цини І.В. Буяльському, який дав В.І. Павловському 
письмові поради щодо лікування Осман-паші. Нев
довзі нога турецького флотського командира зросла
ся і він виїхав до Константинополя. В.І. Павловський 
написав І.В. Буяльському подяку за допомогу в ліку
ванні Осман-паші, яка стала в пригоді військовим лі
карям ще до приїзду в Крим М.І. Пирогова.

Уся Російська імперія відзначала Синопську пере
могу. Відомий радянський історик Є.В. Тарле кон
статував, що Синопську битву “вписано золотими 
літерами в книгу слави російського народу” В іс
торії Росії і дотепер ця битва вважається видатною 
перемогою. Насправді ж вона дала поштовх до 
розв’язання Кримської війни. Обіцянки Миколи І 
Англії та Франції не посягати на незалежність
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Османської імперії реально стали неправдоподібними. 
Великою загрозою для союзних держав був Чорномор
ський флот, особливо після розгрому турків під Сино
пом, та морська російська фортеця Севастополь.

Франція і загалом уся Європа вирішили за допо
могою цієї війни раз і назавжди покінчити з гегемо
нією Росії в Чорному морі та ліквідувати загрозу з 
боку царизму для Балкан та західноєвропейських 
країн. Якщо В.О. Корнилов, який практично нічого 
не зробив для розгрому турок під Синопом, із за
хопленням телеграфував у Миколаїв дружині про 
грандіозну перемогу над ворожим флотом, то 
П.С. Нахимов був пригніченим, відчував себе без 
вини винним, оскільки розумів, що Синопська 
битва призведе до великої війни *5. Аналогічно роз
цінював цю перемогу й намісник та головнокоман
дуючий російськими вій-ськами на Кавказі 
М.С. Воронцов, який у 20-40-х роках XX ст. був 
новоросійським та бессарабським генерал-губерна- 
тором і великим землевласником у Київській губер
нії та Криму. Такі рішучі дії П.С. Нахимова проти 
турок можна пояснити тим, що, як пише ряд укра
їнських і російських письменників та публіцистів, 
він походив з українського козацького роду. За 240 
років до Синопської битви його попередники -  за
порізькі козаки -  так само знищили турецький флот 
і спалили місто Синоп. Предки П.С. Нахимова бага
то раз брали участь у війнах проти Порти, тому не
нависть до неї була у адмірала генетичною

В Англії, де суспільство стримувало спокій і було
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проти розв’язання бойових дій, після Синопської 
перемоги зажадали негайної війни проти Російської 
імперії і знищення її фортеці на Чорному морі -  Се
вастополя. Військові настрої британців розпалюва
ла преса, насамперед, газета “Тайме”. Вона вплива
ла не лише на простих людей, а й на відомих полі
тиків, які різко змінили свої миролюбні щодо Росії 
погляди на войовничі. Навіть королева Вікторія, 
яка кілька тижнів тому вагалася, чи повинна Англія 
виступати на захист “незалежності” Туреччини, те
пер була впевнена, що її імперія повинна це 
обов’язково зробити 17.

Наприкінці листопада 1853 р. Микола І власноруч
но написав записку про війну з Туреччиною. На його 
думку, вона мала розпочатись у 1854 р. і проходити 
відповідно до умов, що складатимуться, за чотирма 
сценаріями:

Оборона проти турків і наступ в Азії.
Оборона проти турків у союзі з Францією та Анг

лією і наступ в Азії.
Наступ в Європі і в Азії проти турків.
Наступ в Європі й Азії, незважаючи на союз тур

ків із Францією й Англією.
Основним театром бойових дій Микола І вважав 

Кавказ і Дунайські князівства, де він покладав вели
кі надії на повстання балканських слов’ян проти ту
рецького поневолення. Цар помилився, хоча у своїй 
записці побіжно згадував Крим та південні україн
ські губернії. Він вважав, що наступ на Крим можли
вий лише за допомоги французьких та англійських

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)
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'  ' '  > V '  '

Обстріл Одеси
військ, коли їх флот увійде в Чорне море. Наступ на 
Одесу, на думку царя, особливої загрози не становив. 
Ворожі кораблі зможуть лише піддати місто артиле
рійському обстрілу, а висадити десант через особли
вості морського узбережжя не зможуть. А коли Оде
су захищатиме хоча б нечисленний військовий загін, 
то турки і їх союзники навіть не зроблять спроби ата
кувати місто. Микола І майже вгадав хід бойових 
операцій під час Кримської війни, за винятком ос
новних військових дій на території Кримського пі
вострова та оборони Севастополя. Не піднялися на 
Балканах на збройну боротьбу проти османського 
гніту й слов’янські народи
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Усе так і сталося -  22 грудня 1853 р. англо-фран- 
цузька ескадра увійшла в Чорне море і 4 січня 1854 р. 
направилася до Синопа. Очевидно, союзники хотіли 
побачити результати нападу російського флоту на 
турецьку морську базу. Інших причин англійським та 
французьким кораблям побувати там не було. Через 
три дні англійський пароплав “Ретрібюшен” підій
шов до Севастополя, який європейці вважали най- 
сильнішою морською базою, що становила загрозу 
Туреччині та іншим морським державам, бо знаходи
лась всього в 250 милях від Босфору, і заявив коман
диру порту, що для уникнення війни між Росією та 
Англією і Францією російські кораблі не повинні ви
ходити в море і нападати на турецькі судна. А тим 
часом під прикриттям французьких і англійських ко
раблів 5 турецьких пароплавів перекинули на Кавказ 
6-тисячний десант, озброєння і боєприпаси

Деякі російські історики стверджують, що в груд
ні 1853 р. Чорноморський флот міг розгромити анг- 
ло-французьку ескадру, що увійшла в Чорне море. 
Але Микола І не дав такого наказу (заради справед
ливості варто зазначити, що Росія не була тоді в ста
ні війни ні з Англією, ні з Францією). Коли ж весною 
1854 р. англо-французький флот поповнили нові 
бойові судна. Російська імперія була приречена на 
поразку. Незважаючи на це, 9 лютого 1854 р. вона 
оголосила війну Англії та Франції, морські сили яких 
знаходились вже у Чорному морі. 18 лютого 1854 р. 
Англія ультимативно запропонувала Росії протягом 
двох місяців вивести її війська з Дунайських
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князівств. Наступного дня таку ж умову продиктува
ла Франція.

15 і 16 березня 1854 р. Франція і Англія офіційно 
оголосили війну Росії. Перший удар вони завдали по 
Україні. 10 квітня союзний флот, як і передбачав Ми
кола І, атакував Одесу, де не було практично берего
вих укріплень і дислокувалися невеликі військові 
загони, оскільки місто було завжди торговим портом. 
Англо-французькі кораблі піддали Одесу бомбарду
ванню з досить далекої відстані, а висадити десант не 
змогли, оскільки зустріли рішучий опір з боку солдат 
і офіцерів 14-ї піхотної дивізії. Наслідки нападу на 
Одесу практично не мали ніяких у воєнному плані 
результатів. Англо-французька ескадра, постоявши 
майже тиждень на рейді, попрямувала в напрямку до 
Севастополя. Під час бомбардування Одеси союзним 
флотом загинуло З і було поранено 9 осіб, пошкод
жено 67 будинків 20.

Крім артилерійської батареї під командуванням 
прапорщика О. Щоголева, сміливість і мужність проя
вили багато солдат. Так, рядовий М. Гловацький, поба
чивши, що одна з бомб пробила дах будівлі гавані й 
упала на причал, підбіг до неї і, взявши її в руки, кинув 
у море, чим відвернув небезпечний вибух. Аналогічні 
подвиги здійснили й цивільні одесити, зокрема троє 
студентів -  Скоробогатий, Пуль та Деміністру (причо
му останній із них був французьким підданим). Вони 
доставляли під вогнем ворога снаряди на батареї. Усіх, 
хто виявив мужність і героїзм під час обстрілу Одеси, 
було нагороджено орденами й медалями .
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Безрезультатність першої операції, а потім і інших 
роздратувала командування союзників, і ЗО квітня 
англійський пароплав-фрегат “Тигр” вирішив зроби
ти розвідку й повторити напад на Одесу. Однак у 
густому тумані судно сіло на мілину за 6 верст на 
південь від міста. З Одеси прибула кінна батарея та 
загін уланів. Після кількох артилерійських залпів 
улани пішли по мілководдю до корабля. Екіпаж у 
складі 225 моряків здався в полон. Механізми з цьо
го пароплава були демонтовані й перевезені на 
суднобудівний завод у Миколаєві, де в наступному 
році розпочалося будівництво російського парового 
судна, на якому встановили машину з “Тигра” по
тужністю в 400 кінських сил.

Перші сутички між росіянами і союзницькими си
лами ще не були справжньою війною, до якої готува
лися ворогуючі сторони.

Морські битви, а точніше, спроби атакувати мор
ські бази або просто бомбардувати порти й укріплен
ня на Чорному, Балтійському, Білому, Баренцовому 
морях і навіть на Тихому океані, куди сягав англо- 
французький флот, не давали союзникам ніяких ре
зультатів. Улітку 1854 р. англо-франко-турецькі вій
ська вирішили сконцентрувати основні бойові дії на 
Чорному морі, в основному на півдні Росії, тобто на 
українських землях. Влітку 1854 р. у Варні (Болгарія) 
було зосереджено експедиційні сили, які розташува
лися на пагорбах за містом, яке, на думку Омер-па
ші, славилося здоровим кліматом. Вони не хотіли 
допомагати туркам у бойових діях із росіянами в
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Дунайських князівствах. До того ж, спочатку Варну 
підпалили греки -  затяті вороги турків, а потім у вій
ськах спалахнула епідемія холери. В середині серпня 
у французькому корпусі хворіли 12,5 тис. солдат і 
офіцерів. У англійців -  1,5 тис. чол. Цю страшну епі
демію завезли з півдня Франції війська А.Ж.Л. Сент- 
Арно, поширивши її на Мальті, в деяких регіонах Ту
реччини, а особливо у Варні та її околицях 22. Союз
никам необхідно було терміново вживати якихось за
ходів, щоб врятувати свої війська.

25 липня 1854 р. у Варну прибула делегація від 
Шаміля на чолі з його найближчим родичем -  Ніаб- 
пашою. Вона запропонувала командуючим англо- 
французькими військами -  лорду Ф. Раґлану і мар
шалу А.Ж.Л. Сент-Арно висадити десант союзних 
військ на Кавказі, де горці надали б їм суттєву до
помогу в боротьбі з російською армією. Але англо- 
французьке командування чітко визначило, що їх 
війська будуть діяти в Криму, де їм могли протис
тояти російські дивізії, що не мали досвіду ведення 
бойових дій. Знали вони й про поганий транспор
тний зв’язок між півостровом і центральною Росі
єю. Взяття могутньої військово-морської бази на 
Чорному морі мало підняти авторитет армій Англії 
та Франції, які мани перемоги лише в колоніальних 
війнах. У результаті цього переговори делегацій Шамі
ля з лордом Ф. Раґланом і маршалом А.Ж.Л. Сент-Ар
но закінчилися безрезультатно

Російське командування не хотіло вести бої з ту
рецькими військами та ще й з їхніми союзниками -
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англо-французьким корпусом і, можливо, з австрій
ською армією, яка зосередила 50 тис. солдат і офіце
рів у Галичині та Трансильванії. Ще 12 березня 
1854 р. російські війська підступили до турецької 
фортеці Силістрії. 12-тисячний гарнізон фортеці 
стійко витримував облогу російських військ. 17 
травня штурм росіянами фортеці завершився нев
дачею через недостачу введених у бій сил -  З ба
тальйонів. Врешті-решт в бою загинув комендант 
фортеці. На допомогу турецьким командирам 
прийшли два британські офіцери, які раніше слу
жили добровольцями в ін
дійській колоніальній ар
мії. Англійці організували 
опір російським саперам, 
якими командував
Е.І. Тотлебен. Останні за
планували здійснити штурм 
турецької фортеці 9 чер
вня, але за дві години до 
наступу 72-річний фель
дмаршал І.Ф. Паскевич, 
який 28 травня був конту
жений ядром під стінами 
Силістрії і відправлений у 
Ясси, за іншими даними -  
И червня генерал-ад’ю
тант М.Д. Горчаков віддав
наказ припинити атакувати Начальник інженерів 
йг>г,г.г.^ г> • • Севастопольськоговорога. Росіяни відступили гарнізону Е.І. Тотлебен
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за Дунай і втратили під час відступу 2200 осіб 4̂. 
Загроза з боку Австрії змусила Миколу І віддати на
каз залишити Дунайські князівства. 16 липня росіяни 
залишили Валахію, а З вересня -  Молдавію. Росіяни 
відійшли за р. Прут, і австрійські війська захопили 
Дунайські князівства, утворивши своєрідний буфер 
між турецькою і російською арміями. Командування 
англо-французького корпусу прагнуло якомога 
швидше залишити охоплену у червні -  серпні 1854 р. 
холерою Варну і висадитися в Криму. Це була реаль
на спроба врятувати, у першу чергу, французів від 
холери, яка лютувала у місті. Цьому могла посприя
ти передислокація їх військ на нові території.

XIX ст. увійшло у військову історію як період епі
деміологічних війн. Зрозуміло, що і раніше страшні 
хвороби були серйозною загрозою для армій, але у
XIX ст. європейські держави та їх збройні сили заз
навали великих втрат. Різні невідомі та масові хворо
би вони принесли з Африки та Азії, де вели колоні
альні війни. Передислокація союзницьких військ з 
Варни у Крим не врятувала ні французів, ні англійців 
та ще й завдала значних втрат росіянам, у тому числі 
українцям. Крім епідемії холери, союзницькі війська 
страждали від відсутності питної води або її якості. 
Найбільше від холери потерпали французи, які й по
ширили її серед союзницьких військ. Англійська ар
мія з 7 вересня 1854 р. по 16 вересня 1855 р. втрати
ла в боях 239 офіцерів і 3323 солдата, а від холери та 
інших хвороб за той же період -  61 офіцера і 15 669 
солдатів. Французи зазнали ще більших втрат -
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щоденно в період Кримської війни -  300 солдат і офі
церів. Російські військові, які дислокувалися під 
Одесою, Херсоном та Миколаєвом, хворіли на тиф, 
цингу, лихоманку. За рік, починаючи від 1 листопада
1854 р., в Південній армії захворіло 200 тис. осіб, а 
померло 18 тис. 25

Про плани союзників висадитися в Криму знав 
Микола І, якого повідомив про це у червні 1854 р. 
О.С. Меншиков. Він назвав чотири пункти, де союз
ники могли висадити свої сухопутні сили -  Феодо
сію, Керч, Севастополь і Євпаторію. Феодосія, на 
думку О.С. Меншикова, була найбільш незручним 
місцем десантування англо-французьких військ. Га
вані там не було, і лінійні кораблі мали стояти на 
рейді у відкритому морі. Піхота може захопити міс
то, але значними силами. У Феодосії було обмаль 
питної води, якої не вистачало навіть російському 
гарнізонові, не говорячи вже про багатотисячне вій
сько ворога. Наступати з Феодосії по гористій місце
вості на Севастополь було для союзників недоцільно. 
Ще більшою була відстань між Керчю та Севастопо
лем. Та й висадити на Керченському плацдармі вели
ку кількість союзних військ було б неможливо. Се
вастополь атакувати з моря вороги не будуть, а змо
жуть наступати на фортецю лише по суші з боку Єв
паторії. О.С. Меншиков зробив висновок, що англо- 
французькі війська висадяться в районі Євпаторії 26. 
Так воно і сталося. Командувач Кримської армії був 
не настільки талановитим військовим стратегом і 
тактиком. Будь-кому було зрозумілим, що у Криму є
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лише два місця, де можна висадити десант -  Керч і 
Євпаторія. Найбільш зручним для цього був Євпато
рійський район.

Росіяни тримали на півострові наприкінці літа
1854 р. 39 тис. військ із майже 702 тис., які дислоку
валися на території європейської частини Російської 
імперії 27.

У Лондоні, Парижі та Петербурзі військові мініс
терства розробляли свої плани висадки військ і орга
нізації бойових дій проти супротивника. Оскільки 
вони були далеко від Криму, то їх плани щодо висад
ки своїх військ та подальших операцій були нереаль
ними. Союзники хотіли розпочати бойові дії в 
Криму, висадивши десант біля Керчі або фортеці 
Кінбурн, у гирлі р. Качі, що впадала в море північні
ше Севастополя. Планувалися й інші варіанти.

Англійська преса ввела в оману російське коман
дування, стверджуючи, нібито основним об’єктом 
нападу союзників стане Одеса (недарма ж їхній флот 
упродовж квітня атакував кілька разів це незахищене 
місто). Тому Росія зосередила в Бессарабії 180 тис. 
військ, між Херсоном і Миколаєвом -  32 тис. 28 Ми
кола І сконцентрував значні збройні сили для захис
ту Петербурга. Генерал-фельдмаршал І.Ф. Паскевич, 
хоча й був уродженцем Полтави, головну увагу при
діляв захисту західних кордонів Російської імперії і 
не дозволяв перекинути в Крим жодної підготовленої 
до бойових дій дивізії.

Командуючий французьким контингентом військ 
маршал А.Ж.Л. Сент-Арно, який уже хворів на
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холеру, погодився з рішенням англійського коман
дувача лорда Ф. Раґлана здійснити висадку військ бі
ля околиці Євпаторії. Суперечки між командуючими 
виникли після тимчасового поліпшення здоров’я 
французького маршала, який наполягав, щоб після 
висадки союзниьких військ в Криму, вони наступали 
на Сімферополь і перекрили постачання всім необ
хідним Севастополя. Представник наймогутнішої 
морської держави лорд Ф.Раґлан вважав за необхідне 
захопити в першу чергу основну російську морську 
базу. Росіяни охороняли чорноморське побережжя 
від висадки ворожого десанту від Євпаторії до Пере
копу силами козаків резервної уланської дивізії. Со
юзники не робили висадки ні великих десантів, ні ма
лих загонів. Щоб активізувати пильність козаків, ко
мандири постійно говорили, що ворог зі своїх кораб
лів стежить за кримським узбережжям, робить ніби 
заміри глибини води у Перекопській та інших зато
ках. Невдовзі від Перекопа і майже до Кінбурна для 
прикриття прибережжя Чорного моря була виставле
на кавалерійська бригада та кінно-легка батарея ге
нерал-лейтенанта Риглова.

Російське командування висловлювало різні ідеї 
щодо дій англо-французьких військ. Були навіть мір
кування, що в 1854 р. вони, незважаючи на сильну 
епідемію холери та інших інфекційних хвороб, не ви
садять свої війська в Криму, оскільки наближалась 
осінь, а окупанти наступатимуть на Севастополь ли
ше весною 1855 р. Серед російських генералів були 
й рішучі люди, які без розпорядження Миколи І
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почали передислокацію військ у Крим. Першим це 
зробив генерал М.Д. Горчаков, який направив на пі
вострів 16-у піхотну дивізію всупереч наказу гене
рал-фельдмаршала І.Ф. Паскевича. В районі Керчі 
знаходилася 17-а піхотна дивізія. Саме тут і могли 
висадитися експедиційні війська, але це було до
сить далеко від Севастополя -  головної мети війни.

Про це відверто писала лондонська газета 
“Тайме”; “Великі політичні цілі війни не будуть до
сягнуті доти, поки існує Севастополь і російський 
флот” 29.

Союзні кораблі тривалий час шукали зручне і 
сприятливе місце для висадки своїх військ у Криму. 
Влітку 1854 р. вони неодноразово з’являлися біля 
Євпаторії, Феодосії, Балаклави і навіть Севастопо
ля, не кажучи вже про невеликі кримські населені 
пункти.

Прямуючи до Кримського півострова, союзники 
сподівались там врятуватись від холери та інших ін
фекційних захворювань, які швидко поширювались се
ред французьких військ, починаючи від рядових і за
кінчуючи їх командуючим -  маршалом А.Ж.Л. Сент- 
Арно. Англійців епідемія вразила в широких масшта
бах уже в Криму, а тоді вони, як найсильніша мор
ська держава, планували знищити або принаймні за
хопити найсильнішу чорноморську фортецю Севас
тополь. Для вищого англійського командування, яке 
не брало ніколи участі у війнах та бойових діях, де
сантування в Криму було своєрідною прогулянкою. 
Підстаркуватих генералів супроводжувала численна
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прислуга, їх майно перевозили десятки підвод, деякі 
везли з собою яхти, щоб покататися у Чорному морі 
біля кримського узбережжя. Це відкрито робив біля 
кримського узбережжя родич королеви генерал-лей- 
тенант Кембриджський.

У той же час союзники чекали для себе і смертель
ну небезпеку з Криму. Тут було обмаль питної води і 
продовольства, небагато міст та населених пунктів з 
нечисленним населенням (в Ялті, приміром, прожи
вало менще 100 осіб). Згадуючи війну 1812 р., коли 
росіяни спалили навіть Москву, французи думали, 
що в Криму вони засиплють існуючі криниці, зни
щать худобу і продовольство, запалять міста та села 
і влаштують з півострова “зону випаленої землі”. Але 
росіяни нічого подібного не зробили.

Єдиним зручним місцем висадки англо-французь- 
ких військ була Євпаторія. Головнокомандуючий су
хопутними й морськими російськими військами в 
Криму адмірал О.С. Меншиков нічого не зробив для 
організації відсічі ворогу, хоча в його розпорядженні 
було цілих півроку. Він не зустрів англо-французь- 
кий флот у Чорному морі на шляху з Варни до Кри
му і не нав’язав йому морської битви. Не побудував 
О.С. Меншиков укріплень та загороджень на євпато
рійському узбережжі Чорного моря, щоб зустріти во
рожий десант. Крім цих явних військових промахів, 
у місті росіяни залишили 12 тис. тонн зерна, якого 
союзникам вистачило на 4 місяці. Крім цього, їх ніби 
спеціально чекав підготовлений обоз: 67 верблюдів, 
253 коня та 350 возів із запряженими волами зо.
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Можна з упевненістю говорити про переоцінку ро
сійськими властями боєздатності й сили своєї армії. 
Вони більше думали не про бойові дії з ворогом, а 
про розміщення військовополонених, яких, на їх 
думку, повинно бути вдосталь під час Кримської вій
ни. Ще 25 листопада 1853 р. міністр внутрішніх 
справ Росії Д.Г. Бібіков надіслав київському військо
вому губернатору, подільському та волинському ге
нерал-губернатору І.І. Васильчикову розпорядження 
про порядок висилки з України у внутрішні губернії 
Росії військовополонених 31. Аналогічного змісту 
вказівки отримував начальник Харківської губернії 
від новоросійського та бессарабського генерал-гу
бернатора 32.

Перекинення англійських і французьких військ із 
Варни у Крим почалося в другій половині серпня
1854 р. Здійснювалося воно досить повільно -  більше 
тижня тривала посадка військ на кораблі і стільки ж 
їх переїзд із Варни до кримського узбережжя. Експе
диційний корпус чисельністю 62 тис. чол. перевозили 
89 військових кораблів та 300 транспортних суден 33. 
1 вересня ця армада іноземних кораблів пройшла повз 
Севастополь, де за ними спостерігали В.О. Корнилов і 
П.С. Нахимов. Наступного дня по сигналу з адміраль
ського корабля “Місто Париж”, який дав французь
кий маршал А.Ж.Л. Сент-Анро, союзники висадили 
3-тисячний десант, і не зустрівши з боку росіян ні
якого опору, наступного дня продовжили десанту
вання на 3(^50 верст південніше від Євпаторії між 
озерами Кизил-Ярським та Кічик-Бельським. “Східна
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армія ФранціГ’ (28 тис. чол.) висадилася в Криму на 
дві години раніше англійців. Першими це зробили 
солдати 3-ої дивізії під командуванням принца На- 
полеона. Її ударною силою був 2-й полк зуавів під 
командуванням полковника І^ера, які прославили
ся мужністю та героїзмом у колоніальних війнах в 
Алжирі. Зуавині мали своє специфічне вбрання, що 
запозичили у тих африканських народів, з якими 
воювали, притаманну лише їм дисципліну та прави
ла поведінки, зрозумілі і сприйнятні лише для сол
дат та офіцерів цих військ. Англійці висадилися 
трохи пізніше і, хоча не прозвучало жодного пос
трілу, зазнали значних втрат як на березі, так і без
посередньо на кораблях. Англійські солдати понес
ли на судна, що їх привезли у Крим, мертвих і тяж
кохворих товаришів по службі. Вантажили їх на ко
рабель “Кенгуру”, що був обладнаний 250 ліжками 
для поранених. Але хворих виявилося вчетверо 
більше. Офіцер флагманського корабля “Агамем- 
нон”, прибувши на судно, побачив жахливу карти
ну -  усі палуби були заповнені мертвими та тяж
кохворими англійськими військовими. Усі вони по
мерли від епідемії та тяжкого плавання на тран
спортних кораблях з Варни до Криму. Союзники 
розташовувалася на березі моря, просто неба та ще 
й під дощем. Російські війська могли завдати ни
щівного удару супротивнику, який був виснажений 
Після тривалого плавання і перебував на нічим не 
захищеному місці, але цього не сталося. Наступно
го дня союзники розпочали пошуки провіанту,
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фуражу і усього їм необхідного. У французів це ви
ходило краще, оскільки у їх армії існувала спеціаль
на транспортна служба. Зуави займалися мародерс
твом майже скрізь, де висаджувалися. Англійський 
головнокомандуючий лорд Ф. Раґлан вважав за го
ловне, щоб його солдати не наслідували прикладу 
французів і не зайнялися масовими грабунками. З ве
ресня Ф. Раґлан запросив до себе старійшин най
ближчих сіл і попросив допомоги, за яку пообіцяв 
заплатити. Татарські представники заявили, що не 
бажають своїм північним сусідам -  росіянам -  зла, 
але дадуть безкоштовно англійцям усе необхідне. 
Раґлан подякував їм і повторив, що офіцерам виділе
но кошти, які вони сплатять татарському населенню 
за допомогу.

Відразу ж після відходу з Варни об’єднаного фло
ту Англії і Франції із сухопутними військами у бік 
Криму, Одеська, Херсонська та інші південноукраїн
ські губернії були переведені на воєнний стан.

Для України та її народу війна стала важким тя
гарем, і не лише для селян, яким необхідно було пе
ревозити тисячі солдат, різні необхідні для армії 
вантажі, а потім ще й тисячі поранених та хворих 
військових і доглядаючих за ними жителів міст і сіл 
Півдня України. Третина гармат для російської ар
мії виготовлялася в Україні (Київський завод “Ар
сенал”). Порох виробляв Шосткинський завод на 
півночі Чернігівської губернії (тепер Сумська об
ласть), який за роки війни збільшив його виробниц
тво у 6 разів, що становило 43% продукції всіх
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порохових заводів Росії. Луганський ливарний за
вод перейшов на цілодобовий режим роботи і за
безпечив військам 400 тис. пудів снарядів (до вій
ни завод щомісячно відливав 22 тис. пудів снарядів, 
а у воєнний час -  90 тис. пудів) 4̂. філіал цього за
воду, а, точніше, одна доменна піч, існував в Керчі. 
Піч виплавляла 1 тис. пудів металу, але на
передодні війни зупинила роботу. В період Крим
ської війни Керченська домна взагалі була зруйно
вана 35.
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З “ДИВНА ВІЙНА” СОЮЗНИКІВ В КРИМУ 
І ПОЧАТОК ОБОРОНИ СЕВАСТОПОЛЯ

Україні почали формуватися з рекрутів та 
ополченців полки, яким присвоювалися 

назви тих міст, де вони були створені: Чернігів
ський, Полтавський, Кременчуцький, Одеський, 
Азовський, Дніпровський, Волинський, Житомир
ський, а також Український і Подільський. Взагалі 
в російських військах, які воювали в Криму, налічу
валося майже 60 іменних полків, що констатували 
їх місця формування *.

На початку вересня 1854 р. англійські моряки, 
кораблі яких стояли непо
далік від Кримського бере
га, спостерігали за тим, що 
відбувалося на суші. Людей 
було дуже мало, з Сімферо
поля до Севастополя проїха
ла лише одна поштова каре
та. У другій половині дня на 
дорозі з’явився невеликий 
козачий загін. Британці з ін
тересом дивились на їх 
кудлаті шапки, а потім вже 
звернули увагу на зброю -- 
в ^ к і  шаблі та п’ятиметро- 
ві піки. Ні козаки, ні моря- 

не виявили якогось
Генерал-майор лорд 
Джеймс Кардиґан
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особливого інтересу до потенційних ворогів.
Союзники, якими, фактично, командував маршал

А.Ж.Л. Сент-Арно, повільно просувалися до Севас-

Вид на Севастополь

тополя двома колонами. Ближче до моря йшли англій
ці, яких прикривав флот, далі по території півострова 
рухалися франко-турецькі війська, які чисельно пере
важали британців. Не наважилися росіяни атакувати 
нечисленну кінноту Дж. Кардиґана, яка під час плаван
ня зазнала значних втрат. Без сумніву, російські вій
ська розбили б залишки французької кінноти і здобули
б першу перемогу в Кримській війні, що піднесла б їх 
бойовий дух і похитнула впевненість союзників у
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своїй перемозі. Першої битви у цій війні на р. Бул- 
ґанак не відбулося. 8 вересня російська армія чисель
ністю 36 400 чол. зайняла, як стверджують воєнні іс
торики, чудові оборонні позиції на р. Альмі. Коли со
юзники розпочали наступ, О.С. Меншиков призна
чив командувати 
центром і правим 
флангом генерала 
від інфантерії 
П.Д. Горчакова, рід
ного брата голов- 
новнокомандуючого 
Дунайською армією, 
лівим -  генерал-лей
тенанта В.Я. Кир’я- 
кова, не розмежив- 
ши їх повноважень.
Лівий та правий 
фланг росіян прак
тично не взаємодія
ли між собою. Упро
довж усього бою ні 
МДГорчаков, ЙВЛ Юі- 
р’янов не могли виз
начити, кому був під
порядкований Боро- 
Динський полк. У ла
вах англо-франко-ту-
Рецьких військ не було злагоди під час наступу. Вони 
наступали, не дотримуючись усталеного стройового

О . С .  Меншиков
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порядку, перебігали з одного флангу на інший без 
будь-якої потреби в цьому, потім знову повторювали 
ці незрозумілі маневри. Проти союзників воювало 
багато російської морської піхоти, тому дії против
ника їм були близькі та знайомі, і вони сприймали 
все, що робив ворог, як військову хитрість. За розпо
рядженням О.С. Меншикова на лівому фланзі знахо
дився лише один батальйон Мінського полку, який 
був розташований фронтом до моря для відбиття 
ймовірного морського десанту. Французькі війська, 
перейшовши р. Альму, пішли на штурм лівого флан
гу росіян. На правому фланзі французів наступала 
дивізія Боске, лівіше війська генерала Канробера і 
принца Наполеона. Перша бригада генерала Боске, 
де були турки, а в авангарді йшли зуави, перейшла 
убрід мілководну річку Альму в тому місці, де вона 
впадає в Чорне море.

Французи досить легко захопили неприступні на 
думку російського командування висоти на лівому 
березі Альми. Шквальний вогонь артилерії з обох бо
ків завдав значних втрат і росіянам, і французам та 
туркам. Британці вели бойові дії дуже мляво, але ма
ючи більш досконалу зброю, відбивали наступи росі
ян, в яких брали участь не лише офіцери, а й генера
ли. Спроби росіян силами семи батальйонів Москов
ського та Мінського полків завдати союзникам по
разки не мали успіху. О.С. Меншиков зрозумів, що 
битву програно і віддав наказ своїм військам відсту
пити. У боях на Альмі росіяни втратили 5709 осіб, со
юзники -  3,5 тис. солдат і офіцерів, серед них багато і
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зуавів 2. Для росіян це була перша поразка за 40 ро
ків. Союзники також своєрідно поставились до пер
шої перемоги в Криму. Герцог Кембриджський зая
вив із сумом; “Ще одна така перемога, і в Англії не 
буде арміГ’ 3.

Англо-французькі війська, переважна більшість 
з яких уперше брало участь в бою, досягли успіху 
через тактичні прорахунки російського команду
вання та за рахунок використання нової зброї -  да
лекобійних гвинтівок із нарізними стволами, які 
влучали в ціль на відстані до 1200 м та й то з віро
гідністю влучення 30%. У росіян були гладкостволі 
рушниці, кулі яких завдавали ворогові реальної 
шкоди на відстані 120-150 м. Російські війська 
спробували здобути перевагу спочатку лише у баг
нетних боях, яких пізніше союзницькі війська поча
ли уникати, застосовуючи нову зброю, а часто і пе
ремагали росіян у цьому виді бою. У царській армії 
нарізна зброя теж була, але в недостатній кількості. 
У битві на р. Альмі росіяни мали 2 тис. штуцерів 
проти ЗО тис. у союзників 4.

У 1847 р. англійський капітан Міньє винайшов ту
покінцеву свинцеву кулю, а ще через 2 роки випустив 
гвинтівку за власним проектом. Лорд Ф. Раґлан впли
нув на те, що британський уряд розпочав у м. Енфіл- 
ді випуск гвинтівок Міньє. Невдовзі у Європі наріз
ну зброю виготовляли кілька заводів, один з яких 
постачав гвинтівки і в Росію. Але військове мініс
терство закупало їх у незначних розмірах. Напере
додні Росія замовила у Бельгії значну кількість
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нової зброї, але з початком Східної війни вона так і 
не надійшла в російську армію.

Потрапивши у Крим, французи не позбулися холе
ри, Епідемія охопила також англійську піхоту. Спо
чатку на березі Чорного моря щоранку нерухомо ле
жало до 300 солдатів союзників. Офіцери вважали, 
що вони сплять, а коли починали їх будити, то розу
міли, що вони мертві.

Російські ж солдати страждали і вмирали не від 
масових хвороб, а від тяжких поранень. Ніхто їх не 
лікував. Першою на допомогу постраждалим у цій 
війні в битві на р. Альмі прийшла Дарія -  дочка мо
ряка з Севастополя Лаврентія Михайлова, яка уві
йшла в історію як Даша Севастопольська. Батько її

Даша Севастопольська
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загинув під Синопом, Вона ж продала в Севастополі 
будинок та наявне майно і на виручені гроші купила 
ліки, підводу та бинти. Поїхавши в район бойових 
дій на Альмі, Д. Севастопольська почала надавати 
посильну допомогу пораненим і перевозила їх у гос
піталь до Севастополя.

Зрозумівши, що битва на р. Альмі програна, 
О.С. Меншиков віддав наказ своїм військам відсту
пати до р. Качі, а потім до Бахчисарая. Сам же коман
дуючий на деякий час заїхав до Севастополя, щоб ви
рішити петання про захист фортеці від ворогів. 
Маршал А.Ж.Л. Сент-Арно був тяжко хворий і спос
терігав за переправою своїх улюбленців-зуавів через 
р. Качу майже байдуже. У воєнних істориків досі ви
никає запитання: чому експедиційні війська не відра
зу рушили на Севастополь і не взяли його, адже він 
був слабо захищений, а з півдня взагалі не мав ніяких 
укріплень? На союзників дуже впливала громадська 
думка та преса їх країн. Ось що про завдання англо- 
французьких військ у Криму писала З червня 1854 р. 
британська газета “Тайме”: “Головна ціль політики і 
війни не може бути досягнута доти поки існуватиме 
Севастополь; захоплення Криму віддячить за усі вій
ськові витрати” Командування коаліційними вій
ськами виконувало задумані ним плани проведення 
Кримської кампанії. Союзники здійснили 24-кіломет- 
ровий марш, ніби переслідуючи війська О.С. Менши
кова, з якими так і не зустрілися, зате з’єдналися зі сво- 
•м флотом, британська частина якого базувалась у не
великому селищі за 14,5 верст від Севастополя у
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Балаклаві. Вона була розташована у дуже зручній 
бухті, з якою були пов’язані фантастичні розповіді 
про перебування тут легендарного Одіссея, що вів 
боротьбу з племенами варварів-людожерів та втратив 
багато своїх друзів. Після її взяття 14 вересня 1854 р. 
французька ескадра розташувалася в західній частині 
Херсонського півострова, в Камишовій та Козацькій 
бухтах, які було захоплено 17 вересня того ж року.

Шлях від Балаклави до Севастополя
Балаклава була зручним місцем для стоянки суден, 

до того ж вона не охоронялася росіянами ні з моря, ні 
з суші. 13 вересня 1854 р. англійські війська почали 
наступ на Балаклаву, яку захищала рота грецького ба
тальйону на чолі з полковником М.А. Манто. 80 солдатів
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засіли у зруйнованому стародавньому замку і вирі
шили захищатися до кінця. Англійський головноко
мандувач лорд Ф. Раґлан дізнався від місцевих жите
лів, що місто практично нікому захищати, і послав 
свої війська в атаку. Коли британці підійшли до зам
ку, в них полетіли гранати, і Ф. Раґлан наказав від
крити артилерійський вогонь по противнику.

Одночасно з наступом піхоти в бухту Балаклави 
зайшла англійська ескадра під командуванням адміра
ла Лайонса і відразу же відкрила вогонь з корабельних

Україна у  Кримській війні (1853—1856рр.)

Атака британської Л егкої бригади 
під Балаклавою

гармат. З суші по замку, де захищалася рота полковни
ка М.А. Манто, стріляла кінна артилерія. Бій тривав 
доти, поки вели вогонь 4 гармати батареї Маркова. В 
середині дня у росіян закінчилися снаряди і вони при
пинили вогонь, а англійці пішли в атаку і захопили
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Балаклаву. У полон до британців потрапив полков
ник М.А. Манто, 6 офіцерів та 60 солдатів, які майже 
всі були поранені. Грабувати місцеве населення оку
пантам майже не довелося, бо у тодішніх кримських 
містах мешкало десь близько 100 чоловік. Англійські 
кораблі стали у Балаклавській гавані.

15 вересня з французького табору біля річки Чор
ної у Балаклаву було привезено на захопленій під 
Альмою кареті О.С. Меншикова їх тяжкохворого го
ловнокомандуючого маршала А.Ж.Л. Сент-Арно і 
британським пароплавом “Бертолет” відправлено в 
Константинополь. Але 17 вересня від холери він по
мер прямо на кораблі. Командувачем “Східної армії 
Франції"” став генерал Ф. Канробер. Це, можливо, 
змінило хід Кримської війни, оскільки А.Ж.Л. Сент- 
Арно планував захопити Сімферополь і перекрити всі 
шляхи, по яких у Севастополь з України надходили ре
зерви, зброя, боєприпаси, продовольство, а в південні 
губернії вивозилися поранені та хворі солдати й офіце
ри російської армії. Англо-французький експедицій
ний корпус підійшов до Севастополя і вважав його за
хоплення справою кількох днів. Так само думав і ро
сійський головнокомандуючий О.С. Меншиков. Адмі
рал, прибувши на морську базу, пригадав, як вільно 
підійшов наприкінці грудня 1853 р. до Севастополя 
англійський пароплав “Ретрібюшен” і пред’явив уль
тиматум начальнику порту віце-адміралу М.М. Ста- 
нюковичу про обмеження бойових дій флоту в Чор
ному морі. Тому, щоб надійно захистити місто з мо
ря, О.С. Меншиков наказав 10 вересня затопити у
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Севастопольській бухті найстаріші вітрильні кораблі 
Чорноморського флоту “Варна”, “Селафаїл”, “Силіс- 
трія”, “Три святителі”, “Урміл”, “Флора” і “Сизополь” 
і в такий спосіб перекрити вхід до неї ворожих пароп
лавів Екіпажі й артилерія затоплених суден були пе
реведені для зміцнення сухопутних військ. За день до 
здійснення цієї акції 9 вересня В.О. Корнилов зібрав 
військову раду флоту з флагманів і
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його успішному результаті, він згодився навіть на 
те, щоб висадити в повітря російські та ворожі ко
раблі і таким чином врятувати честь Чорномор
ського флоту. Таке абсолютно некомпетентне рі
шення начальника штабу не було підтримане ба
гатьма командирами суден. Від їх імені капітан
І рангу Зорін, який командував лінійним кораблем 
“Селафаил”, запропонував затопити частину віт
рильників поперек входу в бухту, а гармати перед 
цим зняти і розташувати на севастопольських бере
гових батареях. За кілька днів до цього аналогічну 
ідею висловлював контр-адмірал В.І. Істомін.

В.О. Корнилов, який практично не мав справ
жнього досвіду морських битв, не погодився з рі
шенням військової ради Чорноморського флоту і 
виїхав до Севастополя, де на береговій батареї № 4 
знаходився О.С. Меншиков. В.О. Корнилов висло
вив протест проти рішення корабельних команди
рів, які мали бойовий досвід, але й тут адмірал ще 
раз довів свою нерішучість і неухильність викону
вати будь-які накази вищого командування. Голов
нокомандуючий О.С. Меншиков твердо стояв на 
своєму і запропонував В.О. Корнилову у разі незго
ди з таким рішенням виїхати з Севастополя у Мико
лаїв, заявивши йому, що наказ про затоплення ко
раблів виконає віце-адмірал М. Станюкович.

В. О. Корнилов і П.С. Нахимов змушені були пого
дитися з рішенням О.С. Меншикова та військової ради 
Чорноморського флоту і негайно почали топити кораб
лі. Тим часом навколо Севастополя зводилися силами
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військових і цивільного населення земляні укріплення. 
Для цього з Одеси до Севастополя було відправлено 
4246 залізних лопат на 12 підводах 13 вересня 
1854 р. у Севастополі було оголошено стан облоги. Са
ме з цього дня ведеться відлік 349-денної героїчної 
оборони міста. О.С. Меншиков залишив Севастополь з 
частиною військ, так і не призначивши командуючого 
обороною чорноморської фортеці. Найкраще це могли 
зробити начальник Севастопольського гарнізону ге- 
нерал-лейтенант Ф.Ф. Мюллер та командир порту і 
військовий губернатор віце-адмірал М.Н. Станюко
вич. Але вони не наважувалися на це. Тоді це само
чинно, а фактично незаконно, зробили вихованці ві
домого флотоводця, адмірала М.П. Лазарева -  адмі
рали В.О. Корнилов та П.С. Нахимов. Це була черго
ва помилка російського командування у Кримській 
війні -  сухопутними боями командували флотоводці 
“Лазаревської ” школи.

Микола І та його оточення злякались успішної ви
садки англо-франко-турецьких військ у Криму та їх 
перших успіхів у боях з армією О.С. Меншикова. Во
ни боялися, що союзники прорвуться через Перекоп 
на територію України і завоюють її. 13 серпня 1854 р. 
цар дав згоду на формування спеціальних загонів для 
ведення партизанської війни в Київській, Поділь
ській та Волинській губерніях 7.

У містах, наближених до бойових дій, було роз
роблено плани евакуації установ і жителів із Сімфе- 
^поля, Одеси, Херсона, Генічеська. Цікаво, що з 
Одеси також планувалося в разі загрози окупації
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міста ворогом вивезти архіви у м. Ананьїв Як 
свідчать документи, населення України масово запи
сувалося в ополченці й прагнуло потрапити в район 
бойових дій. Зокрема лише на Полтавщині добро
вольцями записалися 9,5 тис. чол. У вересні 1854 р. із 
добровольців був сформований 1-й татарський полк, 
на створення якого гроші дали місцеві караїми

Слід зазначити, що і серед татар та українців були 
люди, які допомагали союзникам під час Кримської 
війни. Перші надавали англійцям і французам коней
і волів для перевезення боєприпасів із Балаклави та 
Камишової до їхніх позицій, з яких вони вели вогонь 
по Севастополю.

Пізніше, 8 лютого 1855 р., за ініціативою приват
ної англійської фірми “Пето, Брассей і компанія” по
чалося будівницгво першої в Криму залізниці для 
постачання зброї і боєприпасів до облогової артиле
рії. 19 січня 1855 р. у Балаклаву із Англії прибула 
перша партія робітників з головним інженером 
Джеймсом Бетті, звідти ж привезли 1800 тон рейок, 
6000 шпал, 300 тон дощок і приблизно 2000 тон різ
номанітного вантажу, включаючи підйомні крани, 
вагони-платформи, вагонетки, металеві канати зав
довжки З милі і навіть техніку для забивання паль.

Будівництво завершили за 7 тижнів -  до 26 берез
ня 1855 р.

Залізниця, починаючи з “Генерального двору”, 
проходила вздовж західного берега Балаклавської 
бухти і до Брильянтової пристані на східному березі, 
потім подвійна колія йшла до Кади-Коя, повертала
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ліворуч на північ, тяглася до перехрестя ґрунтових 
доріг, (де зараз 10-й кілометр балаклавського шосе), 
проходила повз хутір генерала Бранера і досягала 
Воронцовського шосе (стара Ялтинська дорога).

Традиційно вважалося, що довжина дороги ста
новила 7 миль, тобто 11 км. Але на думку англій
ського інженера Брайена Кука, разом з відгалужен
нями залізниця була у 2 рази довшою -  приблизно 
14 миль ( 22,5 км ), а якщо врахувати повороти, за
пасні колії -  то 20 миль (приблизно 32 км). Напри
кінці 1855 р. від головної лінії на плато Сапун-гори 
було побудовано гілки до позицій 1-ї, 3-ї і Легкої 
дивізій, на початок вересня 1855 р. -  до сардинсько
го табору в бік гори Гасфорта.

Вагонетки з вантажами рухали мули і коні зі 
швидкістю 20 миль (приблизно 32 км) на годину. Для 
пришвидшення перевезень із Великобританії доста
вили паровози з назвами: “Співдружність”, “Перемо
га”, “Лебідь”, “Чорний діамант”. Іх використовували 
лише на рівному відрізку залізниці від Балаклави до 
Кади-Коя.

По закінченні Кримської війни залізницю розібра
ли і продали турецькій компанії. За одними відомос
тями, це зробили англійці, за іншими -  росіяни.

У складі французького корпусу перебував коза
чий загін Міхала Чайковського (Садик-паші). По 
батькові він був польський шляхтич, а по матері -  
прямий нащадок українського гетьмана Івана Брю- 
^овецького. Він займався літературою, писав твори, 
ЯКІ хотів втілити в життя -  відродити гетьманщину,
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створити якусь особливу україно-польську держа
ву. Певні верстви польського населення, яке входи
ло до складу Російської імперії і мріяло про самос
тійну Польщу, підтримували його, але союзники 
були не в захопленні від таких ідей і врешті-решт 
перевели полк М. Чайковського у тил, а потім 
включили його до складу турецької армії. М. Чай- 
ковський розчарувався у своїх планах і наприкінці 
війни з дозволу вже Олександра II повернувся в Ук
раїну, а згодом перейшов у православ’я. Він був ду
шевнохворою людиною і врешті-решт покінчив 
життя самогубством.

Найбільш героїчною сторінкою в історії Крим
ської війни була оборона Севастополя. Англо-фран- 
цузьке вище командування вважало Севастополь 
найміцнішою на Чорному морі військовою форте
цею. Захопити її було головною метою союзницьких 
військ. Севастополь на момент висадки англо-фран
ко-турецьких військ в районі Євпаторії захищав 4-ти- 
сячний гарнізон та 20 тис. моряків. Берегові батареї 
фортеці знаходилися в чудовому стані. З суші Севас
тополь був слабо захищеним. Всього на початку вій
ни Севастополь захищали 533 гармати різних каліб
рів 10. Якщо на північному боці міста були хоч якісь 
укріплення, то на південному вони взагалі не існува
ли. Але англо-французькі війська не поспішали 
атакувати. Вони вели себе на перший погляд так див
но тому, що мріяли зазимувати в Криму. Після Бол
гарії, в якій їх нещодавно косила холера, Крим був 
благодатним, як вони самі писали, краєм. Тут
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подобалося усе. Після поразки на р. Альмі О.С. Мен- 
шиков повів свої війська не в Севастополь, а до Бахчи
сараю. Віце-адмірал В.О. Корнилов готувався до від
чайдушного захисту міста. Він постійно перебував се
ред солдатів, матросів та мешканців Севастополя і за
певняв їх, що англо-французько-турецькі війська ніко
ли не ввійдуть на територію цієї морської фортеці. Ко
ли ж він сам віддасть наказ відступати, то нехай солда
ти і матроси уб’ють його. 10 серпня 1854 р. Е.І. Тот- 
лебен прибув у Севастополь. Але союзники зволіка
ли. Тим часом гарнізон та місцеві жителі під керів
ництвом здібного військового інженера Е.І. Тотлебе- 
на день і ніч зводили укріплення навколо Севастопо
ля. І Е.І. Тотлебен, і командуючий англійськими вій
ськами лорд Ф. Раґлан знали, що союзники, розпочав
ши штурм фортеці, захоплять її відразу, але вони не 
робили цього. їх метою було зазимувати під Севасто
полем, сподіваючись, що морози і час врешті-решт 
ліквідують у військах союзників холеру. В ніч з 17 на 
18 вересня союзники розпочали спорудження обло
гових батарей навпроти південного боку Севастопо
ля. 20 вересня 1854 р. союзники розділили свою армію 
під фортецею на обложний та обсерваційний корпуси. 
Облоговий корпус французької армії розташувався пе
ред 4, 5, 6, 7 батальйонами у складі 3-ої та 4-ої піхот
них дивізій, двох резервних батарей під загальним ко- 
мандуванням генерала Форе. Позиції англійських військ 
^гнулися від Сарандинаківської балки до Інкермана. 
^іД Севастополем був розміщений і 2-й полк зуавів, 

^прикінці вересня гарнізон міста зріс до ЗО тис. осіб.
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5 жовтня 1854 р. союзники розпочали обстріл Се
вастополя з корабельних гармат і сухопутної артиле
рії. Застосування флоту -  16 французьких і турець
ких кораблів та 15 англійських лінкорів і пароходів -  
загалом 1340 гармат одного борту, не дало бажаних 
результатів. Кораблі вели вогонь з далекої відстані і 
не могли завдати значних втрат севастопольцям. Ви
пустивши більше ніж 50 000 снарядів, союзницька 
ескадра припинила стрільбу. Це була єдина спроба 
використати військово-морські сили при штурмі міста. 
Після цієї невдачі бойові кораблі більше не застосо
вувалися для артобстрілу міста. На сухопутному 
фронті росіяни зробили майже 20 тис. пострілів, а со
юзники -  9. Втрати ж були діаметрально протилежні: 
росіяни втратили більше 1000 осіб, союзники -  майже 
350 11. Це пояснюється тим, що російське командуван
ня боялося штурму союзників і максимально наблизи
ло до артилерійських позицій піхоту, яка й зазнала від
чутних втрат. І під час наступних бомбардувань Севас
тополя російська піхота стояла відкритою перед воро
жим артилерійським вогнем і навіть не робила спроб 
сховатися в окопах, бліндажах чи інших укриттях. За
галом командування союзників залишилося незадово- 
леним результатами обстрілу Севастополя 5 жовтня, 
який не завдав особливих втрат росіянам.

Ще наприкінці червня уКрим і зокрема Севасто
поль почали прибувати офіцери з Дунайської армії.
7 листопада у Севастопольський гарнізон прибув відо
мий автор “Севастопольских рассказов”, підпору
чик Л.М. Толстой. Під час другого бомбардування
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Севастополя він служив на 4-му бастіоні. 6 листопа
да 1855 р. майбутній відомий письменник був відряд
жений з Севастополя до Петербурга.

11 жовтня 1854 р. Микола І написав листа О.С. Мен
шикову, в якому висловив великий жаль з приводу за
гибелі віце-адмірала В.О. Корнилова і наказав похова
ти його поруч з адміралом М.П. Лазаревим та висло
вив надію, що після війни начальнику штабу Чорно
морського флоту буде встановлено пам’ятник. Цар дав 
розпорядження назвати бастіон, де був убитий Корни
лов, його ім’ям.

28 жовтня 1854 р. Олександр II з великими кня
зями Миколою Миколайовичем та Михайлом Мико
лайовичем з Миколаєва приїхав до Бахчисараю. Во
ни провели огляд російських військ, які знаходилися 
у Бахчисараї та його околицях. 29 жовтня з великими 
князями, головнокомандуючим російською армією у 
Криму князем М.Д. Горчаковим імператор з’явився у 
Севастополі. Побувши в російських військах, що 
знаходилися навколо морської фортеці, Олександр II 
31 жовтня видав наказ, у якому доповнив звертання 
до військ від ЗО серпня про бажання на власні очі по
бачити героїв оборони Севастополя і ще раз вислови
ти їм подяку за мужність і героїзм.

У перші часи бою загинув адмірал В.О. Корни
лов. У Кримську війну військову операцію під Ба- 
лаклавою почали називати “Діло П.П. Ліпранді”, 
який не мав досвіду участі у сухопутних боях. Піс
ля його загибелі очолив оборону Севастополя 

Нахимов, який також у той же день зазнав пора
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нення і теж не умів воювати на суші. Щоб послабити 
натиск ворога на місто, О.С. Меншиков вирішив 
завдати удару по англійській морській базі в Балак- 
лаві з району Бахчисарая. 13 жовтня російські вій
ська під командуванням уродженця Катеринослава 
генерал-лейтенанта П.П. Ліпранді раптово напали 
на турків, які розмістилися в 7 редутах поблизу Ба
лаклави. У кожному редуті перебувало по 250 ту
рецьких солдат і по одному англійському артиле
ристу. Перший редут атакував Азовський полк, 
другий та третій -  Український єгерський полк, 
четвертий -  Одеський єгерський полк.

Росіяни переважали ворога і в артилерії, і вдесятеро 
в живій силі. Півтори години турки утримували свої 
позиції, але коли росіяни пішли в багнетну атаку, по
чали невтримно тікати через табір 93-го шотландсько
го полку. Британців вразила не панічна втеча турок, а 
те, що вони грабували будь-що і особливо порожні 
скляні пляшки. До того ж турки знімали обмундиру
вання з убитих. Утікаючі з редутів турки прагнули схо
ватися у Балаклаві, але англійські солдати зустріли їх 
вогнем та багнетами. Командувач англійських військ 
лорд Ф. Раґлан віддав наказ 1-й та 4-й дивізії спусти
тися з Сапун-гори і захистити Балаклаву. Дві години 
потрібно було англійцям для виконання цього наказу.

Балаклаву захищала кінна дивізія британців у 
складі Важкої та Легкої бригад. Комдивом був ге
нерал Лукан -  єдиний з вищого командування, я к и й  
раніше брав участь у боях. Під час російсько-ту
рецької війни 1828—1829 рр. він служив волонтером
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у 2-й Російській армії фельдмаршала 1.1. Дибича. Ро
сійська кіннота розпочала наступ і зупинилася. 
Вершники спостерігали за англійською кіннотою, 
яка повільно перестроювалася. Шотландські гвардій
ці у ведмежих шапках, драгуни-гвардійці і драгуни 
полку -  “винищувача завойовників” у тяжких шоло
мах -  усі вони здавалися персонажами якоїсь диво
вижної п’єси про війну. У росіян було З тис. вер
шників, якими командував генерал Рижков, а бри
танців у Важкій бригаді -  лише 600 *2, і вони ніко
ли при такому співвідношенні не атакували ворога. 
Але трапилося непередбачене. Англійський гене
рал Скарлет, який у свої 55 років не брав участі в 
жодному бою, дав команду наступати на російську 
кавалерію. Йому поталанило, що поруч був лейте
нант Елліот -  учасник колоніальної війни в Індії. 
Росіяни здивовано дивились на вершників і нічого 
не робили. Невдовзі кіннота обох армій змішалася і 
перетворилася у величезний натовп, в якому вер
шники не могли рухатися і навіть використовувати 
в бою шаблі. Це, до речі, й врятувало англійського 
генерала Скарлета, який не вмів користуватися хо
лодною зброєю і отримав п’ять поранень. Кіннот
ники не могли користуватися шаблями і лише про
бували ними махати. Англійці не могли прорубати 
шинелі росіян, від яких зброя просто відскакувала, 
а самі зазнавали безліч неглибоких ран. Лейтенант 
Елліот отримав за 20 хвилин 14 шабельних ударів -  
більше, ніж за всю індійську кампанію. Взагалі під- 
'̂отовка британських і російських кавалеристів дуже
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відрізнялась. Перших навчали фехтувати за класич
ною системою, по якій після кожного шабельного 
удару необхідно було відразу ж застосовувати захис
ний прийом. Росіяни не дотримувалися такої орто
доксальної системи, і це допомагало їм вести ша
бельні бої. Один з англійських кавалеристів згадував 
після бою в шпиталі, що завдав росіянину п’ять уко
лів в корпус, а він навіть не захищався, а потім зав
дав британцю сильного удару шашкою по голові, і 
той випав з сідла.

Загалом російська кіннота, витримавши десяти- 
хвилинний бій, почала відходити по Воронцовській 
дорозі в район гористої місцевості. У британців крім 
тяжкої кавалерійської бригади Скарлета, яка приму
сила росіян відступати від Балаклави, була Легка 
бригада. Нею командував 57-річний Кардиґан, який 
також ніколи не брав участі в боях. Однак він був 
людиною дуже честолюбною і смертельно образив
ся, що його підрозділ знаходився у другому ешелоні, 
тому ніяк не хотів вступати в бій та переслідувати 
відступаючих росіян. Врешті-решт Легка кавалерія 
Кардиґана пішла в наступ, але потрапила під вогонь 
артилерії генерала І. Жабокрицького і з 700 вершни
ків втратила 300 ’З.

О 4-й годині дня битва припинилась. Союзники 
вирішили залишити росіянам захоплені ними редути 
та гармати і зосередити усі сили на захисті безпосе
редньо самої Балаклави.

Англійська кіннота спробувала повернути втраче
ні позиції і насамперед захоплені росіянами турецькі
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гармати, але їй це зробити не вдалося. Вона потра
пила під сильний артилерійський вогонь військ ге
нерала І. Жабокрицького. В атаку кинувся 4-й 
французький полк кінноти “Африканські мислив
ці”, який придушив артилерійський вогонь росіян, 
втративши при цьому третину кавалеристів і 85% 
коней, та англійська Легка кавалерійська бригада 
Кардиґана. За боєм між російською і кавалерією со
юзників спостерігав французький генерал Боске, 
який заявив про дії англо-французів: “Це славетно, 
але так не можна воювати”

У бою під Балаклавою взяли участь Київський 
полк, яким командував уродженець Волині Халець- 
кий, та Інґерманландський на чолі із полковником 
Бутовичем, який був нащадком козацької старши
ни. У ході бою унтер-офіцер К. Півенко, родом з 
Харківщини, врятував життя генералові Халецько- 
му і був нагороджений Георгіївським хрестом. 
О.С. Меншиков не ввів у бій війська, що стояли бі
ля Бахчисарая, і ця битва практично не дала ніяких 
результатів.

У битві за Балаклаву росіяни захопили 11 англій
ських гармат та кілька редутів, які захищали турки. 
Тому цю битву умовно можна вважати за перемогу 
росіян у Кримській війні, бо усі інші були лише по
разками. Щоправда, дуже швидко російські війська 
залишать захоплені під Балаклавою редути і зве- 
■^ть нанівець ейфорію перемоги над союзниками.

Загалом же у Кримської армії піднявся бойовий 
дух російських військ насамперед тому, що вони
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Балаклавська битва
зберегли свої позиції на Воронцовській гряді. Це 
дало змогу контролювати дорогу Керч -  Севасто
поль. Головнокомандуючий російськими військами 
бій під Балаклавою вважав великою перемогою і ви
рішив продовжувати наступа на ворога. Микола І 
сприйняв бойові дії під Балаклавою як успіх і вима
гав від О.С. Меншикова серйозних битв із союзника
ми та перемог. Особливо це стало реальним у 20-х 
числах жовтня 1854 р., коли в Криму було зосеред
жено майже 90 тис. російських військ які 24 жов
тня розпочали наступ на Інкерман.
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У Крим посилали зразкові війська мирного часу, 
що не мали бойового досвіду, який був у Кавказької 
армії. Її солдати та офіцери здавалися справжніми 
бандитами у порівнянні з особовим складом Крим
ської армії.

Напередодні сюди приїздили великі князі Мико
ла та Михайло для того, щоб побачити грандіозну 
перемогу царської армії над союзниками. План ро
сійського командування був простим. Основні сили 
царських військ під командуванням командира
IV корпусу генерала П. Данненберґа, який щойно 
прибув до Криму з Дунаю, де у 1853 р. програв бит
ву туркам, повинні були зосередитися проти анг
лійців -  2-ї дивізії і гвардійської бригади -  та закри
тися на Інкерманських висотах. Щоб не допустити 
участі французьких військ у битві, захисники Се
вастополя повинні були завдати два удари по фран
цузам на лівому фланзі та вступити в бій з війська
ми генерала Ф. Канробера. Російські війська князя 
О.М. Горчакова мусили здійснити марш вниз по 
р. Чорній у бік Балаклави і тим самим перешкодити 
виходу дивізії Боске з району Сапун-гори. Крім 
цього, гарнізон Севастополя у разі потреби мав ата
кувати англійські позиції, щоб королівська піхота 
не змогла допомогти своїм співвітчизникам у битві 
при Інкермані.

Битва почалася зранку, командири не розуміли, де 
в тумані та темноті ворог. Вимуштрувані російські 
колони, яким командували генерали Ф.І. Саймонов 
(19 тис. воїнів) та П.Я. Павлов (16 тис. солдатів та
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офіцерів) воювали так, як ще в період наполеонів
ських воєн, зазнавали поразок від вогню та багнет
них атак британців. Англійські офіцери одностайно 
стверджували, що “росіяни не люблять багнетного 
бою”

У цій битві не було командира, який би орієнту
вався і розумів, що відбувається під час битви, де 
знаходяться ворожі, а де свої частини. Єдиним з ко
мандирів, хто більш-менш орієнтувався в ситуації, 
був англійський генерал Пеннефазер, який замінив 
хворого командира Леслі Івенса. Російське коман
дування мало чисельну перевагу в особовому скла
ді і гарматах, проте припустилося сутгєвої помил
ки. Росіяни не наступали масово, а прагнули вести 
бій по законах тактики -  наступали по картах, яких 
у них майже не було, із здійсненням розвідки та по
передньої артпідготовки. Росіяни наступали ніби 
так, як це потрібно було робити в тумані, темряві, 
на гористій території, але, як дивувалися фахівці, 
чомусь не здобули перемоги. Від сутички до сутич
ки, від багнетного бою до наступного бою ініціати
ва та рішучість росіян зникала. Англійські солдати 
вели бої по-одинці або невеликими групами і навіть 
прагнули одного разу захопити російський полко
вий прапор. Мужність та стійкість кожного солда- 
та-британця і молодших офіцерів фактично вряту
вали англійців від поразки. Це насправді і була т. з. 
“солдатська битва”.

В історії англійської армії, що мала свою специфі
ку комплектування, підготовки особового складу та
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командирів, було кілька битв, які можна було б на
звати “солдатськими битвами” Ця назва вживається 
тоді, коли солдати виявляють, що не мають команду
вання, а воюють поодинці або невеликими групами 
без будь-якого керівництва. Інкерманська, незважа
ючи на наявність загального командування дивізіями і 
бригадами, був саме такою “солдатською битвою”. 
Взагалі цю битву мали виграти росіяни, яких було
17 тис. осіб з 100 гарматами. Англійців нараховувало
ся 3,3 тис., а французів -  1,8 тис. і мали вони всього 48 
гармат 1̂ . Росіяни спочатку ніби мали перевагу і потіс
нили британців, але англійцям на допомогу при-йшли 
ще 8 тис. французів під командуванням генерала Бос
ке, і царська армія зазнала поразки.

О.С. Меншиков написав Миколі І у рапорті, що 
союзників було набагато більше і тому вони пере
могли. Військові історики різних країн не можуть 
пояснити це явище. Росіяни завдали під прикрит
тям туману та темряви несподіваного удару по бри
танцям, але невдовзі ця перемога стала їм на заваді. 
Коли англійська піхота пішла в контратаку, то росі
янам здалося, що в тумані наступають набагато 
більші сили ворога, ніж насправді. Невдовзі війська 
зблизилися, англійці відкрили вогонь з гвинтівок 
Міньє та завдали значних втрат російській піхоті. 
Правда, бій розпочався на світанку, тому багато 
англійських гвинтівок намокли та не могли стріля
ти, і піхота почала багнетний бій, у якому окремі 
частини -  ірландські рейнджери та шотландські 
гвардійці, а пізніше французькі воїни-алжирці та
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зуави -  проявили неабияку завзятість. Росіяни та 
британці воювали в шинелях і в сильному тумані 
плутали кущі зі своїми чи ворожими солдатами.

Головного удару було завдано британцям. В бою 
під Інкерманом російська 10-а піхотна дивізія 
завдала успішного удару по англійським військам, 
але її ніхто з сусідів не підтримав. У той же час на 
допомогу англійцям прийшли французькі війська 
під командуванням генерала Боске і змусили росіян 
відступити. Бойові дії тривали півдня. Якщо в попе
редніх битвах британці та французи воювали як різ
ні військові формування, то під Інкерманом вони 
ніби об’єдналися і становили одну військову силу. 
У цій битві брали участь зуави, які розташувалися в 
середині британських військ. Вони не знали мови 
один одного, але жваво спілкувалися, використову
ючи досвід перебування в колоніях Азії та Африки. 
Англійці полюбляли гулянки зуавів й частенько до 
них навідувалися. Наказ про відступ віддав 
О.С. Меншиков о першій годині дня. Росіяни втра
тили майже 12 тис., а союзники (переважно британ
ці) -  3,8 тис. чол.

18 британців були нагороджені хрестами королеви 
Вікторії за участь в боях під Інкерманом. За участь у 
цій битві великі князі Микола та Михайло були та
кож нагороджені Георгіївськими хрестами.

Після невдачі під Інкерманом О.С. Меншиков 
припинив активні спроби росіян завдати ворогові 
поразки, а останні активізували свої дії з метою 
взяття Севастополя. Союзницька армія набагато
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краще забезпечувалась усім необхідним -  зброєю, 
боєприпасами, продовольством, обмундируванням 
тощо. Це здійснювалося за рахунок того, що у захід
ноєвропейських державах була розвинута мережа за
лізниць, по яких у морські порти доставляли вантажі, 
що потім пароплавами відправлялись у Крим. У Ро
сійській імперії в південних регіонах взагалі не було 
залізниць, а розбиті шосейні дороги були прокладені 
лише до Харкова. Увесь тягар гужових перевезень 
вантажів до Криму, необхідних для армії, лягав на 
плечі селян Південної України, зокрема Катеринос- 
лавщини, Таврії, Херсонщини, Миколаївщини тощо. 
Особливо жахливий стан доріг був у самому Криму”. 
Про це знали і союзники.

Найнеобхідніші вантажі до Севастополя надхо
дили із центральних районів імперії, зокрема із Пе
тербурга та Москви -  за 2-3 місяці. Так було, при
міром, із розробленими Г.Д. Щербачовим пускови
ми установками для 600 ракет, якими вела вогонь 
команда Ф.В. Пестича у Севастополі. Про свій 
шлях із Москви до Севастополя по жахливих укра
їнських дорогах через Катеринослав, Харків та інші 
міста писав у своїх листах відомий лікар -  організа
тор воєнно-польової хірургії М.І. Пирогов. Від Кур
ська до Катеринослава він їхав по 2-3 версти за го
дину, а 60 верст із Сімферополя до Севастополя -  2 
доби 19. Сам Крим, а точніше Севастополь, куди 
надходило усе необхідне та нові війська, з’єднував
ся з Україною через Чонгарський міст та Перекоп- 
ський перешийок. Невдовзі у зворотньому шляху в
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українські міста і села пішли підводи з пораненими та 
хворими російськими вояками. У перших числах груд
ня 1854 р. Перекопський повіт надав військовим 200 
підвод, а через рік після здачі Севастополя для виве
зення поранених Перекоп і кожне село повіту щотиж
ня виділяло по 60 підвод 20.

За царювання Миколи І у Російській імперії було 
побудовано 963 версти залізниць, а на території Укра
їни їх будівництво лише планувалося і то в районі Оде
си. Шосейних доріг, за вийнятком Фінляндії, Царства 
Польського та Кавказу, існувало 5625 верств. У ре
зультаті цього доставка продовольства з Перекопа у 
Сімферополь займала більше місяця: підводи просува
лися зі швидкістю 4 версти за добу. Війська з Москви 
у Крим йшли майже три місяці, а англо-французьке 
підкріплення потрапляло на фронт морським шляхом 
за три тижні 21.

Цікаво, що Росія у цей період виробляла чавуну у 
14 раз менше за Англію і у З рази менше за Францію 2̂.

Кримська війна теоретично могла завершитися 
ще в липні 1854 р. Це було нереально, бо у Варні, 
де знаходилися англо-французькі війська, лютувала 
холера, і їх потрібно було обов’язково передисло
кувати в інше місце. Тоді у Відні при посередниц
тві Австрії воюючі країни почали перемовини про 
підготовку мирного договору. 5 лютого до столиці 
Австрії прибув надзвичайний посланник Росії 
О.М. Горчаков. Для припинення війни союзники 
вимагали від Росії заборони тримати військовий 
флот на Чорному морі, відмовитися від протекгораіу
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над Дунайськими князівствами та заступництва 
християн, які мешкають на території Туреччини, 
відторгнення від Російської імперії частини терито
рії у гирлі Дунаю. Російські урядові сановники у 
Петербурзі визнали умови держав коаліції спочатку 
неприйнятними. У той час Австрія опинилася у 
складній ситуації, коли дізналася, що англо-фран- 
цузькі війська план^^ють з Варни відправитися в 
Крим. Цісар Франц-Йосиф боявся, що австрійська 
армія залишиться віч-на-віч з російськими війська
ми М.Д. Горчакова, які відійшли за р. Прут. Ту
рецькі збройні сили, якими командував Омер-паша
-  син австрійського офіцера, здатні були лише обо
ронятися, переважно в фортецях. Австрійці не мог
ли збагнути, яку роль у війні відіграватиме Крим і 
чи не форсують знову російські війська р. Прут. 
Щоб відволікти вступ Австрії у війну на боці союз
ників, російський дипломат О.М. Горчаков надси
лав з Відня у Петербург листи, в яки рекомендував 
погодитися з вимогами Англії, Франції, Австрії та 
Туреччини. Врешті-решт 16 листопада Микола І те
оретично пішов на це. Але Франції та її імператоро
ві Наполеону III було вже замало досягти диплома
тичної перемоги над Росією. їм була потрібна не 
мирна конференція, а військова перемога -  взяття 
Севастополя. Англія та Франція вирішили, що те
пер прийняття Росією чотирьох пунктів їх вимог 
вже замало для установлення миру.

2 грудня 1854 р. Австрія підписала договір про 
союз з Англією та Францією, що загрожувало Росії
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війною з нею. Російський посол О.М. Горчаков 
проводив активні зустрічі з австрійським імперато
ром Францом-Йосифом, міністром закордонних 
справ Буолем, представниками Англії та Франції і 
зумів припинити небезпеку початку війни Австрії у 
складі західних держав проти Росії. У квітні 1855 р. 
О.М. Горчаков отримав з Петербурга від міністра 
іноземних справ К.В. Нессельроде листа, в якому 
йшлося про відмову Росії піти на обмеження своєї 
військово-морської присутності на Чорному морі. 
О.М. Горчаков повідомив про це австрійського мі
ністра закордонних справ Буоля, і 22 квітня 1855 р. 
перемови були припинені. Війна продовжувалась 
далі, хоча фактично вона й не припинялася 23.

Кримська війна 1853-1856 рр. відзначалася вели
кими втратами з обох сторін. Причиною цього було 
не лише застосування нової зброї -  нарізних гвин
тівок та штуцерів, більш потужних снарядів і навіть 
ракет, а й епідемії інфекційних хвороб, суворий клі
мат, відсутність у росіян на початковому етапі вій
ни будь-якої медичної допомоги пораненим. У Се
вастополі розміщувався госпіталь на 1,5 тис. ліжок, 
а у Сімферополі -  лікарня, яка могла прийняти не
велику кількість (500 чол.) поранених і хворих. А їх 
були тисячі. Поранених почали вивозити із Криму в 
південноукраїнські міста і села. Для цього створю
валися спеціальні “транспортні поїзди”, які форму
валися більш як із 100 підвод. Для перевезення по
ранених українські селяни віддавали своїх коней і 
волів, а потім розбирали привезених солдат по
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хатах. На Херсонщині та Миколаївщині у кожному 
селянському помешканні знаходилося від 10 до ЗО 
солдат. У Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Маріу
полі, Генічеську та інших містах Південної України 
розташовувалися шпиталі і лазарети, які були пере
повнені пораненими і хворими. У Миколаєві, примі
ром, розмістили 7000 ополченців у приміщеннях ка
натного заводу, де навіть за перебільшеними сані
тарними нормами могло знаходитися лише 
3000 чол. 24 Важливим центром для лікування ро
сійських солдат і офіцерів з ініціативи М.І. Пирого
ва став Катеринослав, де перебувало в госпіталях 
десятки тисяч поранених росіян, а також вояків екс
педиційного корпусу. У місті був один військовий 
госпіталь на 180 хворих, а в роки Кримської війни 
поранені перебували в помешканні Дворянського 
зібрання та інших державних і приватних будин
ках. У Катеринославській губернії були відкриті 
госпіталі та лазарети в Олександрійську, Павлогра
ді, Нікополі та інших містах. У 1855 і 1856 роках їх 
відвідував М.І. Пирогов, який знайомився зі станом 
поранених та ходом їх лікування.

Кримська війна увійшла в історію як війна, в якій 
вперше взяли участь жінки -  медичні сестри. Пер
шими сестрами милосердя були дружини та сестри 
захисників Севастополя. Даша Михайлова, яку в 
народі називали Севастопольською, Дар’я Ткач, 
Олена Кучер, Марія Петренко, Катерина і Васса 
Крижанівські та ін. Вони надавали першу посильну 
допомогу пораненим солдатам. Коли почалася
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облога Севастополя, з Петербурга сюди прибули 
медсестри з Хрестовоздвиженської громади. По 
всій державі і, зокрема, в Україні з’явилося багато 
жінок, які виявили бажання поїхати у Крим для на
дання допомоги пораненим. 26 листопада 1854 р. 
київський митрополит Філарет повідомив генерал- 
губернатору І.І. Васильчикову про прохання пос
лушниць Флорівського монастиря направити їх 
сестрами милосердя у Сімферополь 25. Тоді ж із Пе
тербурга і Москви до Севастополя й Сімферополя 
прибула група вдів для догляду за пораненими сол
датами і матросами 26. На початку 1855 р. із Варша
ви до Києва прибула група медперсоналу з прохан
ням відправити їх на фронт 27. Військово-медична 
служба у російських військах була поставлена зав
дяки М.І. Пирогову на належний рівень і досить 
швидко. Хоча це коштувало багатьом медикам 
життя. За неповними підрахунками, за сім місяців 
оборони Севастополя загинуло 300 лікарів, майже 
тисяча фельдшерів, кожна 4 медсестра, а кожна 2 -  
перехворіла на холеру або інше тяжке інфекційне 
захворювання 28.

Приклад російських сестер милосердя, серед 
яких було багато українок, поширився на інші вою
ючі країни. Першими до Криму, у Балаклаву, приї
хала на початку 1855 р. Флоренс Найнтінґейл з 28 
медсестрами з Англії. Вони здійснили справжню 
революцію в жахливих умовах військового госпіта
лю в Скутарі на Чорному морі. Використали вони 
для лікування англо-французьких офіцерів і
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СвятоГеоргієвський монастир, який у вересні
1854 р. захопили союзники. В цілому Ф. Най- 
нтІнґейл і її віддана команда домоглися зменшення 
смертності у військових госпіталях британців з 50% 
до 20% 29. Після Кримської війни участь жінок у 
збройних конфліктах стала традиційною. Зима 
1854-1855 рр. пройшла під Севастополем і в усьо
му Криму більш-менш спокійно, хоча союзники 
зазнали відчутних втрат від епідемій інфекційних 
хвороб. Англійці, яких після Альми переслідувала хо
лера, щоденно втрачали 39 своїх солдатів. Французи 
кожного дня в середньому втрачали від тифу по 100 
осіб у Криму і ще по 200 під час перевезення хворих у 
госпіталь під Константинополем зо.

Значних втрат під час сильної бурі на Чорному 
морі, яка розбушувалася 2 листопада1854 р., зазнав 
союзницький флот і в першу чергу військово-мор- 
ські сили Англії. У чорноморських портах загинуло 
майже ЗО і дістали тяжкі ушкодження 40 тран
спортних суден з боєприпасами, обмундируванням 
продовольством. У Балаклаві розбилося 11 військо
вих кораблів і затонув паровий фрегат “Принц” (за 
легендою, “Чорний принц”, на якому зберігалися 
майже усі гроші союзників. Згідно з цією легендою, 
на “Принці” були не лише зливки золота для випла
ти зарплатні англійським солдатам та офіцерам, а й 
таємна зброя для підриву затоплених російських 
кораблів, які були своєрідною перешкодою для 
входу англійських пароплавів у Севастополь
ську бухту). У Євпаторії буря викинула на мілину
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100-гарматний французький лінійний корабель 
“Генріх IV” Загалом під час бурі на Чорному морі 
загинули англійські кораблі “Прогрес”, 
“Мандрівник”, “Кенілуорс”, “Рішучий”, “Рін Ван 
Вінкл”. Відчайдушно боролися за рятування своїх 
суден екіпажі пароходів “Медвей”, “Південна 
зірка”, “Штормова хвиля” та ін. Ці втрати можна 
було порівняти з тяжкою поразкою у великому 
морському бою. Під час паніки в лавах союзників 
зародилась ідея припинити облогу Севастополя. 
Але це була практично хвилинна розгубленість. Ро
сіяни думали лише про подальшу оборону міста. У 
листопаді 1854 р. начальником штабу Севастополь
ського гарнізону було призначено генерал-ад’ютан
та В.І. Васильчикова, а начальником гарнізону -  ге
нерала від кавалерії Д.Є. Остен-Сакена. В. Василь- 
чиков зробив значний внесок в оборону Севастопо
ля. Він доклав багато зусиль для поліпшення сані
тарної служби і забезпечення гарнізону всім необ
хідним, залучив міських жителів для всебічної до
помоги захисникам морської фортеці, упорядкував 
витрати боєприпасів тощо. Д.Є. Остен-Сакен ціл
ком довіряв командування обороною Севастополя 
П.С. Нахимову та І.І. Васильчикову і практично ні
як не впливав на неї.

Російське командування побоювалося союзни
ків, які першою захопили Євпаторію, тому що звід
си вони могли завдати удару по Сімферополю і пе
рекрити шлях до Севастополя. Саме після страшно
го урагану 2 листопада 1854 р., який не лише
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потріпав флот, а й завдав багато неприємностей су
хопутним військам коаліції, російський загін у кіль
кості 700 чоловік розпочав наступ на Євпаторію, 
але був відбитий.

Починаючи з листопада 1854 р., між союзниками 
і захисниками Севастополя почалася нова форма 
боротьби -  підземно-мінна війна. Французи на від
стані 130 м від 4-го бастіону почали копати підзем
ний хід у бік росіян, але далі просуватися під пос
тійним вогнем противника не могли. Французькі 
військові інженери були впевнені, що росіяни нічо
го не знають про підземну війну, і тому навколо 
бастіону викопали контрольні колодязі. Вони поба
чили, що на глибині 5 м у скельній породі існує 
прошарок глини товщиною від 1,2 м до 1,5 м. Саме 
в ньому французи вирішили зробити підкоп під 4-й 
бастіон, закласти у нього вибухівку і висадити ук
ріплення в повітря. Російська розвідка добула в Ма- 
риші план облоги Севастополя, який в кінці кінців 
потрапив до О.С. Меншикова, і той передав його 
начальнику інженерної служби Севастопольського 
гарнізону полковнику Е.І. Тотлебену. Детально 
вивчивши план, Е.І. Тотлебен побачив галерею з 
пороховою камерою, що йшла під 4-й редут. Росія
ни вирішили утворити контрмінну систему з 4-го 
редута. Під землею на глибині 280 см близько 600 
піхотинців копали прохід назустріч французам. 
Щоденно цю роботу робили три зміни, в кожній пе
ребувало 75 саперів та 200 піхотних солдат. Керу
вав цими роботами, які розпочалися у грудні
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1854 р., штабс-капітан О.В. Мельников. Вороги 
просувалися назустріч один одному у тому самому 
прошарку глини. 18 січня 1855 р. росіяни почули 
французьку мову. Ворог знаходився дуже близько, 
і за наказом О.В. Мельникова у тунель було закла
дено 12 пудів пороху для організації потужного ви
буху. Але Е.І. Тотлебен двічі відкладав вибух, бо 
чекав високих гостей з Петербурга, яких хотів вра
зити небаченим видовищем. Однак 22 січня о 9 го
дині вечора О.В. Мельников віддав команду здій
снити вибух бо французи були досить близько і бу
ло чутно не лише їх голоси, а й скрегіт коліс візків, 
що вивозили з підкопу глину. Цей вибух стався на 
відстані 43 м від 4-го бастіону і зруйнував 110 м 
французької галереї. Французькі військові інжене
ри і сапери розгубилися після цього контрмінного 
удару, але й надалі продовжували підземні ходи під 
5-м бастіоном та Малаховим курганом і навіть здій
снили кілька вибухів. Полковник Е.І. Тотлебен ду
же образився на штабс-капітана О.В. Мельникова, 
який особисто підірвав французький підкоп під 4-й 
бастіон і був нагороджений Миколою І орденом -  
Георгіївським хрестом 4-го ступеня. Зрозуміло, що 
після цього Е.І. Тотлебен навіть думати не міг про 
віддачу О.В. Мельникова під суд за самоуправство. 
У травні 1855 р. штабс-капітан був тяжко контуже
ний і залишив Севастополь. Після одужання у жов
тні його направили у Миколаїв для будівництва там 
оборонних укріплень, зокрема Бузького редута 

У січні 1855 р. у російських військах у Криму вже
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налічувалося понад 10 тис. солдатів та офіцерів. У 
союзників у цей період нараховувалось 200 тис. чо
ловік, які знаходилися практично по всьому півос
трові 2̂. Микола І наказав О.С. Меншикову актив
но діяти проти ворога. 2 лютого 1855 р. він написав 
князю М.Д. Горчакову листа, якого біографи царя 
чомусь називають “передсмертним”. У ньому Ми
кола І подякував М.Д. Горчакову за передислока
цію 10-ї та 12-ї дивізій у Миколаїв і Херсон, де во
ни мали укомплектувати особовий склад переваж
но українцями і відправитися під Севастополь. Ц ф 
не вірив у перемогу росіян і навіть був переконаний, 
що найближчим часом союзники захоплять Крим
ський півострів. Коли це станеться, писав він, то 
найдоцільнішим буде розмістити армію Меншико
ва біля Миколаєва і доручити їй оборону міста 
Тим часом адмірал О.С. Меншиков з метою вряту
вання Севастополя наказав генерал-лейтенанту
С.О. Хрульову атакувати Євпаторію 19-тисячним 
загоном. Загалом, це була безглузда військова опе
рація. Місто захищало 15 тис. турків під команду
ванням Мегемет Ферік-паші та по тисячі французів 
і татар. На рейді стояло 6 пароплавів союзників. До 
взяття Євпаторії експедиційним корпусом місто бу
ло обнесене кам’яними стінами. Після наступу ро
сіян під Балаклавою та Інкерманом союзники поча
ли активно зміцнювати свій тил і обнесли Євпато
рію суцільним земляним валом. Під ним викопали 
глибокий та широкий рів, який був заповнений во
дою. Російські загони постійно знаходилися біля
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Євпаторії і вели перестрілку з турками. Останні ін
коли залишали місто, щоб захисти отари татар
ських овець, яких прагнули час від часу захопити 
козаки. Однак росіяни не помітили робіт союзників 
щодо зміцнення оборони Євпаторії. Здогадатися 
про можливість укріплення англііїськими, фран
цузькими та турецькими військами захоплених у 
Криму міст і військових баз навіть не приходило в 
голову командуванню Кримської армії.

На початку січня 1855 р. в Криму висадилися ту
рецькі війська під командуванням Омер-паші. У 
Євпаторію було направлено дві турецькі та одна 
єгипетська дивізії, два ескадрони кавалерії і дві по
льові батареї. Загальна кількість особового складу 
військ Османської імперії становила 21 600 осіб. У 
Євпаторії знаходився ще й старий гарнізон та май
же тисяча кримських татар і англо-французькі заго
ни.

На початку лютого 1855 р. командування росій
ських військ віддало генералу Є.О. Хрульову наказ 
взяти Євпаторію. Відразу ж після цього один з ро
сійських уланів (поляк за національністю) перебіг у 
ворожий табір і розповів про задуми царських 
військ.

5 лютого 1855 р. о 6 годині ранку гарнізон Євпа
торії відкрив гарматний вогонь по російським вій
ськам. 100 гармат росіян з свого боку відповіли 
артилерійським вогнем. Але по них почали стріля
ти пароплави союзників, що стояли на євпаторій
ському рейді.
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Опівдні 5 лютого війська генерала С.О. Хрульо- 
ва пішли на штурм фортеці. Першими наступали 
азовці, але, дійшовши до ворожих укріплень, зрозу
міли, що штурмувати місто безрезультатно. Гене
рал усвідомлював, що втрати росіян будуть велики
ми, і не знав, чи візьмуть вони врешті-решт Євпато
рію. Тому дав команду російським військам відсту
пити. Наступаючі втратили 168 осіб і майже 600 
було поранено. Серед захисників Євпаторії загину
ло більше 100 осіб і 300 було поранено, у тому чис
лі командир єгипетської дивізії Селим-паша ̂ 4. Ми
кола І зрозумів, що О.С. Меншиков уже нічого не 
зробить, щоб змінити хід Кримської війни і досягти 
хоча б незначних перемог росіян. Це була остання 
бойова операція О.С. Меншикова і Миколи І у цій 
війні. їй навіть дали назву “замовлений Петербур
гом штурм eBnaToprf’. 15 лютого 1855 р. імператор 
попросив свого наступника Олександра II сповісти
ти О.С. Меншикову про звільнення його з посади 
головнокомандуючого російською армією в Криму
і призначення на його місце генерала від артилерії, 
генерал-ад’ютанта князя М.Д. Горчакова 5̂. До кін
ця війни О.С. Меншиков був губернатором Крон
штадта, а потім вийшов у відставку.

18 лютого 1855 р. Микола І досить несподівано 
помер. Це породило чутки про його самогубство в 
момент розпачу з приводу цілковитого провалу 
своєї зовнішньої політики та військових невдач. У 
сучасній російській історичній літературі одні дос
лідники незаперечно стверджують про самогубство
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або навіть отруєння ворогами серед високих санов
ників Миколи І, інші вірять у те, що цар помер від 
застуди, яка дала ускладнення на легені. О.С. Мен
шиков відразу ж, у першій половині лютого 1855 р., 
виїхав з Криму до Петербурга. Його наступник -  
колишній командувач Дунайською армією генерал 
М.Д. Горчаков -  не поспішав у тяжкі для Російської 
імперії дні до Криму. З 17 лютого по 9 березня
1855 р. посаду головнокомандуючого військово- 
морськими і сухопутними силами на півострові ви
конував начальник севастопольського гарнізону ге
нерал Д.Є. Остен-Сакен.

28 березня 1855 р. союзники знову почали бом
бардування Севастополя. Бойові дії тривали 10 днів. 
Проаналізувавши ситуацію, вони вирішили не 
штурмувати морську фортецю, а продовжувати її 
облогу. Оскільки сил в експедиційного корпусу бу
ло мало, англійці та французи вирішили залучити 
до більш активної участі в Кримській війні турець
ку армію, яка слабо зарекомендувала себе в бага
тьох боях союзників з росіянами в Криму. До того 
ж, Франція запросила Сардинське королівство взя
ти участь у Кримській війні. Ця маленька держава 
не мала ніяких претензій до Російської імперії, але 
її керівництву захотілося взяти участь у великій по
літиці. Англія ще й пообіцяла Сардинії після пораз
ки Росії віддати їй Крим. У квітні 1855 р. в Балакла
ву прибуло 15 тис. сардинських військ під команду
ванням генерал-лейтенанта Альфонсо Ла Мармора. 
Ніякої суттєвої ролі у Кримській війні військо
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Сардинського королівства не відіграло, про що 
свідчать, хоча б його втрати -  28 солдатів загинули 
у бойових сутичках або від отриманих поранень і 
більше 2 тис. померло у Криму від холери, дизенте
рії та інших захворювань 36.
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4. КИЇВСЬКА КОЗАЧЧИНА

0^1 ісля смерті правителя у багатьох державах 
розпочинаються заворушення, перегляд чи 

уточнення чинних законів, спроби народу змінити іс
нуючий лад тощо. Не минуло це й Російську імперію 
в період Кримської війни^асові селянські виступи 
розпочалися на початку 18^5 р. у Київській губернії 
й увійшли в історію під назвою “Київська козаччи
на”. Приводом до заворушень стало оголошення в 
церквах губернії маніфестів від 14 грудня 1854 р. із 
приводу війни та від 25 січня 1855 р. про набір рат
ників у сухопутне ополчення. Крім того, в лютому у 
Васильківському повіті поширилися чутки про те, 
що хто з кріпаків запишеться в ополчення (українців, 
які брали у ньому участь, називали, як і колись, “ко
заками”), того буде звільнено від кріпацької залеж
ності й надано в його власність поміщицьку землю. 
Як зазначалося, одразу після висадки союзників в 
Криму Микола І дозволив подібно до 1812 р. форму
вати партизанські загони у Київській, Подільській та 
Волинській губерніях з місцевих селян. Селяни Ва
сильківського, Таращанського та Білоцерківського 
повітів спочатку лише відмовилися працювати на 
панщині у володінні графа Браницького, а потім по
чали діяти активніше. Поштовхом до цього стала за
ява сільського дячка с. Федюківки Таращанського 
повіту Слотвинського. Він хотів помститися властям і 
в першу чергу скомпрометувати високе духовенство
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за те, що його за негідну й аморальну поведінку пе
ревели з поважного дяка на посаду безперспективно
го священнослужителя найнижчого рангу в глухому 
селі. Тому Слотвинський, привселюдно і заявив, що 
священики зачитали не справжній царський мані
фест, у якому проголошувалася “вільність селянст
ву”, а підроблений. Аналогічний вчинок здійснив і 
священнослужитель с. Кердани того ж повіту Кос- 
тецький, у якого була схожа доля з його земляком 
Слотвинським. Інший керданський священник Се- 
линський на власний розсуд привів до присяги при- 
хожан на вірність Олександру П) Після цього селяни 
домагалися записати їх у козаки. Мешканці с. Лісо
вичці Таращанського повіту вимагали від свого при- 
ходського священика за прикладом керданського по
па заприсягтися цареві та записатися усім в козаки. 
Думка селян, що їх масово записують у козаки, 
швидко рознеслася по сусідніх селах. У Васильків
ському повіті про бажання служити Богу, государю і 
батьківщині в якості козаків заявили мешканці сіл 
Синяви, Острова, Бикової Греблі, Ольшанки, Савар- 
ки. Греблі та ін. 16 березня 1855 р. дячок з Федюків- 
ки Слотвинський приїхав у село Бесідку Таращан
ського повіту з закликами до місцевих селян запису
ватися у їхнього священика у козаки. Пристав хотів за
арештувати дячка, але 100 селян стали на його захист і 
супроводжували Слотвинського до Федюківки. Київ
ський, подільський, волинський генерал-губернатор 
І.І. Васильчиков відрядив чиновника з особливих до
ручень при київському губернаторові Афанасьєва у
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села Таращанського та Васильківського повітів для 
утихомирення селян, роз’яснення їм царських мані
фестів та виявлення і арешту організаторів руху “Ки
ївська козаччина”. Для остаточного утихомирення 
селян Бесідки та Федюківки генерал-губернатор Ва- 
сильчиков дозволив ввести війська, для чого наказав 
командиру другої саперної бригади генерал-майору 
Гартонгу саперні частини, що розташовані поблизу 
Таращанського повіту, ввести у села, де спостерігав
ся неспокій та непокора властям.

Крім відвертого антикріпосницького руху, селяни 
інколи висловлювали царю готовність вступити до 
ополчення і боротися проти ворогів Росії 1. 22 березня
1855 р. мешканці сіл Малої Ольшанки Васильківсько
го та Сорокотяг Таращанського повітів попросили ге
нерал-губернатора І.І. Васильчикова доповісти Олек
сандру II про їх готовність взяти участь у боях з воро
гом. Цей документ підписали 242 селянина 2. 9 повітів 
Київщини (більше 500 сіл) почали боротьбу за те, 
щоб священики зачитали справжній текст маніфесту, 
та почали записувати кріпаків у “козаки”.

Багато церковних служителів відмовлялися роби
ти це, що ще більше загострювало ситуацію в селах 
Васильківського, Таращанського, Сквирського, Ка
нівського, Білоцерківського, Черкаського, Чигирин
ського та Уманського повітів. У селах почалися 
знущання над священиками, які відмовлялися обна
родувати т.з. “Закон про волю” та записувати селян у 
козаки. Багато церковних служителів, щоб уникнути 
знущань кріпаків, тікали зі своїх сіл, а ті священики,
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ЯКІ постраждали від розправи над ними селян, звер
талися до київського митрополита Філарета з про
ханням перевести їх на службу в іншій єпархії. Мані
фест від 25 січня 1855 р. про створення державного 
ополчення мав на увазі створення резерву збройних 
сил. У царські Росії аналогічні акції проводилися під 
час воєн 1806, 1812, та 1855 р. Деякі священики Та- 
ращанського повіту, щоб не викликати до себе воро
жого ставлення селян, читали їм ніби справжній, 
який приховується від них, маніфест, а насправді 
указ Синоду 1806 р. про створення тоді ополчення і 
приводили кріпаків до присяги, складали списки ко
заків для захисту батьківщини. Такі дії служителів 
церкви, як повідомляв жандармський генерал Біло- 
усов шефу жандармів Орлову призвели до селян
ських виступів у повітах Київщини. Під час “Київ
ської козаччини” різночинці подекуди виступали в 
ролі агітаторів. Особливо відомим став син управля
ючого маєтками поміщика Браницького, колишній 
студент Московського і Київського університетів, 
учасник польського національно-визвольного руху 
А.Й. Розенталь. Він запевнив, що прихід французів 
та британців поліпшив становище селян та констату
вав у Таращанському повіті, що ніби 46 студентів 
послано для агітації серед селян і 40 сіл готові підня
ти повстання, а коли через місяць на Київщину п р и й 

дуть англійські й французькі війська, та поміщиків 
уже не буде, а всі стануть рівними. А.Й. Розенталь 
схилив на свій бік лише економа Сковронського, яко
го поліція заарештувала, а сам А.Й. Розенталь встиг
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зникнути з території Таращанщини.
У квітні в Київську губернію були введені війська, 

які чинили за допомогою зброї розправу над бунтів
никами. Вперше про застосування військ для при
душення селянських заворушень в Таращанському 
повіті заявив 19 березня 1855 р. київський, поділь
ський і волинський генерал-губернатор І.І. Василь
чиков. 26 березня він заявив міністру внутрішніх 
справ Д.І. Бібікову про переміщення військових час
тин (дві роти 2-го запасного саперного батальйону) з 
місця їх постійної дислокації у м. Фастові і с. Оль- 
шанці Васильківського повіту в район інтенсивного 
селянського руху “Київська козаччина” -  містечка 
Таращу і Білу Церкву З, Перша збройна сутичка між 
військами і селянами відбулася 1 квітня 1855 р. у 
с. Биковій Греблі, де зібралися сотні мешканців нав
колишніх сіл. Вранці близько 300 селян висловлюва
ли своє незадоволення генерал-майору корпусу жан
дармів Білоусову, який вирішив за допомогою двох 
рот саперів заарештувати бунтарів і прилюдно їх пока
рати. У цей час до місця розправи з бунтарями попря
мував натовп селян до 700 осіб. Жандармський гене
рал наказав командиру саперного батальйону підпол
ковнику Тимашеву виставити роту солдатів, щоб пе
решкодити з’єднанню селян Бикової Греблі та сусідніх 
СІЛ. Бунтарів це не зупинило, і вони, незважаючи на 
попередження, що солдати відкриють вогонь, рушили 
на саперів і схопилися за багнети, три з яких зігну- 
ли, а один -  зламали. Відразу ж пролунав залп, у ре
зультаті якого 5 селян було вбито, а 4 -  поранено 4.

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)
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Натовп селян, у яких стріляли солдати, складався з 
мешканців навколишніх і навіть віддалених сіл пові
ту. Тоді ж селяни с. Березні Сквирського повіту захо
пили священиків ряду сіл і утримували їх на місцево
му цегляному заводі, де знущалися з них, морили го
лодом, змушували ходити босоніж у холодній воді за 
те, що церковні служителі приховували від сільсько
го населення текст царського закону про вольності. 
Священиків продовжували переслідувати й у Ва
сильківському повіті. Власті вирішили направити 
для вгамування бунтарів у ці повіти 2-й запасний са
перний батальйон. Він нараховував 500 солдатів, але 
у перших числах квітня надійшов наказ про відправ
ку з них у Крим, 180 саперів 5. Останні мали пройти 
через Васильків і жандармський генерал Білоусов та 
в. о. київського губернатора М.О. Весел кін виріши
ли скористатися цим для розправи з бунтарями. Ви
сокі чини вважали основним завданням придушити 
незадоволення у Сквирському повіті і попрямували 
на чолі двох рот згаданого батальйону в с. Березну.
4 квітня там відбулася справжня сутичка солдат з
З тис. селян, які були озброєні кілками. Генерал Біло
усов віддав команду відкрити влучний вогонь, від 
якого загинуло 20 і було поранено 40 селян. Натовп 
розсіявся, а 600 осіб, переважно бунтарів з інших сіл, 
солдати загнали в церковну огорожу і звільнили свя
щеників, які кілька днів утримувалися селянами на 
цегляному заводі

Протягом березня-травня 1855 р. військові коман
ди вводилися в села не лише Васильківського,
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Сквирського, Таращанського, а й Звенигородського, 
Черкаського, Київського, Канівського повітів і вступа
ли в збройні сутички з місцевими селянами. Генерал- 
лейтенант, генерал-ад’ютант київський військовий гу
бернатор, подільський і волинський генерал-губерна- 
тор Іларіон Іларіонович Васильчиков, придушуючи 
“Київську козаччину”, вважав себе активним учасни
ком Кримської війни, бо вона була для нього родовою 
акцією, оскільки начальником штабу Севастополь
ського гарнізону з 28 листопада 1854 р. був його брат
-  генерал-ад’ютант В.І. Васильчиков.

У середині квітня 1855 р. у Проскурівському повіті 
Подільської губернії поширилися чутки про збройні 
сутички селян Київської губернії з військовими коман
дами та жорстоке придушення їх виступів. Чутки про 
“Київську козаччину” розійшлися не лише в україн
ських губерніях, а й дійшли до столиці. У Петербурзі 
було відомо, що на території Київщини дислокується 
лише саперний батальйон та поліція й жандарми, які 
ведуть боротьбу з селянським рухом. Тому у приду
шенні “Київської козаччини” взяли участь, за розпо
рядженням царя Олександра II, близько 25 ескадронів 
кавалерії, 9 рот піхоти і 2 роти саперів під командуван
ням генерал-ад’ютанта М.М. Яфимовича і безпосеред
ній участі київського, подільського та волинського ге
нерал-губернатора І.І. Васильчикова загальною кіль
кістю понад 2,5 тис. солдат і офіцерів. 29 квітня коман
дуючий резервною бригадою 18 піхотної дивізії гене- 
рал-майор Цеймерн рапортував Олександру II про 
придушення підпорядкованими йому військами
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виступу селян та збройний опір військовій команді се
лян з навколишніх сіл у містечку Корсуні Канівського 
повіту. Якщо в Кагарлику солдати 18-ої єгерської роти 
прикладами гвинтівок розігнали біля 200 селян, які ви
магали вільності, а 18 найбільш активних невдоволе- 
них заарештували, то в м. Корсуні дійшло до кривавих 
сутичок. Київський, подільський і волинський гене
рал-губернатор І.І. Васильчиков віддав наказ передис
локувати 6-й резервний батальйон Белевського єгер
ського полку з Київського у Канівський повіт. Звіль
нивши священиків від бунтарів, у яких останні вимага
ли укази про вольність, війська увійшли у м. Кор
сунь. 18-та єгерська рота розташувалася на центральній 
площі містечка. Назустріч їй йшов натовп людей 
близько 4 тис. осіб, який зупинився за 50 кроків до 
площі. З юрби вийшли керівники з хлібом й сіллю. 
Офіцери і представники губернської влади вийшли до 
селян і запитали, чого вони хочуть. Ті відповіли, що 
бажають бути вільними і поскаржилися на свого помі
щика князя Лопухіна. Офіцери й чиновники закликали 
бунтарів заспокоїтися і продовжувати працювати на 
поміщика. За наказом одного з натовпу, селяни вихо
пили приховану холодну зброю і кинулися на пред
ставників влади та стрій солдатів, які відразу ж відкри
ли вогонь по бунтівникам. Під час цієї сутички загинув 
унтер-офіцер Я. Сидоров, а із селян було убито 11 чо
ловік і 13 поранено. У ході розправи над учасниками 
“Київської козаччини” було вбито 46 і поранено 146 осіб 

“Київська козаччина” припинила своє існування 
через чотири місяці, коли селянство зрозуміло, що
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царські маніфести стосовно Кримської віііни не полег
шать їх становища, не звільнять від кріпацтва, не зроб
лять вільними козаками. 1 травня 1855 р. київський, 
подільський і волинський генерал-губернатор І.І. Ва
сильчиков повідомив міністра внутрішніх справ 
Д.І. Бібікова про спад селянського руху у ряді повітів. 
Київський губернатор Веселкін і командуючий вій
ськами, які були направлені для ліквідації “Київської 
козаччини”, генерал-ад’ютант Якимович проїхались 
по губернії і визнали Уманський, Звенигородський та 
інші повіти утихомиреними і заспокоєними. Лише в 
окремих селах, де вперше спалахнули селянські невдо
волення, доводилося продовжувати утримувати вій
ська. До них зокрема відносилися села Бесідка Тара
щанського і Телешівка Васильківського повітів У 
той же час І.І. Васильчиков запевнив міністра, що тут 
найближчим часом буде наведено порядок без застосу
вання військ.

Після масової боротьби селяни зрозуміли, що за
пис в ополчення не принесе їм такої жаданої свобо
ди, і вони почали переховуватися й уникати рекрут
ської повинності. У травні лише з м. Богуслава та ін
ших міст Канівського повіту в навколишніх лісах хо
валися близько 300 дезертирів, які не мали ніякої 
зброї і не становили якоїсь загрози населенню  ̂*.

Після придушення “Київської козаччини” дячок 
Слотвинський, який своїми виступами посіяв смуту 
серед селян і заробляв гроші на тому, що записував їх 
У козаки, був заарештований і засланий до Сибіру. Та
ка ж доля спіткала й польського агітатора, різночинця
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А.Й. Розенталя, якого спочатку було засуджено до 
розстрілу, заміненого довічним засланням до Сибіру. 
Десятки найактивніших учасників “Київської козаччи
ни” було засуджено на незначні терміни ув’язнення 
або побито різками

“Київська козаччина” яскраво продемонструвала, 
що селянство вкрай незадоволене кріпацтвом і гото
ве піднятися на боротьбу за його ліквідацію. Для но
вого царя Олександра II селянські виступи на Київ
щині яскраво продемонстрували, що, крім Кримської 
війни, в імперії існують серйозні внутрішні пробле
ми, які потребують негайного вирішення шляхом 
здійснення комплексу реформ, насамперед у поліп
шенні становища закріпаченого селянства.

\  ЦДІАУК. -  Ф.442. -  Оп.361 а. -  Спр.317. -  Арк.1-8.
2 Селянський рух на Україні. 1850-1861 рр. -  К., 1988. -  

С.110-111.
3 Державний архів Російської Федерації (далі -  ДАРФ). -  Ф.1286. 

-  Оп.16. -  Спр.857. -  Арк.13.
4 Селянський рух на Україні. 1850-1861 рр. -  С.100-101.
5 Там само. -  С.102.
” Там само. -  С.104.
' Волковинський В.М. Вказ. праця. -  С.41.
° РДВІА. -  Ф.395. -  Оп.291. -  Спр.375. -  Арк. 1-5.
9 Отечественная история. История России с древних времен до 

1917 года: Энциклопедия. -  Т.2. -  М., 1996. -  С.561.
О РДВІА. -  Ф.1286. -  Оп.16. -  Спр.857. -  Арк. 106-107.
* ЦДІАУК. -  Ф.442. -  Оп.805. -  Спр.218. -  Арк.1.

Томашівський С. Київська козаччина. -  Львів, 1902. -  С./, 
Шамрай С.Київська козаччина 1855 р. -  К., 1928. -  С.70-109.
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5. ПРОДОВЖЕННЯ ОБОРОНИ 
СЕВАСТОПОЛЯ І КРИМСЬКОЇ КАМПАНІЇ

(7 /  арські війська, які брали участь у придушенні 
масових селянських заворушень на Київщині, 

наприкінці квітня 1855 р. були направлені у район Се
вастополя, де продовжувалися бойові дії. Вони не об
межувалися бомбовими та артилерійським ударами по 
місту. Кожна із воюючих сторін застосовувала свої 
форми і методи ведення бою. Англія і Франція вели 
колоніальні війни в Африці й Азії, де супротивник був 
набагато слабшим від їх армій. Тому вони прагнули 
здобути перемогу над збройними силами міцної дер
жави, якою була Росія. Але й росіяни здобували не 
особливо гучні перемоги над польськими повстанця
ми, угорськими революціонерами, не дуже сильною 
турецькою армією та епізодичні успіхи у безкінечних 
сутичках із горцями на Кавказі.

Під час оборони міста, головним центром якої став 
Малахів курган, виняткову мужність і героїзм вияви
ли уродженці України. Найбільш відомими з них бу
ли П. Кішка, Г. Шевченко, Ф. Заїка, І. Демченко, 
Д- Горленко, М. Шульга, І. Даниленко, А. Гніденко, 
В. Чупаченко та багато інших.

Несподіваними для союзних військ під Севастопо
лем стали сміливі нічні вилазки росіян на позиції та 
У тил противника, який знаходився практично за 
Кількасот метрів від севастопольських укріплень. У 
Цих операціях особливо відзначились українські
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Герої оборони Севастополя.
Зліва направо: унтер-офіцер А. Єлисєєв, боцман 
А. Рибаков, квартирмейстер П. Кішка, матрос 

І. Демченко, квартирмейстер Ф. Заїка

козаки-пластуни Чорноморського козацького війська, 
їх французи порівнювали зі своїми знаменитими зу
авами. Відомими на всю Росію були добровольці з 
загону, сформованого лейтенантом М.О. Бирилевим з 
відібраних ним особисто та матросів і солдатів, серед 
яких було багато українців, зокрема й вище згадані. 
Севастопольський гарнізон називав цих нічних роз
відників “мисливцями” Перша їх вилазка на позиції 
ворога відбулася 23 вересня 1854 р. Потім вони ста
ли регулярними, й у них брали участь спочатку спе
ціальні групи чисельністю І 0-40 чол., а потім загони, 
в яких налічувалося від 200 до 500 козаків, матросів 
і солдатів. Вони руйнували облогові споруди
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союзників, зав’язували бої з ворогом, робили спроби 
пошкодити гармати, заклепуючи їх, а найголовнішим 
було, непомітно підбираючись до ворожих траншей, 
захопити нарізні гвинтівки та штуцери, яких у захис
ників Севастополя було обмаль. Під час нічних ви
лазок на ворожі позиції, яких за період севастополь
ської оборони було більше 150 (хоча військове Мі
ністерство називає цифру 45) *, найбільший героїзм 
виявили українці -  матрос П. Кішка та Г. Шевченко, 
який своїм тілом закрив 8 січня 1855 р. від штуцерної 
кулі, випущеної французом, командира групи “мис
ливців” -  офіцера М.О. Бирилева -  колишнього учас
ника Севастопольської битви. Говорячи про муж
ність і стійкість захисників Севастополя, тодішні га
зети писали, що “кожний рядовий у місті -  це Гнат 
Шевченко, кожний офіцер -  лейтенант Бирилев”. 
Подвиг першого у спеціальному наказі відзначив ко
мандуючий армією О.С. Меншиков, а другого адмі
рал П.С. Нахимов власноручно нагородив орденом 
св. Георгія 4-го ступеня 2.

Герой оборони Севастополя Г. Шевченко був нас
тільки популярним в Російській імперії, що громад
ськість розпочала збір коштів на спорудження йому 
пам ятника. Відомий скульптор -  автор пам’ятників 
огдану Хмельницькому в Києві та тисячоліттю Ро

си в Новгороді М.Й. Микешин зробив проект бюста 
 ̂• Шевченка. У 1874 р. він був відлитий у Миколаїв- 
ькому адміралтійстві з гармат, захоплених під час 

Р М’̂ і’і^О'Турецької війни 1828-1829 рр. Пам’ятник 
Шевченку було встановлено в Миколаєві, а у
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1902 р. -  перенесено у Севастополь. Він стояв біля 
казарм колишнього 30-го флотського екіпажу, де 
розпочав службу в 1850 р. Г. Шевченко. Відомий 
російський художник В.Є. Маковський намалював 
картину “Подвиг матроса Г. Шевченка” У 1918 р. ре
волюційні матроси-анархісти висадили в повітря 
пам’ятник герою Кримської війни

Подвиг свого земляка повторили солдати Полтав
ського полку -  Григорій Шевченко та Семен Ковель
ський, які ціною свого життя врятували від вибуху 
ворожої бомби комдива генерала П. Урусова.

Свої військові хитрощі застосовували під час об
логи Севастополя і союзники. Так, спеціальні форму
вання у французькій легкій піхоті -  зуави, які раніше 
брали участь у всіх колоніальних війнах Франції в 
Африці і були перекинуті в Крим, використовували 
одну й ту ж тактику. Спочатку вони імітували підго
товку до штурму російських бастіонів, а коли севас
топольці збиралися на укріпленнях, щоб дати відсіч 
ворогові, зуави раптово зникали, й артилерія почина
ла вести вогонь по солдатах і матросах. Артобстріли 
завдавали значних втрат росіянам. Севастопольська 
епопея почала викликати незадоволення практично в 
усіх країнах, які входили до союзницької коаліції- 
Британців і французів дратували їх великі військові 
втрати не стільки від бойових дій, скільки від хвороб 
та епідемій. Невдоволення турків було очевидним, 
тому що їх країна стала перевалочним пунктом для 
союзних військ і фактично їх величезним госпіталем- 
Оскільки війська Англії й Франції були переважно ті,
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які воювали у колоніальних війнах в Африці та 
Азії, то й у Туреччині вони поводили себе як у сво
їй колонії. Це особливо дратувало й обурювало міс
цеве населення. Під час Кримської війни прості 
турки відверто заявляли, що союзники не можуть 
захопити Севастополь, бо в їх руках опинився Кон
стантинополь 4.

Севастополь був неприступним не лише завдяки 
героїзмові військ і місцевого населення. Йому всіля
ку допомогу надавав увесь народ Російської імперії і 
насамперед населення України. В кожній губернії 
збирали кошти у фонд захисників Севастополя. Так, 
населення Волині пожертвувало на це 113 тис. руб. 
Ще більше зібрали коштів мешканці Таврії, Херсон
щини, Київщини, Миколаївщини. 9 лютого 1855 р. 
імператор висловив подяку харків’янам за пожертву
вання на військові потреби (у вересні 1854 р. лише 
зібрання повітових предводителів губернії передало 
на потреби армії 40 тис. руб. сріблом) Тисячі жите
лів України робили особисті внески на військові по
треби. Про це свідчать документи центральних дер
жавних та обласних архівів України. Наведемо ли
ше один із них -  подяку військового губернатора 
Сімферополя і Таврійського цивільного губернато
ра від 17 січня 1855 р. професору Академії мис
тецтв, відомому російському живописцю вірмен- 
е^ого^ походження, який народився в Україні, 
• • Айвазовському за пожертвування 150 руб. на 
іиськові потреби під час Кримської кампанії 

•очинаючи із 1855 р., стало зрозуміло, як і на чию
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користь закінчиться ця “дивна” війна. Російське ке
рівництво ніяких заходів щодо захисту Кримського 
півострова не вживало. За два роки воєнних дій не 
було зроблено нічого, щоб захистити вхід у Керчен
ську протоку. Союзники, ведучи в основному бойові 
дії під Севастополем, за ініціативою англійського го
ловнокомандуючого Ф. Раґлана, вирішили здійснити 
похід своїх військ у 
східні райони Кри
му, тобто в Керч, і 
увійти своїми кораб
лями, які довго стоя
ли біля берегів Кри
му, в Азовське море.
Англійці послали у 
це плавання 6 ліній
них кораблів, 27 па
рових фрегатів та 
дрібних суден під 
командуванням Ла- 
йонса, французи -  
З лінійні кораблі,
24 парові фрегати та 
дрібні судда під юман- 
дуванням А.-Ж. Бряоа 
З цього приводу ви- 1 
никла чергова супе
речка між союзника
ми. Ще у січні 1855 р. французький імператор Напо
леон III вирішив прибути до Криму і очолити там

Брюа Арман-Жозеф
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свою армію. Після рішення англійців здійснити експе
дицію до Керчі, Ф.А.С. Канробер послухався лорда Ф. 
Раґлана і приєднався до цього походу, виділивши 
французькі війська. Але Наполеон III заборонив 
французам брати участь у цій операції. Ф. Раґлан же 
був непохитним і заявив, що англійці самі здійснять 
похід у Керч і далі в Азовське море. У результаті 
цього 2 травня головнокомандуючий експедиційним 
корпусом Франції генерал Ф.А.С. Канробер попро
сив звільнити його з цієї посади, оскільки він був не 
згодний з планом і способами ведення бойових дій 
союзниками (зрозуміло, що англійцями на чолі з 
фельдмаршалом Ф. Раґланом). Через п’ять днів ко
мандуючим французькими військами в Криму був 
призначений маршал Пелісьє. Спочатку останній 
відмовився і заявив, що зробить це лише після смер
ті Ф.А.С. Канробера або його тяжкої хвороби. Але на 
початку травня стало відомо, що Наполеон III відмо
вився від рішення особисто очолити французьку армію 
в Криму. Його представник на півострові генерал Ніел 
умовив маршала Пелісьє стати головнокомандуючим 
французьких військ. Він був ветераном англійської 
війни, мав солідний бойовий досвід. Очоливши фран
цузькі війська, Пелісьє розпочав більш активні і рішу
чі дії при штурмі Севастополя. Експедиційними сила
ми, які здійснювали цю операцію, командував англій
ський генерал Броун, у якого було в розпорядженні З 
тис. британців. До складу союзницьких військ входило 
французьке угрупування генерала д’Отмара чисель
ністю 7 тис. чоловік з 18 гарматами та турецький
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загін Рашид-паші, який нараховував 6 тис. солдатів 7.
Кораблі союзників 10 травня зробили вигляд, що 

прямують до Одеси, а коли настала ніч, розверну
лися і пішли на Керч. 12 травня 1855 р. союзниць
кий флот підійшов до Керчі, де знаходилися бере
гова артилерія, майже 9 тис. військ і невелика фло
тилія. Командував обороною Керчі генерал-лейте
нант барон К.Е. Врангель. Він практично повторив 
дії захисників Севастополя і навіть у більш екстре
мальних умовах -  наказав позривати батареї, зато
пити судна і, відвівши війська по феодосійській до
розі вглиб півострова, без бою здав Керч ворогу, 
який пограбував мешканців міста. Без будь-яких 
перешкод англійські та французькі пароплави увій
шли в Азовське море. Вони обстріляли беззахисні 
міста Бердянськ, Маріуполь, Таганрог, Генічеськ, 
частково зруйнувавши їх і спаливши усі торгові ко
раблі та човни. У Бердянську об’єднаний флот без
перешкодно спалив казенний склад зерна (близько 
870 тонн), у Генічеську знищили близько 22 тис. 
пуд провіанту та фуражу і т. д.

Похід по Азовському морю англо-французького 
флоту зазнав не лише значних втрат портовим міс
там, а й налякав російське командування не стільки 
висадженням ворожого десанту в будь-якому україн
ському місті Приазов’я, скільки захопленням союз
никами Перекопського перешийка, який з’єднував 
Крим з усією імперією і де знаходилися численні скла
ди з продовольством, зброєю, боєприпасами, фуражем 
і т.п., а також госпіталі та лазарети з пораненими
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солдатами. В разі захоплення англо-франко-туре- 
цькими військами Перекопу і блокування Чонгар- 
ського мосту вирішено було прокласти третій запас
ний шлях для сполучення півострова з материком. Він 
мав проходити біля с. Тюй-Тобе Джанкойського пові
ту. Командуючий Кримською армією М.Д. Горчаков 
розумів, що союзники не висадять десант ні на Азов
ському узбережжі, ні на півночі, ні в північно-східно
му регіоні Криму, але вирішив зміцнити оборону саме 
тут. Через Сиваш почали споруджувати дамбу, а вхід у 
нього перекрили затопленим судном. Для захисту вхо
ду у бухту Генічеська було забито у три лінії 69 свай 
Крім цього для охорони Перекопа командування вис
тавило батальйон солдат Батуринського піхотного 
полку та 4 польові гармати 3-ї артилерійської бригади.

З червня союзники залишили у Керчі полк англійців 
і полк французів та усіх турків, які були в експедицій
ному війську. Його командуючий генерал Броун поса
див англо-французькі війська на союзницькі кораблі, і 
вони повернулися до Севастополя. Ця операція союз
ників не відіграла ніякої ролі для взяття Севастополя, 
бо ніякі війська з нього не були перекинуті в район 
Керчі, не кажучи вже про приазовські міста. У Севас
тополі тривали бої, які набували уже нових форм -  
крім бомбардування морської бази і ведення мінної 
війни за допомогою створення підземних підкопів під 
укріплення росіян, союзники (насамперед французи) 

вже штурмувати оборонні рубежі.
Такі бої розпочалися ще у травні 1855 р. 25-26 

ня відбулося третє бомбардування Севастополя,
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яке супроводжувалося атакою чотирьох французь
ких і однієї турецької дивізій під командуванням 
генерала Боске на висунуті вперед від оборонних 
севастопольських рубежів укріплення. 25 травня в 
артилерійську дуель вступило 1100 гармат росіян 
та союзників. Французькі війська чисельністю
26 тис. багнетів захопили Волинський та Селенгін- 
ський редути і Камчатський люнет. Під час штурму ос
таннього сюди прибув адмірал П.С. Нахимов і ледь не 
потрапив у полон. Солдати Полтавського полку, які 
мужньо захищалися, дали можливість П.С. Нахимову з 
групою захисників Севастополя вирватися з оточен
ня і відійти в район Малахового кургану. У цій битві 
обидві сторони зазнали відчутних втрат: росіяни -
5 500 осіб, противник -  6 200

Генерал С.О. Хрульов хотів зробити спробу повер
нути втрачені укріплення, але головний військовий 
інженер Севастополя Е.І. Тотлебен умовив його не 
робити цього. 5-6 червня 1855 р. відбулося четверте 
бомбардування і перший генеральний штурм союз
никами Севастополя. Наполеон III, який завжди хо
тів помститися за свого знаменитого дядька, вирішив 
захопити місто у день 40 річчя битви при Ватерлоо, 
де Наполеон Бонапарт був остаточно розгромлений і 
назавжди зійшов з політичної арени. Заради справед
ливості слід сказати, що головну роль у цій битві ві
діграли не росіяни, а війська Пруссії і сучасного со
юзника французів -  Англії. Союзники вели вогонь 
по Севастополю з 587 гармат, росіяни відповідали 
пострілами з 548 гармат. Але снарядів у них було
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обмаль -  у 3-4 рази менше, ніж у ворога. Наступно
го дня союзники розпочали наступ на Корабельну 
сторону міста. Наступаючих було 47 тис. осіб, тих, 
хто захищалися -  20 тис. Ні перевага в живій силі, ні 
в артилерії не дали змогу союзникам взяти лінію обо
рони, яку вони атакували. Реваншу за Ватерлоо не 
вийшло. Англо-французькі війська втратили біля 
7 тис. осіб (французи -  5 тис.), росіяни -  майже 
5,5 тис 10. У цьому бою у французів загинули Мейран 
і Брюн, у англійців -  Дж. Кемпбел, ще четверо (по 
двоє з кожного боку) зазнали поранень. Взагалі, 
штурм Севастополя цього разу був слабо підготовле
ним, але французьке командування була впевнено у 
перемозі своїх військ. Невдачу задуманого до 40-річ
чя битви при Ватерлоо штурму Севастополя францу
зи пояснили передчасним виступом дивізії загиблого 
генерала Майрана, який ніби переплутав артилерій
ський снаряд з сигналом до початку штурму севасто
польських укріплень. Це була найбільша перемога 
захисників Севастополя у Кримські війні. Французь
ке командування, оцінюючи події 1812 р. і сучасну 
війну, віддавали належне стійкості, мужності та ге
роїзму росіян, але власних солдат вважали справжні
ми героями тому, що “ідуть в бій за власним бажан
ням, без намовлення священних проповідей та па
личних ударів”, “французькі солдати добровільно бе
руть участь у захопленні Севастополя”

Захисники Севастополя зазнавали великих втрат -  
Понад 17 хис. осіб загинули у травні, 11 тис. -  у чер- 

’ тис. -  у липні 11. Олександр II вимагав від
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командуючого Кримською армією М.Д. Горчакова 
“здійснити щось ріщуче, щоб покласти край цій жах
ливій війні” 12. Горчаков вирішив дати 4 серпня бій 
союзникам у долині Чорної річки. Усі висоти на ліво
му березі р. Чорної займали союзники -  англійці, 
французи, сардинці та турки чисельністю майже 
50 тис. солдат та офіцерів. Російські війська під ко
мандуванням генерала Ліпранді розпочали наступ по 
болотистій місцевості навколо річки Чорної та фор
сували її. Першими йшли вояки трьох полків 12-ої 
дивізії -  Азовського, Українського та Одеського. 
Вони навіть потіснили французів, але досягти оста
точного успіху на федюхінних висотах не змогли, бо 
головнокомандуючий М.Д. Горчаков не ввів у бій ре
зерв -  7-му піхотну дивізію генерала Ушакова. Без
результатним був і наступ групи російських військ 
під командуванням генерала Реада. Втративши в бою 
більше 8 тис. чоловік, росіяни почали відхід, зали
шивши на полі бою усіх солдат, які не змогли самос
тійно пересуватися. Втрати союзників становили 
1818 солдат і офіцерів із. Основною ударною силою 
у битві на р. Чорній були французи та англійці. Це 
красномовно підгверджує той факт, що в 1 0-тисячній 
турецькій армії, яка брала участь у битві, загинуло 
лише 7 солдат. Заздалегідь знаючи, що виграти цю 
битву неможливо, князь М.Д. Горчаков усе ж таки 
почав бойові дії і, зазнавши значних втрат, відступив. 
Рапортувати про це у Петербург самому Олексан
дру II він не наважувався і вирішив нанести францу
зам несподіваного удару, коли ті переслідуватимуть
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російські війська. Але й тут він помилився: союзни
ки відбили наступ росіян і залишилися на своїх пози
ціях. Поразка російських військ на р. Чорній остаточ
но підірвала моральний дух захисників Севастополя. 
Ще більше розгубилися росіяни, коли 28 червня 
1855 р. на Малаховому кургані штуцерною кулею бу
ло поранено в скроню віце-адмірала П.С. Нахимова, 
який ЗО червня помер. Урочисто похований у Воло- 
димирському соборі м. Севастополя поруч з адміра
лами Лазаревим, Корниловим, Істоміним, який заги
нув 7 березня 1855 р. біля Малахового кургану. Зали
шив Севастополь після поранення Е.І. Тотлебен, 
який керував тут облоговими роботами і своєрідною 
“мінною війною”. Моральний дух англійців був не
набагато вищим. 16 червня помер командуючий анг
лійським експедиційним корпусом фельдмаршал 
лорд Раглан, останки якого перевезли до Англії і уро
чисто поховали 14 червня 1855 р. у м. Бориспіль. Він 
користувався великим авторитетом і популярністю у 
союзників, міг підтримувати дружні стосунки з амбі
ційним французьким командуванням, яке безапеля
ційно виконувало усі накази Наполеона III, хоча час
то вони були фантастичними і присвячувалися взят
тю Францією реваншу за поразки його дядька Напо
леона І Бонапарта. Командуючий французькими вій
ськами у Криму генерал Пелісьє плакав біля ліжка, 
на якому лежав мертвий Ф. Раґлан. У будинку анг
лійського фельдмаршала був колишній французький 
головнокомандуючий генерал Ф.А.С. Канробер, якого 

зняли з цієї посади у травні 1855 р. за конфлікт саме з
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Ф. Раґланом, бойовий 
генерал Боске та інші 
вищі чини. Супровод
жували труну з тілом 
англійського головноко
мандуючого до корабля 
французькі генерали Пе
лісьє та Делла Мармор, 
наступник Ф. Раґлана -  
генерал Сімпсон і ко
мандувач турецькими 
військами на півострові 
генерал Омф-паша. При
чиною смерті була не хо
лера, яка знову спалах
нула у війську союзни
ків, а, як вважали лікарі, 
депресія, яку фельдмар
шал приховував за пос
тійною зовнішньою нез
ворушністю. Остаточна 
оцінка професійного вій

ськового була такою: “Він, мабуть, не був великим 
полководцем, але був дуже хорошою людиною” 

Англійські окопи під Севастополем опустіли, але 
захисники міста не здійснили жодного пострілу і не 
провели ніяких військових операцій.

Новим командуючим англійським експедиційним 
корпусом в Криму був призначений генерал Сімсон, 
який не хотів обіймати цю посаду, але був змушеним
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виконувати наказ. “На мене тяжким тягарем лягає 
спілкування з союзниками -  доповідав він у Лондон.
-  Ніхто не міг здійснювати цю роботу краще мого 
покійного командира. Я щиро впевнений в тому, що 
на цій посаді потрібний не такий чоловік, як я... Вва
жаю за необхідне просити про мою заміну цій поса
ді” 14. французи дійсно захопили першість та ініціа
тиву в захопленні Севастополя, але Сімсон продов
жував залишатися англійським головнокомандую
чим і в останні дні севастопольської оборони.

Після чорноріченської поразки російських військ
4 серпня 1855 р. союзники розпочали серію бомбар
дувань Севастополя, а 27 серпня його остаточний 
штурм. Командувач Кримською армією М.Д. Горча
ков відразу після невдачі на р. Чорній дістав від 
Олександра II згоду про відступ з перетвореної на 
згарище південної частини Севастополя на північний 
бік міста. 15 серпня для цього було завершено будів
ництво плавучого моста з колод через рейд. Гарнізон 
приготувався до евакуації і впрдовж 28-29 серпня за
хисники фортеці перейшли з південного боку Сева
стополя на північний, а потім зруйнували міст і пото
пили кораблі, що залишилися.

5 серпня англо-французькі війська розпочали по- 
^жний артобстріл Севастополя. Це була п’яте бом
бардування міста. Не змогли захистити місто ані 
пластуни Чорноморського козацького війська, ані 
солдати і матроси, які 11 місяців утримували цю 
•горську фортецю, що відбивала головні удари союз- 
иків у цій війні. Це була агонія оборони Севастополя.

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)
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З 5 по 23 серпня було вбито й поранено 12,5 тис. 
учасників оборони російської чорноморської форте
ці. 24-25 серпня вони втратили ще 7,5 солдатів і офі
церів 15;

27 серпня союзники здійснили шосте бомбардуван
ня міста і почався вирішальний штурм французами 
Малахового кургану, який час від часу змінювався 
ураганним артилерійським вогнем. Це був другий 
генеральний штурм Севастополя, під час якого фран
цузькі війська під командуванням генерала Мак-Ма- 
ґона захопили нарешті Малахів курган. За один день 
росіяни втратили убитими й пораненими майже 
13 тис. чол., або 26,5% особового складу гарнізону 
Французи протягом півгодинного бою захопили 
Малахів курган, над яким замайорів їх прапор. У ро
сійській воєнній та історичній літературі тривалий 
час зазначалося, що це зробили англійці. Ті дійсно, 
натхненні перемогою союзників, кинулася в атаку на 
шіурм сусіднього з Малаховим курганом редана. Во
ни успішно пробігли 200 ярдів простору, який відді
ляв їх від російських позицій. Коли ж севастопольці 
відкрили вогонь, атака англійців припинилася і вони 
в паніці побігли назад до своїх позицій. Англійці 
втратили близько 2500 осіб. Втрати французів були 
втричі більшими, але вони захопили і утримували 
оплот оборони Севастополя -  Малахів курган. 
М.Д. Горчаков віддав наказ військам залишити міс
то, висадивши у повітря бастіони й укріплення, що 
уціліли, та потопивши кораблі, які ще залишалися. 
Союзники байдуже дивилися на переправу росіян по
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заздалегідь збудованому через морську бухту де
рев’яному мосту. За 349 днів оборони Севастополя 
росіяни втратили 128 тис. чол. убитими, 8,5 тис. по
мерли від хвороб. Втрати Англії і Франції становили 
71 тис. військових. Союзники випустили по Севасто
полю 1 млн 350 тис. снарядів, а французи -  понад
26 млн патронів Такої тривалої оборони міст та 
фортець у XIX ст. не було, тому історики звернулися 
до стародавньої історії і назвали Севастополь “крим
ською Троєю”.

В останні дні обороні Севастополя виходець з 
Кременчуга інженер-полковник В.К. Геннеріх з 9 по 
23 серпня 1855 р. збудував на Корабельному боці ба
тарею № 124, яка була 
названа його прізви
щем. Полковник орга
нізував останню кон
тратаку росіян на Кор- 
нилівському бастіоні, 
де отримав важку кон
тузію і був вивезений з 
позиції останніми за
хисниками фортеці.

Коли російські вій
ська залишали Сева
стополь, головноко
мандуючий Кримською 
армією М.Д. Горчаков 
повідомив цю сумну 
звістку царю, додавши,

Інженер-полковник 
В.К. Геннеріх
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що, якби росіяни продовжували утримувати місто, то 
через 10 днів армія, не беручи участь у боях, втратила
б половину особового складу. Олександр II відповів 
генералові: “Не втрачайте надію, а згадайте 1812-й рік 
і сподівайтеся на Бога. Севастополь -  не Москва, а 
Крим -  не Росія. Через два роки після пожару мос
ковського непереможні війська наші були в Парижі. 
Ми -  ті ж росіяни” 18. Це була спроба заспокоїти роз
губленого М.Д. Горчакова чи просто царська брава
да, ЯКОЮ він хотів заглушити страх. Як би там не бу
ло, але союзники не взяли штурмом Севастополь -  
росіяни його здали ворогові самі, і російське коман
дування, армія, навіть Олександр II, могли гордитися 
цим, що, зазнавши поразки під Севастополем не га
небним чином, а самостійно вирішили, як вийти з ці
єї багатоденної битви, і не дали ворогові зайвий раз 
підкреслити силу своєї армії і мужність та героїзм її 
солдатів і офіцерів.

ЗО серпня союзники увійшли у Севастополь. 
Олександр II і його оточення не знали, що відбува

тиметься далі, а точніше, чи вирушать союзницькі 
війська до Перекопа, а звідти в Україну, чи виса
дять десант на узбережжі Азовського моря і 
почнуть наступ на українські землі. У вересні -  
листопаді 1855 р. російське командування почало 
стягувати до Перекопа дивізії, які укомплектовува
лися за рахунок українців, і забезпечувалися продо
вольством з допомогою населення південноукраїн
ських губерній. Російський уряд не знав, як пове
дуть себе у цій ситуації Австрія та Пруссія.
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Олександр II прибув до Миколаєва і там чекав на 
подальший хід подій війни. Можливо, імператорові 
якусь надію уселив султан Османської імперії Аб- 
дул-Меджид, який наказав турецькій армії і генера
лу Омер-паші покинути Крим та попрямувати на 
Кавказ. Сталося це 26 серпня 1855 р. Для союзників 
поспішне залишення росіянами Севастополя було 
якоюсь мірою навіть несподіванкою, і вони не зна
ли, що їм робити далі. 17 вересня 1855 р. війська со
юзників завдали в Євпаторії удари по росіянам, які 
відступали з Севастополя на Саки та Перекоп. Ана
логічний удар був завданий росіянам 27 вересня. 
На цьому просування англо-французьких військ на 
північ Криму припинилося, і вони відійшли в Євпа
торію. Англійці умовили французів здійснити 
експедицію свого об’єднаного флоту в Дніпров
сько-Бузький лиман і захопити Миколаїв, щоб 
зруйнувати там корабельні заводи, на яких протя
гом усієї війни будувалися нові гвинтові пароплави 
“Босфор”, “Цесаревич”, “Воїн” та “Витязь”. Пізні
ше до лиману підійшли 50 англійських і 40 фран
цузьких суден. Вперше в історії військового флоту 
були використані французькі броненосці, які тоді 
називалися “броньовані плавбази”

5 жовтня союзний флот підійшов до фортеці Кін- 
^Урн і після нетривалого бою за допомогою броне
носців захопив Гі. Взяття Кінбурна союзниками ста
ло серйозною загрозою для росіян у Криму, оскіль
ки іноземці могли блокувати рештки царської армії 
 ̂ Півночі від півострова. Командування Кримської
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армії негайно приступило до укріплення перекоп
ського перешийка та захисту міст Перекопа та Ми
колаєва. Далі іноземні кораблі йти не наважилися. 
Неподалік від Миколаєва знаходилася 60-тисячна 
армія росіян під командуванням генерала М.О. Лі- 
дерса. Атакувати місто лише силами флоту було 
недоцільно, до того ж Миколаїв захищали мінні за
городження. Міни -  своєрідна технічна новинка -  
виставлялись у цій війні лише в Балтійському морі 
на шляху ворожого флоту до Петербурга. На Чор
ному морі їх не застосовували ні біля Євпаторії, ні 
біля Керчі, ні навіть у Севастопольській бухті, де 
командування вважало доцільнішим затопити вій
ськові кораблі, вітрильники й у такий спосіб перек
рити шлях англійським і французьким пароплавам. 
Миколаїв, можливо, захистили мінами тому, що ту
ди прибув Олександр II і роздумував, як зупинити 
війну.

Найкраще, на що він сподівався, -  початок рево
люції у Франції, але це було більш схоже на чудо, 
аніж на реальність. Єдине, що зробив наприкінці 
Кримської війни цар, -  змінив 27 грудня 1855 р. ко
мандуючого Кримською армією М.Д. Горчакова на 
генерала-ад’ютанта М.О. Лідерса, який в основно
му займався після завершення бойових дій забезпе
ченням російських військ продовольством, а пора
нених -  медичним доглядом. Після закінчення 
Кримської війни він був призначений царським на
місником в Польщі. 27 червня 1862 р. на М.О. Лі
дерса вчинив замах український землеволець
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д.О. Потебня. Генерал вижив і помер аж у 1874 р. в 
Одесі.
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6. ЗАКІНЧЕННЯ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ І 
ПІДПИСАННЯ ПАРИЗЬКОГО 

МИРНОГО ДОГОВОРУ

середині жовтня 1855 р. союзний флот повер
нувся в Балаклаву та Камишову бухту, зали

шивши біля Кінбурна три свої броненосці, а у самій 
фортеці -  невеликий гарнізон. На цьому Кримська вій
на, фактично, завершилась. Про це красномовно свід
чив і той факт, що ЗО жовтня 1855 р. у Севастополь 
приїхав російський імператор Олександр II, щоб поди
витися на місто, яке 349 днів оборонялося від об’єдна
них сил Англії, Франції, Туреччини та Сардинського 
королівства і витримало масивне бомбардування воро
жої артилерії 1. У захопленій противником морській 
фортеці цар побачив, що підірвані всі укріплення, спа
лені житлові та адміністративні будинки, знищеними 
склади провізії. Загалом весь Севастополь лежав у ру- 

^їнах, серед яких виділялися сім бастіонів, що тривалий 
час вдало захищали чорноморську фортецю від атак 
союзних військ.

Англія і Франція виконали задумане: не дали змоги 
Росії перемогти у цій війні, оскільки це означало б, на 
думку їх урядів, загибель демократії та прогресу в усій 
Європі. Розуміння цього робило Кримську війну попу
лярною серед широкої громадськості європейських 
держав, які боялися Росію, пам’ятали її недавні роз
прави з революційними Польщею та Угорщиною. 
Притому уряди Австрії та Пруссії хотіли якомога
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швидшого завершення Кримської кампанії, бо боялися 
втягнення їх держав у цю війну. Загалом же Кримська 
війна була дивною і навіть незрозумілою. Союзники 
не хотіли захоплювати міста ні в Криму, ні в Україні. 
Севастополь же вони могли б узяти дуже швидко 
ще після перемоги над російськими військами на 
р. Альмі. Союзники могли у будь-який час відріза
ти цю морську базу та фортецю від Сімферополя, 
захопивши його і перекрити постачання севасто
польцям зброї, боєприпасів, продовольства, вій
ськового підкріплення тощо. Врешті-решт, англо- 
французькі війська могли окупувати українські землі 
як з боку Чорного, так і Азовського морів. Але нічого 
подібного вони не робили. Англія і Франція хотіли 
позбавити Російську імперію впливу на європейські й 
азіатські народи, який вона здобула у першій половині
XIX ст., іміджу непереможної держави, що за нею зак
ріпився після перемоги у війні з Наполеоном. Водно
час між Англією і Францією точилася прихована бо
ротьба за першість у Європі та й узагалі в усьому сві
ті. Для рівноваги між ними потрібна була, хоча й не та
ка могутня, як за часів Миколи І, Російська імперія. 
Вона зазнала військової поразки у Кримській війні, 
відставала в економічно-технічному плані від розвину
тих капіталістичних країн Європи, але Росія повинна 
була обов’язково залишагися на політичній арені.

Усі ворогуючі в Криму держави (крім Сардин
ського королівства) зазнали значних втрат. Про це 
свідчить складена за даними американського воєнно
го історика К. Харві таблиця 2.

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)
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Дані радянського історика Б.Ц. Урланіса близькі 
до даних К. Харві по втратам союзників, але втрати 
росіян він називає значно більшими -  30,6 тис. уби
тих та 102 тис. померлих від поранень і хвороб 
Київський воєнний історик І.В. Родій на Міжнарод
ній науковій конференції, яка відбулася у Севасто
полі 1 6 -1 9  жовтня 2003 р. з нагоди 150-річчя Схід
ної (Кримської) війни 1853-1856 рр., навів такі дані 
про втрати воюючих сторін

Україна у  Кримській війні (1853—1856рр.)

Армії Убиті в боях 
(померлі від ран)

Померлі 
від хвороб

французька 20 240 75 375
англійська 4 602 17 225
турецька 20 900 24 500
російська 46 121 88 755

Взагалі, як завжди, при написанні історії воєн і 
знаменитих битв їх учасниками та істориками, які 
представляють інтереси воюючих країн, наводяться 
різні цифри про втрати у битвах. Нам залишається 
наводити лише ті цифри, які зустрічаються в спога
дах або історичних дослідженнях.

Росія, зрозумівши безперспективність Кримської 
війни, погодилася на проведення переговорів з коалі
цією держав, проти яких воювала. З січня 1856 р. 
Олександр II офіційно дав на це згоду. Австрія вис
тупила посередником у припиненні військових дій. 
Поставити Російську імперію на значно нижчий
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рівень у політичному і військовому становищі в Єв
ропі мало підписання мирного договору на умовах, 
продиктованих переможцями -  Англією та Фран
цією. 20 січня 1856 р. у Відні були визначені уповно
важені Франції, Англії та Росії, яким передбачалося в 
тритижневий термін розпочати в Парижі конгрес для 
проведення остаточних переговорів та підписання 
мирного договору між воюючими у Кримській війні 
державами. На початку лютого в столицю Франції 
з’їхалися уповноважені на конгрес. Першим уповно
важеним від Росії був призначений генерал-ад’ютант 
граф О.Ф. Орлов, другим -  барон Брунов, колишній 
російський посол у Лондоні, а пізніше представник 
Росії при Німецькому союзі. Уповноваженими інших 
держав були: Франції -  міністр іноземних справ граф 
Валевський та посланник у Відні барон Буркне; Анг
лії -  лорд Коулей; Австрії -  міністр іноземних справ 
граф Буоль ІІІауенштейн та посланець у Парижі ба
рон Гюбнер; Сардинії -  перший міністр граф Кавур 
і посланник у Парижі маркіз де Вілламарина; на
решті Туреччини -  посол в Парижі Мегмет-Аже- 
ліль-паша і великий візир Алі-паша О.Ф. Орлова 
прийняв Наполеон III, а конгрес відкрився 13 люто
го 1856 р. Його засідання відбувалися майже через 
день протягом місяця. Після 17 засідань тривалої 
дипломатичної боротьби на спеціально скликаному 
в Парижі конгресі 18(30) березня 1856 р., у день, 
коли у 1814 р. всеросійський імператор і король 
прусський на чолі своєї гвардії увійшли в Париж, 
було підписано мирний трактат. Російська імперія

138



повернула Порті захоплений на Кавказі Каре, а сама 
отримала захоплені союзниками в Криму міста Се
вастополь, Керч, Балаклаву, Євпаторію, Кінбурн та 
інші. 1 липня 1856 р. останні війська союзників зали
шили територію Криму. Росія відмовилася від своїх 
прагнень опікати християн Османської імперії, хоча 
проблема Святих земель навіть не була згадана у 
мирному договорі. Росіяни поступилися на користь 
Молдови частиною Бессарабії. Спочатку австрійські 
уповноважені хотіли відторгнути від Росії майже по
ловину Бессарабії, але тоді втрутився сам Наполе
он III, який дозволив забрати у Російської імперії 
лише вузьку смугу Південної Бессарабії, що виходи
ла до річок Дунаю і Пруту. Англія і Франція змусили 
Росію й Туреччину не відновлювати на Чорному мо
рі військового флоту (їм дозволялося мати лише по 
10 військових кораблів: по 6 пароплавів довжиною 
не більше 50 м і по 4 парових або вітрильних суден), 
не споруджувати на узбережжі укріплень, арсеналів і 
т. ін. 6 Російська імперія в результаті поразки у 
Кримській війні могла втратити набагато більше, 
аніж це передбачали умови Паризького договору.

Україна, на території якої фактично велися основ
ні бойові дії, а її народ виніс найтяжчий тягар війни, 
зазнала значних матеріальних і людських втрат 
(лише під час оборони Севастополя у сухопутних 
військах російської армії загинуло понад 25 тис. ук
раїнців '7). Український народ із честю витримав 
суворі воєнні випробування. Після закінчення Крим
ської війни 1853-1856 рр. відбулися деякі позитивні
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зрушення в промисловості та економіці України. 
Зросла потужність насамперед підприємств, що пра
цювали на воєнні потреби -  Київського заводу “Ар
сенал”, Луганського ливарного, Шосткинського 
порохового. Миколаївського суднобудівного та ін.

На Півдні України розпочалося будівництво заліз
ниць. Першу в Криму і взагалі в Україні залізницю 
збудували в роки Кримської війни британці між Ба
лаклавою і Севастополем, але після закінчення бойо
вих дій вона була ліквідована. У 1862-1864 рр. була 
збудована Одеська залізниця -  перша на території 
України, потім мережа їх як державних, так і приват
них до середини 90-х років XIX ст. становила тут 
більше 7 тис. верст. Інтенсивно будувалися й шосей
ні дороги. Відомий державний діяч у Криму
В.М. Княжевич запозичив в Австро-Угорщині досвід 
будівництва доріг з застосуванням асфальту і актив
но використав його для прокладення північно-крим
ських шляхів сполучення. Головним у суспільному 
житті держави після поразки у Кримській війні стала 
відміна 19 лютого 1861 р. кріпацтва, проведення у 
60-70-х роках низки професивних реформ. Частково 
усе це позитивно позначилося й на становищі україн
ського народу, але ці зміни мали загальноросійський 
характер і аж ніяк не впливали на національне від
родження України. Досвід Кримської війни був вико
ристаний під час проведення військової реформи 
1862-1874 рр. в Росії, яка здійснювалася під керівниц
твом військового міністра генерал-ад’ютанта Д.О. Мі- 
лютіна. Її основним завданням було переоснащення
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армії найновішими видами зброї. Замість рекрут
ських наборів вводилася загальна військова повин
ність, що збільшувало чисельність підготовленого до 
бойових дій військового резерву. Створювалися вій
ськові округи, у тому числі в Україні -  Київський та 
Одеський (1862 р.) і Харківський (1864 р.). Військо
ва реформа передбачала навчання солдатів, насампе
ред, всьому тому, що необхідно було для ведення 
тогочасного бою, та вдосконалення командного 
складу. Для цього Військове міністерство відкрило 
при Московському, Київському та Єлисаветград- 
ському юнкерських училищах спеціальні відділення 
для підготовки офіцерів, які мали посідати в армії 
більш високі посади і мати досвід ведення бойових 
дій. Досвід Кримської війни широко використовува
ли зарубіжні військові, зокрема у громадянській вій
ні 1861-1865 рр. в США, в австро-прусській війні 
1866 р., франко-прусській війні 1870-1871 рр., росій
сько-турецькій війні 1877-1878 рр. та інших війнах, 
що відбувалися у другій половині XIX століття.

Після завершення Кримської війни 1853-1856 рр. 
багато її учасників, насамперед героїв оборони Се
вастополя, поєднали свою долю з Україною. Відомий 
хірург, основоположник воєнно-польової медицини, 
член-кор. Петербурзької АН, доктор, професор 
М.І. Пирогов після участі в Севастопольській оборо
ні 1854-1855 рр. займався педагогічною та освітян
ською роботою. У 1856-1858 рр. М.І. Пирогов був 
попечителем Одеського, а з 1858 р. по 1861 р. Київ
ського учбового округу. В Україні вчений сприяв
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створенню мережі недільних шкіл, був одним з іні
ціаторів створення Одеського університету в 1865 р. 
З 1866 р. видатний медик жив переважно в Україні, 
зокрема у своєму маєтку в с. Вишні на Вінниччині та 
займався медичною практикою. Саме тут 5 грудня 
1881 р. він і помер. У 1947 р. будинок у с. Вишня, пе
рейменованого в с. Пирогове, стало музеєм-садибою 
М.І. Пирогова. Після Кримської війни один із героїв 
оборони Севастополя генерал-інженер Е.І. Тотлебен 
взяв участь у спорудженні у 1872 р. Нової Печерської 
фортеці у Києві. У 1876 р. він очолював будівництво 
оборонних споруд на Чорноморському узбережжі, що 
стало можливим після того, як у 1870-1871 рр. після 
поразки Франції у війні з Пруссією Росія відмовилася 
визнавати умови Паризького мирного договору 1856 р. 
Крім своїх професіональних навичок, які він здобув 
під час Кримської війни 1853-1856 рр., генерал брав 
активну участь у боротьбі проти революційного теро
ризму в Україні на рубежі 70-х -  80-х років XIX ст. 
Але ще до цього Е.І. Тотлебен “увійшов” в історію ор
ганізації терактів проти імператора Олександра II. 
Один із членів революційного гуртка “Ад” -  Д. Кара- 
і(ОЗов вирішив організувати у Петербурзі замах на 
Олександра II. Теракт був здійсненний 4 квітня 1866 р. 
у Літньому саду під час прогулянки імператора, але 
невдало. На заваді терористу-дворянину став селянин 
Й. Комісаров, який вибив зброю у Каракозова. Існує 
версія, що Каракозову ніхто не став на заваді. “Рятів
ником імператора” зробив Комісарова генерал 
Е.І. Тотлебен -  герой оборони Севастополя під час
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Кримської війни. Він розумів, що “героїзм” просто
го селянина позитивно вплине на суспільство. За 
збігом обставин Комісаров був земляком І. Сусані- 
на, який ще у 1613 р. ціною власного життя вряту
вав від польських інтервентів першого царя з ди
настії Романових -  Михайла. У тому, що більш як че
рез 250 років знову костромський селянин рятує ро
сійського імператора Романова, була якась символі
ка. На першому ж після замаху допиті у III відділен
ні Д. Каракозов заявив, що ніхто йому не вибивав 
зброї, а не влучив він у царя, бо дуже поспішав. Але 
запущена Е.І. Тотлебеном легенда про врятування 
земляком Сусаніна Олександра II назавжди увійшла 
в історію Царської Росії. Замахи на Олександра II 
продовжувалися і в наступні роки. 2 квітня 1879 р. бі
ля Зимового палацу терорист О. Соловйов 5 разів 
стріляв у Олександра II, але промахнувся, був схоп
лений поліцейськими і жандармами, коли спробував 
зробити шостий постріл з револьвера “ведмежат
ник”. Цей замах не викликав особливого резонансу в 
суспільстві, але дав змогу властям розпочати інтен
сивну боротьбу проти тероризму, у  Олександра II до 
цього не було особистої охорони, і, щоб врятувати 
своє життя, він мав бігти через площу перед своєю ре
зиденцією, ухиляючись від куль терориста. Після цьо
го замаху у царя з’явилася постійна охорона -  спеці
альний загін кубанських козаків, які всюди супровод
жували його. Згідно з вироком Верховного суду за 
спробу царевбивства О. Соловйова стратили 28 травня 
1879 р. 5 квітня Олександр П видав наказ про організацію
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шести тимчасових генерал-губернаторств для нещад
ної боротьби з крамолою, що фактично означало 
введення в країні воєнного стану.

Вони були створені у основних центрах поширен
ня революційної пропаганди і тероризму -  Петербур
зі, Харкові та Одесі, а генерал-губернаторам Москви, 
Києва та Варшави надавали аналогічні права. Гене- 
рал-іубернаторам підпорядковувалися не лише гу
бернії, де вони знаходилися, а й суміжні з ними, в 
яких їм були підлеглі представники влади, що відпо
відали за охорону громадського порядку, війська, 
прокуратура, суди і т. ін. Вони мали право заарешто
вувати і судити усіх, кого підозрювали в тероризмі, 
революційній пропаганді, антиурядових настроях. 
Згідно з указом від 5 квітня 1879 р. до військових су
дів притягалися усі, хто порушував існуючі закони 
або здійснювали антиурядові злочини (указом від 9 
серпня 1878 р. цей закон поширювався лише на осіб, 
які звинувачувалися у збройному опорі представни
кам влади, або нападали на посадових осіб, тобто 
здійснювали терористичні акцГі).
, 7 квітня тимчасовими генерал-губернаторами Се
нат призначив воєначальників, які відзначайся в ос
новному у російсько-турецьких війнах -  Й.В. Гурка 
(Петербург), Е.І. Тотлебена (Одеса), М.Т. Лорис-Ме- 
лікова (Харків). Е.І. Тотлебену були підпорядковані 
Херсонська, Катеринославська, Таврійська і Бесса
рабська губернії.

В Україні “занадто жорстокими і рішучими бор
цями” з “крамолою” були одеський і київський
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генерал-губернатори. Е.І. Тотлебен за рік свого пере
бування на посаді тимчасового воєнного губернатора 
(з 7 квітня 1879 р. по 18 травня 1880 р.) вислав 104 
революціонери зі своїх володінь, віддав військово- 
окружним судам 31 терориста, 5 з яких було страче
но в Одесі і Миколаєві (Д. Лизогуб, С. Чубаров, 
Л. Давиденко, С. Вітеннберг і І. Логовенко). Будучи 
тимчасовим генерал-губернатором Е.І. Тотлебен ви
конав постанову, оголошену ще раніше Одеським 
військово-окружним судом про винесення смертного 
вироку терористам В. Малинці, Л. Майдановському 
та І. Дробязгіну за замах на провокатора М. Горино- 
вича. Однак жорстока боротьба Е.І. Тотлебена не 
врятувала Олександра II від убивства народовольця- 
ми-терористами 1 березня 1881 р.

З Україною пов’язана післявоєнна доля штабс-ка
пітана О.В. Мельникова, який у ході підземної мінної 
війни врятував 4-й бастіон від висадження його 
французами у повітря. У січні 1855 р. О.В. Мельни- 
ков здійснив випереджувальний вибух у викопаному 
французькими саперами підземному тунелі і вряту
вав легендарний бастіон. Він здобув за свій героїч
ний вчинок славу як у захисників Севастополя, так 
і в союзників, але потрапив за свою ініціативу в не
милість генерала Е.І. Тотлебена, що загальмувало 
його його кар’єрний ріст військового. 15 травня 
1855 р. О.В. Мельников дістав тяжке поранення і 
залишив Севастополь. Після Кримської війни 
О.В. Мельников жив у Києві на вулиці Жилянській. 
Французькі сапери пам’ятали його і одного разу
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Генерал-майор 
О.В. Мельников

прислали з Парижу в Київ 
своєму колишньому ворого
ві золотий перстень, на яко
му схематично був зображе
ний 4-й бастіон, прикраше
ний по краях діамантами. 
Цей факт зайвий раз засвід
чує твердження воєнних іс
ториків, що Кримська війна 
була останньою “джентль
менською війною”, коли 
противники могли гідно оці
нити подвиги своїх ворогів. 
О.В. Мельников носив пер-

стень на вказівному 
пальці до кінця життя і 
приховував його поход
ження. Г енерал-майор 
О.В. Мельников помер 
1 листопада 1879 р. у 
Києві і був похований на 
Байковому кладовищі 8.

Доля матросів та сол
дат, які брали участь у 
Кримській війні і стали 
її легендарними героя
ми, особливо під час ге
роїчної оборони Севас
тополя 1854-1855 рр.,
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склалася після її завершення по-іншому. Так 
.наприклад знаменитий севастопольський герой, май
стер вилазок у тил ворога -  флотський унтер-офіцер 
Петро Кішка. Після поранення і закінчення бойових 
дій він повернувся у рідне село Ометинці Гайсинсько- 
го повіту на Поділлі. Звідси він був відданий поміщи
ком К. Яповицьким за підозру у зв’язках з повстанця
ми У. Кармелюка в рекрути і потрапив на Чорномор
ський флот. Уславлений герой Кримської війни не мав 
землі і змушений був стати чумаком та ходити по сіль 
у Миколаїв, Херсон і Одесу, а потім працювати лісни
ком. У 1863 П. Кішка знов потрапив на військову 
службу, але вже на Балтійський флот. У Петербурзі він 
зустрівся з генерал-лейтенантом С.О. Хрульовим, та
кож відомим героєм оборони Севастополя. Завдяки ос
танньому П. Кішка отримав присвоєний йому ще в ро
ки севастопольської оборони золотий Георгіївський 
хрест 2-го ступеня, що давав йому певні пільги. Про
служивши на Балтійському флоті 4 роки, П. Кішка по
вернувся в Україну, де одружився, звільнився з кріпац
тва та мешкав більш-менш пристойно у рідному се
лі. 1 лютого 1882 р., у віці 54 років герой оборони чор
номорської військової фортеці помер і був похований 
на батьківщині. У Севастополі П. Кішці було встанов
лено бюст. Ім’я П. Кішки назавжди увійшло в історію 
1 стало втіленням героїчного подвигу десятків тисяч 
невідомих героїв -  солдат і матросів, зокрема україн
ців, учасників Кримської війни 1853-1856 рр. і героїч
ної оборони Севастополя.

Перша фронтова сестра милосердя, яка надала
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допомогу пораненим російським солдатам на полі бою 
на р. Альмі, Дар’я Лаврентіївна Михайлова, була уро
чисто названа Дашею Севастопольською. Це стаїю 
підтвердженням її рішучості, мужності, самовідданос
ті у виконанні тяжкої роботи шодо врятування і ліку
вання поранених захисників героїчної морської форте
ці. Дар’я Михайлова рятувала захисників Севастополя 
не лише тому, що була патріоткою, -  її батько був мо
ряком і загинув у битві під Синопом. Відважну медсес
тру нагородили у 1855 р. золотою медаллю “За усер- 
дие”. Вона була єдиною сестрою милосердя “нижчого 
звання”, яка відзначилась під час оборони Севастопо
ля і була удостоєна такої високої нагороди. Крім меда
лі, цар нагородив її грішми -  подарував 500 рублів та 
пообіцяв видати ще 1000, коли вона вийде заміж. Даша 
Севастопольська у розпалі оборони міста, у червні
1855 р. одружилася з рядовим Максимом Хворостовим 
у Севастопольській морській госпітальній церкві. Во
на показала князю М.Д. Горчакову свідоцтво про одру- 
ження^і царський документ про її нагородження. Го
ловнокомандуючий виконав обіцянку імператора і ви
дав Д. Севастпольській тисячу рублів. Після цього во
на з чоловіком виїхала у Миколаїв, але шлюб виявив
ся невдалим, і вона розлучилася з чоловіком та повер
нулася у Севастополь. Тут вона купила трактир. 
Після війни героїня оборони Севастополя 55 років 
прожила у цьому місті. При житті вона стала свід
ком відкриття панорами “Оборона Севастополя 
1854-1855 рр.” Будинок її був споруджений у 1904 р. 
на місці розташування в період оборони 4-го бастіону
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М .Д . Горчаков

інженер-полковником 
0.1. Ембергом. Автором 
животворного полотна
-  художником-баталіс- 
том, уродженцем Оде
си Ф.О. Рубе була зоб
ражена і Даша Севасто
польська, яка принесла 
під час бою воду на пе
редові позиції захисни
ків міста. Панорама бу
ла відкрита у 1905 р. до 
50-річчя оборони Севас
тополя. Практично до 
кінця життя, а померла 
Д.Л. Михайлова у 
1911 р., севастопольська 
героїня знаходилася у

центрі уваги громадськості Росії і назавжди увійшла в 
її історію. Наприкінці Кримської війни усім полеглим 
британцям, французам, туркам, сардинцям з дозволу 
російського імператора було споруджено меморіали. 
Вони зводилися за погодженням усіх захисників Се
вастополя, які допомагали їх будувати. Не знаючи, як 
будуть діяти після взяття Криму англо-французькі вій
ська, головнокомандуючий Кримською армією 
М.Д. Горчаков надіслав 22 вересня 1855 р. наказ вій
ськовому губернатору Сімферополя і таврійському 
цивільному губернатору генерал-майору М.В. Ад- 
лерберґу, яким зобов’язав останнього прийняти
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командування військами, що дислокувалися у м. Сім
ферополі, у разі наступу ворога на місто 5 травня
1856 р. вийшов царський указ про збереження пам’ят
ників та поховань солдат і офіцерів союзницьких 
військ, які загинули під Севастополем та інших місцях 
Росії під час Кримської війни і®. Пам’ять про полеглих 
у Кримській війні воїнів вшановувалася практично до 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Після війни 
англійський меморіал, що постраждав від бомбарду
вання, був просто знищений, а його територію місцева 
влада роздала під дачні ділянки. Знесене було й фран
цузьке військове кладовище, а захоронення вояків 
Сардинського королівства на горі Гасфорта опинилося 
у занедбаному стані, ще в гірших умовах перебували 
розкидані по всьому півострові могили 40 тис. полег
лих турецьких солдатів і офіцерів. Ще раніше радян
ська влада демонтувала ряд пам’ятників “царським” 
адміралам і взагалі героям Кримської війни. До 100- 
річчя закінчення оборони Севастополя була реставро
вана і знову відкрита “Панорама”, а ряд зруйнованих 
раніше пам’ятників героям оборони повернулися на 
площі міста-героя.

Кримська війна дала сильний поштовх розвитку лі
тератури в Росії, зокрема висвітленню важливих, 
насамперед військових та революційних подій на тери
торії України. Головну роль у створенні згаданих тво
рів відіграв учасник бойових дій Л.М. Толстой. У 
1855 р. він написав оповідання “Севастополь в декаб- 
ре месяце”, у якому розповідав про свої враження від 
перебування у місті в листопаді-грудні 1854 р. Тоді ж
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Толстой написав оповідання “Севастополь в має” У 
ньому письменник розповів про бій в ніч з 10 на 11 
травня 1855 р., учасником якого був він сам. У 1856 р. 
Л.М. Толстой опублікував оповідання “Севастополь в 
августе 1855 г.” про найбільш трагічні сторінки обо
рони фортеці -  штурм і її падіння.

У 1906 р. Л.М. Толстой опублікував повість “Божес
кое и человеческое”, яку присвятив боротьбі україн
ських терористів наприкінці 70-х років XIX ст. проти 
самодержавства і розправу царських властей над ними.

Київські терористи викликали величезне захоплен
ня Л.М. Толстого, якому належать слова: “ ...юношу 
прекрасного Осинского повесили в Киеве”. Дмитро 
Лизогуб став прототипом героя його оповідання “Бо
жеское и человеческое” Анатолия Світлогуба. Дуже 
схожий на головного терориста України герой повісті 
Меженецький. Прототипом генерал-губернатора Світ
логуба, який підписав смертний вирок терористу Світ- 
логубу, був герой оборони Севастополя генерал 
Е.І. Тотлебен. Цей твір Л.М. Толстого був особливо ак
туальним, бо вийшов у світ в роки Першої російської 
революції 1905-1907 рр.

1 Крымский архив. -  2003. -  №9. -  C .l5.
Шіфокорад А.Б. Указ. соч. -  С.494-496.

д Там же. -  С.496.
 ̂Восточная (Крымская) война 1853-1856 годов... -  Т.2. -  С.212.

. Егер О. Всемирная история: В 4 т. — Изд. испр., доп. -  М.: АСТ, 2000.
Родина. -  1995. -№ 3-4. -  С.130-131; Нариси з історії дипломатії

У України. -  K., 2001. -  С.301; Реєнт О.П. Назв, праця. -  С.91.
g Волковинський В.М. Назв, праця. -  С.44.
Q Держархів м. Севастополя. -Ф.11.-Оп.1.-Спр.39.- Арк.21 зв.-22.
^ДААРК. -  Ф.26. -  Оп.4. -  Спр.1542. -  Арк.1, 4.

Там само. -  Ф.27. -  Оп.1. -  Спр.6643. -  Арк.5.
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ЕПІЛОГ

^  ніціатива відзначати 150-річчя Кримської війни 
1853-1856 рр. виникла в Англії та Франції, і не 

тому, що вони були переможцями у ній. У англійських 
та французьких збройних силах дотепер збереглися 
назви полків, які брали участь в боях в Криму і зазна
ли великих втрат. За півтора сторіччя вони воювали у 
Першій та Другій світових війнах, у другій половині
XX ст. у них служили аристократи й короновані особи 
Англії. У середині вересня 2004 р. у Криму зібралися 
представники країн, які воювали в Кримську війну, 
щоб вшанувати пам’ять своїх героїчних предків.

Силами України і властей Криму, а також воюючих 
країн до 150-річчя Кримської війни відбудували сол
датські пам’ятники у с. Віліне Бахчисарайського райо
ну, де відбулася битва на р. Альмі, та у Севастополі. В 
Криму ховали переважно рядових, а генералів та бага
тьох офіцерів відвозили для цього в столицю або їх 
садиби. До ювілейної дати було споруджено британ
ське кладовище біля селища Деркачі, п’ять пам’ятни
ків полеглим воїнам; туркам у районі Кілен-балки, 
італійцям (у Кримську війну це були підлеглі коро
лівства Сардинія) -  біля підніжжя гори Гасфорта, 
французам -  на п’ятому кілометрі Балаклавського шо
се, п’ятий було названо “Камінь примирення”, і до 
нього покладали вінки усі учасники урочистих заходів, 
які потім разом заклали сквер “Пам’яті полеглих”

Кримчани випустили серію книг, які розповідають
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про вшанування полеглих у кримській війні солдат, 
офіцерів та генералів усіх держав, які брали в ній 
участь. Особливий інтерес становлять розповіді про 
ставлення до могил, кладовищ та пам’ятників за 150 
років з часу, що минув після Кримської війни •.

Крім людських втрат, країни-учасники Кримської 
війни зазнали значних матеріальних збитків: Росія -  
500 млн руб., союзники -  близько 600 млн руб. 2

Україна зазнала особливих тягот війни -  забезпе
чення військ продовольством та фуражем і доставка по 
бездоріжжю. Непомірні податки, рекрутські набори 
виснажували сільське господарство, південноукраїн
ським губерніям загрожували голод та епідемії, масові 
селянські заворушення на зразок “Київської козаччи
ни” Але український народ гідно поборов усі воєнні 
труднощі і зробив свій гідній внесок у завершення, хо
ча й не переможне. Кримської війни 1853-1856 рр.

Разом з представниками інших держав Україна 
урочисто відзначила 150-річчя Кримської війни -  
найбільшої на українських землях у XIX ст.

Примирення між основними воюючими країнами у 
період Кримської війни -  Англією, Францією та Росі
єю (пізніше СРСР) відбулося в роки Першої та Другої 
світових воєн (1914-1918 та 1941-1945 рр.), коли колишні 
вороги воювали як союзники проти головних своїх 
супротивників, що становили небезпеку всьому світові.

' Историческое наследие Крыма. Номер посвящается 150-летию 
*^рымской войны -  2004. -  № 6-7. Шавшин В Т  Севастополь в пери
од ^рымской войны.

Отечественная история. История Росии с древнейших времен 
ДО 1917 года. Энциклопедия Т. 3. -  С. 180.
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ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ п о д ій  
КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ 

1853-1856 рр. 

(Дати наводяться за новим стилем)

Ї853
січень -  лютий Конфіденційна пропозиція 

Миколи І про розподіл 
Османської імперії між Росією та 
Англією, викладена імператором 
у бесіді з послом Великобританії 
сером Гамільтоном Сеймуром

9 лютого

27 лютого

Таємна депеша міністра 
закордонних справ 
Великобританії лорда Джона 
Росселя, що відхиляла 
пропозицію Миколи І

Таємна угода між Англією та 
Францією про координацію дій, 
спрямованих проти Росії

березень-травень Посольство надзвичайних справ на 
чолі з князем О.С. Меншиковим у 
Константинополі передає вимогу 
Росії про надання їй права протегу
вання над усім православним на
селенням Османської імперії
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13-14 червня

26 червня

4 липня

Англійська і французька ескадри 
стали на якір у Безикській бухті, 
розташованій біля входу в 
Дарданелли

Микола І віддає наказ головно
командуючому Південною ар
мією князеві М.Д. Горчакову 
зайняти васальні турецькі 
придунайські князівства -  
Молдавію і Валахію

Російські війська на чолі з 
генерал-ад'ютантом І.Р. Анрепом 
переходять річку Прут і 
займають князівства

26 вересня

29 вересня 
7 жовтня

4 жовтня

Султан Абдул-Меджид в 
ультимативній формі вимагає від 
Миколи І вивести війська з 
Молдавії й Валахії. Вимогу 
залишено Росією без відповіді

Чорноморський флот забезпечує 
доставку сухопутних військ і 
артилерії з Севастополя і Одеси в 
Сухумі

Туреччина оголошує Росії війну
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23 жовтня

29 жовтня

листопад

1 листопада

4 листопада 

17 листопада

Османська імперія починає 
воєнні дії проти Росії, 
обстрілявши загін канонерських 
човнів і пароплавів, що йшли 
Дунаєм

Англо-французька ескадра, 
порушуючи договір 1841 р., що 
забороняв військовим судам вхід 
у протоки, стає на якір у 
Дарданеллах

Лондонська й Паризька біржі 
починають оформлення золотого 
займу на військові цілі для 
Туреччини у розмірі 2 млн 
фунтів стерлінгів

Найвищим маніфестом Микола І 
оголошує стан війни з 
Туреччиною

Битва на Дунаї при Ольтеніці

Перший в історії бій парових ко
раблів: російський пароходофре- 
гат “Володимир” під командуван
ням капітан-лейтенанта Г.І. Бута- 
кова (з віце-адміралом В.О. Кор- 
ниловим на борті) після
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ЗО листопада

З грудня

грудень

тригодинного бою примусив 
турецкий пароходофрегат 
“Перваз-Бахрі” спустити прапор

Ескадра Чорноморського флоту 
Росії під командуванням віце-ад- 
мірала П.С. Нахимова завдає по
разки турецькій ескадрі при Си- 
нопі. Командуючого турецькою 
ескадрою віце-адмірала Осман- 
пашу взято у полон

Англо-французька ескадра, шо 
стояла в Босфорі, відряджає 4 
пароплави в Чорне море для 
розвідки

Туреччина отримує від Франції 
та Англії золотий займ

1854
6 січня

7 січня

перша половина 
січня

Битва на Дунаї при Четаті

Декрет Наполеона III про призов 
на військову службу резервістів

Л.М. Толстого на його прохання 
переводять з Кавказу в діючу 
армію на Дунай
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16 січня

28 січня

лютим

13 лютого

21 лютого

2 березня

З березня

Англо-французька ескадра 
виходить у Чорне море й прямує 
до Синопу

Російська місія на чолі з графом 
О.Ф. Орловим прибуває до Відня 
для переговорів про нейтралітет 
Австрії і Пруссії. Переговори не 
принесли бажаних результатів

Британські війська прямують на 
Мальту

Призначення лорда Ф.Дж. Раґла
на головнокомандуючим британ
ськими експедиційними силами

Росія оголошує про скасування 
дипломатичних стосунків з 
Англією й Францією

Ультимативна вимога Англії в 
двомісячний термін вивести 
російські війська з Дунайських 
князівств

Ультимативна вимога Франції в 
двомісячний термін вивести 
російські війська з Дунайських 
князівств
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23 березня

24 березня

27 березня

28 березня

10 квітня

11 квітня

15 квітня

16 квітня

20 квіквітня

Російські війська переходять на 
правий берег Дунаю

Наполеон III призначає 
головнокомандуючим “Східною 
армією” мфшала А. Ж. Л. Сенг-Арно. 
Початок облоги російськими вій
ськами турецької фортеці Сілістрії

Франція оголошує війну Росії

Великобританія оголошує Росії 
війну

Великобританія і Франція укла
дають договір про союз

Росія оголошує війну 
Великобританії і Франції

До союзницького договору 
Великобританії і Франції приєд
нується Туреччина

Князя О.С. Меншикова призначають 
головнокомандуючим сухопутними 
і морськими силами в Криму

Австрія і Пруссія підписують кон
венцію про неіпралітет,що, факгачно,
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означало створення військового 
союзу проти Росії

22 квітня Бомбардування Одеси англо-
французькою ескадрою. Спроба 
висадки десанту, припинена вог
нем російських берегових батарей

квітень -  травень Концентрація британських і
французьких військ у Константи
нополі

12 травня Англійський паровий фрегат 
“Тигр”, що сів на мілину побли
зу Одеси, спалено, а екіпаж узято 
в полон

перша половина Австрія оголошує призов резер- 
травня вістів і концентрує війська

на східному кордоні

19 травня

червень

Маршал Сент-Арно і лорд Раґлан 
приїжджають у Варну для пере
мовин з Омер-пашею

Армії союзників прибувають у 
Варну, щоб підтримати турецькі 
війська біля Дунаю

Початок епідемії холери
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перша половина 
червня

23 червня

28 червня

27 липня

28 липня

Австрія укладає з Туреччиною 
угоду про військове співробіт
ництво

За наказом М.Д. Горчакова ро
сійські війська знімають облогу 
фортеці Сілістрія

Британське і французьке 
представництва приймають 
рішення про висадку в Криму та 
зруйнування російської військо
во-морської бази в Севастополі

Закладення храму Святого Рівно
апостольного Князя Володимира 
за участю архієпископа Херсон
ського і Таврійського Інокентія 
(Борисова). Склеп, що існував на 
місці храму, де покоївся прах ад
мірала М.П. Лазарєва, стане уси
пальнею адміралів В.О. Корнило- 
ва, В.І. Істоміна, П.С. Нахимова, 
які загинули під час оборони 
Севастополя

Російська Дунайська армія зали
шає Валахію
Австрійські війська займають те
риторію Валахії
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6 серпня До маршала Сент-Арно й лорда
Раґлана у Варну прибуває з 
Кавказу делегація від Шаміля на 
чолі з його родичем -Ніаб-пашею. 
Переговори, які мали на меті 
спонукати союзників висадитися 
на Кавказі, не дали результатів

липень -  серпень У Варні шириться епідемія холери

14 вересня

15 вересня

19 вересня

20 вересня

23 вересня

Висадка союзників у Криму, в 
затоці Каламіта у Євпаторії

Російська Дунайська армія зали
шає Молдавію
Територію Молдавії займають 
австрійські війська

Початок наступу на Севасто
поль. Сутичка на річці Булганак

Битва у долині річки Альма. На 
полі бою Даша Севастопольська 
вперше надає допомогу поране
ним російським солдатам

Затоплення кораблів Чорномор
ського флоту біля входу в Севас
топольську бухту
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25 вересня

26 вересня 

29 вересня

вересень -  
листопад

Початок просування союзників 
до Севастополя

Оголошення облоги 
Севастополя. Початок 349-денної 
оборони міста

Маршал Сент-Арно у зв'язку з 
захворюванням на холеру 
передає командування 
французькими військами генера
лу Ф.А.С. Канроберу

Англійські війська займають 
Балаклаву

Французькі війська займають 
Камишову і Козачу бухти

Смерть маршала Сент-Арно від 
холери по дорозі в Константино
поль

Створення суходільної системи 
оборони Севастополя

163



В.М. Волковинський, О.П. Реєнт

З жовтня 
видає

7 жовтня 

17 жовтня

25 жовтня

26 жовтня

4 листопада

5 листопада

14 листопада

Віце-адмірал В.О. Корнилов 
наказ про створення на Північній 
стороні Братського кладовища 
російських солдатів та матросів

Початок спорудження під 
Севастополем союзниками 
окопів і батарей

Перше бомбардування 
Севастополя. Загибель віце- 
адмірала В.О. Корнилова

Битва при Балаклаві

Сутичка “Малий Інкерман”

Флоренс Найтінґейл і 38 
британських медсестер прибули 
до Константинополя

Битва під Інкерманом

Під час бурі на Чорному морі і 
загинуло більше ЗО і пошкоджено 
понад 40 к(̂ >аблів союзників (у тому 
числі найкращий англійський 
гвинтовий пароплава “Принц” 
біля Балаклави)
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19 листопада Підпоручик Л.М. Толстой,
домігшись переведення із
Дунайської армії у Крим,
прибуває в Севастопольській
гарнізон

24 листопада До Севастополя прибуває хірург
М.І. Пирогов і починає роботу в
лазареті на батареї № 4

2 грудня Підписання Австрією договору
про союз 3 Англією та Францією

18 грудня Указ Миколи І про зарахування
місяця служби за рік у період
оборони Севастополя

1855

квітень 1855

5 січня

Англії, Франції, Росії та 
австрійського міністра іноземних 
справ, що мала на меті 
підготовку мирних переговорів, 
зазнає краху

Висадка у Криму турецьких 
військ на чолі з генералом 
Омер-пашою

165



В.М. Волковинський, О.П. Реєнт

22 січня

5 лютого 

18 лютого

27 лютого

2 березня

5 березня

19 березня

Королівство Сардинія приєдну
ється до Англії і Франції та ого
лошує Росії війну

Лорд Г.Дж. Пальмерстон стає 
прем'єр-міністром Англії

Невдалий штурм Євпаторії 
російськими військами під 
командуванням генерала 
С.О. Хрульрва

Микола І відправив у відставку 
князя О.С. Меншикова

Командування російськими 
військами в Криму доручено ге
нерал-ад'ютанту М.Д. Горчакову

Смерть імператора Миколи І. 
Російським імператором стає 
його син -  Олександр II

У Балаклаву прибуває 
придворний фотограф королеви 
Вікторії -  Роджер Фентон

Загибель контр-адмірала 
В.І. Істоміна
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квітень

9 - 1 9  квітня

В одному із приміщень Георгі- 
ївського монастиря змонтована 
телефонна станція, що з'єднувала 
командування сил союзників з 
Лондоном і Парижем через Вар
ну завдяки підводному кабелю

Друге бомбардування 
Севастополя

17квітня -  
27 травня

Служба Л.М. Толстого на 4 
бастіоні

8 травня

14 травня

19 травня

15-тисячний експедиційний 
корпус Сардинського королів
ства під командуванням генерал- 
лейтенанта А. Ла-Мармора ви
саджується у Балаклаві

Генерал ФАС. Кащх)бер просить 
звільнення з посту командуючого 
французькою ^мією через незго
ду зі способами і планами ведення 
військових дій союзникам

Генерал Ф.А.С. Канробер передає 
командування французькими вій
ськами маршалу А.Ж.Ж. Пелісьє
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24 -  25 травня

25 травня

червень -  
вересень

Англо-французький флот, 
висадивши десант в 16 000 
чоловік, захопив Керч і Єнікале

Спільна атака військ союзників в 
долині річки Чорна

Ввійшовши в Азовське море, 
англо-французькі кораблі 
піддали обстрілу Бердянськ, 
Генічеськ, Маріуполь, Таганрог, 
Єйськ

6 - 7  червня Третє бомбардування 
Севастополя

13 червня

14 червня

Взяття французами Камчатсько
го люнета

Французькі війська залишають 
Керч, лишивши в місті 
невеликий гарнізон

Англійські війська залишають 
Керч, лишивши в місті 
невеликий гарнізон

В Керчі також залишається 
турецький гарнізон
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17-18 червня

28 червня

12 липня

16 серпень

17 серпня

20 -  29 серпня

5 вересня

6 вересня

8 вересня

Четверте бомбардування та 
генеральний штурм Севастополя

Смерть лорда Ф.Дж. Раґлана. 
Командування військами 
приймає генрал Дж. Симпсон

Загибель віце-адмірала 
П.С. Нахимова

Битва на річці Чорній

П'яте бомбардування 
Севастополя

Спорудження росіянами 
понтонного мосту на Північну 
сторону Севастополя

Шосте бомбардування 
Севастополя

Генерал Омар-паша і турецькі 
війська за наказом султана 
Абдул-Меджида залишають 
Крим і прямують на Кавказ

Другий генеральний штурм 
Севастополя. Взяття французами 
під командуванням генерала
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8 - 9  вересня

15 жовтня

10 листопада

11 листопада

18 листопада

25 листопада 

23 грудня

М.-Е. Мак-Маґона Малахового 
кургану

Перехід російських військ 
понтонним мостом на Північну 
сторону. Закінчення оборони 
Севастополя

Експедиція союзників висаджує 
десант і захоплює за допомогою 
броньованих плавучих батарей 
фортецю Кінбурн біля Одеси

Олександр II відвідав 
Севастополь

Генерал В.Дж. Кодрінґтон 
змінює на посаді командуючого 
англійськими військами 
Дж. Симпсона

Л.М. Толстой відкомандирова
ний із Криму в Петербург

Капітуляція турецького 
гарнізону Карса на Кавказі

Початок знищення всіх росій
ських морських та військових 
споруд у Севастополі
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27 грудня Князя М.Д. Горчакова замінено 
на посаді головнокомандуючого 
російськими військами в Криму 
генералом А.Н. Лідерсом

1856

15 січня Олександр II дає згоду на 
проведення мирних переговорів

лютий -  березень Австрія виступає посередником 
в припиненні військових дій

ЗО березня Підписання Паризького мирного 
договору

ЗО червня Перші кораблі союзників 
залишають Севастополь

12 липня Останні війська союзників
залишають Крим
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ДОДАТКИ
1. Архівні матеріали 

О желании 13-ти послушниц Киево-Флоровского 
монастыря отправиться на фронт в Крым”

* 4'мС'-........ .. ^

‘ґ~Г-̂ '<.̂ . Ґ . , ......

Л'Х'̂ Г̂̂4'.
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Ю формировании в составе 3, 4 и 5 русских пехотных 
корпусов специальных отрядов для ведения 
партизанской войны в тылу противника”
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‘О массовом дезертирстве среди вражеских войск, 
осаждавших Севастополь”

Могг ' ' "
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2. Маніфест імператора Миколи І про оголошення 
ВІІ1НИ Османській Порті від 22 жовтня 1853 року

’«»Шй»Ь)̂ )фмМ>'

м  шммша> ^  ЙЛШ  ̂<і9ХГ<м;
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ДОКУМЕНТИ ПРО СЕЛЯНСЬКИИ РУХ В 
УКРАЇНІ ПІДЧАС ВІЙНИ

№45
Рапорт земського справника в. о. київського, 

подільського і волинського генерал-губернатора
І.І. Васильчикову про об’їзд сіл Станіславчика, 

Тинівки, Лісович Таращанського повіту 
Київської губернії з метою примусити селян 

гр. Браницького відробляти панщину та 
запобігти прагненням їх записуватись в козаки

8 березня 1855 р. 
После донесення моего от 4 марта за № 142, пос

ланного вашему сиятельству, я отправился в уезд и, 
будучи в селениях Станиславчик и Тиновке, дознал: 
имения графа Браницкого сел. Станиславчика при
ходской священник Давид Стрелецкий, после объяв
ления в церкви высочайшего е. и. в. манифеста, 
состоявшегося в 14 день декабря 1854 г.  ̂ дозволил 
крестьянам собраться в его доме и по желанию крес
тьян читал им высочайший манифест, говорил им, 
что если они готовы стать на защиту Отечества, за 
это будет им и ему от начальства похвала. 5 марта я 
собрал четырех почетнейших хозяев-крестьян,

' Весна -  вересень; 1851 р., квітня 28 -  травня 24. С. Черепин Та- 
ращанського повіту Київської губ. Скарги селян (17) орендаря Сан- 
гушка ДО ВІЙСЬКОВОГО губернатора і Миколи І на управителя за вве
дення надмірної панщини і жорстоке поводження; відмова виконува
ти панщину, потрава поміщицького хліба.
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готовность их стать в ряды на защиту Отечества 
одобрил и внущил им заниматься своим хозяйством, 
повиноваться владельцу и местной власти. Восстано
вивши спокойствие, отправился в г. Таращу, чрез 
сел. Лисовичи помещика гр. Браницкого, проезжая 
узнал; тамошние крестьяне, собравшись обществом, 
пришли в дом священника, требовали, чтобы он их 
привел к присяге и записал в казаки по примеру 
керданского приходского священника* Когда свя
щенник в том им отказал, то они, будучи выпивши, 
наносили ему дерзости, выговаривая так из толпы; 
“Горе нам с таким попом, хиба наша церковь не та
кая як кердянская, чи що?”. По случаю наступившей 
ночи и на следующее утро в г. Тараще бывшего тор
га, куда большая часть из них отправилась, прибыв
ши в с. Лисовичи, не застал их, а узнал, что они в
г. Тараще зашли к таращанскому протоиерею** Па- 
халовичу и просили его записать их в казаки. Прото
иерей объявил им, что подобного распоряжения не 
было и нет нигде. За сим я призвал к себе на кварти
ру двух почетных хозяев, узнал от них о готовности 
общества стать в ряды на защиту Отечества, одобрил 
их готовность, а за дерзость священнику приказал, 
как у духовного отца, испросить у него прощение и 
подтвердил заниматься по прежнему хозяйством, по
виноваться местной власти и владельцу. И они оста
лись в полном убеждении довольны.

о  чем вашему сиятельству честь имею рапорто
вать и почтительнейше доложить, что я всемерно

* Див. також док. № 47.
** Священик, ісрей найвищого чину. 
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забочусь о восстановлении спокойствия в уезде, о 
сем же сего числа я донес и господину начальнику 
Киевской губернии за № 160.

Верно: коллежский секретарь Дм. Юров

ЦДІА. -  Ф. 127. -  Оп. 699. -  Спр 145. -Арк. 68-69. 
Засвідчена копія.
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№ 47
Розпорядження в. о. київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора
І.І. Васильчикова чиновнику особливих доручень 

при Київському губернаторові Афанасьеву про 
відрядження його в села Таращанського і 

Васильківського повітів для роз’яснення селянам 
Маніфесту 14 грудня 1854 р., виявлення іі арешт 

організаторів руху ‘̂ Київська козаччина”

19 березня 1855 р. 
При обнародовании в церквях высочайшего Мани

феста 14 декабря 1854 г. священник с. Федюковки в 
Таращанском уезде Павел Вышинский объяснял 
крестьянам высочайший Манифест и, возбуждая в 
них желание ополчиться, по домагательству их, сос
тавил списки тем из них, которые изъявили желание 
стать на защиту церкви и Отечества, об этом священ
ник доводил даже до моего сведения письменно*

По удостоверению дознано, что по обнародовании
Див. також док. № 46, 71.
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в церквях высочайшего Манифеста низведенный за 
пороки из дьякона в дьячки в с. Федюковке Слотвин- 
ский толковал крестьянам Манифест и говорил им, что 
те из них, которые запишутся, заслужат похвалу от на
чальства, и после того крестьяне домогались у священ
ника, чтобы он внес их в список, что он и исполнил.

Увлекаемый СИМ примером, другой священник с. 
Веселого Кута в Таращанском уезде Лисинский 
приглашал крестьян также подписаться на то, что 
они готовы будут, по первому востребованию, опол
читься, но крестьяне от сего отказались.

После сего федюковские крестьяне, внесенные 
священником в список, вероятно по какому-либо 
подстрекательству, пришли к заключению, что они 
записались в казаки и должны быть свободны от гос
подских работ. Крестьяне вразумлены были и оста
лись спокойными.

Но слух об этом распространился по соседним се
лам и произвел там не менее беспокойные толки о 
казачестве, которые увеличил следующий случай не
осторожного действия священника с. Кердан в Тара
щанском же уезде Селинского. Священник этот, без 
сношения с местным полицейским начальством, 
созывал и приводил крестьян своего прихода (с. Кер
дан) к присяге на верноподданство е. и. в. По выпол
нении присяги крестьяне так же домогались у 
священника записать их в списки казаков. Они так 
же принятыми мерами были успокоены.

Но оба эти случая, в Кердане и Федюковке, породи
ли в умах крестьян мысль, что они записываются в
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казачество. Мысль эта разносилась по деревням, как 
видно из полученных донесений: а) таращанского 
исправника от 8 марта за № 159 и б) васильковского 
от 15 марта № 120.

В Таращанском уезде священник с. Станиславчика, 
графа Браницкого, толковал крестьянам Манифест у 
себя на дому, а крестьяне с. Лисович, принадлежаще
го также к имениям графа Браницкого, требовали у 
своего приходского священника привести их к при
сяге и записать в казаки, по примеру керданского 
священника. Крестьяне обоих этих селений, как до
носит исправник, уже вразумлены *.

В Васильковском уезде в селах Саварке, Ольшан- 
це и Синяве, входящих так же в состав имений графа 
Браницкого, крестьяне требовали привести их к при
сяге и записать в казаки. Из первых двух сел крестья
не сейчас были вразумлены исправником, а с. Синя- 
вы на все объяснения исправника отвечали, что они 
хотят служить богу и государю, и согласились испол
нять барщину до разрешения их просьбы, которую 
они будто послали ко мне (и которой доселе не полу
чено). и  при выезде из села исправника объявили 
ему, что будут ждать резолюции и правды от военно
го губернатора.

Кроме сих случаев в том же уезде крестьяне с. 
Острова, подговоренные исключенным за пороки из 
духовенства причетником с. Кердан Костецким, тре
бовали так же у своего приходского священника за
писать их в казаки. Того же домагались и крестьяне

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)

* Див. також док. № 45.
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д. Быковой Гребли (графа Браницкого), но уже они 
убеждены оставаться спокойными. В крестьянах сего 
последнего села произвел некоторое беспокойство 
дворовый человек Корманский, который уверял их, 
будто крестьяне соседнего сел. Синявы присягали. 
Человека этого приказано посадить в тюрьму, а дьяч
ка Костецкого арестовать и васильковскому исправ
нику предписано съехать в Синяву и объявить нес
кольким более влиятельным в обществе крестьянам, 
что они должны спокойно заниматься своим хозяйс
твом и работами владельцам и если последует пове
ление царя идти на защиту св. церкви, то им будет о 
сем объявлено, и те из них пойдут, которые будут 
для сего избраны.

с  высокопреосвященным митрополитом сделано 
уже сношение о вразумлении приходского духовенс
тва, как должны они действовать в подобных важных 
случаях, а из прилагаемого при сем в копии цирку
лярного предписания моего исправникам вы увидете, 
какого образа действий должны в этих случаях дер
жаться полиции.

Между тем, сейчас поручено мною с эстафетою 
донесение таращанского уездного стряпчего о следу
ющем происшествии:

16 сего марта исключенный из духовного звания 
дьячек с. Федюковки приехал в с. Беседку, принадле
жащее графу Браницкому, уговаривал крестьян же 
описаться, по примеру федюковских крестьян, у свя
щенника.

Увлеченные сим крестьяне требовали у священника 
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немедленно записать их в казаки и когда священник 
отказал, то крестьяне с дьячком собрались в питей
ном доме, и когда прибывший вскоре затем в это се
ло местный становой пристав требовал у крестьян 
выдачи ему дьячка, то крестьяне не согласились и 
объявили приставу, что доставят его в с. Федюковку. 
Затем около 100 человек провожали дьячка и по до
роге остановились снова в корчме, в которую прибыл 
и становой пристав с крестьянами из с. Федюковки 
для арестования дьячка, но сии последние приказа
ния пристава не исполнили и дьячек крестьянами с. 
Беседки доставлен был в его дом в с. Федюковку. 
Сюда прибыл и местный пристав, и когда требовал у 
дьячка идти под арест, то крестьяне нанесли грубос
ти и дерзости приставу.

Об этом происшествии я не имел еще донесения 
исправника, который, по словам донесения стряпче
го, занят исследованием в настоящее время сего слу
чая на месте.

Донесение стряпчего я препровождаю вашему вы
сокоблагородию в подлиннике, из коего вы увидите, 
как неосторожно и неблагоразумно действовал ста
новой пристав, который у пьяной толпы мужиков 
требовал выдачи дьячка, созывал другую толпу крес
тьян из села, в котором незадолго пред тем возника
ли так же недоразумения, для действий против пер
вой толпы и, наконец, когда опьянение мужиков дос
тигло крайней степени, пристав домогался у них вы
дачи дьячка, довел до дерзостей и непростительного 
беспорядка крестьян.
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На ваше высокоблагородие я возлагаю успокоение 
и вразумление крестьян, приведение всего в должный 
порядок и исследование истины самого происшествия. 
Посему и поручаю вам сейчас отлравиться в Таращан- 
ский уезд и поступить там следующим образом;

1. Прежде всего найти исправника, от которого и 
получить сведение о происшествии и если бы крес
тьяне еще не были вразумлены и дьячек не был арес
тован, то вместе с исправником отправиться в села 
Беседку и Федюковку и, созвав почетнейших из 
крестьян, прочитать им высочайший манифест о го
сударственном ополчении, вразумить: а) что они от
нюдь не призываются покидать свои дома, семьи, хо
зяйство и работы, но должны спокойно заниматься 
обычными своими работами и исполнять повинности 
владельцу, предписанные инвентарями, что никаких 
казаков нет и не будет и что те списки, которые бы
ли составлены, ничего не значат, а что когда царь по
зовет на службу из Киевской губернии крестьян для 
защиты св. веры, то и тогда пойдут не все, а только 
из них столько, сколько прикажет царь, и об этом им 
объявит начальство и помещики, которых они и дол
жны слушать; б) потом потребовать от них объявле
ния зачинщиков из них, нанесших грубости приставу 
и исследовать вообще этот случай. Обнаружив 
виновных, взять их под арест, внушив при том, 
крестьянам, чтобы они не оказывали ни малейшего 
ослушания, иначе будут строго наказаны. Причем, 
объявите крестьянам, что об участи виновных будет 
вами представлено мне.
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Но таким образом вы поступите в том только слу
чае, если удостоверитесь, что крестьяне виновны в 
буйстве и что таковое не было вызвано действиями 
приставов. В последнем же случае с более виновных 
взыщите легко на месте и затем кончите дело теми 
внушениями, которые объяснены выше.

2. Затем, если бы исключенный из духовного зва
ния дьячок еще не был арестован, то, по сношении с 
местным благочинным, подвергните его с предосто
рожностями аресту.

3. Успокоив и вразумив крестьян сел Беседки и 
Федюковки, действуя в этом случае с исправником, 
вы объезжайте также с исправниками те села и 
деревни, как Таращанского, так и Васильковского 
уезда, в коих возникали описанные выше недоразу
мения и удостоверьтесь, в каком положении находят
ся крестьяне. Везде, где будете проезжать, дадите 
совет священникам, чтобы они не толковали высо
чайших Манифестов и не составляли бы списков и 
смотрели бы за своими причетниками, а в с. Синяве 
Васильковского уезда, если бы до приезда вашего 
крестьяне не были окончательно вразумлены исправ
ником, вы соберете там же почетнейших хозяев и, 
пригласив священника в присутствии вашем прочи
тать им Манифест, сделаете потом им такое же вну
шение, как и крестьянам с. Беседки.

При всех ваших действиях везде имейте ввиду, 
чтобы с одной стороны -  не охлаждать горячности 
крестьян ополчиться на защиту св. веры, а с другой 
-  не поселять в них никаких надежд и мысли о
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неисполнении ими повинностей владельцу по дан
ным правилам, о которых везде внушайте крестья
нам, что они должны исполняться ненарушимо.

При разъездах ваших старайтесь всегда узнавать, 
нет ли людей, которые со злым каким-либо умыслом, 
с целью, быть может, произвести волнение в крес
тьянстве, кои старались бы распространять между 
крестьянами нелепые убеждения и поселять тревож
ные толки. Если вы бы где таких людей заметили, то 
распорядитесь брать их под арест. Исправникам же 
скажите, чтобы они строго смотрели за церковными 
причетниками, в особенности за теми, которые заме
чены в дурных наклонностях и как скоро только 
будут они делать неблагоприятные внушения крес
тьянам, то по сношению с местным духовным на
чальством, задержать их и сдавать в городах в веде
ние местных духовных правлений и сейчас мне о 
подобных случаях доносить.

Когда настоящее предписание по моему приказа
нию было приготовлено, я получил:

1. С эстафетою донесение васильковского уездного 
предводителя дворянства о волнении крестьян с. Вин- 
центовки, которые так же домагались записки их в ка
заки, но при внушениях предводителя и исправника 
объявили, что будут повиноваться, доколе не узнают, 
как будут поступать крестьяне Таращанского уезда.

И 2. Донесение таращанского исправника, приве
зенное уездным предводителем, из которого видно, 
что он не успокоил крестьян, а неосторожным дейс
твием допустил новый беспорядок, и что дьячок
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Слотвинский уже арестован.
При таком положении сего дела и как начальник 

губернии, намеривавшийся лично отправиться в Та- 
ращанский уезд, ныне не отъезжает, необходимо, 
чтобы вы тотчас отправились совместно с советни
ком Киевского губернского правления Янкулио, ко
торый назначается мною для действий вместе с вами 
и которому вы предъявите настоящее мое предписа
ние, прежде всего в с. Беседку, пригласив туда с со
бою таращанского исправника.

Во вразумлении крестьян и в открытии виновных 
происшедшего беспорядка, вы поступите сообразно 
с наставлениями, в настоящем предписании изло
женными и применительно к обстоятельствам.

Если бы для окончательного усмирения крестьян 
вы признавали нужным расквартировать в с. Беседке 
и Федюковке воинскую команду, то на подобный 
случай вы получите от командира 2-ой саперной бри
гады генерал-майора Гартонга предписание началь
нику саперных войск, расположенных вблизи Тара
щанского уезда, о расквартировании по вашему изве
щению части саперов в тех селах, на кои вы укажете. 
Дьячка же Слотвинского вы предложите таращан- 
скому благочинному отправить тотчас в Киев к высо
копреосвященному митрополиту, в чем и должен ему 
оказать содействие исправник.

В действиях же ваших по вразумлению крестьян 
всех других сел, где возникали недоразумения, в том 
числе в с. Винцентовке, вы поступите сообразно с дан
ными вам наставлениями, а проезжая чрез Васильков
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и, узнав от исправника обо всем происходящем во вве
ренном ему уезде, дадите ему наставление о мерах, 
какие он должен принять до ващего приезда.

Как в Таращанском уезде первоначально возникли 
недоразумения, то вы должны употребить благоразу
мие к тому, чтобы успокоить крестьян в сем уезде, в 
особенности в селах Беседке и Федюковке. Исполнив 
это, вы значительно облегчите себя в ваших действи
ях в Васильковском уезде, так как крестьяне из сел 
сего уезда, в коих возникли недоразумения, желают 
сообразоваться с образом действий крестьян Тара
щанского уезда.

Препровождая за сим к вашему высокоблагоро
дию в подлиннике донесения васильковского пред
водителя и таращанского исправника за № 179 про
шу вас, по успокоении и вразумлении крестьян в Та
ращанском уезде до отправления в Васильков прис
лать мне подробное и отчетливое донесение с эста
фетою за общим подписом с советником Янкулио.

Если бы оказалось необходимым объехать и неко
торые села соседних с Таращанским уездом Сквир- 
ского и Каневского, то вы это исполните.

Подорожную и примерно на прогоны — 200 руб. се- 
реб[ром] вы получите от казначея моей канцелярии.

Исправляющий должность
генерал-губернатора князь Васильчиков

ЦЦІА. -  Ф. 442. -  Оп. 361а. -  Спр. 317. -А р к  1-8. 
Оригінал.

190



№48
Прохання селян з сіл Малої Ольшанки 

Васильківського і Сорокотяг Таращанського 
повітів Київської губернії до в. о. київського, 

подільського і волинського генерал-губернатора
1.1. Васильчикова доповісти Олександру П про 

готовність вступити до ополчення

22 березня 1855 р. 
Узнавши из прочтенного высочайшего Манифес

та, что нашему природному российскому императо
ру Александру Николаевичу в нынешнее смутное 
время для отечества нашего нужны чрезмерные 
воинские силы, мы по мановению августейшего мо
нарха нашего согласны вооружиться против врагов 
России поголовно.

О каковом желании нашем всепокорнейше просим 
ваше сиятельство доложить е. и. в. В верности же и 
преданности государю-императору нашему знаком 
святого креста подписуемся: крестьяне с. Малой 
Ольшанки*, д. Сорокотяг **

За всех вышеозначенных крестьян по их проше
нию руку приложил

с. Малой Ольшанки священник
Иоанн Радзиевский

Державний архів Т. Г  Шевченка.

Україна у  Кримській війні (1853—1856 рр.)

*Далі йде 131 ПІДПИС селян.
** Далі йдуть 111 підписів селян.
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№50
Рапорт в. о. київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора
1.1. Васильчикова міністру внутрішніх справ 

Д. Г. Бібікову про переміщення військових 
частин в новий район селянського руху ‘‘Київська 

козаччина*’ містечка Таращу і Білу церкву

26 березня 1855 р. 
После извещения, посланного ващему высокопре

восходительству 22 марта № 2094 о недораіумениях, 
возникших между крестьянами некоторых уездов 
Киевской губернии, когда между владельцами нача
ли распространяться в преувеличенных рассказах о 
действиях крестьян опасения и беспокойство, я приз
нал нужным передвинуть две роты 2-го запасного 
саперного батальона из мест настоящего их располо
жения в м. Фастове и Ольшанке Васильковского 
уезда в г. Таращу и м-ко Белую Церковь, как для 
успокоения сих местностей, встревоженных преуве
личенными рассказами, так и для того, чтобы коман
дированные в те места доверенные лица могли иметь 
некоторую опору для своих действий при вразумле
нии и успокоении крестьян.

Список с посланного мною вследствие того доне
сения господину военному министру долгом постав
ляю представить вашему высокопревосходительс
тву, присовокупляя при том, что по полученным 
мною доселе донесениям ничего особенно важного 
нигде не происходило, были только заблуждения, в
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коих крестьяне, преданные вере своих предков и госу
дарю, думали, что они призываются все на службу 
царскую.

Исправляющий должность 
генерал-губернатора,
генерал-адъютант і князь Васильчиков

ДАРФ.-Ф. 1286. -О п 16 - Спр. 857.-Арк 13. Оригінал.

№ 54
Рапорт генерал-майора корпусу жандармів 
Білоусова в. о. київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора
1.1. Васильчикову про збройну розправу з

селянами Васильківського повіту Київської 
губернії, які зібралися у с. Биковій Греблі

2 квітня 1855 р.
После донесення моего, представленного вашему 

сиятельству от 27 марта за № 2, в ожидании разреше
ния на оное я продолжал внушать повиновение крес
тьянам Быковой Гребли, но они и других деревень 
крестьяне решительно отказались от работ по инвен
тарю на помещика.

В 6 часов вечера 31 числа прибыла в Быковую 
Греблю другая саперная рота. Чтобы отнять возмож
ность местным крестьянам соединиться с крестьянами
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других деревень, как они до того делали, я приказал 
созвать к себе быковских крестьян в 5 часов утра 1 ап
реля, но когда они в числе до 300 человек и тут нача
ли продолжать изъявлять предо мной неповинове
ние, то я решился, под прикрытием обеих рот, зачин
щиков взять из толпы и подвергнуть наказанию.

При этой мере к обращению в повиновение крес
тьян от стороны мельницы показалась толпа мужиков 
в числе может быть до 700 человек и я по этому слу
чаю приказал командиру саперного батальона подпол
ковнику Тимашеву одну роту поставить за воротами 
эконом [ического] двора, на котором находились бы
ковские крестьяне, и их к соединению не допускать.

В то самое время, когда было отдано это приказа
ние, подошел ко мне приехавший в Быковскую Греб
лю исправляющий должность начальника Киевской 
губернии, и затем чрез несколько минут последовали 
выстрелы. Дело было так: толпа хотя и была остере
гаема господином Тимашевым, чтобы не лезла на 
солдат, что они будут стрелять, но, несмотря на то и 
желая отбить наказываемых, крестьяне с криком бро
сились на фронт, схватились за штыки, три из них 
согнули, а один переломили. В этот момент по при
казанию батальонного командира было сделано 
несколько, выстрелов, коими пять человек убито и 
четыре ранено. После чего вся толпа отбежала и 
скрылась. Происшествию этому был свидетелем и 
чиновник особых поручений вашего сиятельства ка
питан Громеко, прибывший в то время с господином 
исправляющим должность начальника губернии.
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Быковские крестьяне только что после этого нес
частного случая начали раскаиваться в своем 
упорстве и просить помилования, обещая все вы
полнять, что требуется от них инвентарным поло
жением. Но не были еще распущены, как в другой 
стороне села показалась новая толпа крестьян чело
век до 300 и, ПОДОЙДЯ к двору, объявила тоже, что 
на помещика работать не будут, а когда узнали о 
покорности быковских крестьян и о Происшедшем 
с первою толпою, то изъявили покорность. Зачин
щики наказаны, прочим приказано разойтись по де
ревням. Толпы эти состояли: та, в которую сделаны 
были выстрелы, из крестьян разных и даже отда
ленных деревень. Вторая -  из крестьян с. Ольшан- 
ки и Сорокотяги; после же дознано было и то, что 
все они по приходе в Быковую греблю другой са
перной роты, в ночь с 31 марта на 1 апреля, вызва
ны были из своих деревень быковскими крестьяна
ми чрез, нарочито разосланных верхами; сверх то
го, к ним шли толпы из сел: Бирюков, Пугачевки, 
Острова и Кожанки, и были уже в соседнем с. Чер
касах, но узнав о происшедшем в Быковой Гребле* 
разошлись.

Это же быковское событие, как известно из полу
ченных сведений, обращает к повиновению селения: 
Черкасы, Попровку, Ольшанку, Пилипчу, Чупиру, 
Потиевку и Кожанки, а из Езерны были присланы 6 
человек с хлебом и солью.

Из прочих селений Васильковского уезда, в коих 
были неповиновения или недоразумения, ожидаются
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сведения о влиянии, какое произведено на крестьян 
быковским событием.

Все три саперные роты находятся теперь в с. Ябло- 
новке.

с  отпуском верно: генерал-майор Белоусов

Державний архів Т.Г Шевченко (архів). -  Ф 34. -  
Арк. 54-55. Засвідчена копія.

№ 55
Донесення генерал-майора корпусу жандармів 

Білоусова та в. о. київського губернатора 
М. О. Веселкіна в. о. київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора
1.1. Васильчикову про збройну розправу з 

селянами Сквирського і Васильківського повітів 
Київської губернії

4 квітня 1855 р.
После донесений вашему сиятельству от 2 сего ап

реля полученные были нами следующие сведения: в 
с. Березной Сквирского уезда -  главном пункте бес
порядков -  собрались люди, со всех тех деревень, ко- 
тор[ые] показаны в рапорте сквирского исправника, и 
еще присоединились к ним крестьяне с. Пустоварки, 
которые отвели туда своего священника и содержали
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вместе с прочими на кирпичном заводе. Священни
кам этим делают разные истязания, держат по целым 
дням без пищи под строгим караулом, купают их в 
холодной воде, водят с поруганием по селениям и бо
лотам босыми ногами и вынуждают их предъявить 
будто бы три года скрываемый указ о вольности. 
Никакие вразумления полицейских чиновников не 
имели успеха и кроме прежде показанных селений в 
донесениях исправника присоединяются к ним дру
гие, в которые подвигаются из с. Логвина крестьяне. 
Полиция бездействовала, ибо ни исправника, ни ста
нового пристава они к себе не допускают.

В Васильковском уезде селения Трушки, Шамраев- 
ка и Матюши также оказывали некоторое своеволие 
отобранием из экономии прислуги и требованием от 
священника объявления подобного же указа, не об
наруживая, впрочем, никакого буйства.

При таких сведениях мы должны спешить приня
тием мер к водворению порядка, в особенности в 
Сквирском уезде, но вместе с сим, имея в виду, что 
часть находящейся в нашем распоряжении воинской 
команды трех рот 2-го запасного саперного батальо
на, состоящего из 500 человек, 180 должны быть от
делены для следования по высочайшему повелению 
в Крым, и сии последние в то же время выступили в 
Васильков, мы воспользовались сим случаем, чтобы 
одновременно принять меры в обоих уездах, и как се
ления Васильковского уезда находились на тракте сле
дования отдельной команды, то с оною отправился чи
новник особых поручений Громека и васильковский
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земский исправник, а в Сквирский уезд -  мы и оста
ющиеся в нашем распоряжении две роты означенно
го батальона.

Имея прежде всего целью наших действий край
нюю осторожность и меры кротких вразумлений 
крестьян в их заблуждении, а потом уже разыска
ние главных виновников, прибыли мы в 9 часов ут
ра в с. Березное.

Воинская команда остановилась в селении, а мы 
отправились к толпе, собравшейся около церкви на 
огромной площади от церкви к селению и к помещи
чьему дому. Там было в виду нашем до 3000 человек, 
вооруженных дручьями. По неоднократному вызову 
нами старших, отделилось, наконец, от толпы нес
колько человек. На вопрос наш о причине такого 
сходбища они отозвались с дерзостью, что они 
пришли в церковь заставить священников объявить 
им указ о вольности и привести их к присяге и что 
они более помещикам принадлежать не хотят. Тут с 
кротостию мы старались разъяснить им их заблужде
ние, говоря внятно все установления и последнюю 
волю государя императора, выраженную в высочай
шем манифесте об ополчении, убеждали их бросить 
дручья, разойтиться толпе и явиться по нескольку че
ловек доверенных от каждого селения, что мы прие
хали не наказывать невинных, а вразумить недоуме
вающих, обращались затем боле к религиозному чувс
тву, растолковывали им всю важность греха за неува
жение их к духовным отцам и спрашивали о священ
никах, ими задержанных. На все сии вразумления и
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вопросы неоднократно твердили одно и то же, что 
повиноваться не хотят и что к ..., а священников до 
объявления указа не дадут. Все убеждения наши не 
произвели ровно никакого действия на успокоение 
толпы и мы решались было, чтобы не произвести 
столкновения, или разместить команду для расквар
тирования в этом селении и ожидать впоследствии 
более благоприятных результатов или, наконец, да
же пройти в другое соседственное селение, чтобы 
во всяком случае не показать только вида отступле
ния, которое должно иметь самое гибельное влия
ние на нравственное превосходство власти и пов
лекло бы неисчислимые последствия своевольства 
черни. Но когда совещались мы о мерах, какие не
обходимо было принять, потому что уже на все 
убеждения наши мы имели в ответ один только бес
смысленный крик целой толпы и когда наконец с 
достоверностию убедились, что все дошедшие до 
нас предварительные сведения подтверждаемы бы
ли самыми виновными крестьянами, в то время 
вдруг ударили в набат на колокольне и вся стояв
шая перед нами огромная масса народа с криком 
бросилась на воинскую команду с дручьями, и пе
ререзав нам дорогу, обошла правый фланг, отреза
ли было экипажи наши и напали на кучеров и прис
лугу, одного из денщиков схватили и с ним лошадь 
штабс-капитана Ворожбина. В то время главная 
масса толпы бросилась на фронт с передней сторо
ны, также с криком и с поднятыми дручьями. В эту 
минуту генерал Белоусов приказал барабанщику
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бить тревогу, по которой люди двух передних ше
ренг сделали выстрелы рядами, по предварительному 
наставлению более для страха вверх. В это время из 
толпы полетели дручья на колонну, из коих один угро
жал даже ушибом полковнику Тимашеву, но был им 
вовремя отражен полусаблею. При этом означенные 
две шеренги присели на колени для заряжения ружей, 
отчего передняя толпа припала на землю, а задняя отх
лынула. В ту же минуту по приказанию генерала уда
рили отбой. Пальба прекратилась, но толпа вслед за 
этим поднялась с земли, кроме четырех -  пяти человек 
убитых, и, соединясь с отступившею было с новым не
истовством бросилась на фронт, и тут уже, по приказа
нию генерала, началась опять пальба. К счастию, сол
даты во время натиска остались невредимы, и только 
одному поломали приклад у ружья, а другого легко 
ударили в шею, но для несчастных заблудших пос
ледствия были горестны. Солдаты, наступая, в свою 
очередь, уже стали стрелять прицельными выстрелами 
и толпа побежала уже тогда, когда оставила на месте 
убитыми 20 и ранеными 40 человек. Экипажи и ден
щик штабс-капитана Ворожбина были отбиты вовре
мя, лошадь же его впоследствии отыскали уже в селе
нии брошенной бежавшими. По прекращению пальбы 
толпа большею частию рассеялась, человек же около 
600, почти предпочтительно принадлежавших сел. Бе- 
резной, были загнаны в церковную ограду и окружены 
32. Тут они показали четырех священников, заключен
ных в церковном притворе: 1 благочинный с. Берез- 
ны, 2 -  с. Логвина, 3 -  с. Пустоварки и 4 с. Ан-
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тоновки; которые и освобождены, а находившиеся 
при них 13 крестьян взяты под арест и отданы под 
строгий караул воинской команды, а крестьяне впредь 
до особого распоряжения по наказании некоторых бо
лее упорных отпущены по домам с должным внушени
ем. Раненые собраны в особенное помещение, в то же 
время подана им первоначальная помощь находив
шимся в селении цирюльником и послан нарочный за 
медиком.

Во время этого несчастного происшествия при
слан был нарочный от капитана Громеки, что он не 
успел убедить стекшихся из трех деревень крестьян в 
одно с. Трушки в количестве более 1000 человек, и 
просил поспешить к нему для принятия каких-либо 
мер, к их убеждению, извещая, впрочем, что эта тол
па особенного буйства не производит. Сообщив 
господину Громеке, чтобы он принимал только одни 
успокоительные меры впредь до нашего возвраще
ния, мы вынуждены были спешить к нему, уже ни
где не останавливаясь, куда и прибыли в 4 часа утра 
сего числа. Здесь благодаря бога кончилось единс
твенно одним разъяснением нашим и впоследствии -  
исправительными мерами взыскания с некоторых бо
лее упорных. О чем буду иметь честь донести ваше
му сиятельству вместе за сим.

С отпуском верно: генерал-майор Белоусов

Державний музей Т.Г Шевченка (архів). -  Ф. 34. -  
Арк. 68-73. Засвідчена копія.
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№ 70
Рапорт командуючого резервною бригадою

18-ї піхотної дивізії Цеймерна Олександру II про 
придушення виступу селян у м-ку Кагарлику 

Київського та збройний опір військовій команді 
селянами з навколишніх сіл у м-ку Корсуні 

Канівського повіту Київської губернії

29 квітня 1855 р. 
Командуемой мною бригады, 6-го резервного бата

льона Белевского егерского полка, командующий 18-й 
егерскою ротою капитан Лопатин, квартирующий с 
ротою по распоряжению исправляющего должность 
киевского военного, подольского и ВОЛЫНСКОГО гене
рал-губернатора генерал-адъютанта кн. Васильчикова, 
в м-ке Кагарлыке Киевского уезда, по команде 2 апре
ля сего года за № 2 донес, что 22 числа марта в 7 часов 
пополудни получил от киевского земского исправника 
Волкова отзыв за № 117, которым просил его собрать 
всех нижних чинов командуемой им рота на ротный 
двор в м-ко Кагарлык для сохранения ротного цейхга
уза* и быть в готовност и по первому его востребова
нию для содействия к успокоению волнующихся крес
тьян м-ка Кагарлыка и окрестных селений. 23 марта в 
10 часов утра исправник Волков дал знать капитану 
Лопатину, что крестьяне м-ка Кагарлыка, собравшиеся 
более 200 человек, по требованию не являются к нему, 
вследствие чего исправник Волков, пригласив с собою 
священников, отправился к ним, и чрез 2 часа была

* Військовий склад зброї і обмундирування. 
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потребована рота, которою были оцеплены все 
собравшиеся крестьяне, но они на увещевания свя
щенников и исправника домагались быть вольными 
казаками, а не помещичьими крестьянами, говоря, 
что в прочих деревнях крестьяне записаны казаками. 
Когда же по приказанию исправника нижние чины 
начали брать мужиков, боле других говоривших и 
волновавших крестьян, то один из них произнес сло
во к крестьянам; “Громада, за мною”, но прикладами 
ружей были остановлены, и из числа их 18 человек, 
более всех возмущавших народ, были взяты и исп
равником Волковым наказаны. После чего остальные 
крестьяне, упав на колена, клялись повиноваться 
властям, и обещали вразумлять детей и потомков, и 
засим в м-ке Кагарлыке водворено спокойствие.

Между прочим исправник Волков объявил капита
ну Лопатину, что кроме крестьян с. Шубовки, взвол
нованных крестьянами соседних деревень Василь
ковского уезда, также взволновались крестьяне селе
ний Липовца, Ставов, Гороховатки, деревень Бендю- 
говки, Яновки и Казимировки, которые, собираясь 
толпами, требуют от приходских священников за
писки на вольность от помещиков, говоря, что они 
работать и повиноваться им не будут. Поэтому капи
тан Лопатин, оставив необходимое число нижних чи
нов в м-ке Кагарлыке для присмотра за цейхгаузом и 
спокойствием жителей, с ротою отправился в селе
ния Шубовку и Липовец, находящиеся в 10 верстах 
от м-ка Кагарлыка. 24 же числа марта, установив в 
этих селениях порядок и спокойствие, оставив здесь
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50 человек нижних чинов под командою подпоручи
ка Ермолова, а сам с остальными нижними чинами 
отправился в сел. Ставы и д. Бендюговку, куда уже 
была собрана и 17-я егерская рота этого же батальо
на, где также установив спокойствие, 27 марта воз
вратился на ротный двор в м-ко Кагарлик.

В повода возникшего волнения в вышепрописан- 
ных местах, исправляющий должность киевского 
военного, подольського и ВОЛЫНСКОГО генерал-губер
натора кн. Васильчиков 7 апреля за № 2527 предпи
сал 6-й резервный батальон Белевского егерского 
полка передвинуть из Киевского уезда в Каневский, 
почему и сделано надлежащее распоряжение.

При следовании же 9 апреля 18-й егерской роты из 
с. Рассава в м-ко Корсунь под командою подпоручи
ка Михеля, который при проходе мимо сел. Ситники 
заметил около церкви толпу народа до 600 человек, 
которые окружили сельского священника и настой
чиво требовали от него указы, дарущие им вольность 
и которые он будто-бы не хотел им показать, при чем 
угрожали ему смертью. В то время подпоручик Ми
хель разделил роту на два взвода, из коих один под 
командою его, а другой подпоручика Ермолова 
подступили с двух сторон к церкви, желая оцепить 
крестьян, но они, заметив нижних чинов, оставив 
священника, разбежались и, набрав кольев, сделали 
наступление против нижних чинов, но подпоручик 
Михель приказал действовать против них приклада
ми ружей. Из числа этой толпы захвачено семь чело
век: Клим Почтарь, Лазарь Кошмар, Михаил Павин,
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Давид Гудзино, Алексей Степаненко, Самойко Бу
рьян и Максим Лавриненко, которые взяты под арест 
и сданы в м. Корсуне гражданскому начальству. Про
чие же крестьяне разбежались.

После сих действий подпоручик Михель, взяв 
священника с семейством, прибыл с ротою в м-ко 
Корсунь благополучно. И апреля за № 194 капитан 
Лопатин донес, что 10 апреля в полдень по дороге, 
ведущей в м-ко Корсунь, показалась большая масса 
народа до 4000 человек. Капитан Лопатин выстроил 
на площади 18-ю егерскую роту и когда толпа наро
да вошла в м-ко Корсунь и не доходя 50 шагов до 
площади — остановилась, из коей, по-видимому 
старшие, вышли с хлебом и солью вперед и все ста
ли на колени в виде раскаяния в своих поступках. Не 
видя же при них никакого оружия, чиновник особых 
поручений подполковник Афанасьев с советником 
киевского губернского правления Янкулио, капита
ном Лопатиным и прочими чиновниками вышли к 
ним навстречу, спросили, зачем они пришли, на что 
объявили, что недовольны своим помещиком кн. Ло
пухиным и хотим быть вольными. Когда же подпол
ковник Афанасьев и чиновник Янкулио начали их 
увещевать, дабы они оставили несправедливое свое 
требование, а обратились бы к раскаянию, тогда по 
команде одного из толпы, стоявшего на левом флан
ге, все встали и с скрывавшими топорами, с заос
тренными палками и другим оружием бросились на 
подполковника Афанасьева, чиновника Янкулио и на 
роту с таким ожесточением, что необходимость
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заставила по них открыть ружейный огонь, чем толь
ко можно было обратить их в бегство. Они были 
преследуемы за местечко, но как в другой стороне 
видна была другая толпа в большем числе народа, то 
рота возвратилась обратно на площадь.

При схватке этой убит топором в голову унтер- 
офицер 18-й егерской роты Яков Сидоров, а из числа 
крестьян убито 11 и ранено 13 человек.

Для сохранения спокойствия и тишины между 
крестьянами и на случай могущего вновь произой
ти волнения и беспорядка в м-ке Корсуне был сос
редоточен весь 6-й резервный батальон Белевского 
егерского полка. С 11 же и по настоящее число ап
реля спокойствие и тишина между крестьянами 
сохраняются.

О таковом происшествии в. и. в. всеподданнейше 
доношу.

Генерал-майор фон Цеймерн

Помітка: Собственною его величества рукой на
писано карандашом: “Капитану Лопатину — благо
воление, нижним чинам — по полтине”. 10 мая 
1855 г. Князь Долгоруков.

ДАРФ. -  Ф. 395. -  Оп. 291. -  Спр. 375. -  Арк. 1-5. 
Оригінал.
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№ 71
Донесення київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора
1.1. Васильчикова міністру внутрішніх справ 

Д. Г. Бібікову про спад селянського руху 
^^Київська козаччина” в Уманському і 
Звенигородському повітах та введення 

віііськових команд у села Бесідку 
Таращанського і Телешівку 

Васильківського повітів для придушення 
селянських виступів

1 травня 1855 р.
Секретно

После отправления к вашему высокопревосходи
тельству отношения моего от 29 минувшего апреля 
за № 3094 получены мною донесения, находящего
ся в Киевской губернии вице-губернатора Веселки
на и уведомления генерал-адъютанта Яфимовича, 
из которых видно, что в тех уездах, чрез которые 
проезжал в последнее время генерал Яфимович, т. е. 
в Уманском и Звенигородском, восстановленный 
порядок и спокойствие не прекращались и никаких 
новых недоразумений не возникало. В Таращан
ском же уезде, в котором недоразумения имели 
начало, в с. Беседке и окрестностях, как доносит 
местный исправник, заметен еще в крестьянстве не
который беспорядок и волнение, поддерживаемое 
несколькими зачинщиками из самих же крестьян.
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Поэтому в это селение направлены воинские коман
ды, присутствие которых образумит крестьян и при
ведет их в порядок, а для открытия и арестования 
зачинщиков посланы в Беседку состоящий при мне 
по особым поручениям подполковник Макаров и та- 
ращанский исправник.

Кроме того, возник случай в с. Телешовке Ва
сильковского уезда, в имении тамошнего уездного 
предводителя дворянства, отставного гвардии 
полковника Гудим-Левковича, где крестьяне насто
ятельно требовали перемены вновь назначенного 
владельцем управляющего. Для внушения сим 
крестьянам всей неосновательности их требования, 
отыскания и наказания зачинщиков подобного 
своеволия командирован состоящий при мне по 
особым поручениям капитан Громеко и для поддер
жания его распоряжений, в случае, если бы упорс
тво крестьян продолжалось и меры убеждения не 
имели успеха, велено направить в окрестности сего 
селения одну роту киевского внутреннего гарни
зонного батальона в усиленном комплекте. Капита
ну Г ромеко предписано, однако, не требовать этой 
роты в с. Телешовку без совершенной крайней не
обходимости. Можно полагать, что меры эти будут 
иметь желанный успех, и что в имении этом, состо
ящем из 600 душ крестьян, порядок будет скоро 
восстановлен без употребления мер особой стро
гости.

Долгом поставляю обо всем этом вашему высо
копревосходительству донести в дополнение к
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прежним отношениям.

Г енерал-губернатор,
генерал-адъютант князь Васильчиков

ДАРФ. -  Ф. 1286. -Оп. 16.- Ор. 857. -  Арк. 106-107. 
Оригінал.
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