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‘Вступ

В європейській історії остання чверть XVIII -  
перша половина XIX ст. -  це період буржуазних 
революцій, інтенсивного протікання промислового 
перевороту, у результаті якого відбувається утверд
ження капіталістичного способу виробництва. Не 
тільки у суспільній думці, а й на практиці набуває 
свого конкретного наповнення поняття «нація». 
Україна не могла залишатися осторонь усіх цих про
цесів, утім, історична доля її корінного народу роз
горталася за зовсім іншим сценарієм. Наприкінці
XVIII ст. український 
етнос був остаточно роз
членований між імперія
ми Романових та Габс- 
бургів. Лівобережжя 
(колишня Гетьманщина),
Слобожанщина, Право
бережжя, Південь Украї
ни опинилися у складі 
Російської, а Східна Га
личина, Північна Буко
вина й Закарпаття -  
Австрійської імперій.

Остання третина
XVIII ст. була періодом 
остаточного нищення ро
сійською імперською по
літикою української ко
зацької держави -  Геть
манщини, та ліквідації 
оплоту козацької воль- 
ності -  Запорозької Січі.
У цей час російський ко
лоніалізм експерименту
вав зі впровадженням в 
усі сфери життя українсь
кого суспільства загальноімперських норм і стандар
тів. Відчутними були зміни у соціальній структурі 
населення: ліквідація козацького стану вилилася в 
перетворення колись вільних вояків на суцільно за
лежних від держави підданих, які, у кращому разі, ма
ли захищати військові інтереси метрополії, а основної 
маси селянства -  на кріпаків. Водночас на Лівобереж

жі та Слобожанщині панівна верхівка -  колишня ко
зацька старшина -  все більше ідентифікувала себе з 
дворянством Росії, убачаючи своє майбутнє в новій 
батьківщині. Звісно, що у системі імперської політики 
не могло не відводитися чільне місце русифікації укра
їнського народу.

Із приєднанням до своїх володінь в останній 
чверті XVIII ст., після переможних війн із Туреччи
ною, колись Дикого степу з його родючими простора
ми і виходом до Чорного моря, російський уряд роз

почав тут черговий експе
римент, який передбачав 
не тільки господарчий роз
виток регіону, а й політику 
штучних змін етнічного 
складу населення внаслі
док переселення на україн
ські причорноморські сте
пи росіян, німців, поляків, 
греків, представників бал- 
канських та інших народів.

Завдяки цілеспрямо
ваній політиці російського 
самодержавства українські 
історичні регіони до сере
дини XIX ст. були відчутно 
уніфіковані за зразком су
то російських територій, 
окрім Правобережжя, в 
якому провідне місце до 
повстання 1830-1831 рр. 
відігравали польські впли
ви. У західноукраїнських 
землях, які потрапили під 
владу Австрійської імперії, 
ситуація була не набагато 

кращою, утім, наявність тут елементів правової сис
теми деякою мірою не тільки згладжувала соціальні 
суперечності, а й давала перспективи для розвитку 
громадсько-політичного життя українців у майбут
ньому.

Українці, розділені кордоном по р. Збруч, потра
пили у становище національної меншини, з якою

А «Богоматір Триручиця». Ікона XIX ст. Чернігівщина
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у Центрально-Східній Європі наприкінці XVIII ст.

мало рахувалися. Фактично уряди Росії та Австрії 
здійснювали щодо них колонізаторську політику, яка 
за своєю спрямованістю й сутністю прирікала україн
ців на обслуговування інтересів метрополії. Імперсь
кий уряд, захищаючи інтереси дворянства, у першій 
половині XIX ст. всіма силами й засобами намагався 
зберегти самодержавний лад та кріпосництво 
(до 1861 р.), не допустити розповсюдження передо
вих, прогресивних ідей, одночасно з соціальним, 
поліцейсько-бюрократичним гнітом посилював і 
національний, придушував визвольні рухи; проводя
чи політику русифікації, перешкоджав розвиткові 
української мови й культури.

Ігноруючи особливості історії, побуту, звичаїв, 
світогляду українців, російські та австрійські мож
новладці прагнули розчинити їх у пануючому етніч
ному середовищі, позбавити можливості для будь- 
яких форм національної самоорганізації. Не в остан
ню чергу це стало можливим через брак прошарку 
української господарської, військово-політичної та 
інтелектуальної еліти. Спольщення й зросійщення 
значної частини верхівки суспільства, перетворення 
її на слухняне знаряддя імперської політики ще біль
ше закріплювало за українцями статус недержавної, 
другорядної нації.

Чимале враження на панівний прошарок спра
вили наполеонівські війни, коли свіжий подих рево
люційних ідей, європейського стилю життя сприяли 
формуванню на українських територіях нового полі
тичного й інтелектуального клімату. Вплив наполео

нівської кампанії сприяв про
будженню серед освічених лю
дей розуміння того, що політич
на система Російської імперії 
вимагає суттєвих змін, яке вия
вилося деякою мірою в масон
стві, та, особливо, в ідеях декаб
ристського руху.

Культурне відродження 
українського народу, яке бере 
свій початок саме в окреслений 
нами історичний проміжок часу, 
набувши своїх виразних форм, 
починало переходити від куль
турно-просвітницької, патріо
тичної діяльності представників 
інтелектуального громадянства 
до політичного спрямування.

Перша третина XIX ст. 
стала часом активності польсь
кого національно-визвольного 
руху в Правобережній Україні, 
який вилився у повстання 
1830-1831 рр. Хоча він реалі
зовував свої суто національно- 

політичні прагнення у боротьбі проти російського 
імперіалізму, його ідеологічні засади в умовах 
поразки визвольних змагань враховували й україн
ський чинник.

На західноукраїнських теренах просвітницькі 
засади «будителів», «Руської трійці» та інших патріо
тів заявили про існування в імперії Габсбургів укра
їнського народу зі своєю культурою, традиціями й 
мовою. Школою політичного гарту стала «Весна 
народів», революційні події в Австрійській імперії, 
які сприяли кристалізації «української ідеї», а водно
час усвідомленню того, якими засобами можна досяг
нути її втілення в життя.

Починаючи з кінця XVIII ст. Південь України 
став регіоном найбільш інтенсивного господарсько
го освоєння. Під неусипним контролем імперського 
центру тут засновувалися і розбудовувалися міста, 
успішно прогресувало на капіталістичних засадах 
сільське господарство й, особливо, розвивалася мор
ська закордонна торгівля. Цей регіон набував важ
ливого значення у формуванні загальноукраїнсько
го ринку.

На сторінках цієї книги у науково-популярній 
формі читач ознайомиться з багатьма цікавими по
діями та фактами, які вказують на багату і водночас 
подекуди драматичну історію України, а також поста
тями, котрі її творили в історичному проміжку пере
ходу від шляхетсько-козацької до народницької доби.

ОлександрДонік



=  Тла&а 1 V

Укршнсьщ ̂ емяі 6 імперії Романовну 
наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст.

З а царювання Катерини II (1762-1796 рр.) імперія Романових внаслідок російсько-турецьких 
воєн 1768-1774 та 1787-1791 рр., поділів Речі Посполитої в 1793 і 1795 рр. закріпилася на 
Чорному морі, приєднала Північне Причорномор'я, Правобережжя, Крим і Кубань, що мало 

важливе значення для подальшої долі українського народу. Епоха правління цієї імператриці, яка у  
світовій історіографії Нового часу одержала назву «просвіченоїмонархії», вважається «золотою добою» 
російського імперського абсолютизму. Його апологети на чолі з Катериною II та її наступниками все 
робили для остаточного нищення України як окремого державного утворення, приведення 
адміністративно-територіального устрою її земель, їх економічного і правового становища, соціальної 
структури, культурно-духовного життя суспільства до загальноімперських норм і стандартів.

Остаточно втративши в кінці XVIII ст. державність, 
українці на довгі десятиліття виявилися приреченими 
боротися за національну окремішність, відстоювати своє 
суверенне право на самовизначення. Так, уже протягом 
60-80-х рр. XVIII ст. уряд Катерини II ліквідував інсти
тути Української козацької держави, коли було скасова

но гетьманство, полково-сотенний устрій, впроваджено 
новий адміністративний лад за російським зразком, пере
творено козацькі полки на регулярні армійські частини, 
запроваджено кріпацтво.

Політика імператора Павла І (1796-1801 рр.), 
котрий був вороже налаштований курсу своєї матері

А «Катерина II -  законодавиця в храмі богині А Імператор Павло І.
Правосуддя». Художник Дмитро Левицький (1783 р.) Художник Степан Щукін

Д
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А Канцлер уряду Катерини II князь Олександр 
Безбородько. Художник Йоган Баптист 
Лампі-старший

А Генерал-фельдмаршал,
київський і подільський генерал-губернатор, 
сенатор Іван Гудович

А Перший міністр народної освіти Російської імперії 
граф Петро Завадовський

Катерини II й перебував під певним впливом високо- 
посадовців, українців за походженням (Олександр 
Безбородько, Іван Гудович, Дмитро Трощинський, 
Петро Завадовський та ін.), не пішла далі так званих

«напівреформ». Замість запроваджених у 80-90-х рр.
XVIII ст. намісництв новий імператор відновив губерн
ський поділ. У 1796 р. на землях Гетьманщини було 
створено Малоросійську губернію з центром у Черніго
ві. Павло І частково відновив судові інстанції Гетьман
щини: нижчі суди -  земський та підкоморський, що роз
глядали цивільні справи. Відновлений був і Генераль
ний суд як найвища інстанція для цивільних і карних 
справ на території Лівобережної України.

Уряд Олександра І (1801-1825 рр.), декларуючи 
повернення до курсу Катерини II, ліквідував ново
введення попередника. У 1802 р. було здійснено поділ 
Малоросійської губернії на дві територіаль- 
но-адміністративні одиниці: Пол
тавську і Чернігівську губернії.
Центр адміністративно-полі
тичного і культурно-гро- 
мадського життя Лівобереж
ної України зміщується до 
Полтави. Було скасовано тра
диційний судоустрій на лівобе
режних землях, де в недоторка
нності залишалися лише 
підкоморські суди.

Срібний рубль 
Павла І (1797 р.). 

Напис «Не нам, 
не нам, а имяни

твоєму» >
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ІЗВОВСЬКВ
МОРЕ

МОРЕ

БІЛОРУСЬ
РОСІЯ

ЛУШЛ

КУБАНЬ

Поразка польського пов
стання 1830-1831 рр. призвела до 

подальшого наступу на традиційні українські уста
нови і норми. За правління Миколи І (1825-1855 рр.)

у містах Лівобережної України (1831 р.), а згодом -  
у Києві (1834 р.) -  було ліквідоване магдебурзьке 
право. Того ж року був скасований підкомор- 
ський суд.

А Імператор Олександр І. А Один з найближчих соратників Олександра І,
Художник Степан ІЦукін міністр внутрішніх справ (з 1802 р.) князь Віктор

Кочубей. Художник Франсуа Жерар (1809 р.)

— ... . . . . .  . . . . . .  /Г



Олександр Юонік. ^ щ д їм д ^  у  склад і двох імперій (останні мверщь XVIII- пернід половина XIX ещ.)

"Памяпіик на відзнаку” 
п овернення Києву 

_ Магдебурзького права 
Споруджено в 1802 р.

А Імператор Микола І. Художник Франц Крюгер (1852р.) А Колона магдебурзького права у Києві. Сучасне фото

ду імперії Романових після російсько-турецьких війн 
в останній третині XVIII ст. У роки правління Павла І 
замість Новоросійського і Вознесенського намісництв 
та Таврійської області постала Новоросійська губернія, 
центром якої був Новоросійськ (1796-1802 рр.). Після 
коронації Олександра І місту повернули первинну 
назву -  Катеринослав (у 1926 р. воно було перейме
новане в Дніпропетровськ). З 90-х рр. XVIII ст. до 
широкого вжитку ввійшла назва «Новоросія», яка 
поширювалася на всю Південну Україну (термін в 
адміністративному сенсі зберігався до 1874 р.). 
У 1802 р. Новоросійська губернія була поділена на 
три губернії: Миколаївську (з 1804 р. -  Херсонська), 
Катеринославську і Таврійську (з Кримом).

На кінець 30-х рр. XIX ст. остаточно сформував
ся адміністративно-територіальний устрій українсь
ких територій, що входили до складу Росії, які були 
поділені на 9 губерній: Чернігівську, Полтавську, 
Харківську, Київську, Подільську, Волинську, Кате

ринославську, Херсонську і Таврійську (тери
торіальні межі цих губерній залишалися 

практично без змін аж до

Ч Герб
Херсонської
губернії

На Правобережній Україні, приєднаній до Ро
сійської імперії після другого поділу Речі Посполитої 
(1793 р.), замість Волинського, Брацлавського і По
дільського намісництв у 1797 р. були створені Во
линська і Подільська губернії, а роком раніше -  від

новлено Київську губернію. Правобережні тери
торії відзначалися певними особливостями 

суспільного устрою, на які, з огляду 
на історичне минуле, пов’язане з 
польськими впливами, повинен був 
зважати російський уряд.

Мав свою специфіку і Пів
день України, що ввійшов до скла-

Герб
Київської 

губернії у

А Герб
Волинської
губернії

Герб
Подільської 

губернії >
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Псков

Мітава,

Полоцьк

Мінськ

югрудок

Слуцьк

ірест-Литовськиі

Чернігів

Лю блін

Житомир

Відень

1 7 9 3  І І Ш

Поділи Речі Посполитої

Окремим кольором зображено 
ті території, які відійшли в результаті 

трьох поділів Речі Посполитої 
до кожної з трьох країн

Росія Пруссія Австрія

1 7 7 2

А Карта трьох поділів Речі Посполитої (1772-1795 рр.) Герб Таврійської губернії >

1917 р.). Також частково українські етнічні території 
перебували в складі Бессарабської, Воронезької, 
Курської, Мінської, Холмської губерній та Кубансь
кої області і Області Війська Донського. Губернії 
поділялися на повіти (у середньому на 10-12), які 
очолювали капітани-справники. У 1837 р. повіти 
були поділені на стани, які очолювалися поліцей
ськими приставами.

У першій половині XIX ст. 9 українських губер
ній були об’єднані в три генерал-губернаторства. Так, 
Малоросійське генерал-губернаторство з центром у 
Полтаві, а з 1836 р. в Харкові, яке включало Черні-

Герб
Катеринославської

губернії У А Герб Полтавської 
губернії

гівську, Полтавську і Харківську 
губернії, існувало в 1802-1856 рр. 
Київське генерал-губернаторство, 
що охоплювало Правобережну Украї
ну (Київська, Волинська та 
Подільська губернії), проіс
нувало найдовше -  з 1832 до 
1914 рр. Новоросійсько-Бес
сарабське генерал-губерна-

Ч Герб Чернігівської 
губернії

Ч Герб Харківської 
губернії

в 1878-1887рр.
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А Карта адміністративно-територіального поділу українських земель у середині XIX ст.

торство з центром в Одесі (Катеринославська, 
Херсонська і Таврійська губернії та Бессарабська 
область) функціонувало в 1822-1874 рр. У 1914 р. на 
землях Галичини і Буковини, окупованих російськи
ми військами на початку Першої світової війни, було 
створено Галицьке військове генерал-губернаторство 
(проіснувало до 1917 р.).

Генерал-губернатори, які 
мали практично необмежені пов
новаження, користувалися усією 
повнотою військової та цивільної 
влади на підконтрольній території.
Вони призначалися російським 
імператором. Генерал-губернатор- 
ства як адміністративні одиниці у 
внутрішніх губерніях Російської 
імперії були ліквідовані в 1830-х рр., 
натомість набули значення в етно- 
національних регіонах, у тому 
числі й Україні, відмінності яких 
не давали змоги управляти ними 
на основі загальноросійського 
законодавства. Генерал-губерна- 

I торська форма адміністрування була

ефективною для підкорення земель етнонаціональ- 
них регіонів та їх русифікації. Мета в них була одна -  
поступова ліквідація та уніфікація особливостей 
приєднаних територій. Кожному генерал-губерна
торові верховною владою надавався різний обсяг 
повноважень залежно від характеру приєднання 

регіону, часу перебування регіону 
в складі імперії, особливостей 
політичного і соціально-еконо- 
мічного розвитку, етнічного і 
конфесійного складу населення, 
впливу національних рухів. 
Генерал-губернатор забезпечував 
політику центру в регіоні шля
хом поширення там російської 
державності, через заміну місце
вих порядків і місцевих форм 
самоврядування загальноросій- 
ським законодавством і росій
ськими державними установами, 
інтеграції станів і окремих етніч
них угруповань. Ліквідація гене

рал-губернаторства свідчила про 
те, що місцеві губернії в етнонаціо-А Герб династії Романових
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ДИНАСТІЯ РОМАНОВЫХ
1600 р .

Ф едір Микитович Романов :
(патріарх Філарет, 1608) 1613

1619

0 0 -------- Ксенія Ш естова
1 (інокиня Марфа, 1601)

1650

1626
= Євдокія Стрєшнєва

Олексій :
1669

(Х )^ =  Наталія Наришкіна

1676 і 

1682

0 0=  Прасковья Салтикова

1682

1689

1700 р .

Карл-Леопольд 00=  Катерина 
гц. М екленбург-Шверинський

Євдокія Лопухіна ===̂ СЕ)=

1711

Петро І

Софія-Ш арлота = 00=  Олексій + 
Брауншвейг- І 1721

Вольфенбюттельська | ^ 5

1727-1730І Петро II

1750 р .

а 1 7 3 9  а 1 7 3 0 іАнтон- У л ь р іх=  ( £ ) =  Анна
Брауншвейг-Беверн-| Леопольдівна Анна Іоанівна-------00=  Фрідріх-Вільгельм

Люнебурзький ж і 7 4 0 - 1 7 4 1 *  1 7 4 0  ^  гц. Курляндський

Іоан VI Карл-Фрідріх = = < $ ) .
гц. Голштейн-Готторпський І

= Анна

=00=

1762

Катерина II Олексіївна 
(С офія - Ф редері ка- Августа 

Ангальт-Цербстська)

: Петро III Ф едорович 
(Карл-Петро-Ульріх)

1761-1762 х  +

1712
Катерина І Олексіївна 
(Марта Скавронська)

1725-17271

Єлизавета

1761л

Павло І =

1800 р .

1776
Марія Ф едорівна

(Софія-Доротея-Августа-Луїза
Вюртемберзька)

Олександр І : = 0 0 =  Єлизавета Олексіївна 
(Л уїза-М арія-Августа 

Баден-Дурлахська)

Олександра Ф едорівна 
( Фредеріка-Л уїза- Шарлотта- Віл ьгельміна 

Прусська)

1850 р .

1900 р .

Марія Олександрівна 
(М аксиміліана-Вільгельміна-Августа-Софія-М арія  

Г ессен-Д армштадтська)

Марія Федорівна 
(М арія-Софія-Фредеріка-Дагмара

Данська) ^ 1 8 9 4

Микола II 

Михайло + 1917 ж + Олексій -

Олександра Ф едорівна +
(Аліса-Вікторія-Гелена-Л уїза-Беатриса 

Г ессен-Д армштадтська)

Генеалогічне дерево династії Романовых А

/ п



А Житомирський міщанин (1845р.)

А «Селянська родина».
Художник Тарас Шевченко (1843 р.)

А Селянин і селянка.
Народна картина (XIX ст.)

нальних регіонах повністю прирівнювалися за ста
тусом до внутрішніх російських губерній.

На Лівобережжі судочинство здійснювалося 
генеральним судом, а на місцях -  повітовими дворян
ськими судами. Суди розбирали спірні питання між 
дворянами. Селян-кріпаків судили самі дворяни. Для 
священиків існував окремий суд. На Правобережжі 
деякий час продовжували існувати земський та під- 
коморський суди, що розглядали межові й земельні 
справи.

Загальна площа території, заселеної українцями, 
наприкінці XVIII ст. становила близько 700 тис. км2. 
З них у складі Російської імперії перебувало 85%. 
Протягом першої половини XIX ст. внаслідок при
родного приросту й швидкої колонізації малозасе
лених районів Півдня України зростало населення 
українських губерній. Якщо в 1795 р. у підросій
ській Україні налічувалося 8,2 млн осіб (у цілому 
населення Російської імперії становило 36 млн 
осіб), то в 1858 р. -  13,5 млн (відповідно 67 млн). 
Населення поділялося на основні стани: дворян
ство, духовенство, купців, міщан, селян та козаків.

З початком промислового перевороту, який роз
почався в українських іуберніях з середини 1820-х рр., 
та завдяки міграційним процесам відбувається урбані
зація -  поступове зростання кількості міст та їх меш
канців. Зокрема, з 1811 до 1858 рр. міське населення 
збільшилося з 513 тис. осіб до 1,5 млн (серед усього

А «Кобзар на шляху».
Художник Лев Жемчужников (1858 р.)
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А Соборна площа в Одесі 
у середині XIX ст.

людського загалу зросло з 5% до 11%). У містах Ліво
бережжя кількість мешканців зросла у 2 рази, на Пра
вобережжі -  у 2,7 раза, а на Півдні -  в 4,5 рази. Най
вищий показник кількості міського населення серед 
9 українських губерній був у Херсонській, де його 
частка становила 27%.

Наприкінці XVIII ст. людність українських 
регіонів, інкорпорованих до складу Російської 
імперії, характеризувалася абсолютною перевагою 
корінних мешканців. На Лівобережжі українці ста
новили 98,1% населення, в Слобожанщині -  85,9%, 
на Правобережжі -  88%, у Південній Україні -  
71,5%. Особливо швидко зростало населення Пів
денної України. Якщо на початку XIX ст. ця тери
торія була малолюдною, то напередодні реформи 
1861 р. лише в двох південних губерніях -  
Херсонській і Катеринославській -  налічувалося

А Вид з Печерська на початок Хрещатика в Києві 
у середині XIX ст.

понад 2 млн осіб (зростання за півстоліття відбуло
ся майже в чотири рази).

Слід мати на увазі, що таку значну динаміку 
спричинив не лише природний приріст українців, 
а й міграція представників інших етнічних груп. 
Міграційна політика царизму стала одним із ви
значальних важелів інтеграції України до складу 
імперії, її поглинання та русифікації. Завдяки усі
ляким пільгам та привілеям влада заохочувала 
заселення українських земель німцями, греками, 
болгарами, сербами, поляками. Утім, найбільші 
преференції надавалися росіянам, які належали 
до панівної нації. В особі російського чиновниц
тва, поміщиків, купців і міщан царський уряд на
саджував в Україні свою опору. Присутність ро
сійського елементу спостерігалася насамперед у 
великих містах.

А Кругла площа в Полтаві («Площа провінційного міста»). Художник Євграф Крендовський (1850-і рр.) \

п з
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А Смуга осілості євреїв у  XIX ст. (червона лінія). 
За англомовною картою

П оляки  в Україні на початку XIX ст. станови
ли 10% населення, однак серед дворянства перева
жали саме представники цього етносу (60%). 
Найбільше поляків проживало в Правобережній 
Україні, які були тут до 1840-х рр. панівним про
шарком (налічувалось їх понад 350 тис. осіб). Вони 
становили більшість у краї серед поміщицької вер
хівки, католицького духовенства, чиншової шлях
ти, службовців і меншою мірою -  серед міщан і 
селян.

У населенні підросійської України досить ваго
мою була частка євреїв. Після поділів Польщі 
наприкінці XVIII ст. присутність 900 тис. євреїв на 
території Російської імперії змусила царський уряд 
змінити свою попередню політику щодо заборони їм 
поселятися в самій Росії. В 1791 р., за Катерини II, 
було встановлено т. зв. смугу осілості, на схід від 
якої поселення осіб юдейського віросповідання 
було заборонене. В Україні ця область, згідно з 
Положенням 1835 р., включала майже все Правобе
режжя (крім Києва), Чернігівщину, Полтавщину, 
Новоросію з Бессарабією (крім Миколаєва і Сева
стополя). Смуга осілості існувала до 1915 р. Утім, 
окремим прошаркам євреїв, як-от випускникам уні-
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А Єврей, мешканець Східної Європи. Фото кінця XIX ст.

верситетів, лікарям, купцям 1-ї гільдії, за певних 
умов дозволялося жити за її межами. Серед усього 
людського загалу в українських губерніях у середи
ні XIX ст. євреї становили 8%, а у містах -  третину.

Маючи великий потяг до підприємницької 
діяльності, євреї вже у першій половині XIX ст. відіг
равали провідну роль в економічному житті України. 
Неабиякі позиції вони мали в комерції на Півдні 
України, особливо в хлібній торгівлі. Значною їх при
сутність була в таких комерційних центрах, як Одеса, 
Кременчук і, насамперед, Бердичів. У 1817 р. євреї,

зокрема, володі
ли 30% промис
лових підпри
ємств у того
часній Україні.

Український 
народ навіть на
прикінці XIX ст., 
не говорячи 
вже про його 
початок, зали
шався переважно 
аграрним етносом, 
який проживав в ос
новному на селі. На 
Правобережжі біль
шість селян були кріпаками (від 74% на Волині 
до 91% на Поділлі). На Лівобережжі 1/3 сільського 
населення становили козаки, які були прирівняні до 
державних селян. Все це визначальним чином вплива
ло на формування психологічного, соціокультурного 
архетипу українця, а також здатність суспільства до 
самоорганізації, усвідомлення корпоративних і націо
нальних інтересів та їх захисту.

Наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст., 
коли в ряді країн Західної Європи після перемоги 
буржуазних революцій утвердився капіталізм, у Ро
сійській державі панівною залишалася кріпосницька 
система. Захищаючи інтереси панівної верстви -  дво
рянства, царський уряд робив усе для збереження 
самодержавного ладу, боровся з розповсюдженням

Селяни 
Полтавщини у 

свитах (XIX ст.) >

А Сучасний Бердичів. У середині XIX ст. один з найбільших торгово-ремісничих центрів України



Олександр (Ронік, у  складі Двох імперій (оещаннд чверщь XVIII -ПЕРШа половина XIX еш.)

А «Дівчина-українка в пейзажі».
Художник Василь Тропінін ( 1820-і рр.)

прогресивних ідей. В Україні одночасно з соціальним 
гнітом він посилював національний, здійснював полі
тику русифікації

Скасування козацького устрою в Гетьманщині і 
Слобожанщині призвело до суттєвих соціальних транс
формацій. Самодержавний уряд, ліквідувавши залиш
ки автономного адміністративного устрою і маючи 
своєю головною опорою в Україні російських дворян,

А «Купець». Малюнок Тараса Шевченка 
(1845-1846 р.)

яким він роздавав багато земель, водночас підтримував 
та захищав інтереси українських і польських поміщиків. 
У 1796 р. указом імператора Павла І кріпосне право 
запроваджувалося в Південній Україні, утім воно тут не 
набуло поширення. Реформи Катерини II відповідали 
інтересам козацької старшини, яка після розгляду у спе
ціальних комісіях отримала права на російське дворян
ство. Військові обивателі, які не перебували на військо-
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А Територія Слобожанщини XIX століття на карті сучасної України

вій службі, могли займатися землеробством або про
мислами. Міські жителі, які володіли певним капіталом 
(з 1785 р. понад 1000 руб.; у 1807 р. його збільшили до 
8000 руб.), отримували право записатися до купецького 
стану і зосередитися на підприємницькій діяльності.

Жалуваною грамотою дворянству від 1785 р. 
уряд Катерини II зрівняв статус російського дворян
ства з тими привілеями, які мала литовсько-польська 
шляхта за нормами Литовських статутів. Зокрема, 
заборонялися тілесні покарання дворянина; він звіль
нявся від обов’язкової державної служби, від сплати 
податків і військового квартирування в маєтках; під
тверджувалося право володіти маєтністю і кріпаками, 
нерухомістю у місті, судитися своїм становим судом, 
утворювати дворянські зібрання, подорожувати за 
кордон і вступати на військову службу тощо.

Керуючись цим документом, українська старшина 
більше не вимагала від уряду надання їй статусу окре
мої української шляхти, а масово намагалася ввійти до 
стану російського дворянства. Розпочинається кампа
нія зі збирання документів, грамот, указів, які б підтвер
дили шляхетське походження претендента. Якщо доку
ментів для отримання дворянства не вистачало, для 
доведення своїх дворянських прав необхідно було пред
ставити 12 свідків. Наприкінці XVIII ст. чисельність

Козацький старшина у XVIII ст. >

п і
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А Генерал-майор Андрій Милорадович

українського дворянства становила 23-25 тис. осіб. 
Утім, боротьба нащадків української старшини за 
нобілітацію тривала аж до 30-х рр. XIX ст. У 1835 р.

дворянські ранги були визнані за бунчуковими та 
військовими товаришами, яким раніше в цьому від
мовляли.

Перетворення козацької старшини на дворян
ство виступало одним із переконливих свідчень 
модернізації соціальної структури українського сус
пільства. Сутність цього процесу полягала в уніфіка
ції соціального статусу імперської та регіональної 
української еліт, а також залучення до владних струк
тур. Уніфікація апарату управління здійснювалася 
руками місцевої еліти. Представники українського дво
рянства становили ядро адміністративно-політичної 
бюрократії краю, зокрема, Андрій Милорадович з 1781 р. 
був правителем Чернігівського намісництва, яким 
керував протягом 15 років, а Михайло Миклашевський 
з 1797 р. -  волинським цивільним губернатором, нато
мість у 1801-1808 pp. -  новоросійським (з 1803 р. -  
катеринославським). Інтегровані в імперську бюрок
ратичну систему представники української еліти 
відігравали важливу роль у процесі європеїзації 
Росії. Наприкінці XVIII -  на початку XIX ст. у 
Санкт-Петербурзі і Москві багато представників 
української знаті служили в гвардії, Сенаті, Синоді, 
колегіях, Петербурзькій академії наук, у вищих вій
ськових навчальних закладах.

Миклашевський Михайло Павлович (1756 або 
1757 -  26.08.1847) -  військовий, громадський і полі
тичний діяч, прихильник автономістичного руху в 
Лівобережній Україні. Народився в с. Дем’яни Ста- 
родубського повіту Чернігівської губернії. Зробив 
блискучу військову кар’єру. Спочатку служив у 
гвардійському полку в Петербурзі (1775-1789 рр.), 
потім, під час російсько-турецької війни 1787-

1791 рр., відзначив
ся в битвах з турка
ми при м. Фокша- 
ни, на р. Римник 
(1789 р.) та при 
Мачині (1791 р.). 
В 1789-1792 рр. -  
полковник Старо- 
дубського карабі
нерного полку. У 
нагороду за героїзм 
під час Римницької 
битви, призначе
ний командиром 
кірасирського пол
ку; командував 
полками на Дніп
ровській лінії 
(1792-1797 рр.). 
Потім, протягом

А Родинний герб
Миклашевських, зображений 
на церкві Преображення 
Господнього у Видубицькому 
монастирі. Київ

1797-1808 pp., про
довжував службу в 
Україні на посаді ци
вільного губерна
тора.

У 1807-1808 рр. 
також був команду
вачем катерино
славського земсько
го ополчення під час 
російсько-турецької 
війни 1806-1812 рр.
З 1808 р. -  сенатор.

М. Миклашевсь
кий був прихильни
ком ідеї політичної 
автономії України, А Губернатор 
мав зв'язки з Новго- Михайло Миклашевський
род-Сіверським пат
ріотичним гуртком. Під час вторгнення наполео
нівських військ у Російську імперію склав проект 
відновлення козацьких полків у Лівобережній 
Україні. Після відставки оселився у своєму маєтку 
Понурівці (нині село Брянської області Російської 
Федерації), де утворив осередок українського 
культурно-політичного життя. За деякими дани
ми, звідти поширився по Україні рукопис «Історії 
русів».
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У Правобережній Украї
ні, яка отримала офіційну 
назву Південно-Західного 
краю, російському урядові 
слід було зважати на само
бутню соціальну структуру, 
провідні позиції в якій нале
жали польській шляхті.
Маніфест 1793 р. урівнював 
шляхту в правах з російським 
дворянством, звільняючи її 
від сплати податків і військо
вої служби, надаючи право 
дворянського самоврядуван
ня і володіння селянами.

У містах підтверджува
лося магдебурзьке право.
Надалі практикувалися тра
диційне польське судочин
ство та судоустрій. Відроджу
валися губернські шляхетські сеймики як органи міс
цевого дворянського самоврядування, збільшувалася 
кількість католицьких єпархій, чинними залишалися 
норми Литовського статуту. Після придушення 
повстання під проводом Тадеуша Косцюшка у 1794 р. 
російський уряд зобов’язав кожного шляхтича під
твердити свою політичну лояльність, склавши прися

гу на вірність імператорові, а в разі відмови від неї -  
той позбавлявся своїх майнових прав.

Справжній пік толерантної політики російсько
го уряду на Правобережжі припав на царювання 
Олександра І, коли відбулася «реполонізація» краю, 
насамперед у культурно-освітній сфері, під керівниц
твом одного з найближчих сподвижників російського

А Польский шляхтич. А Тадеуш Косцюшко.
Художник Олександр Орловський (1820р.) Невідомий художник (кінець XVIII ст.)

/ ю
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імператора, міністра зовнішніх справ 
Росії князя Адама Чарторийського, 
який походив з правобережних 
польських магнатів.

Після придушення польсь 
кого повстання 1830-1831 рр. 
політика російського уряду на 
цих територіях зазнала карди
нальних змін, які спрямовува
лися на повальну русифіка
цію краю і цілеспрямоване 
подолання польських впли
вів. Указом Сенату від 22 січ
ня 1832 р. було засновано 
Київське генерал-губернатор- 
ство. Центром краю став Київ, де 
знаходилася канцелярія київсько
го, подільського і волинського ге
нерал-губернатора. За часів правлін
ня генерал-губернатора Дмитра Бібі 
кова (1837-1852 рр.) було розроб
лено цілісну стратегію русифікації А Князь Адам Єжи Чарторийський 
Південно-Західного краю. У 1839 р
замість губернських комісій створено Центральну 
ревізійну комісію, підпорядковану генерал-губерна
тору, де розглядалися справи про дворянську належ
ність шляхти. У претендентів на дворянське звання

уряд вимагав документально підтверди
ти існування у них маєтків. Той зі 

шляхтичів, хто не міг довести свого 
дворянського походження, пере

водився у нижчий стан -  селян 
(вільних) і міщан (у містах). 
Протягом 1840-1845 рр. реві
зійна комісія позбавила дво
рянського звання 64 тис. 
представників польської 
шляхти, які не змогли до
вести свій дворянський ро
довід. З 1832 р. у судах за
проваджувалася російська 

мова, було ліквідовано грод- 
ські суди, а земські перетворю

валися на повітові. Російська 
мова стала обов’язковою і в дво

рянських зібраннях правобережної 
шляхти. У 1839 р. на Правобережжі 

було ліквідовано греко-католиць- 
ку церкву, а всіх віруючих насиль
но переведено у православ’я, 

католицькі монастирі закрито. Дмитро Бібіков від
мінив чинність Литовського статуту і перевів у 
1840 р. судочинство краю на засади Зводу законів 
Російської імперії.

2 0\

Бібіков Дмитро Гаврилович 
(21.09.1792-22.02.1870) -  ро
сійський військовий і держав
ний діяч. Народився в с. Балов- 
нево (нині Ліпецька обл., 
Російська Федерація) в дворян
ській родині. Член Державної 

ради, сенатор, учасник війни 
1812 р. Перебував на посадах 

віце-губернатора у Владимирській, 
Саратовській та Московській 
губерніях (1819-1824 рр.), ди
ректор департаменту міністерст
ва фінансів (1824-1837 рр.). 
Київський, подільський і во
линський генерал-губернатор 
(1837-1852 рр.), міністр внут
рішніх справ Росії (1852— 
1855 рр.). Ініціатор адміністра

тивно-політичних і соціально-економічних заходів з 
інтеграції Правобережної України у складі Російської 
імперії. Здійснював русифікацію полонізованої Право
бережної України, замінював місцевих чиновників дер
жавних установ на росіян, влаштував перевірку шля
хетських прав на дворянство, в результаті чого значна 
частина шляхти була переведена до податного стану,

А Київський, 
подільський і 

волинський 
генерал- 
губернатор, 

генерал від 
інфантерії

Дмитро Бібіков

проводив секуляризацію земельних володінь католиць
кого духовенства. Запровадив інвентарні правила 
1847-1848 рр., які регулювали відносини селян і помі
щиків. Вжив низку заходів для поширення російської 
освіти й культури та репресивного контролю за польсь
кою культурною традицією, для чого домігся від імпе
ратора Миколи І спочатку підпорядкування собі 
Київського навчального округу в «політичних і полі
цейських питаннях», а потім прямого суміщення у 
своїй особі посади, яку він уже обіймав, -  генерал- 
іубернатора і посади попечителя даного округу.

А Бібіковський бульвар (нині бульвар Тараса 
Шевченка)  у  Києві. Фото початку XX ст.



Г л а в а  2 V

Українські р ш  в імперії ГабсбургіВ 
в останній чверті XVIII -  першій половині XIX спи

/ мперія Габсбургів, в якій на майже 8 млн німців припадало 17 млн ненімецького, переважно 
слов'янського, населення, на початку XIX ст. була однією з найбільших держав Європи. На 
західноукраїнських землях австрійський уряд, спираючись на місцеву панівну верхівку, надавав 

привілеї й переваги у Східній Галичині польським шляхтичам і магнатам, на Буковині -  румунським, а 
в Закарпатті -  угорським поміщикам, і з  їх допомогою посилював соціальне й національне гноблення 
українського народу. Водночас проведені австрійським абсолютизмом наприкінці XVIII ст. реформи 
перевели соціальний конфлікт між поміщиками і селянами в правові рамки, підвищили авторитет 
греко-католицької церкви, значно покращили матеріальне становище і соціальний статус її 
духовенства. Результатом нововведень став наївний монархізм українців, особливо селян, та 
лояльність до Габсбурзької династії.

У першій половині XIX ст. західноукраїнські 
землі (Східна Галичина, Північна Буковина та 
Закарпаття) перебували під владою Австрійської 
монархії. Ці території від кінця XVIII ст. до момен
ту вибуху Першої світової війни у 1914 р. постійно 
були предметом територіальної суперечки між 
Росією й Австрією. На момент поділу Речі Посполи
тої наприкінці XVIII ст. 
існувала ймовірність, що 
вони підпадуть під владу 
Російської імперії. Але 
загальний баланс сил 
передрішив питання про 
належність західноукра
їнських земель на ко
ристь Австрії.

Офіційним приво
дом для приєднання Га
личини до Габсбурзької 
монархії була короткот
ривала належність у 
XIII ст. Галицько-Во- 
линського князівства до 
Угорщини. Австрійські 
Габсбурги збирали землі 
під свою корону не шля
хом завоювань, а завдяки 
династичним шлюбам.
Саме таким способом

були приєднані угорські володіння (разом з ними і 
Закарпаття), що давало легітимне право на спадщину 
Галицько-Волинського князівства. Східна Галичина 
(колишнє Руське воєводство), захоплена Австрією 
внаслідок першого поділу Речі Посполитої 1772 р. і 
населена переважно українцями, в 1774 р. була об'єд
нана з польськими землями колишніх Краківського і

А Територія Східної Галичини XIX століття на карті сучасної України І

_____________ _________ П А



Олександр ‘DoniKi j /^д їи^ц  у складі двох імперій (оещаннд чверщь XVIII- пЕРйа половина XIX ещ.)

у — Г  t
Ч Герб Австрійської імперії Корона Австрійської імперії У
(1804-1867рр.)

Сандомирського воє
водств (їх неофіційно 
називали Західною 
Галичиною або Мало- 

польщею) в коронний 
край Королівство Га
личини та Володимири. 

З території колишнього 
Волинського князівства до 

складу Австрійської 
імперії ввійшли лише 
окремі території півден
ної частини. Власне 
Галичина становила 
більшу, східну частину 
Королівства Галичини 

та Володимирі!'. Його західну частину становили 
польські землі, які у середньовіччя не були одним 
цілим із Галицько-Волинським князівством. Окрім 

того, Волинь ніколи не входила до складу 
Австрійської імперії. Тому Королівство 

Галичини і Володимири’ було

А Герб Королівства 
Галичини і Володимирії 
у складі Австрійської 
(Австро - Угорської) 
імперії (1772-1918рр.)

Ч Прапор
Австрійської
імперії
(1804-1867 рр.)

цілковито штучним утворенням, яке мало небагато 
спільного з історичними традиціями.

Межею між українською і польською частинами 
Галичини була р. Сян. У такому штучному об’єднан
ні під єдиною назвою різних етнічних груп корінила
ся реальна загроза політичних конфліктів і націо
нально-культурних протистоянь.

Адміністративно королівство до 1867 р. поділя
лося на 19 округів, якими керували окружні старос
ти. До Східної Галичини належало 10 округів: Золо- 
чівський, Тернопільський, Чортківський, Жовківсь- 
кий, Львівський, Бережанський, Коломийський, 
Станіславський, Стрийський, Самбірський, та час
тина Сяноцького і Перемишльського. Окремий 
округ становила Буковина з центром у Чернівцях, 
що перейшла до Австрії від Туреччини, і перебувала 
в складі цього коронного краю з 1787 до 1849 р. (від
тоді і до 1918 р. входила до складу імперії як окре
мий коронний край).

Адміністрацію королівства очолю
вав губернатор з резиденцією у 
Львові, якого призначав цісар

А Прапор Королівства 
Галичини і Володимирії 

(1849-1918рр.)

А Прапор Королівства 
Галичини і Володимирії 

(1772-1800 рр.)

А Прапор Королівства Галичини і 
Володимирії (1800-1849 pp.), 
Герцогства Буковина 

(1849-1918 рр.)



‘Глаіїа 2. ‘Українські $еМлі 6 імперії Уабсбургів #  останній г&ерті XVIII -  першій половині XIX ст.

А Галичина у складі Австрійської імперії (XIX ст.). За тогочасною німецькомовною картою

(імператор). Щоб схилити на свій бік панівну верхів
ку, імператор дозволив обирати в Галичині становий 
сейм, в якому засідали представники магнатів, шлях
ти і вищого духівництва. Політичне життя перебува
ло під контролем австрійських урядовців, переважну 
більшість державних службовців становили поляки.

Східна Галичина, Північна Буковина та Закар
паття становили 15% української етнічної території і 
займали територію близько 105 тис. км2. В етнічному 
плані їх населення було досить строкатим. Окрім укра
їнців, чисельність яких була перева
жаючою у кожному із трьох істо
ричних регіонів, досить значними 
були такі меншини, як польська 
(у Галичині), румунська (на Бу
ковині) й угорська (у Закарпат
ті). Зокрема, за переписом 
1843 р. у Королівстві Галичи
ни та Володимири проживало 
5 млн осіб, з них 2,3 млн україн
ців (становили 70% у Східній 
Галичині), 2,15 млн поляків,
303 тис. євреїв, 130 тис. німців.
80% населення (4 млн осіб) 
становили селяни. Українське 
населення тут, як і в Російсь
кій імперії, також було пере
важно сільським.

У підавстрійській 
Україні ще більшою мірою, _ _

ніж у підросійській її частині, бракувало націо
нального дворянства (шляхти) й буржуазії. Це не 
дозволяло українцям відігравати помітну роль в 
окремих галузях економіки, а також у політичному 
житті. Брак елітного прошарку гальмував форму
вання національної ідеї та свідомості, перешкоджав 
появі організованих форм суспільної свідомості, 
ускладнював ефективну протидію іноетнічній екс

пансії та денаціоналізації.
У західноукраїнських зем

лях упродовж майже всього
XIX ст. українську спільно
ту репрезентувало селян

ство й духовенство. Саме 
останнє в національному 
соціуму відігравало пер
шорядну роль. Відтак 
для українця (або руси
на, як іменував себе укра

їнський селянин) свідчен
ням безумовної при
хильності долі, ознакою 
успішності життя і його 
метою була можливість 
довести сина «до високих 
шкіл» і вивести, врешті- 

решт, у священики.

Ч Українці (русини). 
Малюнок 1863 р.



Олександр Юонік, у  склад і двох імперій

Герб династії 
Габсбургів >

Талер Марії Терезії у

А Мандруючий гуцул. Галичина. Літографія 1872 р.

Світських русинів з університетською освітою 
було вкрай мало. Сучасники розмірковуючи над тим, 
чого ж українці здебільшого намагаються отримати 
духовне звання, а не присвячують себе іншим занят
тям, більш необхідним народу в умовах скрути, вва
жали, що найточнішу відповідь дає історія: 
вони впродовж віків були абсолютно пригні
чені пануючою нацією, яка монополізувала 
право на здобуття вищої світської освіти і 
зайняття відповідної посади.

Із трьох частин західноукраїн
ських земель Галичина, за словами 
історика Івана Лисяка-Рудниць- 
кого, була «найважливішою з істо
ричного погляду», що підтверд
жують факти політичного 
життя галицьких українців, 
особливості процесу націо
нального самоусвідомлення 
в другій половині XIX ст.
Характерною рисою галичан 
була їхня лояльність до 
Габсбургів.

Королівство Галичи
ни та Володимири' було 
найбільшою провінцією в 
імперії Габсбургів. Але

Галицькі міщани.
XIX ст. >

для австрійських чи
новників й інтелектуалів 

(навіть серед тих, які мали 
галицьке походження) цей 

край протягом усього XIX ст. уяв
лявся як бідна, відстала провінція, «майже Азія», куди 
висилали їхніх колег-невдах, що провинилися в адмі
ністративній або військовій службі. Враження австрій
ських урядовців від галицького суспільства безпосе
редньо після приєднання краю було суцільно негатив
ним. Вони застали тут анархію і сваволю правлячої 
польської шляхти та крайнє зубожіння і моральний 
занепад простих людей. Предметом найпершої турботи 
австрійського уряду в Галичині було наведення поряд
ку і соціальної дисципліни. Австрійська імператриця 
Марія Терезія (1740-1780 рр.) та її син імператор 
Йосиф II (1780-1790 рр.) здійснювали «модну» тоді 
серед європейських монархів політику Просвітництва, 
основною засадою якої було узалежнення могутності 
держави від поширення освіти та свобод її підданих.

Головним напрямом політики 
цих монархів у Галичині було 
ослаблення позицій польської 
шляхти як джерела державних 

смут і безладу. Вони провели 
ряд селянських реформ, які 
(попри обмежений харак
тер) дозволили селянам 
стати «предметом права». 
У 1779 р. був виданий 
імператорський патент 

(указ), який змушував 
поміщиків поводитися з 

селянами «по-людсь- 
ки». Йосиф II ініцію
вав проведення ре

форми, що ставила за 
мету обмеження сва
вілля земельної арис

тократії і врегулювання по
земельних відносин. 
Першим кроком стало

(останнії чверщь XVIII- перііід половина XIXещ)



Тлаіїа 2. Українські $еМлі в імперії Уабсбургів в останній гверті XVIII -  першій половині XIX ст.

А Австрійська імператриця Марія Терезія

скасування кріпацтва і заміна його «підданством». 
Указом від 5 квітня 1782 р. ліквідовувалося «піддан
ське невільництво» і селянам надавалися такі особис
ті права, як право одружуватися без дозволу пана, 
віддавати своїх дітей до школи або навчання ремеслу; 
право вільно пересуватися, шукати вільних заробіт
ків, для чого поміщик був зобов’язаний надати без
коштовно відпустку. Земля залишалася у володінні 
панів, а за її користування селяни повинні були від
робляти панщину, яка зменшувалася до ЗО днів на 
рік, або сплачувати оброк. Були проголошені й інші 
зміни на користь селянства: заборонене збільшення 
поміщицьких землеволодінь за рахунок «прирізки» се
лянських земель, суд над селянами мав здійснюватися 
не паном, а спеціально призначеним чиновником і т.п.

Зачепили реформи і податкову систему. Якщо 
раніше поміщику належало 80% прибутків від селян
ського господарства, а селянину діставалася жалюгід
на решта, то за новим патентом Иосифа II70% прибут
ків мало залишатися селянину, 18% належало панові, а 
12% сплачувалося державі. До того ж, право на стяг
нення податку передавалося не поміщику, а війту.

Найголовнішим наслідком реформ було те, що 
вони не ліквідували соціальний конфлікт між помі
щиками і селянами, а лише перевели його в законні 
рамки. Хоча селянські бунти раз за разом вибухали в 
Королівстві Галичини та Володимири’, але у більшос
ті випадків селяни у боротьбі з поміщиками вдавали
ся не до вил і сокир, а до захисту закону. До середини
XIX ст. у Східній Галичині практично не було села, 
яке б не судилося зі своїм поміщиком. Нововведення

А Австрійський імператор Йосиф II

сприяли утвердженню наївного монархізму серед 
селянства, що зберігався аж до кінця існування 
Австро-Угорської імперії в 1918 р.

Реформи Йосифа II були зведені нанівець на
ступниками -  Леопольдом II (1790-1792 рр.) та 
Францем II (1792-1835 рр.). Але започатковані зміни 
залишили глибокий слід у Королівстві Галичини та

А Австрійський імператор Леопольд II



Олександр (Оонік, , у  еі^ладі Двох імперій (оещаннд чвершь XVIII-ПЕРИіа половина XIXеш.)

А Австрійський імператор Франц II (Йосиф Карл).
Художник Йоганн Георг Вальдмюллер (1835 р.)

Володимири'. Хоча реформаторська політика не мала 
національного виміру, найбільше скористалося з неї 
українське населення. Місцеві жителі, які називали 
себе «русинами», розмовляли якщо й не тією ж 
самою мовою, що і населення підросійської України, 
то принаймні йому близькою і зрозумілою; співали 
пісні, де згадувалося про Україну, козаків, але їм бра
кувало національного самоусвідомлення. Практично

А Головний корпус Львівського університету у другій 
половині XIX ст. Сучасне фото

всі українці були греко-католиками, а поляки -  
римо-католиками. У момент, коли Галичина ввійшла 
до складу Австрійської імперії, греко-католицька 
церква перебувала у стані глибокого занепаду. 
Польська влада трактувала уніатів як другосортних 
підданих, надаючи очевидну перевагу римо-като- 
лицькій церкві. До 1777 р. греко-католицькі свяще
ники навіть змушені були відробляти панщину.

Не менш важливе значення для подальшого роз
витку Східної Галичини мала церковна реформа, за 
якою австрійський уряд надав уніатській церкві рівний 
статус з римо-католицькою (у чому їй відмовляв 
колишній польський режим). Віросповідання переста
ло бути перешкодою для вступу на державну службу, 
здобуття вищої освіти, придбання землі тощо. У 1774 р. 
Марія Терезія запровадила нову офіційну назву уніат-

А Собор Св. Юра у Львові. Сучасне фото 
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А Кафедральний собор Української греко-католицької 
церкви у Тернополі. Сучасне фото

ської церкви -  греко-католицька, чим стверджувалася 
ідея рівності грецького і римського віросповідання, яка 
на практиці завдяки зусиллям імператриці та її наступ- 
ників була підкріплена заходами економічного і куль
турного характеру -  було значно покращено матеріаль
не становище і соціальний статус уніатського духовен
ства. До цього часу багато священиків ледве вміли 
читати церковні книги, а навички відправляти службу 
в храмі вони переймали у батьків (греко-католицьким 
священикам, на відміну від римо-католицьких, було 
дозволено одружуватись і священича професія часто 
передавалася від батька до сина).

Також було вжито цілеспрямовані заходи щодо 
підвищення освітнього рівня греко-католицького 
духовенства. У 1774 р. при церкві Св. Варвари у Відні 
було засновано греко-католицьку семінарію для 
навчання українського духовенства («Барбареум»), 
перенесену 1783 р. до Львова. Після скасування орде
ну єзуїтів у 1773 р. було закрито єзуїтську академію у 
Львові, натомість 1784 р. відкрито Львівський уні
верситет. При ньому з 1784 по 1805 pp. діяв Руський 
інститут («Студіум рутенум»), де навчалися україн
ці. У 1808 р. Львівський єпископат був піднесений до 
рівня Галицького митрополичого престолу, що 
сприяло підвищенню авторитету греко-католицької 
церкви у Східній Галичині.

Внаслідок поліпшення матеріального і культур
ного становища греко-католицького духовенства, яке

А Інтер’єр церкви Св. Юра у Червонограді.
Львівська область. Сучасне фото

за освітою і громадською активністю вже в першій тре
тині XIX ст. випереджало православний клір, уніат
ська церква пережила «дивовижне відродження», що 
дозволило їй, позбувшись польських впливів, пере
брати на себе роль української національної церкви і 
після 1848 р. забезпечити політичне керівництво 
українською спільнотою в Галичині аж до того часу, 
коли на арену політичної боротьби вийшли представ
ники світської інтелігенції. Під впливом політики 
«просвіченого абсолютизму», нових європейських І
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А Традиційне чоловіче і жіноче святкове вбрання 
у Галичині

2вЧ
А Краєвиди Північної Буковини. Сучасне фото

течій, п о л іт и ч н и х , соціальних і культурних змін в 

20-30-х рр. XIX ст. у Галичині з’являється перше 
покоління «будителів».

Провідну роль у культурно-громадському житті 
Галичини продовжувала відігравати польська шлях
та. 1815 р. у школах було запроваджено польську 
мову. В повсякденному житті польську мову вживало 
навіть греко-католицьке духовенство. Подальший хід 
суспільно-політичного розвитку Галичини був пов'я
заний із виокремленням русинського (українського) 
чинника у його протистоянні з польськими та 
австрійськими впливами.

Північна Буковина, заселена переважно українця
ми, разом з румунською Південною Буковиною скла
дали окрему автономну округу з центром у Чернівцях, 
що входила до Королівства Галичини і Володимири'. На 
Буковині ще до переходу під правління Австрії не існу
вало класичної моделі кріпаччини: селян не можна було 
продати чи обміняти без землі, вони мали право одру
жуватись без дозволу пана. Селянин сприймався як під
даний держави, тому обсяг державних повинностей був 
у кілька разів більшим, ніж поміщицьких. Згідно з 
патентом Иосифа II, виданим 1780 р., кріпаччину було 
замінено панщиною. Земля залишалася за поміщиками, 
а селяни за користування нею мали відробляти панщи
ну, сплачувати оброк, нести інші повинності.

У Буковині наприкінці XVIII ст. більшість насе
лення становили українці, які мешкали повсюди, але 
найбільш компактну групу утворювали на півночі. 
Зокрема, в 1774 р. у Північній Буковині проживало 
69% українців, 26% румунів, а решту становили німці, 
євреї, вірмени, цигани та ін. Прагнучи збільшити 
чисельність населення краю, в 1786 р. Відень видав 
патент, який передбачав звільнення місцевого насе
лення на ЗО років від сплати податків, упорядкування 
станових прав великих землевласників і впроваджен
ня «міського закону». Закон започаткував поліетніч- 
ну колонізацію краю, що складалася з румунського, 
німецького і польського потоків.

Найбільше переселенців прибувало на Буковину 
з Молдавії, Бессарабії та Трансільванії. Людність з 
Молдавії оселялася переважно у південній частині 
краю. Трансільванські переселенці (здебільшого руму
ни за етнічною належністю) просувалися на північ, 
досягаючи долини р. Прут, і саме вони, завдяки більш 
високому економічному і культурному рівню, відігра
ли вирішальну роль у процесі румунізації українсько
го населення. Прискорювало це і призначення на адмі
ністративні посади румунських службовців. Напри
кінці XVIII ст. мала місце й колонізація краю німцями 
через запрошення їх для підвищення рівня землероб
ської культури, провадження німецької мови в систему 
освіти і діловодства тощо.

Після адміністративного приєднання Буко
вини до Галичини розпочалася польська колонізація

А Історичний центр Івано-Франківська 
(у XIX ст. -  м. Станіслав). Сучасне фото
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краю. Польську шляхту приваблюва
ли насамперед економічні пільги. 
Крім того, патентом 1787 р. буковин
ське дворянство прирівнювалося у 
правах до галицької шляхти, а румун
ські дворяни отримали право засідати 
у сеймі коронного краю. Уже на по
чатку XIX ст. народне шкільництво 
на Буковині опинилося під опікою 
католицького духовенства. Середня 
освіта була онімечена або зрумунізо- 
вана. Своєї власної соціальної еліти 
українське населення не мало. 
Буковинська верхівка була або зру- 
мунізована, або спольщена, тоді як 
український етнос був здебільшого 
селянський.

У цілому, проведені на Буковині 
реформи австрійського уряду значно 
цивілізували край у соціальній, еко
номічній, культурній і релігійній 
сферах. Утім нехтування австрій
ським просвіченим абсолютизмом 
етнічно-конфесійною специфікою 
новоприєднаної території вело до 
посилення економічного визиску, 
потурання політиці онімечення, 
румунізації і покатоличення україн
ського населення Буковини.

Під владою Австрійської монархії 
в складі Угорського королівства ще з
XVII ст. перебувало Закарпаття 
(Угорська Русь, Карпатська Русь, За
карпатська Україна). Ця територія, за
селена українцями (русинами) на пів
денних схилах і передгір’ях Карпат, в 
етнічно-релігійному плані тяжіла до 
східнослов’янського, грецько-правос- 
лавного світу, а політично й економічно 
протягом тривалого історичного періо
ду була пов’язана з Угорським королів
ством. Закарпаття було включене до 
Братиславського (Пожонського) наміс
ництва, утворюючи 4 комітати (жупи), 
що ділилися на повіти: Березький, Мар- 
мароський, Угочанський та Ужанський. 
На чолі адміністрації в жупах стояли 
жупани. Після угорського повстання 
1848 р. Габсбурги виділили Закарпаття 
в окремий Руський дистрикт з осеред
ком в Ужгороді.

Основу економічного життя 
Закарпаття становило велике земле
володіння у вигляді магнатських лати
фундій. З метою стабілізації соціаль-

А Панорама Карпатських гір. Вид з Боржавського масиву

А Архітектурний ансамбль Центральної площі сучасних Чернівців 
(у XIX ст. -  майдан Ринок)

Ч О Р Н Е  М О Р Е

А Історична область Буковина (зелений колір)

А Закарпатський ландшафт. Сучасне фото \
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А Вулиця у старій частині Ужгорода. Сучасне фото

А Мукачівський замок Паланок. Сучасне фото

но-економічного становища в Угорщині й Закарпатті 
Марія Терезія та Иосиф II запровадили заходи, 
покликані врегулювати взаємини між землевласни

ками і кріпосними селянами. В 1767 р. урядом було 
розпочато так звану урбаріальну реформу (від «урба- 
рій» -  перелік). Вона передбачала зменшення панщи
ни до 1-2 днів на тиждень, визначала соціальний ста
тус селянина, регламентувала його повинності на 
користь держави і церкви.

Соціальна структура населення, що остаточно 
викристалізувалася у 80-х рр. XVIII ст., майже без 
змін проіснувала до середини XIX ст. 90% усієї землі 
належало п’ятьом найбільшим магнатським родинам, 
Ужгородській казенній домінії та Мукачівському 
монастирю. 12 тис. дворян (немішів), як і більшість 
селян, були безземельними (користувалися, на відмі
ну від останніх, соціальними привілеями -  не ходили 
на панщину і не обкладалися податками), вони виму
шені були служити на дрібних посадах у домініях та 
в комітатах -  органах адміністративної влади. 
Основним видом господарчої діяльності населення 
краю було землеробство, в якому було зайнято 90% 
населення. Сільська людність краю, залежно від соці
ального статусу, поділялася на: 1) кріпосних (з наді
лом землі); 2) наймитів (не мали землі); 3) вільних 
селян; 4) німецьких колоністів, які були особисто 
вільними й володіли землею на договірних засадах.

За даними 1848 р., серед населення Закарпаття 
переважали русини (українці) -  235 тис. осіб. Крім 
них, тут мешкали угорці -  120 тис. осіб, румуни -  
65 тис., євреї -  25 тис., словаки -  14 тис., а також 
німці -  10 тис. осіб. Найбільшими урбанізаційними 
центрами Закарпаття були Ужгород, Мукачеве і 
Берегове. Згідно з адміністративною підпорядкова
ністю міста краю на початку XIX ст. поділялися на 
три групи: 1) приватновласницькі (Мукачеве, 
Берегове, Севлюш); 2) казенні (Ужгород, Перечин) і 
3) коронні (Хуст, Вишково, Тячів).

І А Свято-Миколаївський Мукачівський монастир. Сучасне фото
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-  Глава З V

ЛЬтто^украшькрго 
культурного відродження

О дним із головних суспільних викликів першої половини X IX  ст. був початок культурного відрод
ження в українських землях, яке розгорталося за двома напрямами -  ідентичними за змістом, 
майже одночасними за хронологією, але розмежованими територіально (в Російській та 

Австрійській імперіях). Культурне відродження в підросійській Україні стало процесом пробудження 
і формування самосвідомості українського народу, що втілилося в розвитку його культури, 
реконструкції історичного минулого, легалізації рідної мови.

ОСТРОГОЗЬКИЯ полк

БЄЛГОРОДСЬКА ГУБЕРНІЯ

Для розуміння витоків українського націо
нального руху надзвичайно важливим є те, що ро
сійський царизм наприкінці XVIII ст. завдав удару 
одночасно і по правах українського дворянства, зни
щивши політичні свободи, і по правах українських 
селян, в яких відібрали землю, а самих перетворили 
на кріпаків. Одним з основних проявів національно
го відродження українців стало формування націо
нальної свідомості, яка проявлялася в осягненні 
своєї самодостатності, окремішності, 
героїчного минулого і прагненні визво
лення з-під гніту інших народів. Націо
нальна свідомість українців живилася 
думами, легендами, переказами, пісня
ми. То була жива нитка, що пов’язувала 
українців XIX ст. з їхніми предками -  
насамперед козаками.

Пам'ять про козацьке минуле, яка 
набула міфічних обрисів, становила 
одну з підвалин модерної української 
національної свідомості. На самих 
початках національного відродження 
пам’ять про козацьке самоврядування 
найкраще збереглася на тих землях під
російської України, які мали різний сту
пінь політичної автономії -  на Слобо
жанщині (до 1765 р.), Запоріжжі (до 
1775 р.) та Гетьманщині (до 1785 р.). Ця 
пам'ять проявлялася на рівні простого

народу та нового українського дворянства, нащадків 
козацької старшини. Серед закріпаченого селянства 
згадки про козацтво насамперед були пам’яттю про 
Запорозьку Січ з її особливими демократичними по
рядками й нетерпимістю до соціального, національ
ного і релігійного гноблення. На рівні панівної вер
стви -  козацької старшини, яка хоча й перетворюва
лась на дворян і русифікувалась, славне минуле 
України пов’язувалося з пам’яттю про козацьку дер-

КАРТА СЛОБІДСЬКИХ ПОЛКІВ 1764

ПОЛТАВСЬКИЙ
полк

ВОРОНЕЗЬКА ГУБЕРНІЯ

СЛОВ’ЯИО-СЕРБІЯ

А Карта слобідських полків (1764 р.)
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А Паланковий устрій Вольностей Війська Запорозького (1734-1775рр.)

жаву -  Гетьманщину. Підвалини під національне від
родження заклало саме українське дворянство, яке 
мало на те матеріальні засоби й відповідну освіту. Рух 
за національне відродження став важливою складо
вою суспільно-політичного життя українських 
земель в першій половині XIX ст.

Українське суспільство по-різному ставилося 
до політики російського уряду. Змушена під тиском 
обставин уважно оцінити історичне минуле україн
ських земель та їх перспективи у складі імперії, 
українська еліта виробила власну позицію. 
Наприкінці XVIII ст. у неї виникають два підходи до 
запроваджених російською владою порядків: «аси
міляторський» (малороси) та «традиціоналістсь- 
кий» (автономісти). Прихильники першого дотри
мувалися думки, що автономні ідеї вже не від
повідають вимогам 
часу й сприймали 
імперію як власну 
Батьківщину. Вони
працювали на бла- Адреса відправника, індекс

го Російської дер
жави, її величі, і 
водночас виявляли 
патріотичні почуття
до «Малоросії», її 1 іГ  І»*
культури. 1ГЖ‘ ж -г*

Основна група 1 ш м і Ж-Зе
автономістів обмежу
валася лише відстою-

Адреса

ванням залишків традицій Гетьманщини, зокрема 
збереження української системи судочинства та рес
таврації козацького війська. Найбільш послідовно 
проти імперської політики виступила група на чолі з 
Василем Капністом, що прагнула повернути геть
манські порядки за допомогою іноземних держав. 
У квітні 1791 р. останній разом зі своїм братом 
Петром за дорученням українських патріотичних кіл 
виїхав до Берліна з таємною місією -  ведення перего
ворів з представниками прусських урядових кіл, у т.ч. 
з головою кабінету міністрів (канцлером) Пруссії 
Евальдом-Фрідріхом Герцбергом. Йшлося про мож
ливість надання допомоги українському національ
но-визвольному рухові у випадку відкритого зброй

ного виступу проти ро
сійського самодержавст
ва. Попри невдачі цієї 
дипломатичної місії, сам 
факт засвідчував наяв
ність у таборі традиціо
налістів досить ради
кальних сил, здатних ви
користовувати міжна
родні важелі для досяг
нення своєї мети.

впз в. Обухів«* 
ЦПЗ Ні 5 Миргород

одержувача, індекс

Ч Поштова листівка 
України з
зображенням Василя 
Капніста
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Капніст Василь Васильович (23.02.1758 -  
08.11.1823) -  письменник і громадський діяч. 
Народився в с. Обухівка Миргородського повіту в 
родині офіцера російської армії Василя Петровича 
Капніста, яка мала козацьке коріння. Здобув ґрун
товну освіту в Санкт-Петербурзі, вільно володів 
кількома іноземними мовами. Військову кар’єру 
завершив у чині гвардії підпоручика на початку 
1780-х рр. У 1785 р. обійняв посаду губернського 
маршалка Київського намісництва. 1787 р. очолив 
гурток автономістів, який виробив проект віднов
лення козацьких формувань в Україні («Положение, 
на каком может бьіть набрано и содержано войско 
охочих казаков»), У 1812 р., коли війська Наполеона 
вступили в межі України, активно залучився до 
створення українського козацького ополчення.

Залишив помітний слід у справі сприяння роз
витку вітчизняного сценічного мистецтва. В останні 
роки життя брав діяльну участь у роботі театру Тро- 
щинського в с. Кибинці на Миргородщині. Поетичне 
обдарування В. Капніста шліфувалося в літератур

ному середовищі Петербурга, де він збли
зився з гуртком Г. Державіна. Його 

реакцією на тогочасний 
тотальний наступ ца
ризму на автономію 
України стала «Ода на 

рабство» (1783 р.), в 
якій він виступив за від
новлення гетьмансько
го правління в Україні. 

Окрім поетичних творів

Ч Родинний гербКапністів
А Поет, драматург і громадський діяч 

Василь Капніст

опублікував працю з теорії літератури, за що в 
1785 р. був обраний членом Петербурзької акаде
мії наук. Переклав «Слово о полку Ігоревім» 
сучасною російською мовою і зробив цікавий 
коментар, в якому наголосив на українському 
походженні та українських особливостях цього 
твору. Визнання й славу йому приніс драматичний 
твір «Ябеда» (1798 р.), де засуджувалася нейтра
лістська політика російського самодержавства в 
Україні.

Інкорпорація лівобережного поміщицтва до 
складу російського дворянства не відбувалася 
гладко. Тривалий час нащадки козацької верхівки 
були в опозиції до імперських реформ. Російські 
високопосадовці спочатку не дуже охоче визнавали 
права дворянства за козацькою старшиною. 
Зі свого боку українські заможні роди дбали про 
визнання своїх прав і привілеїв у тому обсязі, в 
якому ними користувалася польська шляхта. 
Захищаючи свої станові права, українська шляхта 
водночас відстоювала автономні права України.

Більшість української верхівки, зрештою, не 
заходила у своїх поглядах так далеко. У середині 
1780-х рр. опозиційні настрої серед нащадків 
козацької старшини поступово згасають. До того 
ж, російська влада поступово задовольнила їх ста
нові інтереси. Формально нащадки старшини 
повинні були доводити своє право на одержання

дворянства на підставі родинних документів. 
У 1797 р. надання дворянських титулів почала 
здійснювати спеціально утворена в Санкт-Петер
бурзі комісія -  Герольдія. З часом вона відмовила
ся визнавати колишню службу в гетьманських 
інституціях як достатню підставу для надання дво
рянського звання, що викликало хвилю протестів 
та невдоволення серед української шляхти. Невдо- 
волених очолила невелика група людей, які нази
вали себе «патріотами рідного краю». Вони збира
ли у родинних архівах грамоти польських королів, 
царські укази та інші документи, аби довести, що 
старшинські звання офіційно визнавались як 
Польщею, так і Росією. На їх підставі готувалися 
петиції, меморандуми, записки з вимогами визнан
ня історичних прав козацької старшини. Робота 
Герольдії спричинила посилений інтерес до історії 
серед заможних верств українського суспільства,
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J 4 ........ ..... ..

А «Яблуні в цвітові. В Малоросії». Художник Микола Сергеев (1895 р.)

що дало поштовх до національного відродження на 
Лівобережжі.

Зацікавлення історичним минулим лише част
ково було викликане нагальними потребами нащад
ків козацької старшини. їх найбільш освічені і пат
ріотично налаштовані представники виявляли 
дедалі більший інтерес до історії України, рідної 
минувшини, козаччини, відстоювали історичні пра
ва козацької старшини не стільки з матеріальних, 
як з моральних міркувань. їхня діяльність була 
викликана почуттям регіонального патріо
тизму. З-поміж нащадків козацьких старшин 
виділилася ціла група любителів україн
ської історії, лідерів автономістичного руху, 
таких, як відомий збирач історичних доку
ментів Адріан Чепа (1760 -  
бл. 1822 рр.), маршалок Ро- 
менського повіту Василь 
Полетика (син Григо
рія) (1765-1845 рр.), 
полтавський повіто
вий маршалок Василь 
Чарниш, депутат чер
нігівського дворянства 
Тимофій Калинський, 
історик і етнограф Федір 
Туманський та інші, які 
сумлінно збирали різнома
нітні пам'ятки старовини 
(літописи, гетьманські статті,

універсали, дипломатичне листування тощо) і на їх 
основі писали свої твори («листи», «мнения», 
«записки» та ін.), в яких прославляли минуле 
України, описували подвиги козацтва й доводили 
право всіх українських старшин на дворянські зван
ня. Заняття історією вони вважали патріотичною 
справою. «Як приємно працювати для слави й добра 
Батьківщини. Наші власні почуття, свідомість, що ми 
були небайдужі і до інтересів Батьківщини, служать 

нам нагородою», -  писав Адріан Чепа у листі до 
Василя Полетики.

Ще 1777 р. у Петербурзі було 
видано зібрані Григорієм Калиновсь- 

ким матеріали під назвою «Описание сва
дебных украинских обрядов», чим започатку

вав українську етнографію. В 1798 р. 
побачила світ книга, що містила 

відомості про Україну -  
«Записки о Малороссии, её 

жителях і произведени
ях», автором якої був 
дворянин Яків Маркович 
(1776-1804 pp.). Він був 

першим з українських 
істориків, який заперечував 
літописну теорію про 

«покликання варягів» до

Родинний герб Марковичів 
(Маркевичів)
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А Осип Бодянський. Гравюра Лаврентія Серякова 
(1878 р.)

Києва на княжий престол. Поява твору, написаного 
у високопатріотичному дусі, була наслідком заці
кавленості українського дворянства минулим рід
ної землі. Ця книга, написана російською мовою, 
була доступна широкій освіченій громадськості, 
в якій автор доводив славне минуле народу, 
з якого вона вийшла, розбуд
жуючи українську 
національну свідо
мість.

Українських пат
ріотів єднала прихиль
ність до минулого і кри
тичне ставлення до су
часного становища.
Вони прагнули зберегти 
місцеву правову систему, 
що ґрунтувалася на Ли
товському статуті, відно
вити козацьке військо.
Певні надії вони поклада
ли на імператора Павла І, 
який під час свого коротко
го правління відновив деякі 
прерогативи Гетьманщини.
Його син, Олександр І, не 
відзначаючись прихильністю

V \  ЛО
І І  і - О

А Письменник, церковний і культурний діяч 
архієпископ Григорій Кониський

до України, все ж залишив недоторканними її особ
ливі правові норми. У питанні відновлення козаць
кого війська урядова позиція була прагматичною -  
тільки у разі воєнної загрози самодержавство 

погоджувалося на створення 
тимчасових козацьких форму
вань. Коли загроза зникала, 
влада це питання усіляко від
сувала, побоюючись робити 
поступки українським авто
номістам.

Важливу роль у націо
нальному відродженні пер
шої половини XIX ст. віді
грала «Історія русів» -  
перша пам’ятка модерної 
української політичної 
думки, що стала відомою

с с і ч -

І сор'* і ;0цис'-иго'

. в « .^ г ’ с е ‘

Титульна сторінка першого 
видання «Історії русів»

(1846 р.) >

У « и » * г
слт*'ТС*°«

ІвАв-

з 1830-х рр. у рукопис
них копіях (опублікова
на 1846 р. у Москві істо
риком Осипом Во
линським). Автор цього 
твору до сих пір неві
домий. Одні дослід
ники схиляються до 
думки, що ним був 
архієпископ Григорій 
Кониський, інші -  
князь Олександр 
Безбородько, ще
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А Письменник і громадський діяч 
Григорій Полетика

А Літератор і видавець Євген Гребінка. 
Художник Аполлон Мокрицький (1840 р.)

А Історик і громадський діяч Микола Костомаров

інші -  Григорій Полетика. Одначе, очевидно, твір 
вийшов з-під пера діячів Новгород-Сіверського 
патріотичного гуртка 80-90 рр. XVIII ст., тісно 
пов'язаних саме з Олександром Безбородьком.

В «Історії русів» було найкраще відбито полі
тичні настрої автономістів. Весь виклад минулого 
України з давніх часів до 1769 р. підпорядковувався 
обґрунтуванню на історичному матеріалі прав 
українського народу на свою державність, на рівно
правність з усіма народами. Автор цього твору дово
див, що саме Україна є прямою наступницею Київсь
кої Русі, що українці є відмінним від росіян народом 
із власною самобутньою культурою та звичаями, а 
тому має всі права на відновлення державності. 
«Історія русів» мала виразно антипольське й антиро- 
сійське спрямування, а її головною ідею було віднов
лення автономних прав України на момент її вход
ження до складу Московії за Богдана Хмельниць
кого. Утім, у цьому трактаті відбилася своєрідність 
світогляду автономістів, які, захищаючи історичні 
права України і прагнучи до їх відновлення, не вима
гали відокремлення України від Російської імперії. 
Трактат справив величезний вплив на подальше фор
мування ідеології українського національного руху. 
«Історію русів» використовували при написанні 
своїх історико-літературних творів Тарас Шевченко, 
Євген Гребінка, Ізмаїл Срезневський, Микола Гоголь, 
Микола Костомаров та багато інших діячів. На думку 
історика Олександра Оглоблина, «Історія русів» 
була «декларацією прав української нації та вічною 
книгою України».
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V
Узагалі, попри глибоку різни

цю між тими, хто дотримувався 
національних традицій, і тими, 
котрі асимілювалися російською 
культурою, вони інтереси України 
ототожнювали зі своєю верствою, а 
не з інтересами простого козацтва і 
закріпаченого селянства.

Подальший імпульс для свого 
розвитку українське національне 
відродження одержало з Заходу 
завдяки новим політичним й інте
лектуальним течіям. Французька 
революція кінця XVIII ст. пошири
ла поняття нації на інші суспільні 
верстви. Джерелом суверенних 
прав нації став народ. Організую
чим ядром держави була не прав
ляча династія, а нація у новому, 
модерному розумінні. Національ
ний характер, який проявлявся 
передусім в культурі і мові, оголо
шувався природним і невід’ємним 
атрибутом усього народу, а не окре
мої верстви. Французька модель 
нації послужила прикладом наслі
дування для нових національних 
рухів, що ширилися на початку
XIX ст. в усій Європі.

Україна безпосередньо зазна
ла французького впливу під час 
наполеонівських воєн, який проя
вив себе дещо пізніше. Зокрема, 
він справив враження на місцеву 
інтелектуальну еліту. Зустріч її з 
ідеологією Французької революції 
мала важливе значення. Крім 
цього впливу, сильним збудником для українського 
національного пробудження, як і відродження 
інших слов'янських народів, став романтизм з його 
ідеєю народності, як виявлення національної свідо
мості і самобутності. Романтики прославляли 
народ, його пісенну культуру, традиції як прояв 
своєрідного національного духу. Вони зруйнували 
старе зверхнє ставлення до народної культури як до 
чогось завідомо нижчого, вульгарного, ствердивши, 
що саме з народного джерела інтелектуали можуть 
черпати найкращі зразки для своєї творчості. 
Кожна народна культура має свою самостійну вар
тість і по-своєму спричиняється до духовного зба
гачення світу.

Романтизм особливо виділяв слов’янські на
роди, які більше за інших зберегли консервативні, 
патріархальні риси. Європейські романтики поста
вили слов’янський фольклор у центр тогочасного

А Мандрівник над морем туману.
Художник Каспар Девід Фрідріх (1818 р.)

інтелектуального життя, а серед слов ян виділяли 
специфічну роль українців. Батько романтизму і 
модерного націоналізму, німецький філософ 
Йоганн Готфрід Гердер, що пророкував початок 
доби слов’ян у Європі, записав у своєму щоденни
ку наступне: «Україна стане новою Грецією -  у цій 
країні чудовий клімат, щедра земля, і її музично 
обдарований народ прокинеться колись до нового 
життя».

Концепції Гердера та інших європейських ро
мантиків ставали відомим українцями через росій
ських та польських авторів. Виявляючи складові 
національної ідентичності, українські інтелектуали 
зосередили увагу на неповторних рисах власної 
етнічної спільності: фольклорі, етнографії, мові, 
історії, літературі, які були важливим стимулом для 
збирання етнографічних матеріалів. Перша плеяда 
української інтелігенції на початку XIX ст. походи

/з?
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ла з дворянства, яке упродовж 20-30-х рр. здебіль
шого зрусифікувалося, і її надалі формували пере
важно вихідці з інших станів. У цей час у Харкові, 
Полтаві, Ніжині, Києві склалися відносно нечис
ленні осередки освіченої еліти, яка утворила течію 
романтиків, що відіграла визначну роль у справі 
національно-культурного відродження. Захоплення 
інтелігентів-романтиків українською народною піс
нею, думою, казкою спонукало їх до організації екс
педицій, аби безпосередньо «від народу» записувати 
ці перлини його творчості й доносити їх до «освіче
ної публіки».

Перша збірка українських історичних дум, яка 
з’явилася в 1819 р. у Петербурзі під назвою «Опыт 
собрания старинных малороссийских песен», була 
підготовлена і видана дослідником українського 
фольклору князем Миколою Цертелєвим -  зрусифі
кованим грузином, який, проживаючи в Україні, став 
її патріотом. У передмові до цього збірника він назвав 
українські думи «пам’ятками народного генія», що 
містять у собі «силу вислову і чарівність гармонії». 
Услід за Гердером він порівняв українських лірників і 
кобзарів із Гомером, а Україну -  з Грецією. Висновок 
Миколи Цертелєва перегукувався з твердженням 
польського поета Адама Міцкевича, що українці є 
найпоетичнішими й наймузикальнішими серед 
слов’янських народів. Своїми працями Цертелєв
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А «Вечір на Україні». Художник Архип Куїнджі (1878-1901 рр.)

привернув увагу до народної поезії багатьох україн
ських письменників, діячів культури і науки.

У 1827 р. з’явилася друком збірка «Малорос
сийские песни», а в 1834 р. -  «Украинские народные 
песни», підготовлені Михайлом Максимовичем. Він, 
як і Микола Цертелєв, добачав в українському фоль
клорі «незіпсуту» патріархальну ідилію Південної 
Русі, яка перевершувала сувору похмурість Півночі. 
Його збірки українських пісень вплинули, зокрема, 
на творчість Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, 
Олександра Пушкіна та ін. У своїх спогадах про 
Миколу Костомарова Пантелеймон Куліш писав, що 
спочатку вони зневажливо дивилися на все україн
ське і думали лише «мовою Пушкіна». Обидва, один -  
у Новгороді-Сіверському, другий -  у Харкові, 
випадково натрапили на збірку Михайла 
Максимовича і після прочитання її стали україн
ськими патріотами. За словами історики Дмитра 
Дорошенка, передмо
ва Михайла Макси
мовича до видання 
1827 р. була «свого о н ь і т і >
роду літературним ма- ч ,, , „
ніфестом, повним ен
тузіазму до народної аг«»««»*•
української поезії». Ій, *вчг, я»«ній

Обкладинка першого
друкованого збірника _____ —

українських народних ' "... / . І' ...
дум «Опыт собрания

старинных
малороссийских --------
песен», виданого 

Миколою Цертелєвим >А Пантелеймон Куліш. Фото 1859 р.
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Максимович Михайло Олександрович 
(15.09.1804-22.11.1873) -  історик, філолог, етно
граф, ботанік, поет. Походив зі старшинського 
козацького роду Полтавщини. Народився на хуторі 
(тепер с. Богуславець Черкаської області). Після 
закінчення Московського університету у 1823 р. 
залишився при ньому для науково-академічної 
праці, викладав ботаніку. 1833 р. отримав учений 
ступінь доктора й був іменований ординарним про
фесором на кафедрі ботаніки Московського універ
ситету. Наступного року у відкритому тоді в Києві 
Університеті св. Володимира Михайло Максимович 
отримав професуру російської словесності й був 
обраний першим його ректором (перебував на цій 
посаді до кінця 1835 р.).

Через стан здоров'я 1845 р. вийшов у відставку 
й решту життя присвятив винятково науково-літе
ратурній діяльності, яку провадив на своєму хуторі 
Михайлова Гора біля с. Прохорівки Золотоніського 
повіту. Михайло Максимович неодноразово нама
гався повернутися до активної науково-академічної 
діяльності, однак керівництво міністерства народної 
освіти, побоюючись його українофільських погля
дів, усувало його від такої.

Михайло Максимович був справжнім ученим- 
енциклопедистом широкого діапазону -  від ботані
ки до історії. Його наукові праці в царині природо
знавства, опубліковані у 1820-х -  на початку 1830-х рр., 
дають підстави вважати вченого одним з основопо
ложників вітчизняної ботаніки.

А Михайло Максимович.
Малюнок Д. Мукаровського ( 1882 р.)

А Михайло Погодін.
Художник Василь Перов (1872 р.)

А Михайло Максимович. Малюнок Тараса Шевченка
(1859 р.)

Фольклорні видання Михайла Максимовича 
справили величезний вплив на українську фолькло
ристику також у Галичині, викликали інтерес до віт
чизняного фольклору серед інших слов'янських 
народів. Як мовознавець, Михайло Максимович 
опублікував низку статей про класифікацію слов'ян
ських мов (1838, 1845 і 1850 рр.), в яких широко 
користувався даними з української мови. У диску
сії з росіянами -  істориком Михайлом Погодіним
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і славістом Петром Лавровським 
обстоював «старобьітность» укра
їнської мови. Вчений був автором 
етимологічного правопису -  «мак- 
симовчівки». Йому належить ви
дання і дослідження найдавніших 
літературних пам’яток Київської 
Русі -  «Руської правди», «Повісті 
минулих літ», «Слова о полку Іго
ревім» (останнє переклав україн
ською мовою).

В історичних (як і у фольклор- 
но-етнографічних) творах Михайло 
Максимович був прихильником па
нівного тоді романтизму та ідеї на
родності. Він обстоював генетичний 
зв'язок між княжою та козацько-геть
манською добами в історії України, 
яким присвятив багато розвідок, статей, критичних за 
міток про джерела, літературу тощо. У статті «О мни

ущ/віуряпі
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мом запустении Украины» (1857 р.) 
та «Письмах» до Михайла Погодіна 
Михайло Максимович довів без
підставність його гіпотези про «ве
ликоросійське» населення Київ
щини за княжої доби. Численні 
праці вченого з історії середньовіч
ної України, Києва та його пам’я
ток, козаччини, Гетьманщини й 
гайдамаччини мали особливе зна
чення для дальшого розвитку 
української історіографії.

Меморіальна дошка на честь 
першого ректора Київського 
університету Михайла 
Максимовича, встановлена на 
фасаді Червоного корпусу 
Київського національного 
університету імені Тараса 

Шевченка

Одночасно з розгортанням етнографічних сту
дій і оприлюдненням пам'яток народної творчості у 
перші десятиліття XIX ст. розвивалася нова україн
ська література. Початок національного відроджен
ня традиційно пов’язується з виходом у світ першої 
частини поеми «Енеїда» Івана Котляревського 
(видана 1798 р. у Петербурзі), написаної україн

ською мовою, народної за змістом і духом. «Енеїда» 
започаткувала нову українську літературу і перетво
рення народної мови на літературну. Хоча поема 
була новим явищем української культури, вона мала 
глибоке коріння у минулій козацькій добі. Взявши 
за основу сюжетну канву однойменної поеми 
Вергілія, Іван Котляревський в традиціях давнього

А Іван Котляревський А Еней з військом. Ілюстрація Григорія Нарбута
до поеми Івана Котляревського «Енеїда»

4 П
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українського бурлеску створив свій оригінальний 
художній твір. У поемі автор відтворив різні сторо
ни життя українського суспільства другої половини
XVIII ст. Те, що Іван Котляревський переодягнув

А Іван Котляревський. Невідомий художник

персонажів Верлігія -  римських героїв й богів 
Олімпу -  в українські шаровари, вишивані сорочки 
і свитки, свідчив про тісний зв'язок «Енеїди» з 
народною пам’яттю про козацтво.

Котляревський Іван Петрович 
(09.09.1769-10.11.1838) -  письмен
ник, поет, драматург, заснов
ник сучасної української лі
тератури, громадський діяч.
Народився в Полтаві у сім'ї 
канцеляриста. Початкову осві
ту здобув у місцевого дяка.
В 1789-1793 рр. працював 
канцеляристом, наступні три 
роки -  домашнім учителем у 
поміщицьких родинах. З 1796 р. 
перебував на військовій службі 
в Сіверському карабінерному 
полку. У 1806-1807 рр. Іван Кот
ляревський у ранзі штабс-капітана брав участь у ро
сійсько-турецькій війні 1806-1812 рр. (1808 р. вий
шов у відставку).

У 1812 р. під час російсько-французької війни 
Іван Котляревський за дозволом генерал-губернато- 
ра Якова Лобанова-Ростовського сформував у міс
течку Горошині Хорольського повіту на Полтавщині 
5-й український козачий полк, за що отримав чин

А Родинний герб 
Котляревських

А Будинок Івана Котляревського у Полтаві. Акварель Тараса Шевченка (1845р.; угорі) та
садиба-музей Івана Котляревського в Полтаві. Сучасне фото А

... .... .......... / 4 3
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А Троянці в Карфагені. Ілюстрація 
Анатолія Базилевича (1967 р.) 
до поеми Івана Котляревського «Енеїда»

майора. В 1817-1821 рр. -  директор Полтавського 
вільного театру. 1818 р. разом з Василем Лукашеви
чем, Василем Тарновським та іншими входив до 
складу полтавської масонської ложі «Любов до істи
ни». Член Вільного товариства любителів російської 
словесності (з 1821 р.). Підтримував зв'язки з декаб
ристами. У 1827-1835 рр. -  попечитель «богоугод-

А Троянці. Права частина титульної сторінки 
поеми Івана Котляревського «Енеїда». 
Ілюстрація Анатолія Базилевича (1967 р.)

Э Н Е И Д А
и л

МАЛОРОССІЙСНІЙ я з ы н ъ

переляці ованная

и. к о т л я р е в с к и м ъ .

ЧАСТЬ

Вь Санктпегаербургі,
»ъ Т.пограф і. Ивана Гдмуиом  >808 ^

Друге видання 
«Енеїди» Івана 

Котляревського
українською мовою 

(СПб., 1808р.) >

них» закладів. Сприяв 
викупові актора Михай
ла Щепкіна з кріпацтва.

Літературну діяль
ність Іван Котляревський 
розпочав близько 1794 р.
Національне забарв
лення і співчуття до долі 
народу зумовили вели
кий успіх його «Енеїди» 
серед сучасників. За мо
тивами поеми були 
створені опери «Еней на
мандрівці» (композитор Ярослав Лопатинський, 
1911 р.) та «Енеїда» (композитор Микола Лисенко, 
1919 p.). Використавши доробок своїх попередників, 
останній також створив оперу «Наталка Полтавка» 
(1889 р.).

1903 р. у Полтаві було спо
руджено перший у світі пам'ят
ник Іванові Котляревському.

Ювілейна монета 
України, присвячена 

Іванові Котляревському.
Реверс (2009 р.) >

А Пам’ятник Івану Котляревському в Полтаві. 
Скульптор Леонід Позен (1903 р.).
Сучасне фото
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V

А Поет і етнограф, професор 
Амвросій Метлинський

А Поет і етнограф Левко 
Боровиковський

А Поет-романтик Михайло 
Петренко

А Ізмаїл Срезневський. Літографія А Ізмаїл Срезневський 
А Титульна сторінка за малюнком М. Ваніфатьєва у похилому віці

«Запорожской старины» (1854 р.)

лог Ізмаїл Срезневський, котрий у 1831 р. видав 
«Украинский альманах» -  збірку народних пісень і 
оригінальних поезій, написаних харківськими поетами. 
У 1833-1838 рр. у Харкові ним було видано шість 
випусків фольклорно-історичної збірки «Запорожс
кая старина», яка стала своєрідним маніфестом укра
їнського романтизму. Тут було вміщено історичні пісні 
й думи XVI—XVIII ст., уривки з козацьких літописів, з 
«Історії русів», перекази та ін., які адресувалися «пре
имущественно любопытствующим знать старину 
запорожскую, -  быт, нравы, обычаи, подвиги этого 
народа воинов». Справі пробудження національної 
свідомості сприяла і стаття Ізмаїла Срезневського 
«Взгляд на памятники украинской народной словес
ности» (1834 р.). Це був перший друкований публіч
ний виступ на захист української мови, за її необмеже
не використання в літературі й науці. Професор кате-

Центром українського романтизму і національ
но-культурного відродження в перші десятиліття
XIX ст. став Харків, де в 1805 р. зусиллями громад
ськості на чолі з Василем Каразіним відкрився уні
верситет. Саме в цьому місті 1812 р. почала видава
тися перша в підросійській Україні газета «Харь
ковский еженедельник». До харківської романтич
ної школи належали Амвросій Метлинський, Ми
хайло Петренко, Петро Гулак-Артемовський, Левко 
Боровиковський та ін. Зокрема, в університеті 
склався літературний гурток романтиків (до нього 
входили Ізмаїл Срезневський, Іван Розковшенко, 
брати Орест і Федір Свецькі та ін.), який у 1820— 
1830-х рр. відіграв значну роль у розвитку нової

української літератури.
- -- — Душею цього гурт- 

ї  •" ка був професор-філо-
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А Євген Гребінка. Художник Тарас Шевченко (1837р.) А Петро Гулак-Артемовський. Невідомий художник

горично заявив, що немає сумніву в тому, що «язьік 
украинский... єсть язьік, а не наречие».

«Котляревщина» як літературний жанр набула 
величезної популярності в Україні, породивши цілу 
армію менш талановитих послідовників. І лише з 
приходом романтиків українські поети і письмен
ники почали писати в усіх літературних жанрах. У 
1818 р. вийшла перша граматика живої народної 
мови -  «Грамматика малороссийского наречия» 
Олексія Павловського. У передмові до неї автор на
голосив на високому статусі народної мови й народ
ної культури.

Наче прислуховуючись до такої думки, наступ
ного року Іван Котляревський написав п’єсу «Натал
ка Полтавка», герої якої говорять і співають народ
ною мовою, тимчасом як головний комічний персо
наж (возний) розмовляє суржи
ком церковнослов’янської 
мови та канцелярських тер
мінів. «Наталка Полтавка» 
та водевіль «Москаль-ча- 
рівник», написані Іваном 
Котляревським спеціально 
для очолюваного ним театру 
у Полтаві, відкрили дорогу 
романтичним тенденціям у 
вітчизняній літературі та 
започаткували нову україн
ську драматургію.

Найвидатнішими творця
ми нової української літерату
ри в дошевченківський період 
поряд з Іваном Котляревським 
були Григорій Квітка-Основ’я-

4б\

ненко, Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка та 
ін. Для їхньої творчості характерним було впровад
ження в літературу української народної мови, широ
ке відображення народного життя й світосприйняття, 
що ґрунтувалося на народнопоетичній, фольклорній 
основі, великий інтерес до минулого, його опоетизу
вання, створення романтизованого образу рідного 
народу. Так, загальновідомими стали «Малоросійські 
оповідання» Григорія Квітки-Основ’яненка, який 
став засновником української прози. Один із пізні
ших послідовників Івана Котляревського, Петро 
Гулак-Артемовський, хоча і продовжував працювати 
у жанрі травестії, одночасно започаткував поетичні 
переклади українською мовою з європейських літе
ратур. Провідний літератор серед малоросійської 

колонії у Петербурзі Євген Гребінка 
виступав на захист права українських 
поетів і письменників писати рідною 
мовою -  права, в якому їм відмовля
ли російські критики. Виданий ним 
1841 р. у Петербурзі український 
альманах «Ластівка», в якому було 
надруковано твори Івана Котля
ревського, Левка Боровиковського, 
Тараса Шевченка, Віктора Забіли, 
Олександра Афанасьева-Чужбинсь- 
кого та інших, був першим збір
ником, в якому усі українські літе
ратори, як представники класи
цизму, так і романтики, писали 
лише українською мовою.

<  Титульна сторінка альманаху 
«Ластівка» (1841 р.)

л  Д С . Т О В К А .
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А Будинок Григорія Квітки-Основ’яненка в с. Основа 
під Харковом. Художник Василь Тімм (1840-і рр.)

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович
(справжнє прізвище -  Квітка; псевдонім -  Грицько 
Основ’яненко; 29.11.1778-20.08.1843) -  прозаїк, 
драматург, журналіст, літературний критик, куль
турно-громадський діяч. Основоположник худож
ньої прози і жанру соціально-побутової комедії в 
класичній українській літературі (носить почесне 
ім'я «батька української прози»). Твори письмен
ника утверджували високі морально-етичні якості 
людини з народу, відіграли помітну роль у розвит
ку української мови. Г. Квітка-Основ’яненко, як 
письменник, видавець, літературний критик і пуб
ліцист, виступав в оборону художніх можливостей 
української літературної мови.

Народився Г. Квітка-Основ’яненко у с. Основі 
(тепер у межах Харкова). Походив з козацько-стар- 
шинського роду. Початкову освіту отримав удома, 
згодом навчався в школі при монастирі. У родині 
панувала глибока шана до рідної мови, історії, 
фольклору, мистецтва. Звичаї в родині відзначали
ся простотою, тут багато читали, постійними були 
вистави самодіяльного театру, натхненником яких 
був Григорій; він же виконував і головні ролі. Усе 
це формувало мистецькі смаки юного Квітки, його 
суспільні погляди, прищеплювало любов до народ
ної поезії, виховувало повагу до простолюду. Роди
ну Квіток часто відвідував філософ Григорій 
Сковорода.

У 23 роки Г. Квітка-Основ’яненко вступив по
слушником до Курязького Спасо-Преображенсь- 
кого монастиря, але через чотири роки повернувся 
до світського життя. Служив комісаром з питань 
провіанту в народному ополченні (1806-1807 рр.), 
був секретарем дворянських зборів, повітовим 
предводителем дворянства (1817-1828 рр.), совіс
ним суддею, головою Харківської палати кримі
нального суду. Став активним діячем громадського
і культурного життя Харкова. Виступив одним із 
засновників Харківського професійного театру (з 
1812 р. -  його директор), Благодійного товариства,

А Панорама Курязького Спасо-Преображенського
монастиря поблизу Харкова (XIX ст.) ^
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А Григорій Квітка-Основ'яненко. 
Невідомий художник (1810-і рр.).
Під портретом автограф письменника

Інституту шляхетних дівчат, губернської бібліоте
ки, обирався членом Товариства наук при 
Харківському університеті.

Г. Квітка-Основ’яненко був прихильником ідеї 
вдосконалення суспільства шляхом реформ та впли
ву на нього засобами літературного і театрального 
мистецтва. Головним творчим принципом вважав 
«писання з натури», орієнтацію на живу навколиш
ню дійсність. Виступав з пропагандою народної 
теми в літературі, був переконаний у позастановій 
цінності особистості. Свої перші твори друкував у



Олександр (Ронік у складі двох імперій

А Пам’ятник Григорію Квітці-Основ 'яненку в Харкові 
на однойменній вулиці. Скульптор Семен Якубович, 
архітектор Юрій Шкодовський (1994 р.)

журналі «Украинский вестник», який видавав 
1816-1817 рр. з Р. Гонорським і Є. Фі- 
ломафитським. Писав українською 
і російською мовами.

У 1820-х рр. виступив з коме
діями «Приезжий из столицы, или 
Суматоха в уездном городе», «Дво
рянские выборы» та ін. Спираю
чись на літературну традицію, 
започатковану Іваном Котляревсь
ким, народну пісенність і гумор, 
письменник написав у 1836 р. по
пулярні і досі комедію «Сватання 
на Гончарівці» та п'єсу «Шельмен-

Зображення Григорія 
Квітки-Основ’яненка на 

поштовій марці України >■

ко-денщик». Українські прозові твори Г. Квітки- 
Основ'яненка поділяються на дві основні групи: бур
лескно-реалістичні («Салдацький патрет», «Мерт
вецький великдень», «От тобі і скарб», «Пархімове 
снідання», «Підбрехач», повість «Конотопська відь
ма») та сентиментально-реалістичні повісті («Маруся», 
«Козир-дівка», «Сердешна Оксана», «Щира любов», 
«Добре роби -  добре й буде», «Божі діти», «Переко
типоле»).

Кращі твори Г. Квітки-Основ’яненка одними з 
перших представляли українську літературу євро
пейським читачам. У 1854 р. в Парижі опубліковано 
французькою мовою «Сердешну Оксану». Твори 
письменника перекладено на польську, болгарську, 
чеську та інші мови. З Г. Квіткою-Основ’яненком 

листувався Тарас Шевченко, який 
давав позитивні відгуки на його 
твори, присвятив йому вірш «До 
Основ’яненка» («Б’ють пороги, 

місяць сходить») та виконав ілюс
трації «Знахар» і «Панна Сотни
ківна» до однойменних творів 
Г. Квітки-Основ’яненка. Його повіс
ті, сюжети яких розгортаються поза 
соціальними конфліктами, з ідеаль

но-побожними героями, є типовим 
зразком українського сентимента
лізму. Творчість Г. Квітки-Основ’я
ненка справила значний вплив на 
подальший розвиток української 
літератури, зокрема етнографічної 
школи.

................................... ........................... ї ї . ,

УКРАЇНА Ш Ж А ІЩ
2003
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(оещ ащ і чверіїіь XVIII -пЕРИіа половина XIX еш.)

А Кадр з фільму режисера Ігоря Земгано 
«Сватання на Гончарівці» (1958р.)

4в\

Поряд з активними спробами етнографів й літера
торів розширити інтелектуальні горизонти українсько
го світу у процесі зростання національної свідомості 
набувало вирішального значення вивчення історії свого 
народу. З’являються перші фахові історичні праці, зок-

рема непересічною подією стала поява в 1822 р. у 
Москві чотиритомної «Истории Малой России» 
Дмитра Бантиша-Каменського. У ній розповідалося 
про славне минуле України, її автономні права, історич
ні подвиги козацької старшини, науково обґрунтовува-
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А Дмитро Бантиш-Каменський.
Невідомий художник ( 1830-і рр.)

лася ідея самобутності України. Написана з широким 
використанням матеріалів із московських і українських 
архівів (видана за матеріальної підтримки мало
російського генерал-губернатора Миколи Рєпніна),

А Микола Маркевич. Художник
Конон Юшкевич-Стаховський ( 1840-і рр.)

вона була значним кроком у розвитку української істо
ріографії. Важливе значення у цій справі мала і п'яти
томна «История Малороссии» Миколи Маркевича, що 
побачила світ в 1842-1843 рр. у Москві.

И С Т О Р І Я

ш а © і  п с о а ,

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
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сторінка 
другого 
видання 
«Истории 
Малой 
России» 
Дмитра 
Бантиша- 
Каменського 
(М., 1830) А Микола Рєпнін. Художник Джордж Доу
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Марія Іванівна, уроджена Косяровська, яка вийшла 
заміж у віці чотирнадцяти років, була удвічі молодша 
за чоловіка. В сім'ї народилося дванадцять дітей, з 
яких вижили лише старший -  Микола і три його сес
три. Коли після пологів померли перші двоє дітей, 
Василь та Марія, котра була знову вагітна, переїхали 
до Сорочинців, де проживав відомий на всю околицю 
доктор М. Трохимовський. У маєтку цього лікаря і 
народився хлопчик, якого назвали Миколою.

Дитинство майбутнього письменника минуло в 
с. Василівці (тепер Гоголеве) у маєтку батьків. 
У 1818-1819 рр. навчався в Полтавському повітово
му училищі, в 1821-1828 рр. -  у Ніжинській гімназії 
вищих наук, де вперше виступив на сцені гімназій
ного театру як актор і режисер-постановник. У гім
назії Микола Гоголь особливо охоче вивчав давню 
українську історію, народні звичаї та усну народну 
творчість, з якими знайомився не лише з друкованих 
джерел, а й на ніжинських базарах, у передмісті. 
Пізніше ніжинські типи, окремі сценки увійшли до 
творів письменника.

Мовно-музична культура рідної землі знаходила 
свій вияв у виховній практиці бабусі Тетяни 
Семенівни. Уже з дитячих літ вона закладала в юного 
Миколу любов до мови та відчуття слова. Згодом він 
захопився збиранням українських народних пісень, 
прислів'їв та приказок, готував матеріали до україн- 
сько-російського словника. Пізніше він так писав про 
українську пісню:«Якби наш край не мав такої скар
бниці пісень, я б ніколи не зрозумів історії його, тому 
що не збагнув би минулого...». «Моя радість, життя 
моє! Як я вас люблю! Що всі холодні літописи, в яких 
я тепер риюся, перед цими дзвінкими, живими літо-

А Микола Гоголь.
Художник Федір Моллер (початок 1840-х рр.)

Гоголь Микола Васильович (01.04.1809- 
04.03.1852) -  прозаїк, драматург, поет, історик, фольк
лорист. Народився в с. Великі Сорочинці (нині 
Миргородського району Полтавської області). Батько, 
Василь Афанасійович Гоголь, був праправнуком пол
ковника козацького війська часів Богдана Хмельниць
кого Остапа Гоголя. Згодом знаменитий нащадок оспі
вав його в образі Тараса Бульби. Мати Миколи Гоголя,

А «Переправа Миколи Гоголя через Дніпро». Художник Антон Іванов (1845р.)



‘Глава 3. УТогаткукрашського культурного відродження

писами! Як мені допомагають в історії пісні!..». «Це 
народна історія, жива, яскрава, барвиста, правдива, 
що розкриває все життя народу».

Ще в студентські роки М. Гоголь переймається 
соціальними негараздами і налаштовується на таку 
діяльність, «щоб бути по-справжньому корисним для 
людства». «Я палав незгасним прагненням зробити 
своє життя потрібним для блага держави, я жадав при
нести хоча б найменшу користь. Тривожили думки, що 
я не зможу, що мені перепинять шлях, завдавши мені 
глибокого суму. Я поклявся жодної хвилини короткого 
життя свого не втрачати, не зробивши блага».

У 1828 р. М. Гоголь переїздить до Санкт- 
Петербурга, де наступного року публікує свій пер
ший твір -  поему «Ганс Кюхельгартен». Невдовзі в 
журналі «Отечественные записки» з'являється 
повість «Басаврюк, або Вечір проти Івана Купала», 
перша з циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Ці 
твори були романтичної спрямованості, підкріплені 
ґрунтовними знаннями усної народної творчості. Лі
ризм, проникливість і любов автора до зображувано
го справляли враження на читача.

Наприкінці 1833 р. М. Гоголь клопочеться про 
посаду професора історії в Київському університеті 
св. Володимира. Спонукала до цього, зокрема, й 
дружба з професором М. Максимовичем. Микола 
Васильович у цей час писав: «Я захоплююся заздале
гідь, коли уявляю, як закиплять труди мої в Києві. 
Там скінчу я історію України й півдня Росії і напишу 
всесвітню історію. А скільки зберу там легенд, 
повір’їв, пісень! Якими цікавими можна зробити уні
верситетські записки, скільки можна умістити в них 
подробиць, цілком нових про сам край!».

А в грудні 1833 р. він писав своєму другові: 
«Дякую тобі за все: за лист, за думки в нім, за 

новини. Уяви, я також думаю: Туди! Туди! 
До Києва! До древнього, прекрасного 

Києва! Він наш, він не їх! Неправда! 
Там або довкола нього робилися 
справи старовини нашої. Я працюю, 
я всіма силами намагаюся, але на 
мене знаходить жах: можливо, я не 
встигну! Так, це славно буде, якщо 
ми займемо з тобою київські 

кафедри: багато можна буде зробити 
добра. Але мене турбує, що це не здійс
ниться. Говорять, що дуже багато при
значено туди якихось німців. Це також 
не дуже приємно. Хоч би для святого 
Володимира побільше слов'ян».

<  Пам ’ятник Миколі Гоголю 
в Санкт-Петербурзі. 
Скульптор Михайло Бєлов 
(грудень 1997 р.)

А Микола Гоголь. Художник Федір Моллер 
(початок 1840-х рр.)

Але стати М. Гоголю професором Університету св. 
Володимира не судилося. З другої половини 1830-х рр. 
подальший розвиток таланту письменника пов’язаний 
з драматургією. Етапною стала його соціальна комедія 
«Ревізор» (1836 р.). Невдовзі після прем’єри п’єси 
М. Гоголь виїхав на досить тривалий час за кордон, від
відав Німеччину, Швейцарію, Францію, Італію. У 
1842 р. вийшла друком його поема-роман «Мертві 
душі». Останні роки життя письменника сповнені дра
матичних пошуків себе в Істині. Про це -  у виданні
1847 р. «Вибрані місця з листування із друзями».
1848 р. М. Гоголь повернувся в Росію, посилено працю
вав над другим томом «Мертвих душ», але незадовго 
перед смертю спалив рукопис.

Микола Гоголь став одним 
із засновників реалізму в росій
ській літературі, з яким пов’яза
на також творчість українських 
письменників XIX ст. -  Григо
рія Квітки-Основ’яненка, Пан
телеймона Куліша, Олекси Сто- 
роженка та ін. Твори Гоголя посі
ли чільне місце в скарбниці світо
вої класичної літератури.
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гоголь.

ЗД-ВСЬ ПИСАЛ!»
„ МЕРТВЫЛ ДУШИ "

Меморіальна дошка, 
встановлена в Римі 
на будинку, в якому 

у 1838-1842 рр. 
проживав 

Микола Гоголь

JL GRAN DE SC R 1T T O R E  RUSSO
N I C O L A  G O G O L

IN QUESTA CASA 
DOVE ABITO4 DAL 1838 AL 1842 

PENSO' E SCRISSE 
IL SUO CAPOLAVORO 

LA C O L O M A  RUSSA D1 ROMA
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А Титульна сторінка першого 
видання «Кобзаря» Тараса 
Шевченка (СПб., 1840р.)

складі двох імперій  (оецшнд чверщь XVIII - пЕРШа половина XIX его.)
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Поема Тараса Шевченка «Гайдамаки» А 
українською і англійською мовами з ілюстраціями 

Опанаса Сластіона (видання 2001 р.)

Найважливіше значення для українського на
ціонально-культурного відродження мало опубліку
вання «Кобзаря» (1840 р.) і «Гайдамаків» (1841 р.) 
Тараса Шевченка. У Києві Михайло Максимович 
видав збірники-альманахи «Киевлянин» (1840,1841, 
1850 рр.), де містилися статті з історії, археології, 
письменства тощо. В 1843-1844 рр. з ініціативи 
Григорія Квітки-Основ'яненка вийшло чотири 
книжки українського літературно-художнього та 
історико-наукового альманаху «Молодик» з твора
ми українських і російських письменників та вче
них. У другій половині 30-х -  на 
початку 40-х рр. XIX ст. розпочав 
літературну й наукову діяльність 
Микола Костомаров.

Велике значення для націо
нально-культурного відродження 
і формування національної само
свідомості українського народу 
мало опублікування історичних 
джерел. Значну роботу в цьому 
напрямку здійснила Київська 
тимчасова комісія для розгляду 
давніх актів, створена в 1843 р.
Неоціненні заслуги перед укра
їнською історіографією має
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Титульна сторінка 
одного з томів «Архива 
Юго-Западной России», 

який видавався Київською 
тимчасовою комісією для 

розгляду давніх актів >
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ГОЗЛПАДЯОЙ Россін.

Тоть пгрвый.
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Осип Бодянський, який у 1840-х рр. опублікував, 
поряд з «Історією русів», багато джерел і творів з 
історії України -  літопис Самовидця, історичні праці 
Олександра Рігельмана, Петра Симоновського та ін.

Історичні і фольклористичні дослідження 
заклали міцні підвалини під формування модерної 
української свідомості, оскільки давали чіткі від
повіді на питання про історичні корені і культурну 
відмінність української нації. Хоча цей літературно- 
науковий рух не мав організованої форми, однак 
збирання культурної спадщини створило винятко

во сприятливе середовище для викристалізо- 
вування національної са
мобутності українців -  по
чуття, яке вигасало на межі 
ХУІИ-ХІХ ст.

Національно-культурне 
відродження вело до дедалі 
глибшого зростання національ
ної самосвідомості передусім 
серед патріотично налаштованої 
частини української інтелігенції. 
Це зумовило розгортання укра
їнського національного руху 
Його учасники поступово почали 
усвідомлювати необхідність не 
тільки розвитку української мови 
й культури, а й потребу політич
них змін у державному і суспіль
ному ладі країни. На цій основі 
створюється перша українська 
таємна політична організація -  
«Кирило-Мефодіївське братство».
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Харфсьщсй уніВерситет

Г '1805 р. у Харкові відкрив свої двері перший у підросійській Україні університет, який, на відміну 
від інших аналогічних закладів, було засновано не з ініціативи уряду, а приватної особи -  
місцевого громадського діяча Василя Назаровича Каразіна. Завдяки університету Харків до 

1840-х рр. залишався найзначнішим освітньо-науковим осередком України, центром культурного
відродження.

Російські правителі, ліквідовуючи Гетьманщину, 
нищили і її культуру, зокрема і таку твердиню, як 
Києво-Могилянська академія, яка у XVII—XVIII ст. 
була науковим центром усієї східнослов’янської 
Європи. Звідси йшли вчені на північ, у Росію, і на пів
день, на Балкани. Коли ж у Москві 1755 р. було відкри
то перший у Росії університет з претензіями на нау
ковий центр Східної Європи та в Петербурзі -  педаго
гічну школу, Києво-Могилянська академія виявилася 
зайвим конкурентом, який ставав на заваді імперській 
політиці російських можновладців. З цього часу поча
лася поступова ліквідація не тільки самої академії, а й 
усього українського шкільництва. Гетьман Кирило Ро-

зумовський вживав заходів, щоб реорганізувати акаде
мію в університет західноєвропейського зразка, але 
уряд цього зробити не дозволив. Процес поступового 
перетворення на спеціальний навчальний заклад, що

А Останній гетьман України (1750-1764 рр.) граф 
Кирило Розумовський. Художник Луї Токе (1758р.)

А Київський Братський монастир, на території якого 
розміщувалася Києво-Могилянська академія 
(з 1819 р. -  Київська духовна академія).
Зображення першої половини XIX ст.



Олександр (РоніК: у складі Двох імперій

заснування університету. Але в Петербурзі жоден з 
тих проектів не був задоволений. Більше того, цар
ські сановники не дозволили навіть організувати 
добровільний збір коштів на спорудження універси
тетської будівлі в Києві.

І все ж таки перший університет європейського 
типу на теренах України з’явився на початку XIX ст. 
у Харкові. Для цього існували певні об’єктивні перед
умови -  наявність у місті колегіуму, народного учи
лища, поступове зростання культурного рівня насе
лення Слобожанщини. Проте вирішальним чинником 
стала завзятість і наполегливість громадського діяча і 
вченого Василя Назаровича Каразіна, уродженця 
Слобожанщини, котрий був у приязних стосунках з 
молодим на той час імператором Олександром І.

Історик Дмитро Багалій, з 1887 р. професор, а 
згодом (1906-1910 рр.) ректор Харківського універ
ситету, зокрема, зазначав: «Заснування університету 
найтіснішим чином пов’язане з особистістю... Каразі
на. Він є справжнім винуватцем його існування: ...він

А Засновник Харкова козак Харько

розпочався з 1760-х рр., призвів до заснування в її сті
нах у 1819 р. Київської духовної академії, що викли
кало незадоволення серед широких кіл української 
громадськості.

У другій половині XVIII ст. було декілька спроб 
з боку козацької старшини відкрити український уні
верситет, зокрема, у Сумах (1767 р.), Катеринославі 
(1786 р.), Чернігові, Полтаві, Переяславі. Київське 
дворянство також клопоталося перед урядом про

(оещаннд чверіїіь XVIII-ПЕРШа половина XIX ещ.)

А Харківська фортеця у XVIII ст.

А Василь Каразін у 1803 р. А Дмитро Багалій, ректор Харківського університету 
в 1906-1910 рр. Фото 1890-хрр.
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А «Вид околиць Харкова». Художник Олександр Кисельов (1875р.)

спонукав харківське дворянство на пожертвування; 
він мав перебороти силу ускладнень, аби добитися 
височайшого соізволєнія на заснування університету 
в Харкові; він же, зрештою, разом з іншими особами... 
немало попрацював і у нелегкій справі початкового 
його облаштування».

Розробляючи у Петербурзі план зі створення 
міністерства народної освіти (до речі, першого на 
той час у світі!), Василь Каразін в особистій розмо
ві з імператором навесні 1802 р. отримав від нього 
згоду на ідею створення університету в Харкові. 
Перша задокументована згадка про це міститься в

А Харків. Фото початку XX ст.



А Торгова площа і пам’ятник заснування Харкова. Фото початку XX ст.

листі Василя Назаровича від 2 травня 1802 р. до 
харківського священика о. Василя (Фотієва). Ва
силь Каразін писав, що він насмілився висловити 
государю ідею про заснування у Харкові універси
тету, що був би облаштований краще за Московсь
кий, і «гідний був називатися осередком освіти По
луденної Росії».

Не останню роль у тому, що саме в Харкові мав 
з’явитися університет, відіграло фінансове питання: 
будучи оптимістом, Василь Каразін переконав 
Олександра І, що більшу частину видатків місто візь
ме на себе. Втім, ця новина була досить несподіваною 
для харківських дворян -  гроші вони спочатку не 
дуже-то й бажали давати.

У вересні 1802 р. Василь Каразін на губернсько
му дворянському зібранні зачитав «Предначертание
о Харьковском университете», виклавши план на
вчальної і наукової діяльності закладу, проекти буді
вель та кошторис. Василь Назарович з красномовніс
тю Цицерона почав переконувати харківську грома
ду, що університет перетворить місто на «нові 
Афіни», а коли й це не подіяло -  опустився навко
лішки і просив не робити його в очах імператора без
чесним брехуном. (Пізніше в одному з листів він 
напише: «Я погоджуюся бути кумедним, аби лише 
встигнути бути корисним»).

Після такого виступу громадськість не наважи
лася сказати «ні» -  і почався збір 400 тис. руб. (кошти 
довелося збирати самому Василю Каразіну, об’їжд
жаючи поміщика за поміщиком та обіцяючи кому

нагороду, кому орден). Водночас загальні збори хар
ківського купецтва, що відбулися восени 1802 р., 
постановили пожертвувати 181 тис. руб. Не залиши
лися осторонь й «військові обивателі», прості козаки, 
міщани (зокрема, харківське козацтво подарувало 
125 десятин землі по Сумській вулиці під майбутній 
навчальний заклад). Як писав Дмитро Багалій, почин 
Василя Каразіна підтримали «майже всі стани -  дво
рянство, купецтво і громадянство, військові обивате
лі..., цехові і міщани», здійснивши мрію багатьох мо
лодих людей здобути вищу освіту.

Василь Каразін зумів досягти, здавалося б, ней
мовірного -  за кілька місяців переконати уряд і міс
цеве суспільство в необхідності відкриття універси
тету. Він зробив це ціною власної кар’єри, принесеної 
в жертву благородній ідеї. Справа Харківського уні
верситету вирішилася в січні 1803 р., коли було ухва
лено законодавчий акт про нову систему освіти в 
Російській імперії -  «Попередні правила народної 
освіти». Це був перший офіційний документ, який 
підтверджував намір створення університету та фор
мування Харківського навчального округу.

Почалася копітка робота зі створення організа
ційних умов для відкриття університету -  підбір про
фесорів, пошук приміщення, придбання книжок, 
приладів та обладнання. Основний тягар цієї рутин
ної, але необхідної роботи ліг на плечі трьох осіб -  
Василя Каразіна, першого попечителя Харківського 
навчального округу графа Северина Потоцького і 
професора Іллі Тимковського.
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А Пам’ятник Василю Каразіну в Університетському 
саду. Скульптор І. Андреотті, архітектор О. Бекетов 
(1907р.). Харків. Поштова листівка 1910-хрр.

А «Український Ломоносов» Василь Каразін 
у похилому віці

А Пам’ятник Василю Каразіну, встановлений біля 
головного входу до Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (2004 р.) ^

.......................................Ш

Каразін Василь Назарович (10.02.1773- 
16.11.1842) -  учений, винахідник, просвітитель і 
громадський діяч. Народився в с. Круглик (нині 
Богодухівського р-ну Харківської обл.) у дворян
ській родині; батько був греком за походженням 
(з роду Караджі), а мати -  з козацької родини 
Ковалевських. Освіту здобув у приватному пансіоні 
та Гірничому корпусі у Петербурзі, перебуваючи 
вже на військовій службі. Серед друзів мав прізви
сько «український Ломоносов».

Василь Каразін належав до ліберального крила 
українських поміщиків, які усвідомлювали необхід
ність розв’язання селянського питання. Був автором 
низки записок, в яких виступав за обмеження крі
пацтва, реорганізацію державного управління та гос
подарства в Російській імперії. Сповідував ідею 
перебудови її державного устрою на засадах консти
туційної монархії. Йому належить ідея створення в 
Росії міністерства народної освіти (1802 р.). Свої 
проекти з селянського питання намагався реалізува
ти в родовому маєтку на Харківщині. З метою про
паганди і впровадження вдосконалень у сільському 
господарстві, промисловості Василь Каразін засну
вав у 1811 р. Філотехнічне наукове товариство. Він 
займався народними школами, жіночою освітою, 
державними архівами, науковими дослідженнями. 
Як учений і винахідник зробив чимало важливих 
відкриттів у галузі парового опалення, агрономії і 
метеорології, мав праці з конструювання сільсько
господарських машин. Зокрема, синтезував пер
ший штучний алмаз за шість років до того, як це 
було зроблено у Франції. Першим запропонував 
створення мережі метеорологічних станцій по всій 
державі.

У 1820-1821 рр. за критику існуючого суспіль
ного ладу Василь Каразін був ув’язнений у 
Шліссельбурзькій фортеці. Після звільнення жив 
під наглядом поліції у своєму маєтку. Кращу оцінку 
практичної і наукової діяльності Василя Каразіна

мот т епі Це Кагчзіпе.



Вулиця Каразіна в Харкові.
Сучасне фото >

дав Олександр Герцен у своєму «Колоколі», де 
писав: «Невтомна діяльність Каразіна і глибока 
наукова його освіта були вражаючі: він був астро
ном, хімік, агроном, статистик... жива людина, яка 
вносила до всякого питання зовсім новий погляд і 
зовсім вірну вимогу». Попри значний внесок в 
українську і світову науку, життя своє подвижник 
закінчив у бідності. У жовтні 1999 р. указом Прези
дента України його ім’я присвоєне Харківському 
університету.

Олександр Юонік, у  склад і двох імперій (оещаннд чвериь XVIII- пЕРШа половина Ж  е т )

А Стверджувальна грамота, підписана імператором 
Олександром І, про заснування Харківського 
університету. Коллаж

Все ж гроші надходили повільно. Василь Ка
разін не вилазив з боргів, неодноразово закладав 
власний маєток, однак свого добився. Бібліотеці 
університету він подарував раритети з власної 
колекції, з-за кордону були виписані професори. 
Та все це не вберегло Василя Назаровича від 
кляуз, якими заздрісники засипали імператора.

Через безлад у фінансових справах університету 
Олександр І у червні 1804 р. відсторонює його від 
усіх справ, пов’язаних з харківським навчальним 
закладом (був звинувачений у розпорядженні уні
верситетськими коштами без дозволу начальства). 
Чималі гроші подвижник вкладав у будівництво з 
власної кишені.

Та головним було те, що 17 листопада 1804 р. 
відбулася неабияка подія в історії України і всієї 
Східної Європи: імператор Олександр І підписав 
Стверджувальну грамоту Харківського університе
ту і затвердив, разом зі статутами Московського та 
Казанського університетів, його статут. 29 січня на
ступного року заклад було відкрито -  щоправда, без 
участі Василя Каразіна. Недоброзичливці домогли
ся, щоб не тільки його особисто не запросили на 
церемонію, а й навіть його ім’я не було згадане під 
час офіційного урочистого відкриття Харківського 
університету.

На час заснування університету Василеві Кара- 
зіну було всього тридцять років! І саме завдяки його 
зусиллям і клопотанням, навіть самопожертві, довго
очікувана подія здійснилась. «Ця думка полонила 
мою душу», -  як сам він згадував. Уже в 1811 р. заслу

А Харківський університет у 30-х рр. XIX ст. А Стара будівля Харківського університету. 
Поштова листівка початку XX ст.
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ги подвижника перед Харківським університетом 
були визнані офіційно, а 1907 р. йому встановили 
пам’ятник, присвятивши цю подію 100-річчю засну
вання університету. На пам’ятнику Василю Каразіну 
написані його ж слова: «Блажен уже стократно, що 
випадок дав мені можливість зробити хоча б наймен
ше добро любій моїй Україні...».

За статутом 1804 р., в університеті реалізува
лася німецька модель вищої освіти -  він був світ
ським навчальним закладом із державним контро
лем, але й, водночас, із високим рівнем автономії, 
яка передбачала право на самоврядування, кон
троль над навчальними закладами і цензуру на 
території округу, право суду над службовцями 
свого відомства та їхніми родинами, наявність влас
ної поліції, звільнення від митних податків і воїнсь
ких постоїв, виборність усіх посадових осіб та коле
гіальність в управлінні згори донизу, право вста
новлювати власні стандарти навчального процесу 
та наукової діяльності, нарешті, право надання 
посад, ступенів і чинів. Усі питання навчального 
процесу і науки, фінансово-господарчі та судово- 
поліцейські функції зосередила в своїх руках рада 
університету, до складу якої входили заслужені й 
ординарні професори.

А Університетський сад у Харкові. Пам’ятник Василю 
Каразіну стоїть на місці майбутнього пам’ятника 
Тарасові Шевченку (буде встановлений у 1935р.). 
Поштова листівка початку XX ст.

Отже, на початку XIX ст. сталося справжнє диво: в 
невеликому на той час місті з традиціями селянського 
побуту та порівняно невисоким рівнем культури й осві
ченості населення виник європейського типу універси
тет, який ввів Харків до мережі університетських міст 
Європи. Відтепер про це місто і в Російській імперії, і за 
кордоном дізнавалися, в першу чергу, завдяки наявності 
тут вищого навчального закладу.

І І Ц І !  І  Ч
І І Т 1 1 І  1 1!
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А Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Сучасне фото
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А Старий центр Харкова (Лопанська стрілка), місце впадіння річки Харків у Лопань. Сучасне фото

Змінювався й вигляд Харкова. В місті почали 
з’являтися нові муровані будинки, університетські 
бульвар і сад стали його окрасою. Завдяки зусиллям 
професорів поліпшився санітарний стан Харкова 
(в перші десятиріччя існування навчального закладу 
ректорам неодноразово доводилося оголошувати так 
звані «брудні канікули», коли через бруд і багнюку на

вулицях студенти та професори не мали можливості 
дістатися «alma mater»).

Першим ректором Харківського університету 
був російський літературознавець і філософ Іван 
Ризький. Тут працював спочатку викладачем, а зго
дом професором історії український письменник 
Петро Гулак-Артемовський, який у 1841-1849 рр.

А Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна від річки Лопань 
. (на першому плані -  Бурсацький міст). Сучасне фото

6р\ ..............
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А Ювілейна монета,
випущена Національним 
банком України на честь 
200-річчя заснування 

Харківського 
університету

А Емблема Харківського
національного університету 
імені В.Н. Каразіна

був також ректором університету. В навчальному 
закладі працювала ціла когорта діячів у галузі укра
їнської літератури, історії та етнографії. Ново- 
заснований заклад згуртував учених, професорів 
і студентів, що сприяло перетворенню Харкова 
у центр українського культурного відродження. 
І тільки після того, як 1834 р. у Києві було заснова
но Університет св. Володимира, він поступово пере
містився туди.

Уже з перших років існування університет надав 
потужний імпульс українському відродженню, форму
ванню національної свідомості. Викладачі та студенти 
університету вивчали природні багатства, економіку, 
культуру, історію, етнографію краю. При навчальному 
закладі було засновано друкарню і книгарню, започат
коване видання газет, журналів та аль
манахів. Спочатку вони 
були українськими лише за 
тематикою, згодом окремі з 
них -  і за мовою. Видання 
висвітлювали не тільки со- 
ціально-економічне й полі
тичне життя краю, а й про
блеми українознавчого ха
рактеру: історичне минуле 
народу, самобутність ук
раїнської культури та ін.

З університетом пов’я
зані перші кроки вітчизняної 
журналістики, початок якій 
поклали «Украинский вест- 
ник» та «Украинский жур
нал». Так, перший з них вихо
див у 1816-1819 рр., який ре
дагували Єфграф Філома- 
фитський, Розумник Гонорсь- 
кий і Григорій Квітка-Основ’я- 
ненко. Це був перший в Україні 
літературно-мистецький, нау

ковий і громадсько-політичнии щомісячник, що дру
кувався переважно російською мовою, але за своєю 
тематикою був повністю український. На його 
шпальтах популяризувалися знання з історії, етног
рафії, географії України, пропагувалося використан
ня української мови. В «Украинском вестнике» 
Петро Гулак-Артемовський і Григорій Квітка-Осно- 
в’яненко вперше друкували свої твори рідною мовою. 
Не випадково цей популярний часопис мав своїм де
візом гасло -  «Сприяти всебічному піднесенню 
науки й літератури».

Внаслідок наполегливих домагань харківської 
громадськості, й насамперед університетської, міністр 
народної освіти дозволив у 1824 р. видавати літера- 

турно-мистецький, науковий і 
громадсько-політичний дво
тижневик «Украинский жур
нал» (всього світ побачили 
48 книжок за редакцією Олек
сандра Склабовського). Цей 
часопис за своєю тематикою 
також друкував матеріали з 
історії України, про рідну 
мову і літературу та народну 
творчість. У зв’язку з урядо
вими репресіями, які викли
кало повстання декабристів 
у грудні 1825 р., журнал був 
змушений припинити своє 
існування.

В альманаху «Утрен- 
няя звезда» (1833-1834 рр.) 
були опубліковані творие с о р і в  

ІЙШ х о в а н ц і е Обкладинка книги 
спогадів про Харківський 
університет у XIX -  
на початку XX ст.
(Харків, 2010)

/Ті



Олександр ЮоніК; • склад і двох ім перій  (о ш а н н д  чверщь XVIII-пЕРШа полов и на ХІХещ.)

А Філолог і літературознавець, 
професор Харківського 

університету
Олександр Потебня

А Фольклорист, етнограф і 
літературознавець, професор 
Харківського університету 
Микола Сумцов

А Всесвітньовідомий математик, 
вільнослухач Харківського 

університету
Михайло Остроградський

до пана іздателя», в якій доводив право українського 
народу на власну мову і літературу

Професор Петро Гулак-Артемовський став родо
начальником відомої харківської школи вчених і пись
менників, до якої належали Микола Костомаров, 
Ізмаїл Срезневський, Амвросій Метлинський та ін. 
їхніми працями, а пізніше Олександра Потебні, 
Миколи Сумцова, Петра Лавровського в Харківському 
університеті були закладені основи наукової україніс
тики, а з часом склалася потужна історична школа 
Дмитра Багалія.

Слід також відзначити, що на першому етапі існу
вання університету більшість його професорів становили 
іноземці. Серед них було чимало талановитих фахівців, 
які мали високу наукову репутацію ще до переїзду до 
Харкова -  економіст і математик Йозеф Ланг, філософ 
Йоганн Шад, хімік Фердінанд Гізе, астроном Йоганн Гут, 
історик і філолог Крістоф фон Роммель та ін. З часом 
університетські професори стали органічною складовою 
частиною місцевого суспільства, немало посприявши 
піднесенню його культурного та освітнього рівнів.

Історія Харківського національного універси
тету імені В. Н. Каразіна є невід’ємною частиною 
інтелектуальної, культурної та духовної спадщини 
України. З ним пов’язані, крім згаданих, імена таких 
усесвітньовідомих учених, науковців та просвітите
лів, як математики Михайло Остроградський, 
Олександр Ляпунов, Володимир Стеклов і Олексій 
Погорєлов, астроном Микола Барабашов, хімік 
Микола Бекетов, ботанік і географ Андрій Краснов 
та ін. Харківський університет -  єдиний в Україні, де 
навчалися або працювали три лауреати Нобелівської 
премії -  біолог Ілля Мечников, економіст Саймон 
(Семен) Кузнець і фізик Лев Ландау.

українських авторів, що ввійшли до скарбниці націо
нальної літератури (уривки з «Енеїди» та «Наталки 
Полтавки» Івана Котляревського, з повісті «Маруся» 
Григорія Квітки-Основ’яненка, байки Євгена Гребінки, 
твори Петра Гулака-Артемовського). Саме тут опублі
кував Григорій Квітка-Основ’яненко статтю «Супліка

А Пам ’ятник випускнику місцевого університету, 
лауреату Нобелівської премії Іллі Мечникову біля 
Пастерівського інституту в Харкові. Сучасне фото



V

Фом українського щаитва 
після ̂ руйнування Запорозькії Січі

З руйнування російськими військами славнозвісної Запорозької Січі в 1775 р. стало однією з най- 
трагічніїиих подій в історії України. У квітні того року Григорій Потьомкін виступив на засі
данні уряду з проектом її ліквідації, а вже в червні царські війська на чолі з генералом Петром 

Текелієм, що поверталися з турецького фронту, обложили Січ. Не маючи сил боронитися, кошовий 
отаман Петро Калнишевський змушений був здати фортецю без бою. Разом зі старшиною його було 
заарештовано і на пропозицію Григорія Потьомкіна довічно заслано до Соловецького монастиря. 
Запорозьке військо було оголошене розпущеним...

Історичні долі запорозького козацтва після зруй
нування російськими військами Січі склалися по-різно- 
му. Осередком козацької вольниці стала дев’ята й остан
ня Січ українського козацтва, яку було засновано за 
Дунаєм. Її основу становили запорозькі козаки, які про
тягом 70-х рр. XVIII ст. тікали на території, підконт
рольні Османській імперії. Початок історії Задунайсь
кого Коша поклали козаки, котрі брали участь у дунай
ських експедиціях часів російсько-турецької війни 
1768-1774 рр. Після замирення Росії з Туреччиною час
тина з них, потерпаючи від утисків російського офіцер
ства, не повернулася на Січ, а осіла в дунайських і дніс
тровських гирлах. Потік козацтва в межі Османської 
імперії збільшився після ліквідації Нової Січі в 1775 р. і 
досяг свого апогею у 1777-1778 рр.

Організованого компактного переходу запорож
ців до Туреччини не було. Козаки невеликими група
ми суходолом і водними шляхами добиралися в 
дунайські гирла, у пониззя Дністра, на Березань, 
Тилігул, в Очаківську округу, у Буджак. Турецький 
уряд не чинив перешкод запорожцям, будучи заці
кавленим у них як у засобі тиску на Росію. 
Приймаючи козаків на свої землі, Османська імперія 
послаблювала позиції Російської держави на Півдні і 
завдавала удару по її міжнародному авторитету, як 
«захисниці всього православного населення». 
Існування «Січі за Дунаєм» викликало все більші 
симпатії в українського населення й паралізувало 
участь у війні українців на стороні Росії.

Російський уряд здебільшого застосовував до 
задунайських козаків тактику «приватних запро
шень», не порушуючи офіційно питання їх повернен-

А Ікона праведного Петра Багатостраждального 
(Калнишевського), останнього кошового отамана 
Запорозької Січі А

— — — — —  ____ — Ш



Олександр (Ронік, у  склад і двох імперій

А Запорожець XVIII ст. у повному озброєнні. Малюнок А Гармаш часів гетьмана Івана Мазепи.
Р. Жуковського (середина XIX ст.) Художник Сергій Васильківський (1900 р.)

(о ещ ащ  ЧВЕРЩЬ XVIII-ПЕРША ПОЛОВИНА XIXЄЩ.)

А Покрова Богородиці. Копія XIX століття 
з ікони 1760-х рр. Праворуч унизу -  портретне 
зображення кошового Петра Калнишевського

6 0 ............. - ...............................................................

ня перед султаном. Запорожцям, які погодяться 
повернутися, було обіцяно не розглядати їх як зло
чинців, а ставитися як до таких, що вийшли на про
мисли, проте реальних наслідків ці пропозиції не 
мали. Навпаки, колишні запорожці переходили кор
дон із Російською імперією й агітували селян, розпу
щених січовиків, солдатів приєднуватися до них.

ЗО серпня 1778 р. запорозькі козаки офіційно 
були прийняті в турецьке підданство і присягнули 
на вірність султану. Кількість запорожців, які пере
бували у цей час на турецькій території, дослідники 
визначають від 5 до 12 тис. осіб. Для поселення їм 
були надані землі в пониззі Дністра -  в Кучурганах. 
Переселившись до Туреччини у степи межиріччя 
Дністра і Дунаю (Південна Бессарабія, Подунав’я) 
запорожці сподівалися зберегти свій традиційний 
спосіб життя, який жорстко не регламентувався 
державою, й передусім ототожнювався зі Степом і 
вольницею.

Саме в Кучурганах запорозькі козаки зробили 
спробу закласти Кіш, однак це їм не вдалося через 
втручання турецького і російського урядів у справи 
задунайського населення, невдале розташування та 
збройні сутички з вихідцями з Росії — некрасівськи- 
ми козаками-старообрядцями, які компактно прожи
вали на території сучасних українських земель у 
межиріччі Дунаю і Дністра. Останні, інтегруючись з 
іншими групами сільського старообрядницького 
населення Подунав’я (липованами), протягом пер-
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шої половини XIX ст. створили замкнуту групу насе
лення з оригінальним козацьким устроєм, зберігаючи 
традиційні (навіть архаїчні) елементи у внутрішньо
му управлінні, побуті й світогляді.

Задунайці змушені були декілька разів змінюва
ти місце розташування Січі. Напередодні російсько- 
турецької війни 1787-1791 pp. вони заклали Кіш на 
р. Дунавець у Катирлезі, що став першою Січчю після 
1775 p., створеною на традиційних засадах. У 1795 р. 
уряд Туреччини наказав задунайцям перейти в район 
Сеймен, що на Сухому Дунаї. Значна частина козаків 
перейшла на вказану місцевість і заклала там новий 
Кіш з відповідним устроєм.

У 1803-1804 pp. задунайські козаки повернули
ся до гирла Дунаю і, витіснивши некрасівсько-липо- 
ванське старообрядницьке населення з цієї місцевос
ті, в Катирлезі знову заклали Кіш. Катирлезька Січ 
проіснувала до 1805 р. і того ж року була зруйнована 
турецькими загонами Пехлеван-оглу і некрасівськи- 
ми козаками. З початком російсько-турецької війни 
1806-1812 pp. задунайське козацтво перебралося до 
Браїлова під захист браїлівського паші. Після закін
чення цієї військової кампанії задунайці повели 
наступ на некрасівських козаків із метою повернути 
відвойований ними Катирлез з околицями та закрі
питися в дунайських гирлах. У 1812 р. задунайські 
козаки двома загонами рушили по берегах Дунаю на 
некрасівсько-липованські села. Сутички переросли у 
справжню війну, в ході якої задунайці навесні 1813 р.

А Задунайський запорожець.
Художник Сергій Васильківський ( 1900 р.)

№ х п ш і  і т \ л  \\\л  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ w o

А Вид на Дунайську дельту (м. Вилкове, Україна). Сучасне фото



Олександр Юонік. у  складі двох імперій (оещ ащі чверщь XVIII-пЕРШа половина XIXеш.)

А Козак Іван Карась і султан. Кадр з фільму режисера 
Василя Лапокшина «Запорожець за Дунаєм» (1953р.)

о в о л о д і л и  Катирлезом, проте вирішили там не відбу
довувати Січ, а рушили далі, до Дунавця. Тільки на 
початку 1814 р. задунайські козаки оволоділи голов
ним центром некрасівців -  селищем Великий 
Дунавець, що знаходилося на правому березі 
Георгіївського гирла Дунаю, і заклали там Січ.

Дунавецька Січ, яка тут проіснувала з 1814 по 
1828 рр., розташовувалася на підвищенні і захища
лася з півночі і заходу ровами й валами, зроблени
ми ще генуезцями і потім відновленими некрасів- 
ськими та задунайськими козаками. З півдня Січ 
захищала р. Дунавець із високими берегами, а зі 
сходу підступи до неї охороняли непрохідні плавні. 
Там, де фортеця підходила до Дунавця, козаки 
влаштували зручну пристань, до якої прибували 
річкові і морські судна.

Дунавецька Січ зберігала особливості Запорозь
кої Січі в управлінні, соціальному та військовому 
побуті. Тут не було кріпацтва, що стало однією з при
чин частих утеч на Січ селян-кріпаків з України та 
Росії. На її території знаходилося 38 куренів з тими ж 
назвами, які були і в Новій Січі. Всю адмі
ністративну, судову, військову владу і 
деякі господарські обов’язки вико
нувала старшина. Турецький 
уряд не втручався у внутрішні 
справи задунайців і вимагав 
від них тільки виконання 
військової служби. Заду
найські козаки стояли за
логами в турецьких фор
тецях, охороняли кордони 
Османської імперії, брали 
участь у походах і караль
них експедиціях турків для 
придушення національно- 
визвольних рухів християн
ських народів Балканського пів

А Андрій і Оксана. Кадр з фільму режисера Василя 
Лапокшина «Запорожець за Дунаєм» (1953р.)

острова. За виконання військової служби задунайці 
одержували від турецького уряду платню і продо
вольство.

Використання козацтва для придушення 
визвольних рухів християн викликало протест заду
найців. Військові найми на Січі, коли заможні козаки 
відправляли збіднілих у військо замість себе, стали 
звичайним явищем. Крім того, Задунайська Січ, на 
відміну від попередніх, не мала конкретного, постій
ного, добре озброєного ворога, який би змушував 
козацтво удосконалювати свої бойові навички і зміц
нювати військову організацію. Саме тому поступово 
зникла власна козацька кіннота та артилерія. В похо
ди козаки вирушали пішки або на човнах по воді.

Задунайським козакам належала певна ділянка 
землі, надана турецьким урядом у повне їх користу
вання. На цій місцевості виникли селища -  Райя 
(Козацька), Озаклія, Саранасув, Караорман, 
Катирлез, Чукурова, Іглиця, Нижній Дунавець, 
Маругіль та ін. В них мешкали одружені козаки та 
райя -  сімейні люди некозацького стану, які жили на 

території Задунайської Січі і підлягали її 
юрисдикції (до задунайської райї 

належали і наймані робітники, які 
не були включені до складу 

*  козацького товариства). Фак
тично Дунавецька Січ була 

тим центром, навколо 
якого консолідувалося 
християнське населення 
Добруджі. За докумен
тальними даними, напе
редодні російсько-турець
кої 1828-1829 рр. на тери
торії Січі проживало 

близько 15 тис. населення.

Ч Задунайський козак
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Розташування козацької Січі в дельті Дунаю 
визначило економічні пріоритети задунайського 
населення. Основним заняттям тутешніх козаків 
стало рибальство. Із поступовим збільшенням чи
сельності райї зростає значення землеробства і ско
тарства в господарстві Січі. З часом на Дунавець- 
кій Січі з’явилося заможне козацтво та райя -  
«дуки», «срібляники», які ставали господарями 
рибних заводів, сільськогосподарських маєтків та 
торгових закладів. Вони використовували робочу 
силу січової сіроми -  «голоколінчиків», «без
штаньків», котрі отримували заробіток у натураль
ному вигляді. Господарі підприємств на січових 
землях мали великий ринок найманих робітників 
із козаків-бідняків, що постійно збільшувався. На 
початку XIX ст. Дунавецька Січ являла собою 
великий господарський механізм, який складався з 
багатьох дрібних підприємств різних форм влас
ності. У цей час на Січі поширюються явища, які 
свідчать як про її кризове становище, так і про 
певну еволюцію. Катастрофічних масштабів набу
ває зубожіння сіроми, розбійництво серед найбід- 
ніших козаків.

Уже напередодні російсько-турецької війни 
1828-1829 рр. почався масовий вихід козаків у 
російські межі, що було зумовлено спробами 
Туреччини використати задунайців для придушен
ня національно-визвольного руху в Греції. Голов
ними причинами переходу задунайського населен
ня в межі Російської імперії були чинники соціаль- 
но-економічного характеру, які визначили кризу 
Дунавецької Січі, що проявилася в занепаді ко
зацьких традицій та звичаїв. Водночас причини со- 
ціально-економічного характеру тісно перепліта
лися з політичними чинниками повернення заду
найського населення на історичну Батьківщину.

Гладкий Йосип Михайлович (1789-17.07.1866) -  
останній кошовий отаман Задунайської Січі. 
Народився в с. Мельники на Канівщині в родині 
сільського голови. В 1820 р. пішов на заробітки на 
Південь України, працював в Одесі, Керчі та інших

А Козак Іван Карась. Кадр з фільму режисера Василя 
Лапокшина «Запорожець за Дунаєм» (1953 р.)

Росія та Туреччина в умовах підготовки до війни 
намагалися різними способами підпорядкувати 
собі козаків. Не витримавши політичного тиску 
великих імперій, частина задунайців, насамперед 
заможна верхівка, яка мріяла повернутися на 
Батьківщину та скористатися запропонованими 
російським урядом правами і привілеями, схиляла
ся до союзу з російською владою. Поява на полі
тичній арені нового кошового Йосипа Гладкого 
(з 1827 р.) підштовхнула хід подій на Січі. В травні 
1828 р. 218 січових козаків та 578 райя на чолі з 
кошовим, який попередньо домовився з російсь
ким командуванням, перейшли на бік останнього. 
Вони принесли з собою військову канцелярію, 
похідну церкву, скарбницю, прапори, атрибути 
влади -  бунчук та булаву. Це дало можливість го
ворити про повернення в межі Російської імперії 
не окремого підрозділу на чолі з Йосипом Гладким, 
а всього козацького Коша.

А Шабля кошового Йосипа Гладкого

Дворянський 
герб полковника 
Йосипа Гладкого >

містах, потім -  у Заду
найську Січ, де всту
пив до козацтва. Спо
чатку став отаманом 
Платнірівського куреня, а 
1827 р. -  кошовим отаманом 
Січі, водночас був затверджений султа
ном Магмудом II у правах двохбунчужного паші.
Брав участь у війні турків з греками, в облозі 1826 р. 
фортеці Міссолунгі (нині м. Месолонгіон, Греція). 
Служив у складі п’ятисотенного загону задунай
ських козаків на флотилії. Під час мобілізації заду
найців на російсько-турецьку війну 1828-1829 рр. \

— .. ш
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кілька сот осіб на чолі з Йосипом Гладким 
ЗО травня 1828 р. перейшли Кілійське гирло Дунаю, 
увійшли в Ізмаїльський порт і приєдналися до 
російської армії. Козаки взяли участь у боях проти 
Туреччини, зокрема в переправі через Дунай росій
ської армії та штурмі фортеці Ісакча. За військові 
заслуги Йосип Гладкий отримав чин полковника і 
дворянство. Після війни уряд доручив йому сформу
вати із задунайців Азовське козацьке військо, а в 
1832 р. призначив наказним отаманом цього війська. 
Внаслідок розподілу землі в Азовському війську 
одержав 1600 десятин і влаштував власне господар
ство, заснував хутір. У 1851 р. вийшов у відставку за 
власним бажанням.

А Йосип Гладкий перевозить російського імператора 
Миколу І через Дунай. Літографія (XIX ст.)
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Ця подія, що сталася, поклала край Дунавець- 
кій Січі і водночас наразила на смертельну небез
пеку українське населення, яке залишилося в По- 
дунав’ї. Вжиті за наказом турецького султана захо
ди мали фатальні наслідки для райї та козаків. На 
Січ було послане турецьке військо, яке вчинило 
погром всього населення Добруджі. Задунайська 
Січ була повністю зруйнована і після того вже не 
відродилася.

Отже, після зруйнування Запорозької Січі 1775 р. 
у степах межиріччя Дністра і Дунаю запорожці засну
вали Дунавецьку Січ, в якій було відновлено традиції 
козацької вольниці. Ця Січ відігравала одну з провід
них ролей у процесі колонізації і залучення україн
ського населення на зазна
чені території в останній 
чверті XVIII -  на почат
ку XIX ст. Водночас за
порожці і далі становили 
політичну силу, на яку 
мали зважати як Ос
манська, так і Російська 
імперії. Політика остан
ньої щодо задунайського 
козацтва мала стратегічну 
мету -  припинити перебу
вання запорожців на тери
торії Туреччини. Реально 
вплинути на ліквідацію За
дунайської Січі й перехід 
козаків у російські межі 
царський уряд зміг лише 
через півстоліття після 
зруйнування Запорозької 
Січі внаслідок соціально- 
економічних процесів у самій 
Дунавецькій Січі та зміни 
ставлення задунайців до полі
тики Росії.

В українських землях, які опинилися в складі 
Росії, через політичні та соціально-економічні пере
творення останньої чверті XVIII ст. значна козацька 
маса втратила традиції попереднього способу життя. 
Запровадження нового територіального устрою та но
вих адміністративних установ дало змогу російському 
уряду створити централізований механізм контролю 
за українськими козаками, які втрачали особисту сво
боду, право на володіння землею та інші права. 
Постійно очікуючи на заворушення колишніх запо
рожців, російська адміністрація проводила зважену 
політику щодо них, тим більше, що в разі примусової 
та швидкої руйнації їхнього способу життя і господа

рювання, вони могли вдати
ся до активних форм про
тесту або емігрувати до 
сусідніх держав, насампе
ред Туреччини, де можна 
було б відновити звичай
ний уклад козацького 
життя і заснувати нову Січ. 

Створюючи спри
ятливі умови для коло
нізації південних райо
нів, уряд водночас 
розумів, що заселення 

І краю ще не гарантува
ло справжнього закріп- 

|  лення стратегічних по
зицій Росії на Чорно
му морі. Для розв’я
зання цієї проблеми 
потрібна була зброй
на сила, спроможна 
протистояти Туреч-

Карта-схема 
Запорозьких січей 

(XVI-XVIII ст.)
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Глава 5. Роля українського козацтва після зруйнування Запорозької Сій

А Ріка Південний Буг біля села Мигія (Миколаївська область). Сучасне фото

чині у прикордонних районах. Особливу увагу на 
реорганізацію і збільшення місцевих військових кон
тингентів звернув князь Григорій Потьомкін -  гене
рал-губернатор Новоросійського краю. У цей час на 
Півдні були сформовані Бузьке, Катеринославське і 
Чорноморське козацькі війська, основу яких стано
вили колишні козаки-українці, організовані форму
вання з греків, албанців, татар, росіян, і паралельно 
розпочато створення іррегулярних козацьких частин 
у Слобідській та Лівобережній Україні.

12 лютого 1785 р. через загострення російсько-ту
рецьких відносин за наказом Катерини II з колишніх ко
заків Нововербованого полку, які проживали у межиріч
чі Інгулу і Єланця, було сформовано під командуванням 
російських офіцерів Бузький козацький полк. Війсь
ковий підрозділ одержав печатку за зразком старих 
козацьких: у центрі орел, який тримає списа з прапором, 
по краях напис «Печать Бугского казачьего войска».

Створення Катеринославського козацького 
війська також було пов’язане 

із загостренням відносин 
Росії з Туреччиною. На

казом від 3 липня 1787 р. 
однодворцям, поселе
ним у Катерино-

Ч Печатка Бузького 
козацького війська

(1807 р.)
А Імператриця Катерина II на прогулянці.

Художник Володимир Боровиковський (1794 р.)
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А «Козацький двір». Художник Сергій Васильківський (середина 1880-х рр.)

славській губернії вздовж колишньої Української 
лінії, було надано козацьке звання і створено з них 
особливий козацький корпус за зразком Війська 
Донського, який 12 листопада отримав назву Кате
ринославського козацького війська, або Війська 
новодонських козаків. Очолив його пол
ковник Війська Донського Матвій Платов 
разом із донською старшиною (своя стар
шина з’явилася в 1788 р.). Бузьке і Катери
нославське війська довго не мали чіткого 
внутрішнього управління. Уряд трива
лий час зволікав із вирішенням цього 
питання, що призводило до злов
живань старшин.

Чорноморське козацьке вій
сько серед усіх створених в остан
ній чверті XVIII ст. посідало особ
ливе місце, бо формувалось із 
колишніх запорозьких козаків, які 
мали значний бойовий досвід. 14 січня 
1788 р. Катерина II підписала указ про 
створення «Війська вірних козаків» (на 
противагу «невірним» -  турецьким 
запорожцям). Тоді ж його кошовим ота
маном було обрано військового осавула 
Сидора Білого. 27 лютого 1788 р. він 

І отримав передані йому царським уря-

7 о \  ........................................................

дом запорозькі прапори, перначі та булаву (з квітня 
того року «Військо вірних козаків» отримало офіцій
ну назву «Чорноморське козацьке військо»). Одним 
із цікавих моментів формування нового війська була 
вимога Катерини II, щоб козаки обов’язково були 
одружені. Адже вояк, який має родину, менш мо

більний та не так схильний до різноманітних ман
дрів; також були сподівання, що сімейні чорномор
ці не зможуть за нагоди приєднатися до задунай

ських запорожців. Після указу значно збільшився 
наплив колишніх запорожців та тих, хто бажав 
приєднатися до нового війська й отримати обіця

ні урядом пільги, -  звільнення від податків, 
постоїв, служба під проводом колишніх 

запорозьких старшин, право покращи
ти своє соціальне становище, одержати 
грошове та харчове утримання, навіть 
дворянство тощо. Якщо за станом на 
22 червня 1788 р. до складу війська 

входило 2436 козаків, то на ЗО листопада 
1791 р. -  12 620, з них на дійсній службі -  
7500 осіб. Для чорноморців було відведе

но територію між Південним Бугом і 
Дністром з центром у м. Слободзея 

(нині на території Молдови).

А Козацький отаман Сидір Білий
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А Територія Запорожжя (XVIII ст.) на карті сучасної України

Протягом свого існування структура всіх пере
лічених вище козацьких військ зазнала низки реор
ганізацій. Зокрема, у червні 1786 р. Бузький полк 
було поділено на два -  1-й і 2-й Бузькі козацькі 
полки, які зайняли кордонну лінію по Бугу від Мерт- 
воводу до Інгулу. Для збільшення військових кон
тингентів на Півдні бузькі козацькі полки були при
єднані до складу Катеринославського козацького 
війська, де вони зберігали військову самостійність.
Під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. 
полк ділився на сотні, до складу яких входив сотник, 
поручик та 120 козаків. За штатним розкладом чи
сельність полку становила 1500 козаків. Військо 
брало активну участь у цій кампанії, а по її завершен
ні з метою несення прикордонної служби козаків 
розселили на правому березі Бугу.

На січень 1792 р. до Катеринославського війська 
входили різні регулярні й іррегулярні частини, крім 
Бузьких полків -  Чугуївський і Конвойний козацькі 
полки князя Григорія Потьомкіна (переформовані з 
Корпусу передової варти), Малоросійський регуляр
ний полк та інші формування. За списками, на цей 
рік у полках налічувалось 11196 осіб. 135 козаків Ка
теринославської та 256 -  Чугуївської команд, серед 
інших, входили до особистого конвою новоросійсько
го генерал-губернатора. У 1793 р. до Чугуївського та 
Конвойного полків було приєднано Малоросійський

А Козак (ймовірно отаман Сидір Білий). 
Невідомий художник (кінець 1780-х рр.)
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А «Очерет на Дніпрі поблизу містечка Олеіики». Художник Іван Айвазовський (1857 р.)

кінний козацький полк армії князя Григорія Потьом- 
кіна, які перейменовано в 1-й, 2-й і 3-й Чугуївські 
кінні козацькі полки.

Натомість Чорноморське військо було організо
ване на зразок запорозького і нараховувало 12 тис.

т
А Кошовий Захарій Чепіга

козаків. Складалося з двох основних частин -  кінних 
загонів і піших козаків на човнах -  та поділялось на 
38 куренів, які у разі необхідності об’єднувались у 
полки (від 4 до 6). Центром його управління стали 
Олешки (нині м. Цюрупинськ Херсонської обл.). Ро
сійська влада повернула старшині, яка не обиралася 
товариством, а призначалася особисто Григорієм 
Потьомкіним, деякі козацькі клейноди. Першим кошо
вим отаманом став Сидір Білий, а після його загибелі у 
боях під Очаковим кошовим було призначено Захарія 
Чепігу. В 1790 р. титул «великого гетьмана Чорно
морського війська» отримав Григорій Потьомкін.

Того року з чорноморців створили кінний 
полк Булави великого гетьмана, зара
хувавши до нього «достатню кіль
кість старшин справжніх» і «кра
щих з усього війська» у 
складі 500 козаків. Наказа
но було також «обрати гід
них бунчукових товари
шів 12 чоловік». За фун-

Кинджали з піхвами.
Сталь, позолота, 

корали. Невідомий 
східний майстер 

(кінець XVIII ст.).
З колекції 

Олександра Поля
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ю
_і

кілометрів

Сарикісм

кціями полк нагадував особисту 
гвардію українських гетьманів -  
сердюків або компанійців. Пер
шим командиром полку був при
значений капітан Семен Письмен
ний. Відновлення рангу бунчуко
вих товаришів (скасованого, як 
відомо, після ліквідації автономії 
Гетьманщини у 1764 р.) мало на 
меті виконання доручень Григо
рія Потьомкіна.

На озброєнні кінні чорноморці 
мали шаблю, рушницю, два пістолі 
та піку, у бузьких і катеринославсь
ких козаків пістолетів не було. Піші 
чорноморці отримували спис, руш
ницю та ніж на зразок ятагана.
Бузькі козаки були обмундировані в 
білі куртки й зелені штани, катери
нославські -  в однострій блакитного 
кольору як у донців, крім Чугуївсь
кого і Конвойного полків, які носили червоні мундири з 
блакитними кантами, білі жилети та сині штани. Одяг 
чорноморців не був уніфікований. Основна маса зберіга
ла запорозькі традиції, але під час війни, щоб відрізнити 
їх від турецьких запорожців, чорноморцям пов’язували 
на праву руку білу хустку.

V
си*о

оГоргова , о з  р ф & ш т Ш ь Сулина

„ о  Преслав 
Тульча ОвД ?

Пирлиця
Махмудія0

Бейбуджак

Сармусю

Моругіль
ІСарабазар °Карагарман

° г У  іВерхнійДунавець 
V

Нижній

Івонча
О

Бабайаг

Катирлез
ІЬ іім ік)
ШР*

ЧОРНЕ МОРЕ  

Задунайська Січ (1775 -1828  рр.)
Територія та місця 
розміщення Січі

А Територія Задунайської Січі (1775-1828 рр.)

Полки всіх козацьких формувань брали актив
ну участь у російсько-турецькій війні 1787-1791 рр. 
Чорноморські козаки разом із бузькими та катери
нославськими становили авангард армії під час 
походу до турецької фортеці Очаків, здобуття 
Кінбурна, брали участь у штурмі фортець Хаджибей

А «Штурм Очакова 6 грудня 1788р.». Художник Януарій Суходольський (1853р.) \

.......— ..........-.............................  /73



Олександр Фонік, у  склад і двох імперій (осщанн/і чверщь XVIII- ПЕРШа половина Ж е и . )

А Ріка Дністер біля м. Могилів-Подільський. Сучасне фото

та Ізмаїл, битві при Мачині тощо. Козаки складали 
особисту охорону князя Григорія Потьомкіна та 
його канцелярії, супроводжували транспорт, забез
печували кур’єрський зв'язок, перевозили пошту, 
охороняли кордони держави. Чорноморські й бузькі 
полки також брали учать в облозі та штурмі 
Аккермана, Кілії, разом із частинами Донського вій
ська полковника Ісаєва й чорноморцями отамана

Захарія Чепіги воювали під Бендерами, Тульчею, 
Ісакчею та брали участь в інших бойових операціях. 
Поміж козацьких військ, які було створено Григо
рієм Потьомкіним на Півдні України, саме Військо 
чорноморських козаків було найбільш організова
ним та боєздатним і зберегло славні військові тради
ції запорожців. Невипадково в офіційних докумен
тах і приватних листах вищого командування росій

А Краєвид фортеці в Бендерах. Художник Михайло Іванов (початок 1790-х рр.)

7 П .................................................................................................
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ської армії щодо Чорноморського війська вживався 
епітет «безцінне».

Під час війни російський уряд і кіш Чорно
морського війська проводили політику, спрямовану 
на повернення задунайських козаків під протекторат 
імперії Романових. З російського боку надходили 
гроші, гарантії винагород і пільг, тоді, як емісари від 
Чорноморського війська вели переговори з задунай- 
цями, збирали інформацію розвідувального характе
ру про дислокацію та кількість турецьких військ 
тощо. Втім, попри всі спроби уряду і коша вивести 
основну масу «турецьких» запорожців до Росії, під 
час війни 1787-1791 рр. це не вдалося.

По закінченні війни козаки несли прикордонну 
службу. Бузький полк стояв у Молдавії на р. Серет, у 
вересні 1792 р. був переведений у Річ Посполиту. 
Згідно з затвердженим у листопаді 1793 р. штатом, 
козакам наказано було нести митну службу на нових 
кордонах Російської імперії, тому вони зайняли при
кордонну лінію по Дністру і Чорноморському узбе
режжю від Ягорлика до Очакова.

Попри те, що Чорноморське військо було, безпе
речно, «улюбленим дитям» Григорія Потьомкіна, 
питання з його оселенням вирішувалось довго. На 
час створення війська князь мав проект переселення 
цього формування з території Південної України і 
влаштування козаків на новому російсько-турецько
му кордоні біля Дунаю або на Кубані. Протягом

А Фортеця Аккерман з боку Дністровського лиману.
Художник Михайло Іванов (друга половина 1790-х рр.)

1790-1792 рр. близько 1760 родин (9482 особи) чор
номорських козаків та понад 2 тис. родин молдаван і 
волохів почали селитися на лівобережжі Дністра, 
створивши Подністровське окружне правління з цен
тром у с. Слободзея та ще два правління -  Березансь- 
ке й Кінбурнзьке, що нагадували колишні паланки 
запорожців. Правління очолювали призначені кошем 
старшини і полковники.

Підписавши мирну Ясську угоду із Туреччиною 
в 1791 р., російський уряд уже не потребував значної 
кількості кінноти і війська, як бойової сили. Окрім 
іншого, численне військове населення користувалось 
пільгами і не сплачувало багатьох з установлених у 
регіоні податків, а «покозачені» селяни були носіями

А «Кінец Чорноморської вольниці». Художник Ілля Рєпін (1900-і рр.)



Олександр <РоніК; у складі двох імперій

У
(оецанн/і чвержь XVIII-пЕРШа половина XIXє е )

А Скульптурні зображення Антіна Головатого, Сидора 
Білого і Захарія Чепіги біля п’єдесталу пам’ятника 
Катерині II у  Краснодарі, Російська Федерація 
(встановлений у 1907р., відновлений у 2006 р.)

нестабільності. Щоб вирішити свою подальшу долю, 
після завершення війни і кончини князя Григорія 
Потьомкіна, чорноморці просили дозволу пересели
тися на Кубань, підтвердити старі та надати їм нові 
пільги. Указ Катерини II від ЗО червня 1792 р. закріп
лював за чорноморськими козаками землі на Кубані, 
підпорядковував військо кавказькому генерал-губер- 
натору і губернаторам Катеринославської та 
Таврійської губерній, які мали визначити кордони

між Чорноморським і Донським військами, підтвер
джував за Чорноморським військом старі пільги, 
збільшував кошти на його утримання тощо. Як зазна
чав історик Володимир Голобуцький, цей захід дик
тувався, крім усього іншого, близькістю Забужжя і 
дністровського кордону до Задунайської Січі, куди 
часто виходила козацька сірома. Територія, що її зай
мало військо, стала начебто своєрідним мостом для 
утікачів -  українських селян, які йшли за Дністер. 
Переселяючи козаків на Кубань, уряд переслідував 
ще й мету замінити регулярні військові частини, що 
там перебували і важко переносили тамтешнє життя, 
вояками, які могли б ефективніше охороняти кордо
ни від черкеських племен.

Перехід на Кубань тривав майже до кінця 
XVIII ст. (загальна кількість переселених не переви
щувала 8 тис. козаків). За іншими підрахунками, про
тягом 1792-1794 рр. з-за Бугу на Кубань пересели
лись від 18 до 25 тис. осіб обох статей. Кошовим ота
маном Чорноморського війська в 1796 р. було обрано 
Антіна Головатого, який у 1792 р. отримав грамоту 
від царського уряду з дозволом переведення цього 
війська на Кубань. Проте досить значна кількість чор
номорців бажала залишитись на своїх землях між 
Південним Бугом і Дністром. Деяка частина чорно
морців оселилася в околицях Одеси і близьких до 
міста хуторах.

і

7бЧ
А Пам'ятник першим переселенцям-чорноморцям у Тамані, Російська Федерація (1911 р.). Сучасне фото



Глава S. ‘доля українського козацтва після зруйнування Запорозької Сій

Ой ГОДИ HAW Ж УРИ ТИ СЯ
Пора пері с тат и 
ДІИІДАЛНСЯВІД ЦАРИШ

СІ Л. ГРДМОТу  
* ^ І Г *  в / Р Н І Н  С Л У Ж Б Ы .

О т  Г ЄЯ Е Р Ь  ми МИЛІ  Б Р А Т  Т я .
З а Б У Д Є М Ь  в с і  н у ж д ы  

8  Г а м а н и  ж и т ь  ВІРНО С Л У Ж И  т ь .
? Гр ЯІНИНКЗ Л  Е р Ж АТ И

Р ы Б У  Л ОВ ИТ Ь  Г ОР І Л К У  п и т ь  
U1E Й Б У Д Е М Ъ  Б А Г А Т И .

Тд В Ж Е Ж  можно н ж е н и т и с я

/ Х Л І Б А  Р О Б И Т И  
А Х Т О  П Р И Й Д Е  із Н Е В И Р Н Ы Х  
То як В Р А Г А  Б И Т И .

С л а в а  богу и Ц а р и ц і ,
І по н і й  Г е т ь м а н у ,
Злічили НАМ В С ЕР Ц Я Х .  Н А Ш И Х

Ве л и к у ю  р а н у .
З а з д о р о в ь е  ж  м и  Ц а р и ц і  

П о м о л и м о с ь  Богу.
Щ о в о н а  н а м  «/к а з а л а  

На Тамань д о р о г у

АТЫН СУДЬЯ ВОЙСКА ВЪРН'ЫХЪ КАЗАШЪНт

Головатий Антін Андрійович (1744 -
28.01.1797) -  кошовий отаман Чорноморського 
козацького війська. Народився в містечку Нові 
Санжари на Полтавщині в родині козацького стар
шини. Після закінчення Києво-Могилянської акаде
мії обирався на різні старшинські посади у Новій 
Січі. У складі запорозької делегації був присутній на 
коронації Катерини II. Один з авторів проекту 
реформування Війська Запорозького (низового) за 
зразком Війська Донського. Після ліквідації Січі у
1775 р. царський уряд надав Антіну Головатому 
звання капітана російської армії. Був полковником 
Бузького козацького війська. Брав участь у форму
ванні Війська вірних козаків. Під час російсько- 
турецької війни 1787-1791 рр. козацька флотилія 
під його командуванням захопила важливий страте
гічний пункт турків -  о-в Березань, брала активну 
участь у здобутті фортець Тульча, Ісакча, Кілія та 
Ізмаїл. Не раз виїжджав на чолі козацьких посольств 
до Санкт-Петербурга. 1792 р. отримав грамоту від 
царського уряду з дозволом переведення Чорно
морського козацького війська на Кубань, з 1796 р. -  
кошовий отаман цього війська.

Антін Головатий відомий також як автор кіль
кох віршів-пісень, зокрема «Ой, Боже наш, Боже, 
Боже милостивий!», «Ей, годі нам журитися, пора 
перестати!», в яких передаються настрої колишніх 
запорожців. Ці вірші поширювалися у списках та 
багато разів друкувалися в пісенниках кінця XVIII— 
у XIX ст. Про Антіна Головатого не раз згадував у

А Козацький отаман, 
офіцер російської армії 
Антін Головатий

А Пам 'ятник кошовому отаману Чорноморського козацького війська, 
полковнику Самарської палати, командувачу Чорноморської козачої 
флотилії Антіну Головатому в Одесі. Скульптор Олександр Токарев, 
архітектор Володимир Глазирін (2000р.)

А Вірш Антіна Головатого на пам’ятнику першим 
переселенцям-чорноморцям у Гамані

своїх творах Тарас Шевченко («Сліпий», «До Осно
в’яненка», «Близнецы»), Існує його ескіз олівцем 
«Антін Головатий біля Неви».
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У червні 1796 р. уряд скасував Ка
теринославське козацьке військо у 
зв’язку зі створенням нового -  
Вознесенського (так і не сфор
мованого). З його відділів 
залишились бузькі полки; 
частини Чугуївського регу
лярного козацького полку і 
Конвойного полку ввійш
ли до Лейб-гусарського та 
Лейб-козацького полків.
Бузькі козаки були підпо
рядковані Чорноморському 
адміралтейському правлін
ню, а в 1797 р. за наказом Пав
ла І розформовані. Козаків було 
переведено у стан державних се
лян із наступним переданням під 
юрисдикцію місцевої адміністрації.

Протягом 1790-1791 рр.
Григорій Потьомкін узявся за А  
формування козацьких частин у 
Лівобережній та Слобідській Україні, обґрунтовуючи 
це загрозою війни з боку західних сусідів, а також тим, 

що зазначені території утримували мало військ 
порівняно з іншими. Зокрема, на Слобожан

щині замість козацьких полків, розформо
ваних у 1765 р., було створено регуляр

ні Харківський уланський, Сумський, 
Охтирський та Ізюмський гусарські 
полки. На Лівобережжі із представни
ків місцевого козацтва в 1783 р. було 

створено 10 регулярних кавалерій
ських полків, які утримувалися за 
рахунок оброчних платежів, що їх 

сплачували козаки. Наступного року 
полки дістали назву карабінерних і 

ввійшли до складу регулярної кава
лерії. Вони розміщувались у селах 

і містах за місцем проживан
ня колишніх козаків і відпо

відно називались: Лубенський, 
Переяславський, Сіверський, 

Чернігівський, Глухівський, 
Стародубський, Ніжинський, 

Київський, Миргородський 
і Полтавський. Крім 
зазначених існували 
Бахмутський і Хер
сонський кінні козаць
кі полки та тимчасові,

на час вшни створені, частини на 
козацькому положенні.

Григорій Потьомкін мав 
намір створити на Лівобережжі 

іррегулярні військові форму
вання. На такі заходи князя 
уряд дивився як на тимчасо
ві, розуміючи серйозність 
загрози настання «старих 
часів». Уже навесні 1790 р. 
за наказом цього високопо- 

* садовця міщан Катерино
славської та Харківської 

губерній перетворили на пі
ших козаків, які повернення до 

такого стану сприймали з надію 
на відновлення автономного 

управління та козацьких пільг.
Не лише міщани, а й дворяни 

Лівобережжя мали сформувати 
Козаки в засідці. Художник А. Бондаренко іррегулярні козацькі частини. З

території Київського, Черні
гівського та Новгород-Сіверського намісництв мав бути 
виставлений козацький кінний полк, поділений на 
сотні. Дворянам (так само, як і українським міщанам) 
було дозволено самим обирати собі полковників та офі-

К Пам’ятник 
Катерині II 
у Краснодарі, 
Російська Федерація

А Січовий дід, абшитований (відставний). 
Художник Сергій Васильківський (1900 р.)
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А Козацькі шаблі (XVII-XVIII ст.)

церів. У липні 1790 р. налічувалось 1500 вояків від дво
рянства, командиром їх був призначений генерал-майор 
Іван Неплюєв. Перед цим у травні Григорій Потьомкін 
наказав створити іррегулярні загони самооборони з 
міщан Києва та Переяслава -  Київський єгерський полк, 
який об’єднав десять ескадронів, що залишилися від 
карабінерних малоросійських полків. 20 липня 1790 р. 
«великий гетьман» Григорій Потьомкін повідомляв кан
цлеру Олександру Безбородькові, що іррегулярні вій
ськові частини, розташовані на землях Гетьманщини для 
захисту її від Речі Посполитої, вже налічували 11 тис. бій
ців. Таким чином, того року козацькі війська, підпоряд
ковані «великому гетьману», розташовувались вже не 
лише на Півдні, а й у Лівобережній Україні, Києві та Сло
божанщині. В його планах було відновити козацькій 
устрій і на Правобережжі та згодом іменуватися «геть
маном обох сторін Дніпра». Однак смерть стала на заваді 
цим задумам.

А Іван Розсолода -  козак-довгожитель з 
Катеринославщини (вік 116 років). 
Зображення 1880-х рр.

Григорій Олександрович Потьомкін 
(24.09.1739-16.10.1791) -  російський державний і 
військовий діяч, князь. За участь у палацовому пере
вороті 1762 р., внаслідок якого Катерина II здобула 
російський престол, отримав чин гвардійського під
поручика. З 1770 р. став фаворитом імператриці, 
набувши вирішального впливу на внутрішньо- та 
зовнішньополітичні справи Російської імперії. 
Обіймав ряд високих посад -  член Державної ради, 
генерал-ад’ютант (з 1774 р) та генерал-фельдмаршал 
і президент Військової колегії (1784 р.).

У 1772 р. на одній з козацьких рад Г. Потьомкін 
був записаний до Кущівського куреня Коша Запорізь
кого почесним козаком під прізвиськом Грицько 
Нечоса (через його перуку). 1775 р. за його ініціативою 
було ліквідовано Запорозьку Січ. У 1783 р. Г. Потьом
кін реалізував проект захоплення Криму Російською 
імперією, за що дістав титул князя Таврійського.

З 1783 р. Г. Потьомкін управляв новоствореним 
Катеринославським намісництвом, до складу якого 
ввійшла значна частина південноукраїнських земель.

А Генерал-фельдмаршал князь Григорій
Потьомкін-Таврійський. Невідомий художник б

/79
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А Григорій Потьомкін.
Гравюра Тараса Шевченка (1840 р.)

Будучи здібним адміністратором і володіючи фак
тично необмеженою владою, здійснював заходи з 
колонізації Півдня України і Криму. В 1776 р. він 
наказав не повертати селян-втікачів з Лівобережної 
та Правобережної України, чим сприяв заселенню та 
господарському освоєнню краю.

Розуміючи постійну загрозу російсько-турецько- 
го воєнного конфлікту та спостерігаючи за переходом 
колишніх запорожців на підвладні Туреччині землі, 
сприяв формуванню з колишніх козаків російських 
іррегулярних військових частин. 1788 р. Г. Потьомкін

підтримав проект Василя Капніста про необхідність 
відновлення козацьких полків і сприяв організації 
Катеринославського та Чорноморського козацьких 
військ (у 1790 р. йому було присвоєно титул «велико
го гетьмана» цих формувань). Був головнокоманду
вачем російської армії під час російсько-турецької 
війни 1787-1791 рр.

А Скульптурне зображення Григорія Потьомкіна 
на пам’ятнику Катерині II в Одесі (встановлений 
у 1900 р., відновлений у 2007 р.)

8 0 \

А Козача левада.
Художник Сергій Васильківський (1893 р.)

Отже, відновлення штучних козацьких військ і 
частин не було випадковим. Вони стали формою 
організації населення українських територій у складі 
Російської імперії, що сприяла встановленню контро
лю над козаками, представниками стихійної народної 
колонізації на українському Півдні, передбачала 
створення боєздатної сили для подальших територі
альних придбань, захисту й освоєння новоприєдна- 
них районів, була альтернативою Задунайській Січі. 
Причиною створення цих військових одиниць був 
збіг об’єктивних і суб’єктивних (роль в організації 
військ Григорія Потьомкіна) чинників, які визначили 
добре продуману політику високопосадовців й уря
дової адміністрації. Слід враховувати й бажання 
самого колишнього козацтва зберегти залишки влас
них традицій у нових умовах (а представників сти
хійної народної колонізації, які приєднувалися до 
козацького населення, -  ще й легалізувати своє ста
новище). Сподівання їх здебільшого не справдилися. 
Козацьким військам надавались лише зовнішні атри
бути колишніх традицій, відновлення останніх у 
повному обсязі було неприйнятним для держави. Але
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важливим у цьому кон
тексті є вже той факт, що і 

далі вживалися в офіцій
них документах назва «ко

зак» (заборонена маніфестом 
про ліквідацію Січі від 3 серпня 1775 р.), 

поняття козацьких привілеїв та козацького стану, яке 
впливало на світогляд місцевого населення.

У першій половині XIX ст. відбулися значні 
зміни у становищі українського козацтва. По-перше, 
змінилася власне структура козацького середовища, 
а саме зменшилася кількість носіїв давніх козацьких 
традицій, і механічно поповнилася козацька верства 
за рахунок представників інших соціальних груп -  
селян, солдатів, іноземних поселенців. Це призводи
ло до зміни стратегічної мети та завдань існування 
козацтва, трансформації культурно-побутових тради
цій та збереження традиційного стереотипу наявної 
необхідності «козацької волі», хоча б у межах дозво
лених державою прав та привілеїв. Крім того, козаць
кі звичаї залишалися тепер лише в усній традиції і не А Козак-чорноморець

Ч Печатка
Чорноморського 
козацького війська 
(1792 р.)

fchcrrbrkti

PfalaiwMN

А Фрагмент англійської карти 1808 р. із зображенням земель чорноморських козаків
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А Чорноморський козак (кінець XVIII -  початок XIX ст.)

(оедіаннд чверщь XVIII- ПЕРШа половина XIX ещ.)

підкріплювалися безпосереднім досвідом «козаку
вання», що впливало на свідомість та виховання 
дітей козацького походження.

Крім того, змінилося ставлення Російської дер
жави до козацького населення. Припинення існуван
ня Задунайської Січі завершило перебування ком
пактно розміщених груп козаків за межами Росії, 
знявши одну з головних проблем уряду останньої 
чверті XVIII -  початку XIX ст. Тепер його стратегіч
ним завданням стало поступове вписування козаць
кого населення у соціальну структуру імперії, зали
шаючи ілюзорне поняття вольності, козацького 
устрою і традицій, контролюючи козацький «войов
ничий дух», який за нагоди можна було б використа
ти в чергових воєнних операціях. Питання заселення 
та економічного освоєння південноукраїнських 
територій для держави відходили на другий план, 
тим часом першочерговими стають потреби нової 
організації військової справи та утримання армії. 
Тож можна визначити дві основні форми організа
ційних засад існування українського козацтва: 
окремі військово-господарські формування та посе
лення на становищі державних селян. Перша форма 
представлена іррегулярними військами, уніфі
кованими на зразок Війська Донського, та війсь
ковими поселеннями кавалерії, -  це чорноморці

А Прапори Чорноморського козацького війська (військове знамено 1788 р. (1) та курінні значки 1788р. (3) 
пожалувані Катериною II; знамена 1803 р. (2) пожалувані Олександром І)
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А Чорноморські козаки. Акварель (початок XIX ст.)

Із початком свого життя на Кубані чорноморці 
мали постійний обов’язок з охорони кордону вздовж 
цієї річки. На відміну від структури Чорноморсь-

Кубані, південноукраїнське та слобідське козацтво. 
Друга ж форма є характерною для козацтва Ліво
бережної України.

На рубежі XVIII і XIX ст. чорноморці ще збе
рігали традиційний устрій та управління. На 
кубанських землях вони заклали 40 курінних адмі
ністративно-територіальних одиниць, з централь
ним поселенням у м. Катеринодар. Внутрішнє 
життя та управління здійснювалось за давнім 
козацьким звичаєвим правом. Однак уже на почат
ку XIX ст. Чорноморське військо низкою урядових 
наказів було переведене на загальні засади, визна
чені для інших козацьких військ імперії. Головні 
юридичні зміни у становищі Чорноморського вій
ська вірних козаків пов’язані з указом імператора 
Павла І від 19 лютого 1801 р. Створювалась Війсь
кова канцелярія, до якої входили командир війсь
ка, чиновники з козаків і призначені урядом. Кан
целярія контролювала всі сфери життя війська, а її 
діяльність підлягала законам Російської імперії. 
Отамана, який мав бути лише «наказним», призна
чав імператор. Курінні поселення, згідно з розпо
рядженням уряду, перейменовувалися у станиці.

За новим Положенням про військовий та гро
мадський устрій, затвердженим у листопаді 1802 р., 
Чорноморське військо складалося з 10 кінних і 10 пі
ших п’ятисотенних полків, на останніх покладалась 
служба при «орудіях» і у флотилії (у 1810 р. служба у 
флотилії припинилась). У липні 1842 р. територію 
війська було поділено на Таманський, Катерино- 
дарський та Єйський округи в складі 12 кінних 
полків, 9 піхотних батальйонів і 3 кінно-артилерій
ських батарей. З 40-х рр. XIX ст. внаслідок захоплен
ня російською армією значної території по р. Кубань, 

поряд із назвами «запорозь
кі», «чорноморські» та «дон
ські» козаки, починає побу
тувати назва «кубанці», яка 
автоматично переноситься на 
все козацтво кавказького 
краю. У 1860 р. Чорноморсь
ке козацьке військо було пе
рейменоване в Кубанське ко
зацьке військо.

А Великий герб Кубані 
(за проектом Миколи 

Битинського)

Герб Кубані 
(за проектом Миколи

Битинського) > А Кубанські козаки, нащадки запорожців

" " V "
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Олщанд^ доні^  у  ск л ад і двох імперій (оещаннА чверщь XVIII - ПЕРШа половина Ж е щ .)

А Територія Чорноморського козацького війська на Кубані (1792-1860 рр.)

А Наказний отаман Чорноморського козацького 
війська Яків Кухаренко

кого війська у 80-90-х рр. XVIII ст. на початку 
наступного століття скоротилася кількість стройо
вих козаків і козаків флотилії. Весь тягар охорони 
кубанського кордону лягав на піхоту, і тут, як прави
ло, служили найбідніші козаки, на відміну від ліній
ного війська, яке спеціалізувалося, внаслідок гео
графічного розташування, переважно на кінній 
службі й мало першокласних вершників. Чорномор
ці, які в плавнях Кубані несли сторожову і розвіду
вальну службу проти кавказьких горців, згодом отрима
ли назву пластунів. Перші штатні команди пластунів 
було утворено у 1842 р., а в 1870 р. піхотні батальйони 
перейменовано в пластунські.

Намагаючись колонізувати кубанські землі і 
посилити Чорноморське військо здатними і здіб
ними до військової служби людьми, уряд удався до 
переселення сюди козаків і селян зі слобідських та 
лівобережних районів України. Протягом першої 
половини XIX ст. на Кубань було організовано 
переселено за розпорядженням уряду майже 
120 тис. козаків і селян обох статей із Харківської, 
Чернігівської і Полтавської губерній, задунайців та 
азовських козаків. Одночасно з офіційним відбува
лось і стихійне народне переселення на Кубань, 
куди втікали від кріпацтва і рекрутчини поміщиць
кі та казенні селяни, військові поселенці.
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Поповнення станиць українськими вихідцями 
посилювало зв’язок чорноморських козаків з історич
ною Батьківщиною, сприяло розвиткові традиційної 
матеріальної та духовної культури. Наддніпрянці, зок
рема Тарас Шевченко, Микола Костомаров, підтриму
вали тісні зв’язки з кубанською інтелігенцією. Тарас 
Григорович листувався з кубанським письменником, 
істориком, етнографом, наказним отаманом Азовсь
кого і Чорноморського козацьких військ Яковом Куха
ренком. Останній був автором п’єси «Чорноморський 
побут на Кубані» (на її основі Михайло Старицький та 
Микола Лисенко створили оперу «Чорноморці»), 
низки етнографічних нарисів та історичних записок 
про Чорноморське військо, в яких показав життя, ха
рактер і звичаї козацького населення Кубані. Нащад
ками чорноморців були талановиті архітектори Іван і 
Єлисей Черніки, живописець Павло Шамрай.

На початку XIX ст. через нове ускладнення 
російсько-турецьких відносин російський уряд звер
тає увагу на зміцнення південних кордонів. Були від
новлені Бузьке і Грецьке (Албанське) війська, створе
но нові козацькі війська -  Усть-Дунайське буджаць- 
ке, Азовське, Дунайське і частини на становищі 
козацьких -  Ногайські кінні полки. Майже всі вій
ська, основу яких становило українське козацтво, ма
ли загальні риси свого розвитку з незначними регіо
нальними особливостями. Бузьке військо указом від

Печатка 
Усть -Дунайського 

буджацького 
козацького війська

(1807р.) >

8 травня 1803 р. віднов
лювалося на засадах 
Війська Донського на 
повному власному 
утриманні. Його наказ
ним отаманом було при
значено донського козака 
генерала Івана Краснова.
На той момент бузькі козаки 
мали 27 селищ, в яких проживало 
понад 12 тис. осіб. Територія поділялась на три округи: 
дві бузькі і одну красносільську. Населені пункти в усіх 
козацьких військах отримали назви станиць і хуторів. 
Одночасно у 1803 р. Чугуївське козацьке військо було 
перетворене в козацький регулярний полк, до якого 
було приписано 22 тис. осіб.

На початку російсько-турецької війни 1806— 
1812 рр. козаки Бузького війська воювали у Бесара
бії, Молдавії, Волощині, боролися з чумою в Одесі. 
Загін бузьких козаків (близько 500 осіб) брав участь 
у російсько-французькій війні 1812 р., закордонному 
поході російської армії та взятті Парижа. Чимало з
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А Карта переселення чорномоскьких козаків на Кубань
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Ч Азовський козак. Художник 
А. Бондаренко

них діяли в складі партизанських 
загонів Дениса Давидова, Олек
сандра Фігнера, Олександра Се- 
славіна. У 1817 р. уряд ліквіду
вав бузьке козацтво, а козаків 
перетворив на військових 
поселенців, які ввійшли до 
складу Бузької уланської 
дивізії, що викликало 
повстання серед останніх, 
яке було жорстоко приду
шене урядовими військами.

Із початком чергової 
російсько-турецької війни 
1828-1829 рр. пов’язане виник
нення ще двох козацьких військ із 
колишніх запорожців. У 1828 р. з коза
ків Дунавецької Січі на чолі з отаманом 
Йосипом Гладким, які перейшли на бік російської 
армії, було сформоване Окреме запорозьке військо, 
яке відрізнялося від решти військових формувань 
тим, що зберігало традиційний поділ на курені та 
право внутрішнього самоуправління. Бойовою оди
ницею новоствореного козацького формування став 
п’ятисотенний піший Дунайський полк.

Протягом наступних чотирьох років Окреме 
запорозьке військо залишалося без конкретного

місця поселення, чітко визна
чених військових функцій і 
статусу. На початку 1832 р. 
воно було переведене на 
Бердянську пустош в 
Олександрівському повіті 
Катеринославської губер
нії (північно-західне узбе
режжя Азовського моря, на 

землях між Бердянськом та 
Маріуполем) і реорганізоване 

за зразком інших іррегулярних 
козацьких формувань Російської 

імперії. 27 травня 1832 р. воно отри
мало назву Азовського козацького війсь

ка. Першим наказним отаманом у 1832-1851 рр. 
був Йосип Гладкий -  останній кошовий Задунайсь
кої Січі.

Із козаків Азовського війська було організовано 
військову флотилію з десятьма командами, що відбу
вали берегову службу на баркасах уздовж східних 
берегів Чорного моря -  від Керченської протоки до 
м. Поті (нині місто в Грузії). Баркасні команди проіс
нували до 1864 р. Під час війни Азовське козацьке
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Руднева і Яницьких
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Д орога  
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11 Іетровський
ОВСЬКЕ МОРЕ

У М О В Н І  П О З Н А Ч К И
Міста
Станиці
Села
Територія Азовського козацького 
війська
Межі земель казених поселенців 
Межі земель німецьких поселенців 
Межі земель ногайців 
Межі земель маріупольських греків 
Межі земель Війська Донського

_ А Територія Азовського козацького війська

м\ “ _______________
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військо виставляло морський бата
льйон для оборони узбережжя, 
піший напівбатальйон і флоти
лію малих морських човнів для 
крейсування вздовж берегів 
Азовського і Чорного морів.
Азовські козаки звільнялися 
від повинностей і податків, а 
їх головним завданням стала 
боротьба з контрабандою.
У 1862-1864 рр. більшість 
азовських козаків (1117 сі
мей) уряд поселив у 12 заку- 
банських станицях. У жовтні 
1864 р. був затверджений указ 
про скасування Азовського козаць
кого війська, після чого офіцери отри
мала дворянство з земельним наділом, а 
козаки перейшли до стану державних селян.

Майже одночасно з переходом задунайців 
Йосипа Гладкого колишні чорноморські, усть-дунай- 
ські та задунайські козаки, які оселилися в межиріччі 
Дністра і Дунаю після російсько-турецької війни 
1806-1812 рр., в липні 1828 р. отримали дозвіл на 
формування двох Дунайських кінних шестисотенних 
полків. Дунайські козацькі полки разом з неслужи- 
лим населенням у кількості 2912 осіб обох статей роз
містили в Аккерманському повіті Південної Бес- 
сарабії.

Дунайське козацьке військо підпорядковувало
ся новоросійському і бессарабському генерал-губер
наторові. Управління на місцях здійснювалося вій
ськовим правлінням на чолі з наказним отаманом, що 
призначався царським урядом. Військо несло при
кордонну службу -  на річках Дунай і Прут та Чорно
морському узбережжі до Дністра, внутрішню -  у 
Бессарабській області та Херсонській губернії, стояло 
гарнізонами в Ізмаїлі та Аккермані. В 1829-1838 рр. 
козаки Дунайського козацького війська входили 
до протичумних і протихолерних карантинних заго
нів у Бессарабії та Одесі, 
несли охоронну службу 
в Балтському повіті 
Подільської

Ч Російський пароплав разом з 
азовським човном топлять 
турецьку галеру

губернії

(у зв’язку з польським пов
станням 1830-1831 рр.). 
У 1856 р. Дунайське козаць
ке військо було переймено
ване в Новоросійське ко
зацьке військо, а 1868 р., у 
зв’язку з проведенням вій
ськової реформи, ліквідоване. 

Отже, створення пів
денноукраїнських іррегуляр

них військових козацьких час
тин в першій половині XIX ст. від

бувалось на дещо інших засадах, ніж 
в останній чверті XVIII ст., і кожне з них -  

Бузьке, Азовське і Дунайське -  пройшло два етапи 
у своєму розвитку. На першому етапі козацьке насе
лення військ зберігало традиції управління і життя 
попередніх часів, що може свідчити про невизначе
ність політики російського уряду щодо цих форму
вань. Створювались вони передусім з політичних і 
воєнних міркувань, а згодом починався розгляд їх 
використання і влаштування, виходячи з того, що 
об’єктивно військова структура Росії потребувала 
подібних формувань лише тимчасово, а не на постій
ній основі. На цьому ж етапі війська штучно попов
нювалися за рахунок некозацького населення, що 
було пов’язане з необхідністю збільшення служилого 
люду, зменшення й поступового «розмивання» ко
зацького елементу. На другому етапі всі козацькі вій
ська отримували спеціальні «Положення», які узако
нювали їх існування, регламентували всі сфери жит
тя та діяльності козацького населення і здебільшого 

брали за зразок організаційні засади Війська 
Донського та Чор
номорського козаць

кого війська.

Т" Прапори, пожалувані 
російським урядом 
Азовському козацькому 

війську

Козаки Азовського козацького 
війська у зимових та літніх

одностроях

1



А Типи запорожців. Художник Сергій Васильківський (1900 р.)
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страви, повинностей і податків (навіть пільг і приві
леїв) поступово зрівнювала їх з іншими верствами 
населення імперії. Політику російського уряду щодо 
цієї групи козацтва можна схарактеризувати як 
нестійку -  урядові структури постійно змінювали їх 
систему повинностей й оподаткування залежно від 
державних потреб, зокрема у поповненні армії боєз
датними контингентами напередодні й під час прове
дення численних війн. У 50-60-х рр. XIX ст. росій
ська влада зрозуміла, що козацьке населення достат
ньо підконтрольне, а широкомасштабні хвилювання, 
які могли б призвести до змін у соціально-політичній 
системі держави і які не можна було б придушити, 
більше не загрожують. Унаслідок цього козацтво 

було поступово «вписане» в загальноросійську 
суспільну структуру шляхом об’єднання з 
іншими верствами населення. Водночас козац

тво в першій половині XIX ст., як і в попередні 
часи, відзначилося своїми бойовими якостями

і зробило вагомий внесок в економічне осво
єння українських земель.

Ч Порохівниці з поясами 
(початок XIX ст.)

Створювались окремі адміністративно-територі
альні одиниці, проводилась уніфікація військової 
та управлінської структур, обмундирування й 
озброєння, системи повинностей та організації гос
подарства, змінювались системи ціннісних орієнта
цій, світогляду населення, вироблялись спільні 
загальновійськові традиції життя.

Лівобережне козацтво існувало в дещо інших 
правових умовах, ніж козацьке населення Півдня. Це 

дало змогу зберегти рештки побу
тових традицій козацького життя, 

проте організація управління, 
судочинства, військової
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Заселення й освоєння їШдешип України

Ґ~1 к писала історик Наталія Полонська-Василенко, «заселення Південної України з її запорозькими 
степами та наближення до Чорного моря мали величезне значення для України, незважаючи на 
те, що робилося все це «во славу Росії та її величі». Прагнення Росії заволодіти чорноморським 

узбережжям збігалося з прагненнями України, яка весь час свого історичного існування, починаючи з 
походів Аскольда і закінчуючи проектами Мазепи, домагалася панування на Чорному морі... Україна 
дістала вихід до Чорного моря і перед нею відкрився шлях до небувалого економічного розвитку».

Південній Україні випало відіграти особливу 
роль в економічній і політичній інтеграції україн
ських земель. Зовнішньополітичний курс Російської 
імперії в останній третині XVIII ст. відповідав праг
ненням української еліти в особі наближеного до

Катерини II високопосадовця Олександра Без- 
бородька, який представляв інтереси найпоміркова- 
нішого крила в українському автономістському русі, 
та його оточення, «петербурзьких малоросів», приєд
нати території Північного Причорномор’я та Криму.

А «Степ». Художник Архип Куїнджі (1875 р.) 4

................  ...................................т



Олександр Т)отк. ^ р ї м л ; ,  у  складі двох імперій (оешаннд мвериь XVIII- ПЕРШа половина XIX е,щ.)

А Герб Сімферополя 
(затверджений 

у 1844 р.)

«Найясніший князь» Олек
сандр Безбородько, фактичний голова 
зовнішньополітичного відомства Кате
рини II, був одним з авторів «Меморіалу у 
справах політичних», покладеного в осно
ву програми дій на Балканах і в Східній Європі. До
кумент передбачав розподіл Оттоманської імперії і

Герб Маріуполя А 
(затверджений у 1811 р.)

створення на Балканському півост
рові греко-православної монархії.

Про поширення грекофільсь- 
ких настроїв в імперії свідчить то

пографія Південної України, де у 
назвах населених пунктів та новостворе- 

(затверджений них міст використовувалося грецьке сло-
у 1893 р.) во «поліс» -  Маріуполь (на честь дружини

Павла І -  Марії Федорівни), Сімферополь, 
Севастополь, Тирасполь, Ставрополь, Нікополь, 
Ольвіополь, Овідіополь та ін.

Безбородько Олександр Андрійович 
(25.03.1747-17.04.1799) -  український старшина, дип
ломат і державний діяч Російської імперії, з 1797 р. 
канцлер і найясніший князь. Член Петербурзької ака-

А Князь Олександр Безбородько.
Художник Дмитро Левицький (1790-і рр.)

9оЧ.--...— .— ..— .......

демії наук (1784 р.). Народився в гетьманській столи
ці -  Глухові, у сім'ї генерального писаря козацького 
війська. Одержавши ґрунтовну домашню освіту, нав
чався в Києво-Могилянській академії, з 1765 р. -  бун
чуковий товариш і керівник канцелярії генерал-губер
натора Лівобережної України Петра Рум’янцева. Під 
час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. коман
дував українськими полками. Після війни -  київський 
полковник. З 1775 р. -  статс-секретар імператриці Ка
терини II. Згодом призначений членом Державної 
ради, фактично керував Колегією закордонних справ. 
Подав імператриці «Меморіал у справах політичних», 
покладений в основу програми дій на Балканах і в Схід
ній Європі. Олександр Безбородько готував зустріч 
Катерини II з польським королем Станіславом-Авіус- 
том Понятовським 8 травня 1787 р. у Каневі.

Як дипломат відіграв 
помітну роль у підготовці та 
здійсненні 2-го (1793 р.) і 3-го 
(1795 р.) поділів Речі Пос
политої, а також укладенні 
Ясського мирного догово
ру 1791 р. Вмілий і до
свідчений царедворець, 
користувався глибокою 
довірою імператриці, мав 
від неї численні нагороди

Родинний герб Безбородьків >
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та «милості». Перебуваючи на посаді канцлера Ро
сійської імперії, Олександр Безбородько ревно прово
див царистську політику на міжнародній арені. Він 
представляв інтереси найпоміркованішого крила в 
українському автономістському русі XVIII ст. У 1788— 
1890 рр. опонував проектам Василя Капніста, які під
тримував Григорій Потьомкін щодо створення козаць
кого війська в Україні. 1794 р. відкинув пропозицію 
князя Миколи Рєпніна про формування полків із 
колишніх запорожців для боротьби з польським пов

станням під керівництвом Тадеуша Косцюшка. Він 
убачав у цьому небезпеку «збаламутити народ, що 
пам’ятає Хмельницького».

Будучи одним із найбільших магнатів України, 
володарем великих маєтків у Білорусії, Орловській 
та Воронезькій губерніях, Олександр Безбородько 
належав до тієї частини української старшини, яка 
прагнула «спокою» в усій Російської імперії. 
Навколо нього гуртувалися українці, що займали чи 
прагнули зайняти високі посади в Санкт- 
Петербурзі, серед них були майбутні міністри Петро 
Завадовський і Дмитро Трощинський.

Спільно з Василем Рубаном вважається авто
ром «Краткой летописи Малой России с 1506 по 
1770 год». Прагнув слави щедрого мецената і заповів 
210 тис. руб. на створення у Ніжині гімназії вищих 
наук (з 1832 р. -  Ніжинський ліцей).

А Скульптурне зображення князя Олександра 
Безбородька на пам’ятнику «Тисячоліття Росії» 
у Великому Новгороді, Російська Федерація (1862 р.)

А Будинок Ніжинської гімназії вищих наук, 
заснованої на кошти князя Олександра 
Безбородька ( 1820р.). Нині Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя

За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 
1774 р. між Російською та Османською імперіями до 
першої відійшли території між Бугом і Дністром, 
Крим став формально незалежним від Туреччини. 
З метою підірвати економічний потенціал Кримсько
го ханства в 1778-1779 рр., за наказом російської ім
ператриці, відомий воєначальник Олександр Суво- 
ров здійснив операцію з виводу 31 тис. православно
го грецького населення з території Криму в Північне 
Приазов’я. А в квітні 1783 р. Катерина II, пославшись 
на порушення договору з боку Османської імперії, 
видала маніфест про приєднання Кримського хан

ства до Російської імперії. Оста
точно Османська імперія ви- 

знала анексію Росією Кри
му за Ясським мирним 
договором 1791 р.

Герб («тамга») 
династії кримських 
ханів Гереїв (Гераїв)

А «Вид міста Бахчисарая».
Художник Федір Алексеев (1798 р.)
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А «У Старому Криму».
Художник Михайло Іванов. (1783 р.)

На відміну від інших регіонів, Південна (Степо
ва) Україна не мала за собою глибоких традицій осіло
го життя. Це була територія «Дикого поля», яке до 
останньої чверті XVIII ст. заселяли лише татари і запо
розькі козаки. Навіть після ліквідації Запорозької Січі 
(1775 р.) Південна Україна ще тривалий час продовжу
вала зберігати прикордонний характер: у середині 
XIX ст. кожен сьомий житель тут був військовослуж-

бовцем. Іншою особливістю цього регіону була надзви
чайна родючість чорноземних степів. Після ліквідації 
постійної загрози воєнних нападів із півдня стало мож
ливим вести у північно-чорноморських степах осіле 
рільництво і тваринництво. Близькість моря створюва
ла можливість ефективно пов’язати цей новий земле
робський район з європейськими ринками.

Потреба Західної Європи у збіжжі, вовні, тва
ринному жирі та інших сільськогосподарських про
дуктах стимулювала швидкий економічний розвиток 
Південної України. Експорт зерна до європейських 
країн відчутно зріс під час наполеонівських війн, але 
послабився у післявоєнні десятиліття, коли західні 
держави запровадили митні бар’єри для ввозу хліба. 
Проте скасування цих обмежень у 1840-х рр. та швид
кий приріст міського населення у Західній Європі 
внаслідок урбанізації й індустріалізації призвели до 
збільшення експорту зерна з Півдня України.

Завдяки переплетенню сприятливих умов цей 
регіон тривалий час вважався «Ельдорадо», де можна 
було легко і швидко розбагатіти, що приваблювало 
багатьох людей. Якщо за два сторіччя (XVII і XVIII) у 
південні степи переселилося близько 3,3 мли осіб, то за 
час з 1800 до 1863 рр. тут осіло майже 2,6 млн осіб.

Наплив великих мас населення, не зв’язаних 
умовами кріпацької системи й охоплених духом під
приємництва, витворив особливу суспільну атмосфе-

ІШ О ВС Ь КЕ  
М О Р Е

М О РЕ

БІЛОРУСЬЧ1ІАВА

РОСІЯ

ПОЛЬЩА

ХАРКІВ
Полтава

УЖГОРОД

ХГІЧОІІ

РУМ УНІЯ КУБАНЬ

А Територія Дикого поля у козацькі часи на карті сучасної України
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А «Ніч у Криму. Вид на Аюдаг». Художник Іван Айвазовський ( 1859 р.)

ру на Півдні України, яку можна порівняти хіба що з 
американським Клондайком. Вільнолюбні анархічні 
настрої на зразок тих, якими відзначалося запорозьке 
козацтво, продовжували жити серед мешканців чор
номорських степів у XIX ст.

Вирішальним чинником соціально-економічно- 
го життя Південної України наприкінці XVIII -  на 
початку XIX ст. був процес колонізації -  господар
ського і культурного освоєння краю, який мав ціле
спрямований державно-адміністративний характер.

А «Феодосія». Художник Карло Боссолі (1856 р.)



Олександр Юонік- у складі двох імперій  (оещаннд чверщь ХУШ-ПЕРйа половина Ж  єн.)

А Генерал-фельдмаршал граф Петро Рум’янцев- 
Задунайський. Невідомий художник (кінець XVIII ст.)

Загалом колонізаційний процес на Півдні України 
розвивався у кількох напрямах: поміщицька, інозем
на та народна колонізація.

Південна Україна, отримавши офіційну назву 
Новоросії, за задумом Катерини II повинна була 
стати регіоном великого соціального експерименту 
-  впровадження цілком нового суспільного ладу. 
Окремим декретом від 1785 р. самодержиця оголо
сила, що південні степи не знатимуть кріпацтва: 
вони мали заселятися вільними селянами, відстав
ними солдатами та ін. Водночас імператриця щедро 
роздавала новоприєднані землі своїм фаворитам, 
високопоставленим чиновникам та офіцерам. Уже 
одразу після ліквідації Гетьманщини уряд у 1764 р. 
уклав план розподілу земель у першій Ново
російській губернії, утвореній того ж року, за яким 
передбачалося виділення поміщикам наділів від 1,5 
до 12 тис. десятин землі. Найбільші земельні лати
фундії за цим планом одержали впливові царські 
вельможі і високопосадовці -  Олександр Безбо- 
родько, Петро Рум’янцев-Задунайський, Станіслав 
Потоцький, Микита Панін, Іван Ганнібал та ін. Зем
лі отримували також вищі й середні офіцерські 
чини, козацькі старшини, іноземці, які несли служ
бу в російському війську. Зі зростанням господар
ського значення Півдня деякі поміщики почали 
спроваджувати кріпаків з північніших губерній,

 ̂ А Територія Новоросії на карті сучасної України
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переважно з Лівобережної, Правобережної і Сло
бідської України, набагато менше -  з власне росій
ських губерній. Землевласники й місцева адмініс
трація закривали очі на те, що частина з них була 
біглими кріпаками. Переселенці звільнялися на 
20-30 років від сплати податків.

Окремі програми російського уряду були ске
ровані на організацію заселення південних терито
рій іноземцями. Спеціальним маніфестом (1762 р.) 
Катерина II закликала селитися у степових районах 
колоністів із-за кордону. Цієї політичної лінії дотри
мувався російський уряд аж до початку 1820-х рр. 
Чужоземних осадників приваблювали обіцянки 
звільнення від податків та дотримання релігійних 
свобод. У багатьох європейських країнах створюва
лися спеціальні представництва, які рекрутували з 
міщан, ремісників, селян бажаючих переселитися 
на нові землі. У вигляді заохочення їм пропонували 
пільги: кожна родина могла отримати до 60 десятин 
землі, на термін від 5 до 10 років вона звільнялася 
від сплати податків, держава обіцяла надання 
позик.

Першими переселенцями з Європи стали 
данці, які оселилися в Херсонській губернії. Най- 
численнішу ж групу склали німецькі колоністи, 
здебільшого представники «лагідного баптизму», 
яких лише 1803 р. прибуло близько 3 тис. Німецька 
еміграція в Україну особливо посилилася в 1810-х рр., 
зокрема з Південної Німеччини, яка здебільшого

А Генерал-поручик Іван Ганнібал, у 1778-1783 рр. 
Головний командир Херсонської фортеці.
Невідомий художник школи Дмитра Левицького

спрямовувалася водами Дунаю, від Ульму до 
Ізмаїла, та з Варшавського князівства за часів 
Наполеона. Тоді було засновано великі колонії в

А Поштова листівка початку XX ст. з фотозображенням німців-колоністів із колонії Дармштадт під Одесою \

п*)



Олександр Фонік, у ск л ад і двох імперій  (останнії чвершь XVIII - пЕРіда половина ХІХещ.)

Кордон Російської імперії з Річчю Посполитою

Тсрнторія Гусарського полку 

| Територія Пацдурського полку 

^  Фортеці

ф  Шанці

@ Сотенні містечка козацьких полків, у якій
у 1759*1762 рр. квартирували Болгарський та 
Македонський г усарський полки

А Карта Нової Сербії (1752-1764 рр.)

Буджаку -  південній степовій частині Бессарабії, 
між гирлом Дунаю і Нижнім Дністром; у Приазов’ї 
на річці Молочні Води, понад Дніпром поблизу ме- 
нонітських колоній, заснованих ще за Катерини II. 
У 1814 р. лише «варшавських переселенців» налічу
валося близько 8 тис. осіб. У Маріупольський повіт, 
де вже раніше поселилися греки, прибуло також 
багато вихідців із Західної Пруссії, Чехії та Польщі. 
У 1823 р. в районі Маріуполя було вже 17 нових

колоній, у тому числі 6 католицьких. Майже одно
часно на річці Берда з’явилися три колонії, які дали 
початок Бердянському повіту. Серед перших посе
ленців Півдня були також швейцарці, іспанці, 
французи, італійці, корсіканці, які займалися пере
важно ремеслами і торгівлею.

Велику групу іноземних переселенців складали 
християни-вихідці з Оттоманської імперії -  греки, 
молдовани, серби, вірмени, болгари, які в такий спо

I А Карта Слов’яносербії (1753-1764 рр.)
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сіб позбувалися релігійного гніту. Вздовж берегової 
лінії Чорного моря тягнулися колонії болгарських і 
грецьких селян, котрі втікали сюди від турецької вла
ди. Сербські поселення зосереджувалися на північно- 
східних і північно-західних кордонах земель колиш
нього Запорожжя. Згідно з законом від 29 грудня 
1819 р., іммігранти з Балкан мали всі права і привілеї, 
надані колоністам з Центральної Європи, які осіли в 
Новоросії і Бессарабії. Кожен мав право отримати на 
родину до 60 десятин державної землі, купувати у 
поміщиків земельні наділи й володіти ними, як своєю 
власністю, засновувати на них промислові підприєм
ства, комерційні заклади, вступати до ремісничих 
цехів, звільнятися від військової служби.

На початку XIX ст. розпочалася активна єврей
ська колонізація Півдня вихідцями з Білорусії та Га
личини. Представники юдейського віросповідання, 
які бажали займатися хліборобством, на відміну від 
територій, що входили до смуги осілості євреїв, 
могли засновувати тут свої колонії і їм створювалися 
такі ж самі умови, як і іншим іноземним колоністам. 
У 1809 р. в Херсонській губернії було вже 9 єврей
ських колоній.

Однак найпотужніший потік мала спонтанна 
народна колонізація південноукраїнських земель. 
Першими поселенцями з нижчих соціальних груп ста
ли рядові козаки, котрі осідали на вільних землях на 
правах займанщини. Згодом сюди почали прибувати 
або переводилися ветерани та інваліди російсько-ту
рецьких війн, дрібні торговці, ремісники, міщани, се
ляни, військові й морські по
селенці, політв’язні, каторжа
ни. Найчисельнішою була се
лянська колонізація, -  крім 
державних селян тут селилися 
поміщицькі, яких власники 
переводили з власних маєтків у 
північніших губерніях. Чи не 
найбільшу групу селянських 
прибульців становили втікачі.
Цьому значно сприяв виданий
1776 р. наказ Григорія Потьом- 
кіна «втікачів не повертати», 
який, незважаючи на незадово
лення поміщиків з централь
них губерній, діяв до 1791 р.

Завдяки впровадженим 
заходам населення Півдня зрос
тало досить швидкими тем
пами. Зокрема, за часів правлін
ня військового генерал-губер
натора Новоросії Армана Ріше- 
льє (1803-1814 рр.), чисель
ність населення краю збіль
шилася до 1 млн осіб. За етніч

А Князь Григорій Потьомкін. Художник Йоганн 
Баптист Лампі-старший (початок 1790-х рр.)

ним складом дві третини колоністів становили укра
їнці та росіяни.

Уряд переселяв на українські території росіян, 
які належали до різних релігійних угрупувань (старо
обрядців, духоборів та ін.), а на державні підприєм-

Севастоп
ЯлтаЯ

А Адміністративний поділ Таврійської губернії (XIX ст.)
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А Карта Катеринославської губернії (1821 р.)

ства спроваджував кваліфікованих робітників. 
Російські поміщики, щоб заселити набуті володіння, 
також переводили своїх кріпаків на Південь України. 
На нових поселеннях, куди прибували росіяни, 
останні впроваджували, згідно зі своєю землероб
ською традицією, т. зв. общини, тобто спільне корис
тування наділеною їм землею всією громадою, тоді як 
українці ділили землю поміж родинами й брали її у 
вічне користування.

У Катеринославській та Херсонській губерніях, 
які були районами посиленої колонізації, наприкінці
XVIII ст. проживало 80-85% українського населен
ня. Зокрема, в 1795 р. його частка в Херсонській 
губернії (90,6%) була навіть вищою, ніж на Правобе
режжі і Слобожанщині (через сто років українці ста
новили тільки половину населення у вищезазначе
них південних губерніях).

Найбільших втрат серед етносів Півдня 
України зазнали кримські татари. Вже починаючи 
з середини XVIII ст. демографічні процеси в Кри
му розвивалися не на користь татар (під час похо
дів російських військ на Кримський півострів 
у 1736, 1737 і 1738 рр. проводилося фізичне вини
щення татарського населення, особливо криваво 
придушувалися повстання 1772, 1777 та 1781 рр.). 
На момент анексії території колишнього Кримсь
кого ханства Російською імперією тут проживало 
250 тис. татар. Якщо до 1783 р. кримських татар 
емігрувало лише 8 тис., то вже в 1783-1791 рр. 
близько 100 тис. з них перебралися до Туреччини, 
побоюючись репресій з боку російської влади. 
Протягом XIX ст. еміграція татар з Криму мала 
масовий, хоч і не завжди добровільний характер. Її 
пік припав на 1850-1860-ті рр., коли перестало
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А Територія Крітського ханства в найвищий період 
свого існування (початок XVII ст.)

існувати 784 татарські села, а кількість емігрантів 
становила близько 150 тис. (більше половини з 
них загинули в морі, де їх топив російський флот). 
Частину кримських татар ошуканськими обіцян
ками переселили на Приуралля та Урал. У 1860 р. 
татарське населення становило трохи більше 
половини (51%) зі 190 тис. жителів Криму, а в 
1897 р. -  уже лише третину (34,1%) мешканців 
півострова.

Соціальний устрій південноукраїнських зе
мель був обумовлений формуванням у цьому регіо
ні нової моделі соціально-економічних відносин,

А Татарська жінка (XVIII ст.)

заснованої не на примусовій, а на вільнонайманій 
праці. Напередодні селянської реформи 1861 р. ли
ше 1/10 поміщицьких земель оброблялися кріпака
ми, решта -  найманими робітниками. Аналізуючи

А «Поблизу кримських берегів». Художник Іван Айвазовський ( 1890р.)
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А Граф Михайло Воронцов. Художник Джордж Доу

кріпаччину в Південній Україні у першій чверті
XIX ст., один із сучасників зауважував, що «хоча 
деякі поміщики обтяжують селян важкими робота
ми та переслідують нестерпними вимогами, назагал 
можна сказати, що в Південній Україні щодо селян 
застосовуються більш людяні права, ніж в інших 
російських губерніях, і через те тут утиски були 
менші, ніж деінде. Селяни навіть не питали у панів 
дозволу на одруження, вважаючи, що він не має 
права втручатися в родинне життя своїх підданих». 
А в Криму татарське населення взагалі було осо
бисто вільним, адже за традиційними релігійними 
законами мусульманин не міг бути кріпаком.

Основним видом господарської діяльності 
населення Півдня України було землеробство. 
Успіхи хліборобства зумовлювалися сприятливи
ми природними умовами та родючими чорнозема
ми. Вирощений на південноукраїнських землях 
хліб експортувався до Великої Британії, Франції, 
Іспанії, країн Північної Європи, Туреччини. Важ
ливе місце в економіці Півдня посідало також тва
ринництво, особливо вівчарство. Його продукція 
перебувала на другому місці за обсягом експорту. 
Лише 1825 р. через порти Південної України було 
експортовано 40 тис. пудів вовни. Центром зов-

А Степи Придніпров’я влітку. Сучасне фото
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А «Одеса вночі». Художник Іван Айвазовський (1846 р.)

нішньої торгівлі стала Одеса, заснована в
1794 р. на місці татарської фортеці Хад- 
жибей (назва походила від давньогрець
кого поселення Одесеос -  «торговий 
шлях», яке в античні часи існувало на цій 
території). Господарському розвитку 
Півдня України в першій половині XIX ст., 
розбудові Одеси та інших міст краю 
сприяли і вправні управлінці, серед яких 
слід згадати генерал-губернатора Новоро
сійського краю (1823-1844 рр.) графа 
Михайла Воронцова.

Досить високими темпами протікали в 
Південній Україні урбанізаційні процеси. 
Причому, на відміну від американського 
Заходу, де міста виникали стихійно, на 
Півдні Російської імперії їх розбудова 
перебувала під пильним наглядом уряду. 
Реконструкція існуючих та заснування 
нових міст становили одну з головних 
особливостей економічного освоєння пів
денноукраїнських земель. Найперше було 
відбудовано Азов і Таганрог, трохи згодом 
на місцях колишніх фортець і оборонних

А План-схема фортеці Святої Єлизавети
(з 1775р. -  м. Єлизаветград, сучасний Кіровоград) А

П01

Равелін 
Св. Іонна Равелін 

Св. Феодора

Равелін 
Св. Натаії

Равелін Пресе, 
ГІечерських

Равелін 
Св. Миколая

Равелін 
Св. Анни
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Общ ій ППТЬ Г. ІІЛХМГТЯ. ег рлк».
ВдСІШШІ. Vtw zininW, Jjriw de N otd-trt.

А Олександрівськ (нині Запоріжжя). Вулиця Кузнечна. 
Поштова листівка кінця XIX ст.

А Загальний вигляд Бахмута (нині Артемівськ). 
Поштова листівка початку XX ст.

Герб сучасного Артемівська >

А Нікополь. Поштова листівка кінця XIX ст.

102Ч

А Степ між Старим і Новим Кодаками 
на Катеринославщині.
Малюнок Жака-Анрі Мюнца (1781 р.)

ж

укріплень виникли Єли- 
заветград (нині -  Кірово
град), Олександрівськ 
(нині -  Запоріжжя), Ніко
поль, Бахмут (нині -  Арте
мівськ). Із заснуванням у
1795 р. Луганського чавуно
ливарного заводу починаєть
ся історія міста Луганська.

У 1770-х рр. бере початок 
історія Катеринослава (нині 
Дніпропетровськ), який Григорій 
Потьомкін планував зробити адміністра
тивним центром Новоросії. 1776 р. було затверджено 
план будівництва міста на річці Кільчень при її впа
дінні у ріку Самара (цей Катеринослав згодом нази
ватиметься Першим (Катеринослав І), Лівобе
режним, Кільченським), але незабаром з'ясувалося, 
що місце для губернського центру було обране досить 
невдало: під час весняних і осінніх повеней все зали
валося водою, що призводило до спалахів епідемій, а 
найголовніше — місто було далеко від судноплавного 
до початку порогів Дніпра.

Це призвело до того, що наказом Катерини II від 
22 січня 1784 р. Катеринослав перенесли на правий 
берег Дніпра на підвищену місцевість (протягом 
1796-1802 рр. за повелінням імператора Павла І 
місто носило назву Новоросійська). Російська імпе
ратриця і її фаворит Григорій Потьомкін мріяли збу
дувати тут «Південну Пальміру» -  столицю Півдня 
Російської імперії, на противагу Санкт-Петербургу -  
«Північній Пальмірі». За задумом Григорія Потьом- 
кіна, планувалось звести православний храм (132 м), 
вищий на 1 аршин за папський собор Св. Петра і 
Павла у Ватикані.

9 травня 1787 р. імператриця Катерина II, під 
час її подорожі до Криму, власноруч заклала собор 
(це ще одна дата заснування міста: 1887 р. городяни

А «Платі біля Нікополя». Художник Ілля Рєпін (1880р.)
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V

А «Відїзд Катерини II з Канева в 1787 році». Художник Ян Богуміл Плериї (між 1787-1812 рр.)

А »Феєрверки на честь Катерини II під час її подорожі до Криму в 1787р.». Невідомий художник (кінець XVIII ст.) \

------------- -------- П О З
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А Пам'ятник імператриці Катерині II
у Катеринославі (1846 р.). Фото початку XX ст.

А Вигляд Потьомкінського палацу у Катеринославі 
в середині XIX ст.

А Сучасний вигляд Потьомкінського палацу 
І. у Дніпропетровську

ЮО

А Спасо-Преображенський кафедральний собор 
(1830-1831 рр.). Дніпропетровськ. Сучасне фото

досить урочисто святкували 100-річчя Катерино
слава). Австрійський імператор Йосиф II Габсбург, 
який брав участь у церемонії, висловився з цього 
приводу: «Катерина заклала перший камінь, а я 
другий -  і останній». Будівельники встигли лише 
вивести величезний фундамент. Після смерті Кате
рини II амбітним планам не судилося збутися. 
Спасо-Преображенський собор побудували на но
вому фундаменті, менших розмірів, який освятили 
у 1835 р.

Перше промислове підприємство -  державна 
суконна мануфактура -  з’явилося в Катеринославі у 
1794 р. Утім до останньої чверті XIX ст. місто мало 
уповільнений розвиток. Воно було важливим річко
вим портом у середній течії Дніпра, центром дрібної 
промисловості та ярмаркової торгівлі. Якщо в 1804 р. 
населення Катеринослава становило 6,5 тис. осіб, то у 
1850 р. -  лише 13 тис. У середині сторіччя в місті роз
міщувались, крім суконної мануфактури, невеликі 
підприємства, насамперед салотопні і миловарні. 
Справжній розвиток Катеринослава розпочався 
після організації промислового видобування донець
кого вугілля та криворізької залізної руди, а також 
відкриття залізниці у 1884 р. між цими промислови
ми районами.

На місці Олександрівського шанця, зруйнова
ного турками, князь Григорій Потьомкін повелів



Глава б. Заселення й освоєння Південної України

будувати нове місто Херсон із суднобудівною верф’ю 
і торгівельною пристанню, указ про заснування якого 
Катерина II підписала 18 червня 1778 р. Назва була 
запозичена у давньогрецького міста Херсонеса 
Таврійського (грецьке Хєрооуг|оо<;, Херсонесос озна
чає півострів).

Аби убезпечити від можливих нападів землі 
між Дніпром і Південним Бугом, які перейшли до 
Росії від Туреччини, необхідно було спорудити нову 
потужну фортецю, а заодно створити надійний 
флот. Для верфі вибрали зручне місце -  старий 
Олександрівський шанець. Саме у Херсоні почина
лося будівництво Чорноморського флоту. Вересне
вим днем 1783 р. зі стапелів адміралтейської верфі 
було спущено на воду перший 66-гарматний вели
кий корабель «Слава Катерини».

Із Херсоном тісно пов’язано долі багатьох істо
ричних осіб України і Росії другої половини XVIII ст.

А Площа у Херсоні. Художник Федір Алексеев (1796 р.)

Діловий центр сучасного Дніпропетровська А

Саме тут колишню запорозьку славу при
множували козаки та їхні отама
ни: Сидір Білий, Захарій Чепіга,
Антін Головатий. Керів
ником будівництва фортеці 
був Іван Ганнібал -  двою
рідний дід Олександра 
Пушкіна. Визначним 
організатором флоту 
став адмірал Ми
кола Мордвінов, а 
адмірал Федір 
Ушаков не лише 
брав участь у ство
ренні бойових ко
раблів, а й готував

Символ Херсона >
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А Адмірал Федір Ушаков. Художник Петро Бажанов 
(1912 р.)

їх екіпажі до дій проти турецького флоту. У 1787 р. 
командувачем військами при Херсоні та Кінбурні 
було призначено відомого полководця Олександра 
Суворова.

Наприкінці XVIII ст. місто відіграло важливу 
роль у розширенні внутрішніх та зовнішніх економіч
них зв’язків Російської імперії. Через Херсонський 
порт здійснювалася торгівля з Францією, Італією, 
Іспанією та іншими країнами Європи. У 1803 р. 
Херсон став центром губернії, що охоплювала мало 
не цілий Південь України. У місті розвивалося 
цивільне суднобудування, з’являлися підприємства з 
переробки продукції сільського господарства. Значне 
зростання економічного потенціалу центра губернії і 
краю намітилося з 1860-х рр. З проведенням днопог
либлювальних робіт у руслі Дніпра, Херсон набув ще 
більшого значення як важливий морський порт.

В 1789 р. у місці впадіння Бугу в Чорне море 
було закладено місто Миколаїв, основою існування 
якого стало суднобудівництво і торгівля. За наказом 
князя Григорія Потьомкіна в гирлі ріки Інгул під без
посереднім керівництвом полковника Михайла 
Фалєєва у 1788 р. була закладена верф, довкола якої 
почало рости містечко. Ім'я своє воно отримало через 
рік, після переможного штурму Очакова російськими 
військами під командуванням Олександра Суворова. 
Очаків був здобутий у грудні, в день Святого чудот
ворця Миколая, заступника моряків. На його честь і 
назвали нове місто. З іменем Миколая, одного із най
більш шанованих святих в Україні, пов'язана й перша 
церква, збудована в місті у 1790 р., і перший корабель. 
46-гарматний фрегат «Святий Миколай» був спуще
ний на воду в серпні того ж року, а вже у липні наступ
ного біля мису Каліакрія він отримав своє перше 
бойове хрещення. З часу появи «Святого Миколая» 
на суднобудівних заводах міста (їх сьогодні у 
Миколаєві три) побудовано більше 2 тис. кораблів та 
суден, серед яких фрегати, броненосці, міноносці, під
водні човни тощо. Миколаїв -  це одне з двох міст у 
світі, де будувалися важкі авіанесучі кораблі.А В гізна брама Херсона. Сучасне фото

Херсоиъ.—Негячоп. № 17.
Виді, на ріку ДнІ.ирь.

А Вигляд Херсона з боку Дніпра. Поштова листівка А Річковий порт у Херсоні.
кінця XIX ст. Поштова листівка кінця XIX ст.

іобЧ



Улава 6. Заселення й освоєння Південної [України

Нкколаеві.. Адмиралтейство. 
Пісоїаїе!!. І-'Дтігаиіе.

А Миколаївське адміралтейство. 
Поштова листівка кінця XIX ст.

А Вигляд Миколаєва наприкінці XVIII ст. 
Невідомий художник

Суднобудуванню та флоту повністю підпорядко
вувалося життя міста. Майже сто років тут дислокував
ся штаб Чорноморського флоту. Під час Кримської вій
ни (1853-1856 рр.) місто було головною тиловою базою 
флоту. Більшість підприємств, які створювалися в Ми
колаєві, належали до військово-промислового комплек
су. Навіть перший навчальний заклад міста -  Чорно
морське штурманське училище, засноване в 1798 р., -  
також був пов'язаний із флотом. Така специфіка накла
ла відбиток на долю, характер і навіть зовнішній вигляд 
Миколаєва. Створений наприкінці XVIII ст. план забу
дови міста швидкими темпами був зреалізований на міс
цевості вже в перше десятиліття його існування і цілком, 
без змін, зберігся до наших днів, становлячи собою уні
кальну містобудівну пам’ятку епохи класицизму.

21 травня 1779 р. імператриця Катерина II вида
ла грамоту місту на узбережжі Азовського моря -  
Маріуполю, відомому з початку XVI ст. як козацька 
фортеця Домаха, відповідно до якої «переселенцям із 
Криму дарувались привілеї й свободи». Саме з пере
селенням у Приазов'я кримських греків-християн у 
1778-1780 рр., а пізніше й греків з Архіпелагу, вправ
них торговців і мореплавців, він став справжнім містом 
з постійним населенням.

А «Вид міста Миколаєва».
Художник Федір Алексеев (1799 р.)

А Пам’ятний знак на місці заснування міста А Пам’ятник суднобудівникам у Миколаєві.
Миколаєва в 1789 р. Сучасне фото Сучасне фото



Олександр Юонік, у  еі^ладі двох імперій (оещаннд чверщь XVIII-ПЕРШа половина Ж е щ .)

Комплекс будівель Морського відомства у Миколаєві. 
Будинок Адміралтейства (середина XIX ст.). Сучасне фото

А План Маріуполя 1826 р.

А Стара пристань у Маріуполі. Фото початку XX ст.

10в\
А Азовське море поблизу Маріуполя. Сучасне фото

В 1783 р., коли
Кримське ханство було 
приєднано до Російської 
імперії, частина греків 
повернулася в рідні місця, а 
землі, що звільнилися, були 
роздані новим переселен
цям. Так виникли німецькі 
колонії. У 1829 р. у півден
но-західній частині повіту 
оселилися козаки, що по
вернулися з Задунайської 
Січі на чолі з Йосипом 
Гладким. 1820 р. з метою 

прискорення економічного розвитку Приазовського 
краю російським урядом було організоване переселен
ня хрещених євреїв і німців-менонітів. У Маріуполі, 
крім греків, дозволено було селитися євреям та італій
цям, стосовно яких російський уряд проводив протек
ціоністську політику.

Головним заняттям жителів цього купецького 
міста була торгівля. На березі моря на околицях Ма
ріуполя вже на межі XVIII—XIX ст. було до 20 риб
них заводів, які приносили маріупольським купцям 
великі прибутки. Гирло р. Кальміусу було зручною 
природною гаванню, що називали «біржею». В місті 
щорічно проводилися чотири ярмарки, на яких тор
гували хлібом, худобою, шкірами, вовною, рибою, 
вином. Через Маріуполь проходили торговельні 
шляхи чумаків.

Аналіз динаміки приросту як, у цілому, всього 
населення в Російській імперії, так і, зокрема, міського, 
свідчить, що найвищі показники були у трьох південно
українських губерніях -  Таврійській, Херсонській і 
Катеринославській. Якщо середній відсоток зростан
ня міського населення в Україні у першій половині 
XIX ст. становив 8,7%, то в містах Півдня -  15%. 
Так, 1840 р. в Одесі мешкало 60 тис. осіб, у 
Севастополі -  41 тис., в Миколаєві -  28,7 тис., у 
Херсоні -  22 тис. осіб.

Таким чином, Південь України став потуж
ним чинником господарської інтеграції україн
ських земель уже у першій половині XIX ст. Якщо 
до цього часу Правобережжя було пов’язане з 
Річчю Посполитою, Лівобережжя і Слобожанщина -
з Росією, а Дніпро був не лише географічним, а й 
політичним та господарським кордоном, то осво
єння південних територій України докорінно змі
нило ситуацію: відтоді торгівля правого і лівого 
берега Дніпра переорієнтувалася у південному 
напрямку. І хоча внесок українського Півдня в 
національне відродження у порівнянні з іншими 
регіонами був мінімальним, тут протягом усього 
XIX ст. продовжували існувати традиції запорозь
кого козацтва.



Ула&а 7 V

Фосшськд-фращзькд. війна 1812 р. та Україна

ґ \ /радянській і сучасній російській історіографії війна 1812 р. Росії з наполеонівською Францією 
У називається «вітчизняною», з чим можна погодитися, якщо брати до уваги російський народ, 

-г який захищав власну державу -  Російську імперію. Роз'єднані на той час українці не мали 
єдиного антинаполеонівського пориву. Перш за все масово йшли воювати козаки, оскільки імператор 
Олександр І  обійде поновити привілеї козацького стану, і ті селяни, які сподівалися на звільнення від 
кріпацтва. І  хоча перемога над Наполеоном викликала серед дворянства почуття гордості, 
сподівання українського козацтва і селянства, які за неї заплатили велику ціну, не справдилися.

Найбільших тягот і втрат під час численних війн 
що їх вела у XVIII -  першій половині XIX ст. Росія, за
знавало саме українське населення. У черговій росій- 
сько-турецькій війні 1806-1812 рр., 
переможній для імперії Романо- 
вих, Україна знову виявилася най
ближчим тилом російської армії.
У Київській, Чернігівській, Пол
тавській, Харківській, Херсонській 
і Катеринославській губерніях (по 
Росії в цілому -  в 31 губернії) було 
проведено набір земського опол
чення. На боці росіян виступили 
чорноморські козаки. Лише з Ліво
бережної України до армії було від
правлено 6 тис. возів, 7 тис. пар 
волів, понад 1 тис. коней, близько
4 тис. погоничів. За умовами укла
деного 28 травня 1812 р. у Бухарес
ті мирного договору, до Росії відій
шла частина Молдавії між Дніст
ром і Прутом -  Бессарабія (Із
маїльський, Хотинський і Аккер- 
манський повіти якої були заселені 
переважно українцями), а також 
фортеці Аккерман, Бендери, Ізмаїл,
Кілія, Хотин.

Не встигла завершитися ця 
воєнна кампанія на півдні Украї

ни, як на півночі спалахнула набагато грізніша і мас- 
штабніша. Генерал Наполеон Бонапарт, захопивши в 
1799 р. у Франції владу і згодом проголосивши себе

А Європа епохи наполеонівських війн
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А Імператор Наполеон Бонапарт у своєму кабінеті в 
Тю'ільрі. Художник Жак ЛуїДавід (1812 р.)

«імператором усіх французів», прагнув установити в 
Європі свою гегемонію. За наступне десятиріччя він 
підкорив багато європейських народів. Розпочавши 
економічну блокаду проти головного конкурента -  
Великобританії, Наполеон зажадав приєднання до 
неї інших великих країн Європи. Росія відмовилася 
підтримати його домагання, що стало приводом до 
війни з Французькою імперією.

Наполеон І Бонапарт виробив проект нового 
устрою Європи з автономними слов’янськими тери
торіями. Україні відводилася роль буферної зони 
між Західною Європою і Росією, яку передбачалося 
завоювати і розчленувати. Французький імператор 
збирався українськими землями розплачуватися зі 
своїми союзниками за їх участь у своїх походах: 
польським магнатам на чолі з Юзефом Понятовсь- 
ким він обіцяв повернути Правобережну Україну, 
австрійському імператорові -  віддати Волинь і 
залишити Галичину, а турецький султан, у разі 
ведення війни з Росією, -  мав отримати Крим і 
Причорномор'я. Інші завойовані українські землі 
імператор передбачав розділити на кілька війсь- 
ково-адміністративних областей -  «наполеонід» -  
на чолі яких стояли б його генерали і звідки він міг 
би викачувати для французької армії матеріальні 
ресурси.

У ніч на 24 (12 за ст. ст.) червня 1812 р. напо
леонівська 600-тисячна армія почала переправу через 
р. Німан у районі м. Ковно у Литві, розгорнувши го
ловний наступ на Москву. Першочерговим завдан
ням було примусити російського імператора Олек
сандра І до капітуляції після здобуття саме цього

А Переправа наполеонівської армії через р. Німан. Невідомий художник ( 1810-і рр.)
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Глава 7. Російсько-французька війна 1812 р. та ‘Україна

А Юзеф Понятовський, польський князь і маршал 
Франції. Художник Юзеф Грассі ( 1810-і рр.)

міста. Багатонаціональним військам Наполеона, які 
наступали у глиб Росії, протистояли три російські 
армії, що налічували трохи більше 200 тис. чол. і були 
розтягнуті на 600 з лишком кілометрів із розривами в 
100-200 км (в Україні, на Волині, стояла 3-я резервна 
армія генерала Олександра Тормасова (понад 40 тис. 
осіб) зі штабом у Луцьку). Наполеон Бонапарт ста
вив за мету розбити російські армії кожну окремо, до 
того, як вони з'єднаються. Сам Наполеон не вступав 
на територію України. Наступальні дії тут вели його 
союзники -  австрійці, поляки і саксонці. Одночасно з 
боями в Литві, Білорусії та Центральній Росії влітку 
1812 р. австрійський корпус Карла Шварценберга 
(35 тис. чол.) і польсько-саксонський корпус графа 
Жана Луї Рейньє (17 тис. чол.) мали зайняти Правобе
режжя з Києвом та інші українські території. На 
початку війни 1812 р. вони завдали поразки російській 
армії Олександра Тормасова, яка стояла на Волині.

У перші місяці кампанії російська армія пос
тійно відступала, спалюючи по дорозі міста і села, 
щоб позбавити супротивника засобів харчування та 
можливостей перебування. Як писав історик Мит
рофан Довнар-Запольський, «російська армія від
ступала перед Наполеоном спочатку згідно з при
йнятим планом воєнних дій, потім відступала, щоб 
виправити помилки невдалого плану, а в кінці від
ступала вже без жодного плану». Після кровопро
литних боїв і відходу 3-ї російської армії на р. Стир 
австрійським союзникам Наполеона вдалося до 
кінця серпня 1812 р. зайняти західну частину Во

А Генерал від кавалерії граф Олександр Тормасов. 
Художник Джордж Доу

линської губернії -  Ковельський, Володимирський, 
Луцький і частину Дубнівського повітів, які ввійш
ли до складу новоутвореного Литовського князів
ства. Польське дворянство Правобережної України,

А Австрійський фельдмаршал і генералісимус часів 
наполеонівських воєн Карл Філіпп цу Шварценберг. 
Малюнок Людвіга Бехштейна (1854 р.) \
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Олександр Юонік, у  склад і двох імперій  (оешанн/і чверщь XVIII - першд половина Ж  ещ.)

Районы сосредоточения войск 
наполеоновских О  русских

Направления вторжения наполеоновских войск 

Отступление русских войск 
X  Места боев и сражений с указанием дат 

Районы сосредоточения ополчения

А Вторгнення наполеонівської армії в Росію у 1812р. Карта з книги П. Жиліна «Отечественная война 1812 года» (М., 1988)

на підтримку якого розраховували французи, вия
вило непохитність, залишаючись на боці Росії. В оку
пованих місцевостях наполеонівські війська, особ
ливо це стосувалося польських союзників, встано
вили жорстокий режим. Лише матеріальні збитки,

що їх зазнало населення зайнятих ними районів 
Волині, становили 2,5 млн руб.

Вторгнення наполеонівської армії в Росію 
викликало неоднозначну реакцію української еліти, 
поділивши її умовно на два табори. Одні від вторгнен
ня чекали змін на краще, висловлювали неприховану 
радість і надії, що з приходом французької армії буде 
запроваджений «Кодекс Наполеона» й Україна стане 
автономною державою, окремі мешканці «зі внутріш
ньою втіхою сприймали успіхи французів», подекуди 
відкрито висловлювали свою симпатію до французь
кого імператора, але таких було відносно небагато.

А «Гусар Великої армії». А «Наполеон і Юзеф Понятовський біля
Художник Войцех Коссак (1907р.) Стеттерлиця». Художник Януарій Суходольський
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Французька 
лінійна піхота 
(1808 р.)

Кірасир французької армії
(1809 р.) >

Так, дворянин Яків Мочуговський 
з південної частини Полтавщини 
радів успіхам Наполеона і вислов
лював бажання, щоб «Бонапарт зруйнував Росію». 
У Переяславському повіті один із лідерів автономіс
тів Василь Лукашевич піднімав келих за здоров’я 
Наполеона, а в Пирятинському повіті прилюдно виго
лошувалися тости «за республіку». Були й такі, які, не 
обмежуючись лише словами, вдавалися до практич
них справ. Волинський поміщик Чайковський органі
зував козацьке «рушення» на допомогу Наполеону, а 
шляхтич Мархоцький на Поділлі створив у своєму 
маєтку «республіку» і проголосив права людини, 
взявши за основу погляди Жан Жака Руссо. В м. Ов
руч на Поліссі на підтримку Наполеона навіть вибух
нуло повстання. Однак симпатики Бонапарта не усві
домлювали агресивної спрямованості політики ново
го завойовника, для якого голов
ним були власні інтереси й інтере
си Французької імперії.

Переважна ж більшість ук
раїнського дворянства була охоп
лена проімперськими патріотич
ними почуттями, хоча вони вияв
ляли менше ворожості до Напо
леона, аніж російські дворяни.
Навіть не знаючи про плани фран
цузького імператора утворити 
окремі військово-адміністративні 
утворення («наполеоніди»), укра
їнці вважали, що французький 
імператор нічого доброго для 
України не зробить. За словами 
відомого історика Олександра 
Оглоблина, «переважна більшість 
лівобережно-українського шляхет
ства вороже поставилася до вторг
нення Наполеона до Росії 1812 р.

А Солдати Польського легіону 
(Віслинський полк, 1810р.)

Українське шляхетство, і зок
рема Василь Капніст, навчений гір

ким досвідом 1791 р., добре розуміли, 
що Наполеон розпочав війну проти Росії не в інтересах 
визволення України (та інших народів), а до того ще 
політика Наполеона щодо Польщі аж ніяк не могла 
бути до вподоби українським патріотам».

Водночас у російському імператорі вони вбача
ли захисника громадського ладу та спокою. До того 
ж, гасла Французької революції лякали їх загрозою 
зміни соціального й економічного ладу. Цій частині 
дворянства, як писала Наталія Полонська-Василен
ко, «більше імпонувала американська революція з її 
декларацією незалежності, яка не мала глибокого 
національного коріння, була консервативною і не 
вносила соціальних змін».

А «Лейб-гусари біля водопою». Художник Михайло Мікешин (1853 р.) . і

___________________ _______  Іиз



Олександр ‘РоніК; у  складі Двох імперій (останнії мверщь XVIII- пЕРШа половина XIX ещ.)

А Малоросійський генерал-губернатор 
Яків Лобанов-Ростовський.
Невідомий художник

Період війн із Наполеоном І Бонапартом на 
початку XIX ст. змінив ставлення урядових струк
тур до козацтва й одночасно пожвавив надії україн
ців на формування нових військових одиниць. Ще 
до війни 1812 р. було напрацьовано декілька проек
тів створення козацьких формувань. Війна при
швидшила реалізацію одного з них. Зокрема, з 
козацького населення Правобережжя (Київська, 
Волинська і Подільська губернії) було сформовано 
чотири українські кінно-козацькі полки (три київ
ських і один подільський). У кожному з них, що 
складався з восьми ескадронів, налічувалося по 
1200 козаків.

Зважаючи на швидкість формування козацьких 
полків у Правобережній Україні, їх задовільний стан, 
ентузіазм населення, російське військове команду
вання повторило експеримент тепер уже на території 
колишньої Гетьманщини, а саме в Малоросійському 
генерал-губернаторстві (Полтавська і Чернігівська 
губернії), де козаки становили 77% від загальної 
чисельності державних селян. Із початком війни мало
російський генерал-губернатор Яків Лобанов-Рос
товський, сподіваючись на підтримку Олександра І, 
оголосив проект створення Малоросійського козаць
кого війська, пообіцявши значні пільги та привілеї, 
зокрема відновити колишнє становище козаків. 
Однак у Петербурзі вирішили, що Яків Лобанов- 
Ростовський перевищив свої повноваження, Комітет 

І міністрів збирався скасувати проект, а генерал-губер-

ііА — ....

А Російський державний діяч і меценат української 
культури Дмитро Трощинський. Художник 
Володимир Боровиковський (1819 р.)

натора -  усунути з посади. Утім в умовах війни і 
надзвичайного стану уряд не наважився на такий 
крок, побоюючись хвилювань серед козаків, а тому 
було ухвалено рішення зберегти чинність проекту 
лише на час війни. Оскільки, як сповіщав генерал- 
губернатора у своїх листах Іван Котляревський, що 
формував у містечку Горошині Хорольського повіту 
5-й Полтавський козацький полк,«... люди, принятые 
мною, хороши, стариков нет и очень молодых мало, 
большею частью поступают в казаки с удовольстви
ем...», формування козацьких полків відбувалося 
досить успішно. Внаслідок цього в Полтавській і 
Чернігівський губерніях не лише було сформовано 
15 іррегулярних козацьких полків (9 полтавських і
6 чернігівських), а й розпочато створення земського 
ополчення, попри те, що ці губернії не входили до 
переліку територіально-адміністративних одиниць, 
де формувалися такі частини.

Під час формування козацьких полків виникла су
перечка між малоросійським генерал-губернатором 
Яковом Лобановим-Ростовським і губернським мар- 
шалком полтавського дворянства Дмитром Трощинсь- 
ким, який був відповідальний за організацію полків на 
Полтавщині. Перший хотів надати козацьким полкам 
загальноросійського характеру, а другий, якого підтри
мував Василь Капніст, наполягав на їх козацько-україн
ському характері включно з впровадженням україн
ських старшинських назв. Проект організації уклав 
полковник Михайло Миклашевський, використавши
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КаЗак 
6-ю ктито полка

Чфнтобсіат
оіюліенпя

А Благословення ополчень
Художник Іван Лучанінов (1812 р.)

А Козак 6-го кінного полку чернігівського 
ополчення. Літографія (XIX ст.)

раніше розроблений Василем Капністом план, за яким 
нове козацьке військо мало існувати і після закінчення 
війни. Кожні чотири господарства повинні були повніс
тю утримувати одного кінного козака, а сам він звіль
нявся від усіх податків.

«Малоросійські кінно-козацькі полки» -  таку 
офіційну назву отримали новоутворені військові час
тини, чисельність яких становила 18 тис. вершників. 
Кожен вояк мав прибути на коні й бути озброєний.

Уряд, враховуючи те, що це було не 
під силу пересічному козаку, видав 
розпорядження, яке зобов’язувало 
козацькі, міщанські і селянські 
громади та дворянські об’єднан
ня купувати необхідне вій- й
ськове спорядження і коней Г"3 
для добровольців. ІЯ

Г Ш Х
т т ц
К 165«А

Полкові нагрудні знаки: Маріупольського 4-го 
гусарського полку (1); Лубенського 8-го гусарського 

полку (2); Ізюмського 11-го гусарського полку (3);
Павлоградського 20-го лейб-гвардійського 

гусарського полку (4); Сумського 1-го гусарського 
полку (5); Охтирського 12-го гусарського полку (6); 

Єлизаветградського 3-го гусарського полку (7) Д



Олщандр^ Фонік. у  ск л ад і двох імперій (оеіїіанн)! чверіць XVIII- пЕРіаа половина ХІХещ.)

А Імператор Олександр І  в 1812 р. Художник Франц 
Крюгер (1832 р.)

Російське командування в умовах війни погоди
лося на вимогу Дмитра Трощинського. Козацькі пол
ки отримали традиційні старшинські назви та ко
зацький однострій, який мав цілком український 
вигляд. Це, очевидно, робило козацьке військо ще 
більш принадним для українців, так само, як урядові 
поступки давали надію, що нове козацтво буде дійсно 
постійним військом (після завершення війни козаць
кі полки у червні 1816 р. були розпущені, уряд мав 
намір навіть переселити їх у повному складі на 
Кавказ, однак ці плани наштовхнулися на значний 
спротив самих козаків).

Таким чином, за короткий час улітку 1812 р. в 
Україні було сформовано 22 козацькі полки (також із 
бузьких козаків було створено три кінні, які налічу
вали 1650 осіб) загальною чисельністю близько
24,5 тис. вершників. Крім того, для розвідувальної, 
конвойної, караульної служби і служби зв’язку з лісо
вих наглядачів і нічних сторожів північних україн
ських повітів були створені загони лісової варти або, 
як їх почали називати, «лісових козаків», які налічу
вали понад 1000 осіб.

Одночасно з козацькими полками в Україні 
було сформовано, згідно з імператорським указом від 
18 липня 1812 р., 20 піших і кінних ополченських

іібЧ
А «Подвиг солдат генерала Раєвського під Салтанівкою 11 липня 1812 р.». Художник Микола Самокиїи (1912 р.)
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А Михайло Кутузов у мундирі полковника Луганського 
пікінерного полку (1777р.). Невідомий художник

полків, які майже повністю складалися з селян. Для 
організації піших полків давався термін сім днів, а 
для кінних -  два тижні. Усього в ополчення на Черні
гівщині пішло 26 тис. осіб., а на Полтавщині -  17 тис., 
із них 6,5 тис. були кінними (серед них налічувалося 
близько 32 тис. поміщицьких і 10 тис. державних 
селян). У цілому для боротьби проти наполеонів
ських військ Україна виставила, крім солдатів регу
лярного війська, 70 тис. ополченців. Уся ця армія 
утримувалася коштом Малоросійського генерал- 
губернаторства. Дмитро Трощинський домігся, щоб і 
ополченці-кріпаки, яких мобілізували з дозволу 
поміщиків, також називалися козаками. Згідно з 
імператорським указом, кожен 
ополченець звільнявся з кріпац
тва разом зі своєю родиною.
Слід зазначити, що багато пред
ставників козацького стану 
подалися до війська не з любові 
до «отечества», а щоб повернути 
собі колишні козацькі вольності, 
або вирватися з ненависного крі
пацтва, до якого їх запроторила 
Катерина II, та боронити свої 
родини й оселі.

Досить складним було ста
новище зі старшинським скла
дом як у козацьких, так і опол
ченських полках, де старшинами 
могли бути лише дворяни. На
приклад, із дев’яти полтавських 
полків три командири відмови

лися йти в похід. Яків Лобанов-Ростовський звертав
ся до дворянства з окремим закликом, щоб вони 
погоджувалися йти до війська, й обіцяв відповідні 
привілеї. Але все це не мало задовільних наслідків. Із 
цього приводу командувач російської армії фель
дмаршал Михайло Кутузов восени 1812 р. писав гене
рал-губернатору, що «всі малоросійські козацькі пол
ки, які тепер прибули до армії, підпорядкованій мені, 
майже зовсім без офіцерів, та навіть унтер-офіцерів 
замало». Таким був російський патріотизм у дворян
ства Лівобережної України.

У той час, коли в тилу відбувалася мобілізація 
нових людських і матеріальних ресурсів, на фронті

А «Павлоградські гусари підпалюють міст». Художник Микола Самокиш

А «Гусар». Художник Микола Самокиш



Олександр Фонік, у складі двох імперій (оешанн^ чверщь XVIII-пЕРШа половина XIXещ.)

А Козак кінного полку чернігівського ополчення 
(1812-1815!>!>■)■ Літографія (XIX ст.)

А Портрет офіцера-підлітка ополчення 1812 року. 
Невідомий художник (перша половина XIX ст.)

ня п о л ь с ь к о ї шляхти. Проте Туреччина залишилася 
вірною Бухарестському договору, підписаному з росія
нами в червні 1812 р., а підняти повстання польської 
шляхти французькі агенти не змогли.

Російські війська, що прикривали підступи до 
України з півночі, спиралися на Мозир і Бобруйську 
фортецю. Але оскільки їх кількість була недостатньою, 
на відсіч ворогові піднялося місцеве 
селянство й ремісниче 
населення. У селах і міс
течках створювалися 
дружини самооборо
ни по 100-150 осіб. На 
північ Чернігівщи-

російські армії з боями відступали на схід. 1 серпня 
1812 р. 1-ша та 2-га армії з'єдналися під Смоленськом, 
і плани Наполеона про їх розгром поодинці зазнали 
краху Із зайняттям наполеонівською армією Білорусії 
і виходом її на Смоленщину частина французьких 
військ почала просуватися на південь, безпосередньо 
загрожуючи північним повітам Київщини й Чернігів

щини та сподіваючись на 
турецьку армію і повстан-

< Російські гусари 
часів війни 1812 р.
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А Києво-Печерська фортещ у XVIII-XIX ст. 
Сучасне фото

ни були підтягнуті чернігівське ополчення й козацькі 
полки, а на північ Київщини -  полтавське ополчення. 
Внаслідок цього на початок вересня був створений 
так званий «кордонний пояс», який простягався на 
700 км від Брянська й Рославля, де українське опол
чення взаємодіяло з калузьким, по північній межі 
Чернігівської й Київської губерній майже до Овруча 
на Волині.

Високо оцінюючи боротьбу проти загарбників 
населення Волині, командуючий 3-ю армією Олек
сандр Тормасов на початку вересня 1812 р. у листі до 
Михайла Барклая-де-Толлі писав: «Край цей пере
ходом австрійських та саксонських військ зовсім 
пограбований, все порожньо; жителі... сховались у 
лісах та болотах, де, перебуваючи, перетинають спо
лучення між військами, нападають на транспорти і 
партії, захоплюють кур'єрів».

Українське населення піклувалося також про 
матеріальне забезпечення фронту й тилу російської 
армії та брало участь у зведенні оборонних споруд. 
Лише на роботах зі зміцнення Києво-Печерської 
фортеці, Звіринецького укріплення і будівництва 
мосту через Дніпро в Києві працювало близько 
12 тис. осіб. У Житомирі та Мозирі були створені 
укріплені табори; укріплювалися Севастополь, 
Херсон, Одеса, Керч, Кінбурн, Аккерман, Хотин. 
Продовольчо-фуражні бази України повністю забез

А Командувач російської армії генерал-фельдмаршал 
князь Михайло Кутузов-Смоленський.
Художник Роман Волков

печували 3-ю та Дунайську армії і надсилали багато 
провіанту й фуражу 1-й і 2-й арміям та іншим вій
ськовим з'єднанням. Військові заводи -  Шосткинсь- 
кий пороховий, Луганський ливарний, Київський 
арсенал -  збільшили виробництво гармат, стрілець
кої зброї і боєприпасів. Протягом 1812 р. вони дали 
армії 90 тис. пудів боєприпасів, 25 тис. пудів пороху, 
92 тис. рушниць, карабінів, пістолетів і багато 
холодної зброї. Крім того, українське населення по
стачало для потреб армії коней, волів, 
засоби транспорту, продовольство, 
фураж, гроші.

7 вересня 1812 р. біля 
с. Бородино, за 12 кіломет
рів на захід від Мо- 
жайська і 110 км від 
Москви, відбулася вирі-

Радянський орден 
Кутузова І  ступеня >

А Атака російських кірасирів під Бородиним. Фрагмент панорами Бородинської битви. Художник Франц Рубо (1912 р.)
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А Контрнаступ російської армії в 1812 р. Карта з книги П. Жиліна «Отечественная война 1812 года» (М., 1988)

шальна битва. Михайло Кутузов наказав своїм вій
ськам відступати, сили французів були підірвані. 
У Бородинській битві разом із російськими солдата
ми героїчно билися й українці (понад 10 тис.). Високі

12о\

А «Остання атака Понятовського».
Художник Річард Кейтон Вудвіль (1912 р.)

приклади мужності показали бійці Охтирського гу
сарського, Чернігівського та Київського драгунських 
полків, зокрема рядові Васильченко, Харченко, 
Шило, Милешко, унтер-офіцери Привалов, Драга та 
багато ін.

Зайнявши 14 вересня підпалену росіянами 
Москву, Наполеон змушений був зі своєю стотисяч
ною армією 18 жовтня залишити це місто, так і не 
досягши поставленої мети. Почався відступ, який під 
ударами регулярних російських військ, ополченців і 
партизанів незабаром переріс у безладну втечу. 
З'єднані 3-я й Дунайська армії під командуванням 
Павла Чичагова визволили Волинь і у жовтні руши
ли до р. Березини, взявши участь у розгромі залишків 
наполеонівської армії. Ескадрон херсонців під коман
дуванням поміщика Віктора Скаржинського, який 
сформував загін власним коштом, здійснив успішний 
тритижневий партизанський рейд по Білорусії та 
Литві. У середині грудня 1812 р. 10 лівобережних 
українських полків також вирушили на Волинь, де 
переслідували австрійський корпус воєначальника 
Карла Шварценберга. Пізніше до них приєдналися 
решта п’ять козацьких полків. Таким чином на 
Волині опинилися всі 15 лівобережних козацьких 
полків та з’єднання полтавського і чернігівського 
ополчення. Переслідуючи австрійський корпус, 
козацькі частини перейшли у березні 1813 р. на тери
торію Варшавського князівства й були розташовані в 
різних містах як місцеві залоги.
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А «На великій дорозі. Відступ, утеча...». Художник Василь Верещагін

Креслі ьянинЬ ИванЬЛолбила с—
Посшой Мусье. не вдругЬ про йде шЬ !зл іісь х о т ь  мужички д а __,Рускіе.

ВошЬ ивильї тпройчагжи ириг одиаись убирашь Аа^укладьгвашь 
НуМ усЬе! Полно взлрлги ваш ь !.—

А К и З Я ІА М  У Й А З А М Т  Ь Ш Ш Щ С  А  Ю Ш С  С А ІІТ .

А Європейська карикатура 1813 р. на тему російсько-французької війни А
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А Монумент «Битви народів» біля Лейпцига. 
Німеччина

А Мундир рядового Київського драгунського полку 
(1810 />.). Сучасна реконструкція

А Охтирські гусари. Сучасна реконструкція

Козацькі українські частини безпосередньо 
були причетні до розгрому наполеонівської армії у 
Німеччині та Франції. Зокрема, у «Битві народів» 
під Лейпцигом восени 1813 р. брали участь вісім ко
зацьких полків, у боях за французьку столицю від
значилися три регулярні полки бузьких козаків та 
три козацькі полки з Правобережжя. Пізньої осені
1814 р. українські козацькі частини, які налічували
12,5 тис., залишили Варшавське князівство й повер
нулися в Україну. Більше п’яти з половиною тисяч 
козаків загинуло в боях, сподіваючись на поліпшен
ня долі своїх рідних і Батьківщини. Щодо втрат 
ополченців, то такі дані відсутні. ЗО вересня 1814 р. 
Олександр І видав указ про демобілізацію україн
ських ополченських полків. Більшість їх особового 
складу було повернуто у кріпацький стан, а за свою 
службу кожний з ополченців отримав... по 2 руб. 
винагороди.

Слід наголосити, що як кінно-козацькі, так і 
ополченські полки були сформовані й утримували
ся коштом козацьких, селянських і міських громад 
та поміщиків. Утім, матеріальне забезпе
чення цих формувань було недостат
нім, тому вони перебували у складному 
становищі, часом не маючи навіть 
необхідного посуду для приготу
вання їжі. Такий стан тривав до 
середини липня 1813 р., коли було 
вирішено перевести всі козацькі 
полки на державне утримання, 
але це рішення виконувалося з 
затримкою. У верес
ні 1813 р. коман
дування російсь
кою армією під 
Замостям пові
домляло Якова

Гусар Лубенського 
полку (1812 р.) >
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А Генерал-фельдмаршал граф 
Петро Вітгенштейн. 
Художник Джордж Доу

А Генерал-лейтенант 
Максим Стаеицький. 
Художник Джордж Доу

А Генерал-майор 
Семен Саераков. 
Художник Джордж Доу

Лобанова-Ростовського про жахли
ві умови служби «малоросійського 
ополчення», зазначаючи, що вони 
на чужині майже «босі, голі» і не 
мають навіть найнеобхідніших ре
чей для задоволення своїх потреб.
Щоб зарадити цьому, російське 
командування знову звернулося по 
допомогу до козацьких громад, які 
зібрали 514 850 руб.

Громади забезпечували своїх 
козаків-воїнів кіньми, зброєю та 
всім необхідним, від провіанту для 
людей до фуражу для коней, що 
вело до руйнації власних госпо
дарств. Це стало причиною того, що 
після 1812 р. козацький стан Ліво
бережної України тривалий час не

міг економічно піднестися до рівня, 
який існував напередодні війни. 

Так само великих витрат 
зазнали поміщики, котрі 

зібрали для ополчен
ських полків понад 9 млн 

руб. і 13,5 пудів 
срібла.

А Генерал-лейтенант Мойсей
Карпенко. Художник Джордж Доу

До складу регулярних вій
ськових формувань російської 
армії, які воювали з наполео
нівськими військами, входили 
Київський і Малоросійський гре
надерські, Катеринославський та 
Глухівський кірасирські, Одесь
кий, Чернігівський і Полтавсь
кий піхотні, Охтирський, Ізюмсь- 
кий, Маріупольський, Сумський, 
Єлизаветградський, Павлоградсь
кий та Лубенський гусарські, 
Харківський, Новоросійський і 
Ніжинський драгунські та інші 
полки, де служило багато укра
їнців.

Серед генералів, 
уродженців України, у 

боях брали участь, зокрема, Петро 
Вітгенштейн, Іван де Вітт, Микола Вуїч,
Мойсей Карпенко, Василь Косте- 
нецький, Михайло Милорадович,
Дмитро Неверовський, Іван 
Паскевич, Максим 
Ставицький, Се
мен Савраков,

Ч Рядовий
Сумського
гусарського
полку

(1812 р . )

Рядовий
Єлизаветградського 

гусарського полку
( 1 8 1 2  р . )  >
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А Генерал Михаиле Милорадович. А Генерал-лейтенант Микола А Генерал Дмитро Неверовський.
Художник Джордж Доу Сулима. Художник Джордж Доу Художник Джордж Доу

А Генерал-лейтенант 
Андрій Уманець.
Художник Джордж Доу

Микола Сулима, Андрій Уманець та ін. Поряд з 
багатьма уславленими командирами, так чи інак
ше пов’язаними з Україною, була й Надія Андріїв
на Дурова, перша в російській армії жінка-офіцер 
(відома як «кавалерист-дівиця»). Вважається, що 
Надія Дурова стала прототипом Шурочки Азаро

А Генерал-лейтенант 
Василь Костенецький.
Художник Джордж Доу

вої -  героїні п’єси Олександра Гладкова «Давним- 
давно» та фільму Ельдара Рязанова «Гусарська 
балада». Серед організаторів і керівників парти
занських загонів, героїв-«нижніх чинів» україн
ського походження були Єрмолай Четвертак, 
Федір Потапов (прізвисько Самусь) та ін.

А Генерал-лейтенант 
Микола Вуїч.
Художник Джордж Доу

Надія Андріївна Дурова (1783-1866) наро
дилася в с. Велика Круча (тепер Пирятинського 
району на Полтавщині). Батько -  російський офі
цер, мати -  дочка полтавського багатія Олександро
вича. Негаразди у власній сім'ї змусили 24-річну 
жінку покинути чоловіка і сина, вступити 1807 р. на 
службу в російську армію під прізвищем Соколов, 
пізніше Олександров.

Учасниця боїв під Фрідландом, Смоленсь
ком; під Бородиним була контужена, і тоді всі Офіцер

,  „ , . и ■ російськоїдізналися, що хоробрии офіцер Соколов -  жінка. арМ~
І За участь у війні 1812 р. нагороджена Георгіївсь- Дурова >

1 2 П - ____________  ■■ ■ ■ ..............................................................
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Ч Пам’ятник НадіїДуровій в Єлабузі, Російська 
Федерація (1993 р.)

ким хрестом, деякий час була ад’ютантом Михай
ла Кутузова.

У відставку пішла 1817 р. в чині штабс-капі- 
тана. Проживала у м. Сарапулі (Удмуртія, Російська 
Федерація), тривалий час носила чоловіче ім’я, одяг, 
мала звички чоловіка. Є автором мемуарів «Кавале- 
рист-девица», також займалася благодійництвом. 
Померла в м. Єлабузі (неподалік від Самари), де їй 
встановлено пам’ятник.

Зокрема, командиром найбільшого гжатського 
партизанського загону на Смоленщині, який надзви
чайно вдало діяв, був рядовий Єлизаветградського 
гусарського полку Федір Потапов (Самусь). Поране
ний в одному з ар’єргардних боїв біля Смоленська, 
Самусь опинився в тилу противника й після одужан
ня відразу ж розпочав організовувати партизанський 
загін, чисельність якого незабаром досягла 2 тис. осіб 
(за іншими даними -  3 тис.). Його ударну силу стано
вила кінна група з 200 осіб, одягнених у панцири 
французьких кірасирів. Загін Самуся мав чітку орга
нізацію, у ньому була встановлена сувора дисципліна. 
Командир запровадив систему оповіщення селян про 
наближення ворога за допомогою дзвону й інших 
умовних знаків. Маяки й дзенькіт різного розміру 
повідомляли населення, коли і в якій кількості, на 
конях або пішими треба йти в бій. В одній із сутичок

учасникам цього загону вдалося захопити гармату. 
Лише у Смоленській губернії партизани Самуся зни
щили близько 3 тис. ворожих солдатів.

У Гжатському повіті активно діяв й інший пар
тизанський загін на чолі з Єрмолаєм Четвертаком 
(Четвертаковим), який походив з кріпаків с. Нефе- 
дівки Новгород-Сіверського повіту Чернігівської гу
бернії. Будучи рядовим Київського драгунського 
полку, він від самого початку війни 1812 р. брав 
участь у боях у складі 1-ї армії. 19 серпня у бою під 
Царевим-Займищем Четвертаков потрапив у полон, 
звідки незабаром утік. Із жителів сіл Басмани і 
Задново він організував загін, який спочатку нарахо
вував 40 осіб, а незабаром зріс до 300. Загін 
Четвертакова не тільки успішно нападав на супро
тивника, завдаючи йому відчутних втрат, а й захищав 
села від мародерів.

А «Епізод із війни 1812 року». Художник Іларіон Прянишников (1874 р.) ...І

....................................... ш
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А Наполеон Бонапарт після зречення в палаці 
Фонтенбло. Художник Поль Деларош

Підсумки розгрому наполеонівської Франції 
оформив Віденський конгрес 1814-1815 рр., згідно з 
рішеннями якого до Російської імперії відійшла 
територія Варшавського князівства, зокрема й засе

А Учасники Віденського конгресу 1815 р.

лені українцями регіони -  Холмщина, Підляшшя, 
Надсяння. Царство Польське отримало широку авто
номію, право організувати власне військо. Чинним 
правом у ньому став «Кодекс Наполеона».

За словами історика Ярослава Грицака, «в Украї
ні, як і в інших східнослов’янських землях Російської 
імперії, вплив наполеонівської кампанії мав парадок
сальний характер: з одного боку, перемога над воро
гом викликала серед місцевої еліти почуття гордості 
за своє слов’янське походження і зміцнила лояль
ність до імперії, з іншого -  пробудила розуміння того, 
що політична система цієї імперії вимагає глибоких 
змін. З цього духу сперечання виросли російські 
масони і декабристи, українські автономісти та біло
руські будителі».

А Урочистий в’їзд російського імператора Олександра І  і прусського короля Фрідріха Вільгельма III в Париж. 
Австрійська гравюра

12бЧ
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Масонство й декабристський ру% # Україні

ҐЇ~Л олучившись безпосередньо до перемоги над наполеонівськими військами в 1812-1814 рр. і 
/  /  сподіваючись на те, що імперський уряд зробить кроки назустріч їхнім домаганням, українці не 

отримали жодних полегшень. В країні запанувала реакція. Утім, під впливом ідеології 
Просвітництва, наполеонівської кампанії та поширення європейського стилю життя в Російській 
імперії у цей час з ’явилося чимало різних таємних товариств, що йшло врозріз з політичною моделлю 
самодержавства, яке прагнуло контролювати всі вияви громадського життя. Найбільше за всіх 
проявив себе в Україні декабристський рух, який висунув ідею федеративної слов’янської держави, що 
знайшла відображення і подальший розвиток у  політичних програмах українського визвольного руху.

Як і в попередні часи, українські землі в першій 
половині XIX ст. продовжували бути вогнищем соці
ального неспокою і політичних опозиційних рухів.
Тут діяли таємні організації, поширювалися віддру
ковані за їх межами антиурядові брошури, ходила 
місцева нелегальна література на зразок «Історії 
русів». Після наполеонівської кампанії імператор 
Олександр І змінив ліберальні погляди початку свого 
правління, ставши прихильником боротьби з будь- 
якою вільною думкою.
Особливо поширення но
вих західних інтелектуаль
них та політичних ідей 
створювало сприятливий 
ґрунт для виникнення в 
Україні таємних політич
них товариств.

Перемоги над напо
леонівською Францією ви
кликали серед підданих 
Олександра І настрої, які 
явно контрастували з ро
сійською дійсністю. Про
марширувавши половину 
Європи, вони переконали
ся на власні очі, що в краї
нах, по яких прокотилися 
війни й революції, народ 
живе заможніше і вільні- А Ритуал посвячення в масони

ше, ніж у переможній Росії, де політичний режим 
самодержавства та кріпосницькі порядки сильно 
контрастували з суспільним устроєм Заходу. Особли
во російські офіцери, захопившись західними вільно
любними ідеями, після повернення із закордонних 
походів 1813-1814 рр. відіграли важливу роль у по
силенні опозиції до існуючого ладу. Про це влучно 
висловився один із провідних декабристів Михайло 
Муравйов-Апостол: «Ми -  діти 1812 року».



Олександр Юонік. ^ р ї н д ^  у складі двох ім п е рій  (ое іш нц  чрерщь XVIII-ПЕРіііа половина XIX ещ.)

іО)Символ вільних каменярів >►
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А Символ вільних каменярів, вибитий у камені

Криза між верховною владою і суспільством, 
яка проглядалася вже з часів правління Катерини II, 
була зримо поглиблена наполеонівською кампанією. 
Утім, зростаюче невдоволення автократичною систе
мою не могло вільно виявлятися, а тим більше від
крито обговорювати політичні і соціальні проблеми, 
що сприяло виникненню таємних товариств, опози
ційних до царизму.

Перші такі організації на українських землях 
набули форми модних на той час масонських лож, 
члени яких сповідували ідеї гармонізації суспільства 
(«розумного суспільства») через удосконалення 
людини. Запозичені із Заходу масон
ські ложі заповнили 
суспільну нішу, яку 
мали займати громад
ські, політичні і релі
гійні об’єднання. Ці 
таємні товариства ста
ли своєрідною відпо
віддю української елі
ти на виклик часу: в 
них об’єднувалися ті, 
хто жадав вирватися із 
задухи жандармсько- 
бюрократичного режи
му, змінити звичний 
стан речей.

Особливо спілку
вання з європейцями 
сприяло поширенню во
лелюбних і демократич
них ідей. Масонські ідеї 
приходили на Наддніп
рянщину також і з Росії, де 
на цивільній і військовій 
службі перебувало багато 
українських дворян. Ма

сонський рух в Украї
ні набув здебільшого 

політичного характеру. 
Історик Дмитро Багалій про 

масонство в Україні як форму дворянської 
революційності писав: «Дух незадоволення всіх класів 
українського суспільства, свідомого дворянства (офі
церів), неможливість вільно викладати свої думки, 
плани і проекти необхідних змін державного і соціаль
ного ладу призвели до організації таємних товариств... 
На перше місце треба поставити масонські ложі, що до

них входило дворянство, 
іноді дуже вельможне і 
багате, офіцерство. Ма
сонство з його штучною 
організацією, містикою і 
символікою, політичною і 
соціальною уміркованіс- 
тю.., що були реакцією 
проти Французької рево
люції, коріння свої на 
Україні мало в росій
ському і польському ма
сонстві. Головною його 
метою було духовне від
родження окремої лю
дини і філантропія...».

Перша на україн
ських землях масон
ська ложа була засно
вана ще в 1742 р. 
польськими шляхти
чами у містечку Виш- 
невці на Волині. Най-

Сертифікат 
(диплом) майстра- 
масона
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Піраміди й око -  масонські 
символи на купюрі номіналом

1 долар СІЛА >

більшим осередком масонства був 
Київ, де 1784 р. була заснована 
ложа «Безсмертя». Наприкінці 
XVIII -  на початку XIX ст. масонські 
ложі діяли в Харкові, Одесі, Кременчуці,
Житомирі, Полтаві, Кам’янці-Подільському,
Львові, Самборі, Дубні, Вишневці. Особливо масон
ський рух посилився після війни 1812 р. Вже протя
гом 1817-1819 рр. з’являються дві масонські ложі в 
Одесі -  «Понт Евксинський» і «Три царства», у 
Харкові -  «Вмираючий сфінкс», у Полтаві -  «Любов 
до істини» (існувала з весни 1818 р. до березня 1819 р.), 
членами якої були поміщики Семен Кочубей, 
Володимир Тарновський, предводитель дворянства 
Переяславського повіту Василь Лукашевич, пись
менник Іван Котляревський та ін. З 1818 до 1822 рр. 
в Києві діяла масонська ложа «З’єднаних слов’ян», на 
гербі якої був зображений хрест із написом «Єдність 
слов’янська». Членами цього товариства були пред
ставники різних національностей, «вільних профе
сій», урядовці.

Однією з цілей, яку ставили перед собою орга
нізатори перших таємних товариств в Україні, було 
залучення малоросійського дворянства до опози
ційного російського руху. Українські дворяни-масо- 
ни не формулювали специфічно національних 
вимог; чи не єдиним винятком був Василь 
Лукашевич, котрий виступав за від’єднання 
України від Росії і прилучення її до Польщі. Іншого 
характеру набули ложі, що діяли на Правобережній 
Україні. їх члени -  польські шляхтичі, які не були 
пов’язані з російським масонським рухом, своєю 
головною політичною метою вважали відновлення 
Речі Посполитої з правобережними українськими 
землями включно.

А «Всевидяче око» на купюрі номіналом 500 гривень, 
випущеній Національним банком України

Масонські ложі стали підґрунтям 
для виникнення суто політичних орга

нізацій, серед яких були й українські 
з національними політичними ціля
ми. Зокрема, в 1821 р. Василь Лу
кашевич створив таємне Малоро
сійське товариство, навколо якого 
групувалося чимало поміщиків, 
чиновників і колишніх масонів. 

«Катехізис автономіста» -  програм
ний документ об’єднання, складений 

Василем Лукашевичем -  ставив за 
мету відновити Гетьманщину в старих її 

формах. В «катехізисі» зокрема говорилося, 
що «сонце встане в Чигирині, що одновить козацтво».

А Імператор Павло І в костюмі гросмейстера 
Мальтійського ордену. Художник Володимир 
Боровиковський (1800 р.) і

____ П29
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О л е к у д я ф  Ронщ  у склад і двох імперій (оещанн)і мверщь XVIII-пЕРйа половина XIXещ.)

А Декабрист, масон Микита Муравйов.
Художник Орест Кипренський ( 1813р.)

Однак більшість членів товариства обстоювала істо
ричні принципи в значно меншій мірі й вимагала 
тільки автономії для України.

Діяльність цього товариства свідчить про те, що 
ідея незалежної або принаймні автономної українсь-

А Член київської масонської ложі «З’єднаних слов’ян» 
полковник Ілля Лизогуб.
Художник Тарас Шевченко (1844 р.)

А Декабрист Іван Якушкін.
Художник Микола Уткін (1816 р.)

кої держави все ще існувала серед місцевого дво
рянства. Погляди членів товариства на майбутнє Ро
сійської імперії виклав у проекті «Конституції» Ми
хайло Новиков. Росія мала стати республікою з вось
ми царств. Українські землі утворили б Київське та 
Херсонське царства, а також вільні міста Київ і Одеса. 
Самодержавство, з острахом сприймаючи діяльність 
будь-яких громадських об’єднань, у 1822 р. забо
ронило всі масонські ложі та інші таємні організації.

Наростаюче невдоволення самодержавною, вій
ськово-бюрократичною системою поширювалося в 
усіх прошарках суспільства, особливо офіцерство праг
нуло до політичних змін, для чого необхідно було вжи
вати практичних заходів. Багато з членів масонських 
лож в Україні ввійшло до складу таємних організацій, 
які здійснили перший збройний виступ проти царизму 
в 1825 р. Оскільки цей виступ відбувся в грудні місяці 
(рос. «декабрь») -  його учасників названо декабриста
ми. Україна поряд з Санкт-Петербургом стала основ
ним полем діяльності декабристів -  лише у цих двох 
центрах декабристського руху дійшло до відкритого 
збройного виступу проти самодержавства.

Саме у Санкт-Петербурзі в лютому 1816 р. серед 
гвардійських офіцерів визріла думка про заснування 
таємної політичної організації, яка отримала назву 
«Союз порятунку». Ініціаторами її створення були 
Микита Муравйов, Іван Якушкін, брати Сергій та 
Матвій Муравйови-Апостоли, князь Сергій Трубець- 
кой та ін. Згодом до товариства вступив Павло 
Пестель, котрий істотно вплинув на його діяльність



Улова 8. Масонство й декабристський ру?с в Україні

А Краєзнавчиий музей у Тульчині (колишній Будинок декабристів). Вінницька область. Сучасне фото

як ідеолог перебудови Російської імперії в республіку 
«Союз порятунку» почав перетворюватися у військо
ву організацію з чітко визначеною метою: впроваджен
ня конституційної монархії в країні, звільнення селян 
від кріпацтва. У січні 1817 р. організація ухвалила 
(згідно зі статутом) рішення про зміну своєї назви на 
«Товариство істинних і вірних синів Вітчизни».

У 1818 р. виникло ще одне таємне товариство -  
«Союз благоденства». Важливим напрямом його 
діяльності стало формування управ на місцях і вер
бування нових членів. Поряд із Корінною управою, 
яка керувала всіма справами товариства в Санкт- 
Петербурзі, існували «побічні» управи в Москві, Там
бові, Нижньому Новгороді, Кишиневі, а також в 
Україні -  Тульчині і Полтаві. Ядром декабристської 
змови в Україні стала розквартирована на Правобе
режжі 2-га армія, офіцери якої перебували у Західній 
Європі під час наполеонівських воєн. Найбільшою і 
найактивнішою була Тульчинська управа на Поділлі, 
очолювана полковником Павлом Пестелем. Пол
тавською управою керував Михайло Новиков.

На з’їзді «Союзу благоденства» у січні 1821 р. 
було ухвалене рішення про розпуск товариства, яке 
нараховувало близько 200 осіб. Унаслідок його роз- л  
паду виникли дві таємні організації: у Санкт-Петер- 
бурзі -  помірковане Північне, та в Тульчині -  ради-

т

Один з організаторів Південного товариства 
декабристів генерал Олексій Юшневський. 
Художник Микола Бестужев (1839 р.)
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А Керівник Товариства з ’єднаних слов’ян 
поручик Петро Борисов.
Художник Микола Бестужев (1839 р.)

кальне Південне товариства. Останнє було створене 
Павлом Пестелем на базі місцевої управи «Союзу 
благоденства» в березні того ж року. До нього, крім 
обраних директорами Павла Пестеля і Олексія 
Юшневського, входили Олександр Барятинський, 
Сергій Волконський, брати Сергій і Матвій Му- 
равйови-Апостоли, Михайло Бестужев-Рюмін. Крім 
Тульчина, Південне товариство мало свої управи у 
Кам’янці, Василькові, а також у Кишиневі.

Хоча й не існувало окремого українського 
декабристського руху, але в Україні він мав певні спе

А Один із засновників Товариства з ’єднаних слов’ян 
Юліан Люблінський.
Художник Микола Бестужев (1828р.)

цифічні риси, які відрізняли його від руху в Росії. 
Найвиразніше це проявлялося у діяльності Товарист
ва з’єднаних слов’ян, яке було засноване на початку 
1823 р. у Новограді-Волинському офіцерами братами 
Петром і Андрієм Борисовими та польським револю
ціонером Юліаном Люблінським.

У Товаристві з’єднаних слов’ян згуртувалося 
кількадесят членів, переважно молодших офіцерів час
тин, розквартированих на Волині й Київщині, а також 
місцевих нижчих урядовців. Більшість із них були 
українцями: брати Борисови, Іван Горбачевський, Яків

132\

А Член Товариства з'єднаних слов'ян підпоручик 
Іван Горбачевський. Художник Микола Бестужев 
(1837р.)

А Член Товариства з'єднаних слов'ян поручик
Петро Громницький. Художник Микола Бестужев 
(1836 р.)
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А Член Товариства з ’єднаних слов’ян
Павло Вигодовський (справжнє прізвище Дунцов).
Художник Микола Бестужев (1828р.)

Андрієвич, Петро Громницький, Яків Драгоманов, 
Микола Лісовський, Іван Сухинов, Павло Вигодовсь
кий та ін. Керівником товариства був Петро Борисов, а 
ідеологами Юліан Люблінський та Іван Горбачевський.

Діяльність цієї організації в Україні набула 
особливого характеру, зумовленого ліберальним інте
лектуальним кліматом краю. Члени товариства про
живали серед мішаного населення західної окраїни 
Російської імперії -  Волині -  і тому усвідомлювали 
багатонаціональний характер Росії, а також різнома
нітність слов’янського світу. їх патріотизм і націо
нальне почуття проявилися у панславістських погля
дах. Ідеологічні засади і політична програма Това
риства з'єднаних слов'ян були сформульовані у при
сязі і катехізисі (17 правил).

Програма товариства ставила за мету не лише 
усунення самодержавства і кріпацтва, а й утворення 
федеративного союзу слов’янських республік із демо
кратичним ладом, кожна з яких мала самостійно орга
нізовувати свою законодавчу й виконавчу владу. До 
цього союзу мали входити росіяни (до них зараховува
лися також українці і білоруси), поляки, угорці 
(слов'яни на Угорщині), богемці, хорвати, далматинці, 
серби і мораванці. «Об’єднати разом усі слов’янські 
коліна і зробити їх вільними, -  писав один із братів 
Борисових, -  здавалося мені блискучою справою, адже 
я думав через це зробити щасливими не лише моїх спів
вітчизників, а й інші народи». Порівнюючи з іншими 
декабристськими організаціями, слід зазначити, що 
Товариство з’єднаних слов’ян вирізнялося більш демо
кратичним характером своєї програми, вважаючи за 
потрібне підготувати до революції весь народ, а не 
лише армію.

А Декабрист, підполковник Чернігівського полку 
Сергій Муравйов-Апостол.
Невідомий художник

Хоча Південне товариство і Товариство з’єдна
них слов’ян виникли практично одночасно, вони до
1825 р., очевидно, навіть не здогадувалися про існу
вання одне одного. Лише у вересні того року у міс
течку Ліщин неподалік від Житомира з ініціативи 
керівників Васильківської управи відбулося їх злит
тя, після чого Товариство з’єднаних слов’ян стало 
окремою Слов’янською управою у складі Південного 
товариства, зберігаючи свою програму. Ідеї Това
риства з'єднаних слов'ян згодом справлять вплив на 
ідеологію Кирило-Мефодіївського братства.

А Декабрист, масон, підполковник Матвій
Муравйов-Апостол. Репродукція з книги «Русские 
портреты XVIII-XIX веков» (СПб., 1905-1909)

/ в з
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А Декабрист, прапорщик Чернігівського полку 
Іполит Муравйов-Апостол. Художник Доменіко 
Боссі (1790-і рр.)

Серед змовників було чимало українців, нащад
ків козацької старшини. Провідними діячами декаб
ристського руху стали брати Муравйови-Апостоли, 
які походили з роду гетьмана Данила Апостола. Ви
хідцями з українських сімей були засновники Това
риства з’єднаних слов’ян Андрій і Петро Борисови та 
Іван Горбачевський. Останній згадував, що його бать
ко розповідав йому про «нещастя Малоросії», а сам 
він не раз замислювався над долею своєї Батьківщи
ни. Інший лідер декабристів, російський поет Кіндрат

А Поет-декабрист Кіндрат Рилєєв.
Невідомий художник (друга чверть XIX ст.)

Рилєєв, одружений з українкою, оспівував у своїх 
поезіях Гетьманщину, героїчну боротьбу Северина 
Наливайка, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. 
Але, як і у випадку з масонськими ложами, декаб
ристський рух назагал проявляв байдужість до полі
тичного майбутнього України.

Керівництво Південного товариства вважало, 
що революційні зміни у країні можна здійснити лише 
збройним шляхом -  повстання в центрі мали підтри
мати виступи на окраїнах Російської імперії. Тільки

А Декабрист, герой російсько-французької війни 1812 р. 
А Декабрист-поет, масон Василь Давидов. генерал-майор Сергій Волконський. Художник

Художник Микола Бестужев (1839 р.) Петро Соколов (кінець 1816 -  початок 1817 рр.)

1 3 0  ....................................................
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А Декабрист, генерал-майор Михайло Орлов.
Художник Анрі-Франсуа Різинер

за такої умови можна було подолати опір царизму й 
захопити владу. Тактика революції передбачала 
збільшення чисельності військових у товаристві, 
особливо командирів армійських частин.

У січні 1822 р. в Києві відбувся перший уста
новчий з’їзд керівників Південного товариства (Пав
ло Пестель, Олексій Юшневський, Василь Давидов, 
Сергій Волконський, Сергій Муравйов-Апостол), 
який ухвалив рішення про скликання наступних з’їз
дів щороку, а місцем їх проведення визначив Київ як

А Сергій Волконський. Художник Джордж Доу

колишній центр Давньоруської держави. З’їзди мали 
відбуватися під час контрактових ярмарків, коли до 
міста з’їжджалися дворяни і влаштовувалися числен
ні бали. Було ухвалене рішення про створення Ка- 
м’янської управи (у містечку Кам’янка) на чолі з 
Василем Давидовим, Сергієм Волконським і Михай
лом Орловим.

На наступному січневому з’їзді 1823 р. була 
сформована третя, Васильківська, управа, яку очоли
ли ініціатори її створення Сергій Муравйов-Апостол

А Декабрист, підпоручик Михайло
Бестужев-Рюмін. Малюнок Олександра 
Івановського (1820-і рр.)

А Ідеолог декабристського руху, керівник
Південного товариства полковник Павло Пестель. 
Невідомий художник



Олександр Фонік. \ж о М іщ  у  складі двох імперій

У
(останнії чверіць XVIII- пЕРіаа полов и на XIXещ.)

А Портрет Павла Пестеля роботи його матері 
Єлизавети Пестель (1813 р.)

На з’їздах розглядалися питання програми й 
тактики товариства, зокрема обговорювався розроб
люваний Павлом Пестелем проект конституції-нака- 
зу, що в 1824 р. отримав назву «Русская правда». Це 
була своєрідна програма тимчасовому урядові, який 
планувалося створити після революційного перево
роту і який, зосередивши всю повноту влади, мав 
протягом 10 років утілити її у життя.

«Русская правда» складалася з 17 параграфів і 
проголошувала знищення кріпацтва, встановлення 
республіканської форми правління. Скасовувалися 
станові відмінності, оголошувалися рівність усіх гро
мадян перед законом і право кожного брати участь у 
державних справах. Громадяни чоловічої статі, які 
досягли 20-річного віку, отримували виборчі права без 
обмеження майновим чи будь-яким іншим цензом, 
рекрутська повинність замінювалася загальною вій
ськовою повинністю. Військові поселення ліквідовува
лися. Оголошувалася свобода слова, друку, зборів, ві
росповідання. Всіляко заохочувався розвиток промис
ловості й торгівлі. Замість станового суду запроваджу
вався суд присяжних засідателів для всіх громадян.

За проектом Південного товариства Російська 
імперія перетворювалася на єдину неподільну рес
публіку з сильною центральною владою. Федератив
ний устрій відхилявся. Найвищим законодавчим 
органом проголошувався однопалатний парламент -  
Народне віче, яке складалося з народних представни-

та Михайло Бестужев-Рюмін. Поступово вона стала 
найактивнішою: розробила кілька планів збройних 
виступів, вела пошук союзників.

ізбЧ
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А Титульна сторінка «Русской 
правди» Павла Пестеля
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А Керівник Північного товариства, автор одного з 
програмній: документів декабристів -  Конституції -  
Микита Муравйов. Художник Петро Соколов (1827р.)

ків, обраних на 5 років. Столицю республіки плану
валося перенести в Нижній Новгород.

Підготований Павлом Пестелем проект консти
туції був пройнятий нейтралістським духом і не 
визнавав за етносами, які населяли Російську імпе
рію, права на окреме політичне існування (виняток 
робився лише для поляків і євреїв). Щодо українців, 
то Павло Пестель зараховував їх до «корінного росій
ського народу», як і Кіндрат Рилєєв, який твердив, 
що кордони Польщі починаються там, де закінчуєть
ся «малоросійське наріччя»; де ж простий народ гово
рить названим «наріччям», там уже Росія.

Усі народи Російської імперії, за проектом, мали 
в майбутньому злитися в єдиний «російський народ» 
і втратити свої національні особливості. Передбача
лася й християнізація цих етносів. Виняток станови
ла Польща, за якою визнавалося право на самовизна

А Великий князь Костянтин Павлович.
З 1 по 25 грудня 1825 р. де факто -  російський 
імператор Костянтин І

чення, але за умов одночасного повстання й прове
дення на її території перетворень, подібних до тих, що 
відбудуться в Росії.

Більш чутливішою до регіональних відміннос
тей Російської імперії була програма Північного то
вариства, викладена у «Конституції» Микити Му- 
равйова. Згідно з цим проектом, Росія мала розділи
тися на 13 федеративних штатів, два з яких -  Чорно
морський зі столицею у Києві та Український зі сто
лицею у Харкові -  територіально збігалися з колиш
ньою Гетьманщиною та Слобідською Україною.

Готуючись до повстання, Південне товариство 
вело інтенсивні пошуки інших таємних організацій, в 
союзі з якими можна було б досягти поставленої мети. 
Зокрема, у 1823 р. керівники Васильківської управи 
Сергій Муравйов-Апостол та Михайло Бестужев- 
Рюмін встановили зв’язки з польським революційним

А Садиба декабристів Муравйових-Апостолів (с. Хомутець Полтавської області). Сучасне фото



Олександр Фонік, у складі двох імперій (оетаннд чверщь XVIII- ПЕРШа половина XIX ещ.)--------------------

А Великий князь Костянтин Павлович. Художник 
Олександр Орловський (1802 р.)

Патріотичним товариством, яке очолював С. Кшижа- 
нівський. У ході переговорів було досягнуто домовле
ності про спільний виступ проти самодержавства. 
Об’єднання з Південним товариством призвело до 
перемоги нейтралістської програми. Деякі українці,

А Грот декабристів (Пуиікінський грот) у м. Кам’янка 
Черкаської області. Сучасне фото

насамперед члени Товариства з’єднаних слов’ян й 
таємних польських організацій, намагалися перекона
ти Павла Пестеля визнати окремі права України і 
Білорусії. Однак Україна залишилася мертвим звуком 
у політичних програмах російських декабристів.

Наприкінці 1825 р. інтенсивно розроблявся 
конкретний план повстання, який передбачав спільні 
дії всіх товариств. Центром виступу мала стати Украї
на, оскільки навесні чи влітку наступного року Олек
сандр І збирався прибути на огляд військ до Білої 
Церкви. Після вбивства імператора планувалося вис
тупити з відданими полками на Київ, а потім на Моск
ву. Північне товариство одночасно мало організовува
ти виступ у Санкт-Петербурзі. Але несподівана смерть 
імператора Олександра І (1 грудня 1825 р.) прискори-

А Повстання декабристів 26 грудня 1825 р. на Сенатській площі у Санкт-Петербурзі. Художник Карл Кольман
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А «Декабристи». Художник Василь Тімм ( 1853 р.)

ла розвиток подій: виступ було призначено на день 
присяги новому імператорові Миколі І, тобто на 
26 (14 за ст. ст.) грудня (його брат -  великий князь Кос
тянтин Павлович, який мав стати наступним імперато
ром після Олександра І, зрікся престолу). У цей день у 
Петербурзі на Сенатську площу вийшли повсталі

Васильків 
11-12 січня

полки. Унаслідок поганої організації та неузгодженості 
дій збройний виступ декабристів зазнав поразки.

Набагато довше тривало повстання Південного 
товариства в Україні, яке розпочалося 10 січня 1826 р. 
(29 грудня 1825 р. за ст. ст.). Перед самим виступом у 
Санкт-Петербурзі, 25 грудня, було заарештовано 

Павла Пестеля, а згодом й інших керів
ників Тульчинської управи. Незважаю
чи на звістку про розгром повстання в 
столиці, у с. Триліси неподалік від Фас
това на Київщині, де була розташована 
5-та рота 29-го Чернігівського піхот
ного полку, розпочався збройний ви
ступ, який очолив командир цієї части
ни Сергій Муравйов-Апостол. 11 січня 
повсталі зайняли Васильків, до них 
приєдналися інші роти полку. В їхньому 
розпорядженні опинилися склади зі 

зброєю, продовольством, обмундиру
ванням. До повсталих співчутливо 

ставилася переважна частина 
місцевого населення. У Ва

силькові перед солдатами 
був прочитаний «Право

славний катехізис», на
писаний Сергієм Му- 

равйовим-Апостолом та

Нагрудний знак 
Чернігівського піхотного 

полку

/і3 9
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А Панорама Петропавловської фортеці у Санкт-Петербурзі. Сучасне фото

гарматним вогнем каральні части
ни. Розсіяні і деморалізовані учас
ники повстання здалися, а його 
керівників було взято в полон і 
відправлено до Санкт-Петербурга.

У справі декабристів розпо
чалося слідство. Влітку 1826 р. 
відбувся суд, який виніс вирок 
про страту Павла Пестеля, Кінд
рата Рилєєва, Петра Каховсько
го, Сергія Муравйова-Апостола і 
Михайла Бестужева-Рюміна. 
Решта організаторів та учасників 
отримали різні терміни катор
жних робіт або були розжалувані 
в солдати й відправлені до діючої 
Кавказької армії. Більшість чле
нів Товариства з'єднаних слов'ян

Михайлом Бестужевим-Рюміним. У вигляді за
питань і відповідей у релігійній формі цей агітацій
ний документ доводив необхідність повалення само
державства і встановлення республіканського ладу. 
Найактивнішими учасниками повстання були члени 
Товариства з'єднаних слов'ян.

Захопивши штаб полку, повстанці вирішили руха
тися в напрямку Житомира на з’єднання з іншими вій
ськовими частинами. Утім, сподівання на підтримку з 
боку інших полків не справдилися. Командуванню уря
дових військ вдалося ізолювати чернігівців. 16 січня
1826 р. між селами Устимівка та Ковалівка їх зустріли

А Олександра Давидова, дружина декабриста 
Василя Давидова. У 1828 р. поїхала на постійне 
проживання до чоловіка в Сибір.

І Художник Микола Бестужев (1836-1839 рр.)
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уряд заслав на каторгу в Сибір. 
У зв’язку з виступом декабристів в Україні влада 
арештувала також Василя Лукашевича, Василя Тар- 
новського і Василя Кочубея, але їх, зрештою, тільки 
було усунено з посад.

Розправа царського уряду з обома повстаннями 
призвела до повного розгрому декабристського руху. 
Повстання декабристів, хоча й захопило українські 
території, не мало нічого спільного з українським ви
звольним рухом, і навіть, якби воно й вдалося, то Украї
ні це не гарантувало самостійного розвитку. Декабризм 
тут не мав глибоких коренів й не охоплював широких 
верств населення. Мала значення саме ідея декабриз
му, як відгук загальноєвропейських настроїв у про
свічених колах суспільства.

А Пам'ятник декабристам у м. Кам’янка 
Черкаської області. Сучасне фото



Улава 9 V

Яракгеєвщина і військові поселення

ґ Т )  останній період правління Олександра І, коли царизм узяв курс на придушення непослуху та 
/ )  «вільнодумства», головною особою, яка відповідала за всі внутрішні справи імперії, був фаворит 

імператора граф Олексій Аракчеев. Від його прізвища система військових та поліційних заходів 
і реформ у Російській імперії, запроваджена з середини 1810-х рр., отримала назву «аракчеєвщини». 
Посилення наступу на особисту свободу українського населення яскраво виявилося у  створенні 
військових поселень.

Після перемоги у російсько-французькій війні 
1812 р. і остаточного розгрому наполеонівських 
армій у 1813-1814 рр. дворянсько-аристократичні 
уряди Європи, у першу чергу Росії, Австрії і Пруссії,
1815 р. створили «Священний союз» для боротьби з 
революційними ідеями і народними рухами. Російсь
кий царизм, який отримав назву «жандарма Європи», 
вів реакційну як зовнішню, так і внутрішню політику. 
Найближчим помічником імператора Олександра І у 
насадженні поліційного режиму став генерал від 
артилерії граф Олексій Аракчеєв -  спочатку військо
вий міністр, а потім керівник військового департа
менту Державної ради і головний начальник військо
вих поселень (з 1819 р.).

Заходи Олексія Аракчеєва у військовій сфері 
полягали у виокремленні артилерійських частин в 
самостійні формування, введенні нових статутів, 
штатів та принципів армійської комп
лектації й управління, 
дивізійній організації 
військ, створенні рек
рутського депо, впро
вадженні новітніх 
видів озброєнь та ін.

У 1818 р. за дорученням Олександра І він підготував 
секретний проект звільнення кріпосних селян, який, 
проте, так і не був реалізований.

У дореволюційній російській історіографії 
під впливом негативних оцінок сучасників щодо

Родинний герб графів 
Аракчеевых прикрашав 

девіз «Без лести
предан!» >

Генерал від артилерії Олексій Аракчеєв. А
Художник Джордж Доу   і

_____________  / і41
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А «Проводи рекрутів». Художник Іван Соколов (1860 р.)

А Олексій Аракчеев у молоді роки. 
Гравюра Миколи Уткіна (1818 р.)

142Л

діяльності Олексія Аракчеєва сформувалася кри
тична точка зору на аракчеєвщину. У радянській 
історичній науці цей термін часто використову
вався в широкому сенсі для означення деспотизму 
самодержавного режиму в Росії взагалі. Натомість 
у сучасній російській історіографії переглянуто 
попередні оцінки заходів Олексія Аракчеєва у вій
ськовій сфері, деякі з них розглядаються як пози
тивні.

Утім, одним із найбільш ганебних проявів 
аракчеєвщини було створення, здебільшого в 
Україні, військових поселень з козаків та держав
них селян, що мало на меті, серед іншого, зменшен
ня витрат на армію, перекладення утримання її на 
самих солдатів-землеробів, які одночасно з нещад
ною військовою муштрою повинні були займатися 
й сільським господарством. Військові поселення як 
елемент організації військ уперше виникли в 
Швеції у середині XVII ст. Невдовзі вони були 
засновані на південних і східних рубежах Російсь
кої держави для захисту її кордонів. На початку 
XVIII ст., за правління Петра І, з цією метою такі 
поселення були засновані і в Україні. Нового 
поширення вони тут набули за часів імператорів 
Олександра І та Миколи І. Протягом 1817-1825 рр. 
у Слобідсько-Українській, Катеринославській і 
Херсонській губерніях перебували на становищі



ТлаВа 9. «Яракгеевщина» і військові поселення

військових поселенців 16 кавалерійських і 3 піхот
ні полки. Згодом військові поселення були засно
вані на Київщині й Поділлі. Головний штаб вій
ськових поселень на півдні Росії перебував у Єли- 
заветграді.

Запровадження військових поселень на терито
рії України не було випадковим. Зокрема, улашту
вання в XIX ст. поселеної кавалерії саме в південно
українських землях і на Слобожанщині обґрунтову
валося тим, що в регіонах мешкали представники 
колишнього військового стану -  козаки. їхній досвід 
військової служби та ведення господарства уряд пла
нував покласти в основу системи військових посе
лень. Кавалерійські поселення почали створюватися 
в 1817 р. У квітні того року було видано указ про 
призначення окремих казенних сіл Слобідсько- 
Української губернії для військового поселення кава
лерії, і невдовзі розпочалося влаштування поселених 
округів на основі Чугуївського козацького війська. 
На 1817 р. це військо перебувало у досить скрутному 
матеріальному становищі й постійно отримувало 
допомогу та кошти від казни, що і визначило його 
подальшу долю. Імператор Олександр І планував 
заснувати військові поселення таким чином, щоб 
вони створили єдиний пояс від Чугуєва до Півден
ного Бугу.

Військові поселенці, що ставали довічними сол
датами, жили в умовах жорстокого казармового 
режиму, тяжкої муштри й дріб’язкової регламентації.

А Вигляд військового поселення. Невідомий автор 
(перша половина XIX ст.)

А Будівля штабу Південного округу військових 
поселень (збудована у 1848 р.) в Єлизаветграді 
(нині Кіровоград). Сучасне фото

А «Проводи новобранця». Художник Ілля Рєпін (1879 р.) А

----- -----------  П43
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Л

А Кантоністи уланського і гренадерського військових 
поселенських полків (1821-1825 рр.).
Літографія (XIX ст.)

Для в ій с ь к о в и х  поселень будувалися нові села за 
єдиним зразком, навіть облаштування житла мало 
відповідати поданим згори вказівкам. За командою 
поселенці вставали, працювали в полі, марширува
ли, під невсипущим оком начальства проходило 
все їх життя. За найменшу провину їх немилосер
дно карали різками. Всі мешканці вважалися вій
ськовими людьми і підлягали військовим законам, 
за дотриманням яких слідкували офіцери. І це сто
сувалося однаково як чоловіків, так і жінок. Дітей 
поселенців із 7 до 18 років зараховували в кантоністи 
і муштрували у військових школах. З 18-го року 
життя кантоністи переводилися у військові части
ни, де вони відбували службу до 45 років. Після 
того чоловіки займалися вже тільки сільським гос
подарством.

Так само регулювалося життя родини й поряд
ки в помешканнях. Безкінечні інспекції житлових 
приміщень, військові паради відривали господарів 
від обробітку земельних наділів. Організація 
подружнього життя також була під наглядом вій
ськових властей на чолі з Олексієм Аракчеєвим. 
Останній навіть вимагав, щоб йому надавали спис
ки всіх на видання жінок, забороняв влаштовувати 
весілля без його дозволу. Доходило до того, що 
інколи командир полку чи батальйону роздавав

4.7
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Современный рекруті».

А Карикатура на інститут рекрутства. Невідомий автор (1906 р.)

Рекругь прежнихъ временъ*
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А Креслення будинку військового поселення на Півдні 
України з автографом Олексія Аракнеєва (1820-і рр.)

молодим солдатам жінок як овець, відповідно до 
статусу вояка. Як писав історик Митрофан Довнар- 
Запольський, «військові поселення були найжахли- 
вішим видом рабства».

Уже з самого початку створення військових 
поселень в Україні їх мешканці чинили опір проти 
такої форми військово-кріпосницького гніту. В їх 
середовищі були живі традиції козацької незалеж
ності та давніх прав і звичаїв, які серед населення 
визнавалися за закон. Зокрема, першими зреагува
ли на сваволю влади козаки Бузького війська під 
проводом сотника Бучинського, яке перед тим було 
перейменоване на Бузьку уланську дивізію. У сере-

дині 1817 р. майже три місяці палало полум’я 
боротьби в станицях Бузького війська проти пере
ведення козаків на становище військових поселен
ців. 21 липня генерал Іван де Вітт, маючи доручен

А Організатор військових поселень в Україні 
генерал від кавалерії, граф Іван де Вітт.
Художник Джордж Доу \

- ..................................................... /ш

А Покарання шпіцрутенами.
Художник Тарас Шевченко (1856-1857рр.)

А Повстання військових поселенців Новгородської 
губернії в 1831 р. Малюнок XIX ст.
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А «У військовому поселенні».
Художник Мстислав Добужинський

А Покарання шпіцрутенами. 
Малюнок 1776р.

ня влаштувати військові поселення (з його ім’ям 
було пов’язане поширення в наступні роки таких 
поселень в Україні), доповідав у Петербург, що 
жителі бузьких станиць, «які звикли здавен до 
вольності та життя без устрою, і бачачи, що нова їх 
організація мала тепер інші правила та нові поряд
ки, виявили зухвалість і непослух».

На придушення повстання було кинуто чотири 
полки уланів (близько 10 тис. осіб), які мали на 
озброєнні артилерію. Військових поселенців дове
лося приводити до присяги під жерлами гармат. 
За словами очевидця тих подій,

«нещасні, бачачи запалені ґноти й увесь убивчий 
снаряд, готовий гримнути в них -  присягнули». 
Указом від 8 жовтня 1817 р. після придушення 
збройного повстання Бузьке військо було ліквідова
не, а козаки переводились на становище військових 
поселенців. Провівши арешти, влада 93 козаків від
дала під суд, а тих, хто не бажав стати військовим по
селенцем, покарала шпіцрутенами1. У травні 1818 р. 
бузькі козаки знову підняли повстання, яке тривало 
більше місяця, і також було жорстоко придушене. 
Частину бунтівників перевели до військового посе

лення у Чугуєві, а найактив
ніших заслали у Сибір.

Найбільше завору
шення як протест проти 
режиму військових посе
лень вибухнуло саме у Чу
гуєві, де поселенці у липні 
1819 р. відмовилися косити 
державне сіно для полко
вих коней саме тоді, коли в 
їхніх господарствах нагро-

Ч Будівля, в якій 
з 30-х рр. XIX ст. 
розташовувалися 
окружні штаби 
військових поселень в 
Україні. Протягом 
1851-1865рр. тут 
знаходилася Школа 
військових топографів. 
Чугуїв. Фото другої 
половини XIX ст.

1 Шпіцрутен -  довга, гнучка різка для тілесних покарань у ХУІІ-ХІХ ст. З ’явившись у шведській армії у XVII ст., 
шпіцрутени з часом поширилися в більшості європейських армій. У Росії тілесні покарання шпіцрутенами 
запровадив Петро І у 1701 р. Засудженого проводили крізь стрій зі 100-800 солдатів, які били того по спині. 
На початку XIX ст. кількість ударів доходила до 6 тис. У Росії покарання шпіцрутенами було скасоване 
у квітні 1863 р.
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А Сучасний вигляд будівлі окружних штабів
військових поселень в Україні (збудована у 30-х рр. 
XIX ст.). Чугуїв, Харківська область

мадилося багато невідкладних робіт. Бунт швидко 
перекинувся на сусідній Таганрозький полк, розквар
тирований на Харківщині, а незабаром і на сам 
Харків, де тоді відбувався річний ярмарок. Повстанці 
вимагали ліквідації військових поселень, повернення 
земель, відрізаних у поселенців при організації остан-

А Пам'ятник уродженцю Чугуєва, кантоністу
Школи військових топографів у середині 1850-х рр., 
художнику Іллі Рєпіну. Чугуїв, Харківська область

А Сучасний Чугуїв -  місто, де збереглося планування, окремі будівлі й ансамблі його як центру шести округів 
військових поселень в Україні у першій половині XIX ст. Харківська область



Олександр Юоніх̂  у  складі двох імперій (оещаннд чверщь XVIII-ПЕРШа половина XIX ещ.)

А Імператор Микола І. Художник Єгор Ботман (1856р.)

А Перший попечитель Харківського навчального 
округу Северин Потоцький.

^  Художник Франческо Вендраміні (1801 р.)
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А Північний фасад будівлі окружних штабів 
військових поселень в Україні.
Чугуїв. Сучасне фото

ніх, звільнення від обов’язкових поставок збіжжя й 
фуражу до полкових складів тощо.

Придушувати повстання, яке тривало більше 
місяця, прибув сам Олексій Аракчеєв на чолі кількох 
полків. 363 повстанця було віддано під військовий 
суд, багатьом із них призначили покарання шпіцру
тенами -  «кожного перегнати через зелену вулицю з 
тисячу вояків по 12 разів». Не довіряючи солдатам- 
поселенцям, О. Аракчеєв для виконання покарання 
відрядив піхотну дивізію. «Я велів розпочати екзеку
цію сорока осіб, яких вважали найбільш винними, -  
писав О. Аракчеєв імператорові Олександру І. -  
З цих сорока троє розкаялися і випросили помилу
вання, а 37 не просили пощади, і 20 з них загинули під 
різками». Погром у Чугуєві справив велике враження 
на тодішнє культурне суспільство. Зокрема, різко 
засудив його ініціатор заснування Харківського уні
верситету Василь Каразін, попечитель Харківського 
навчального округу Северин Потоцький та ін. 
Наступного року схожий бунт влаштували поселенці 
у Катеринославській губернії (кількість повсталих 
перевищила 45 тис. осіб), які також були немило
сердно покарані.

З приходом до влади Миколи І у грудні 1825 р. 
Олексій Аракчеєв втратив свій вплив при імпера
торському дворі і його було усунуто від влади. За 
правління нового імператора у військових поселен
нях було проведено деякі реформи і військових 
поселенців поділено на поселенців-господарників, 
поселенців-помічників та солдатів діючих частин. 
Господар і його помічник зобов’язані були, крім 
своїх родин, утримувати ще двох солдатів із роди
нами, тричі на тиждень узимку і двічі влітку навча
тися військовій справі, виконувати численні нату
ральні повинності та деякі обов’язки поліцейсько
го характеру. Незважаючи на непопулярність вій
ськових поселень, їх і надалі засновували, що 
постійно викликало незадоволення їхніх мешкан-
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V

А Краєвиди поблизу с. Шебелинки
Балакліївського району на Харківщині, 
де в 1829 р. відбулося повстання 
військових поселенців. Сучасне фото

ців. Великі заворушення вибухнули 1829 р. у ряді 
сіл Слобідсько-Української губернії, де влада нама
галася поширити систему військових поселень. 
Особливо значного розмаху набуло повстання в

А Панорама Вознесенська, одного з центрів військових 
поселень в Південній Україні, де в 1837р. відбулися 
загальноросійські військові маневри на чолі з 
імператором Миколою І. Миколаївська область. 
Сучасне фото

с. Шебелинка. Його учасники навіть створили 
органи самоврядування.

У 1837 р. уряд запровадив нові військові посе
лення на Київщині та Поділлі, у конфіскованих маєт-

А Ротонда у Вознесенську, побудована в 1837р. в зв'язку з приїздом до міста імператора Миколи І з  нагоди
військових маневрів. Миколаївська область. Сучасне фото А

'  ________  ____ Гт
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А «Вишкіл новобранців за Миколи І». Художник Мстислав Добужинський (1910 р.)

рії власне Росії та Білорусії було влаштовано тільки 
17 військових поселень, а на Кавказі -  лише одне.

Зрештою, в 1857 р. військові поселення було 
скасовано як такі, що не виправдали сподівань, а їх 
поселенців -  переведено на становище державних 
селян (підпорядковувалися міністерству держав
них маєтностей). Вирішення проблеми зміцнення 
військової потуги Російської імперії шляхом поєд
нання армійської служби з одночасним господа
рюванням зазнало краху, і у цьому жорстокому 
експерименті російських можновладців найбільш 
гірка доля випала саме українським селянам і 
козакам.

1 5 0 \

ках польської шляхти, яка 
брала участь у повстанні 

1830-1831 рр. У середині 
XIX ст. в українських гу
берніях існувало 25 вій
ськових поселень, які 
займали 2,4 млн десятин 
землі з 645 тис. населен
ня. Водночас на терито-

Ч Солдатська відзнака 
періоду існування 
військових поселень
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‘ЕкрноМкний потенціал ‘України 
в першій половші XIX спи 

Лошпокі промислового перевороту

/Сучасні дослідники доводять, що в першій половині XIX ст. російські й австрійські володарі не роз- 
I  глядали українські території лише як аграрні регіони, які мали обслуговувати більш промислово 

розвинуті центральні райони своїх імперій. Панщина, кріпосне право та інші форми експлуата
ції селянства гальмували розвиток індустрії, сільського господарства та внутрішнього ринку. 
Нагальна потреба в розширенні товарного виробництва та торгівельних зв’язків, промисловий пере
ворот, який почався в Україні у 20-30-х рр. XIX  ст., посилювали розклад кріпосницької системи, 
сприяли збільшенню кількості капіталістичних підприємств, появі нових галузей економіки, форму
ванню прошарку підприємців і вільнонайманих робітників. Українські території як провідний аграр
ний центр імперії Романових поступово перетворювалися на ключову складову у загальноімперському 
ринку.

Політика російського уряду, починаючи ще з 
часів царювання Петра І, передбачала послаблення 
економічного потенціалу України. Вже у другій поло
вині XVIII ст. російські купці вимагали від свого уря
ду скасування митних кордонів між Росією й Украї
ною. Водночас українські товари, що йшли на зов
нішній ринок, мали направлятися не найближчим 
шляхом через Польщу й 
Литву, а через Петербург.
Українці мали купувати 
товари в Московщині, що 
сприяло вивозу грошей з 
України. Купувати дешев
ший і якісніший товар у За
хідній Європі було забо
ронено. Крім того, розви
ток торгівлі і сільського 
господарства гальмували 
різні митні тарифи, які на
кладалися на українські 
товари.

Усе це призводило до 
занепаду українського ку
пецтва й ремісництва, місь
кої економіки, денаціоналі-

Господарство
українських земель 

у першій половині XIX ст. >

зації. З кінця XVIII ст. на Лівобережжі місце україн
ських купців і ремісників зайняли російські. На 
Правобережжі у торгівлі та промислах провідну роль 
відігравали євреї. Протягом першої половини XIX ст. 
число купців постійно збільшувалася, особливо в міс
тах на Півдні України. Так, в Одесі з 1787 до 1857 р. 
кількість купців зросла в 42 рази, серед яких перева-

./Ш



Олександр (Ронік, ^ р ім д : ,  у складі двох імперій (останнії чберщь XVIII- перідд половина XIX ещ.)

К Рубль з портретом 
Олександра І на честь 

відкриття 
Олександрійського 

стовпа у Санкт- 
Петербурзі 1834 р.

жали гРеки> вір- 
[ мени’ євреї, іта-

? П н і  лійці. У Херсо
ні, іШ  н* серед купців 

і  ) ГЧаг найбільше було 
греків, вірменів, 

поляків і францу
зів, в Єлизаветграді -  росіян, а в 
Маріуполі -  греків. У 1830 р. зав
дяки указу Миколи І до Києва 
переселилося чимало російських 
купців з великими капіталами, 
насамперед старообрядці (Дегте- 

рєви, Серебрякови, Шведови, Г. Чернов, І. Ходунов, 
Ф. Попов та ін.), які відразу почали відігравати про-

А Срібний рубль
часів
правління

Олександра І 
(1813 р.)

Паперові
гроші 
Російської 

імперії >

відну роль серед купецтва України.
Ще в 1782 р. царський уряд дозволив селитися в 

Києві «інородним людям Великої і Малої Росії». Через 
кілька десятків років на Подолі жило вже багато росій
ських купців, які успішно конкурували з місцевими і 
зрештою вийшли переможцями у цій боротьбі. У 1834 р. 
російський уряд скасував Київський міський магістрат, 
який діяв на основі магдебурзького права. З центру 
Києва було виселено сотні міщанських родин, які опи

нилися в передмістях Куренівка, Преорка й Деміївка, а 
на їх місце спроваджено переважно росіян.

На середину XIX ст. російське купецтво переважа
ло за капіталами в лівобережних губерніях і у Києві, а 
єврейське -  в правобережних. У Чернігові майже дві 
третини купців були росіянами та євреями, і лише 
третина -  українці. Схожа ситуація була в Катерино
славській губернії, де українці становили більшість насе
лення, але купці-росіяни переважали в багатьох містах

А «Купець». Художник Микола Мильников (1837р.) А «Купець». Художник Борис Кустодієв (1918 р.)

і и Ч  ......................................................
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А Ринок на Подолі в Києві (1846 р.). Невідомий автор

губернії. У Херсонській 
губернії російські купці 
займалися здебільшого 
гуртовою торгівлею, а 
українські переважно 
чумакували, вели дрібну 
комерцію.

За господарсько-еко- 
номічним розвитком 
українські губернії поді
лялися на три основні 
райони: Лівобережжя,
Правобережжя і Південь.
У Лівобережній Україні, 
до якої входила Полтавсь
ка і Чернігівська губернії, 
а також у Харківській 
разом із зерновими виро
щували тютюн, коноплі й 
частково буряк. До Пра
вобережжя належали 
Київська, Волинська й 
Подільська губернії, які 
спеціалізувалися на ози
мій пшениці й бу
ряківництві. У Південній А «Продаж сіна на Дніпрі». Художник Іван Соиіенко (1857 р.)
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А «Голова еврея». Художник Василь Полєнов (1884 р.)

Україні, яка охоплювала Катеринославську, Херсонсь
ку й Таврійську губернії, переважали орієнтовані на 
експорт зернове господарство і тонкорунне вівчарство.

У цей же час у країнах Західної Європи відбува
ється промислова революція, яка не могла не позна
читися на ході економічного розвитку країн 
Центральної та Східної Європи, в т. ч. й України. На 
землях колишньої Гетьманщини та Слобідської 
України успішно розвивалося землеробство, основою 
якого були дрібні та середні поміщицькі господар
ства. На Правобережжі значну ефективність господа
рювання демонстрували великі магнатські маєтки, в 
основному польських землевласників, які спеціалізу
валися на вирощуванні зернових культур і цукрових 
буряків. Найуспішніше розвивалося сільське госпо
дарство в Степовій Україні, де здебільшого земля 
перебувала в руках українських селян, а також коло- 
ністів-німців, сербів, болгар, євреїв, вірменів, греків 
та ін. У цьому регіоні значного розвитку набуло помі
щицьке тваринництво, особливо конярство та вівчар
ство. З українських земель розпочався вивіз пшениці, 
худоби та іншої продукції сільського господарства.

Промисловий розвиток країн Західної Європи 
на початку XIX ст. викликав потребу в продуктах 
харчування, насамперед хлібі і м’ясі, що справило 
значний вплив на розвиток сільського господарства в 
українських губерніях. Великого значення набувала 
міжнародна торгівля, зокрема експорт через чорно
морські й азовські порти, який з кожним десятиліт
тям суттєво збільшувався. Якщо в 1825 р. через них 
було вивезено товарів на 6,7 млн руб., що становило 
11% загальноросійського експорту, то в 1860 р. -  вже

А «Млин на березі річки. Україна». Художник Іван Айвазовський (1880 р.)

150 ............ ......................................................... — ................................................



Улаіїа 10. ‘ЕконоМігний потенціал ‘України & першій половині XIX ст.

— — — — ------------------ V,

А Маріупольский морський торговий порт. Фото 1889р.

на суму 57,6 млн, або 32,2%, тобто майже третину 
загальноросійського експорту, серед якого пшениця 
становила 78,2%.

Із відкриттям чорноморської торгівлі чорно
зем Півдня України набув великої ціни, на якому 
вирощувалися головні статті експорту -  зернові та 
інша сільськогосподарська продукція. Напередодні 
Кримської війни експорт пшениці через чорномор- 
сько-азовські порти досяг небувалого розміру -  
І млн 302 тис. т.

Поглиблення суспільного поділу праці, підви
щення попиту на товари сільського господарства і 
промисловості, зростання міст прискорили розвиток 
внутрішньої торгівлі. Показником цього процесу

А Пшениця -  одна з головних сільськогосподарських 
культур України

було збільшення кількості ярмарків, на яких здійс
нювався безпосередній обмін товарами, а також укла
далися торговельні угоди. У 40-х рр. XIX ст. дві з

А «Жнива на Україні». Художник Микола Пимоненко (1896 р.)



Олександр (Ронік, у  складі Двох імперій (оещаннд чверщь XVIII- ПЕРШа половина XIX сщ.)

А «Ярмарок на Україні». Художник Василь Штернберг

чотирьох тисяч ярмарків Російської імперії відбува
лися в Україні. До найважливіших торгових центрів у 
цей час належали Київ, Бердичів, Ромни, Харків, 
Полтава. Ярмарки відігравали важливу роль у торгів

лі й деякі з них розвинулися до величезних розмірів. 
Зокрема, до найбільших ярмарків в Україні у першій 
половині XIX ст. належали Покровський, Хрещенсь
кий і Троїцький у Харкові, Контрактовий у Києві

А Київський Контрактовий ярмарок. На другому плані Контрактовий будинок 
. (скульптори Андрій Меленський і Василь Гесте; 1817 р.). Фото кінця XIX ст.

І5б\ -.................................... -.........-
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А «Ярмарок у Полтаві». Художник Володимир Маковський (1882 р.)

Ювілейна монета України 
«Київський Контрактовий 

ярмарок -  200 років». 
Реверс (1997р.) >

«Ярмарок». Художник Микола Пимоненко (1898 р.) А

(був заснований у 1797 р.), Іллінський у Ромнах, 
Петропавлівський у Катеринославі, Георгіївський в 
Єлизаветграді. На великих ярмарках укладалися й 
міжнародні торговельні контракти з купцями євро
пейських країн. Існування 
такої кількості значних 
торговельних центрів свід
чило про формування все
російського ринку з еле
ментами біржової торгівлі.

На ярмарках йшла 
конкуренція між росій- 1 
ськими, єврейськими і міс
цевими українськими куп-

Пам’ятна монета 
України «Сорочинський 

ярмарок». 
Реверс (2005р.) у
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У

А «Ярмарок».
Художник Сергій Світославський (1900-і рр.)

цями, яка в основному закінчувалася перемогою пер
ших. Німецький вчений-мандрівник Иоганн-Георг 
Коль, який у 1838 р. відвідав харківський Хрещенсь-

кий ярмарок, відзначав перевагу російського купец
тва в українській торгівлі: «Ярмарок досягає нижньо- 
новгородського завдяки головно торговельним шля
хам... За 14 днів приходило до Харкова два рази стіль
ки краму, що до Риги за цілий рік. Найбільше прода
валося тут коней і текстильних виробів (бавовняних, 
лляних, конопляних, вовняних і шовкових). Далі 
йшли металеві вироби, цукор, конфітюри, солодке 
печиво, хутра, південні овочі, риба. У харківських 
ярмарках головна роль у всіх відношеннях, як в розу
мінні продуцентів, так і посередників, належить 
великоросам. Значно більше половини всіх виробів 
походить з їх московських великих фабрик, і значно 
більше половини купців-гуртівників належить до їх 
племені». Отже, на ярмарку переважна більшість 
промислових товарів походила з Росії, а серед опто
вих купців найбільше було росіян.

Хоча українські підприємці втягувалися в орбі
ту російського ринку, однак обмін між центральними 
російськими губерніями з більш розвиненою промис
ловістю та українськими товаровиробниками, що 
пропонували здебільшого продукцію аграрного та 
переробного секторів, мав нерівноправний характер. 
Дешевші російські промислові товари підривали 
українську промисловість, знижували її конкурентну 
спроможність.

Основною формою торговельних перевезень в 
Україні у першій половині XIX ст. було чумацтво. 
Для чумакування використовували т. зв. бессараб-

А «Чумаки в Малоросії». Художник Іван Айвазовський (1885р.)
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А «Український пейзаж з чумаками при місяці». Художник Іван Айвазовський (1869 р.)

ських волів з довгими рогами. Чумацькі валки фор
мувалися ранньою весною, а поверталися восени. 
Ще в попереднє століття чумакування стало одним 
із найзначніших позахліборобських занять україн
ських селян і козаків. А в першій половині XIX ст. 
воно було також основним видом транспорту на 
Наддніпрянщині. Головним вантажем був хліб, екс
портований за кордон через Одеський та інші порти 
Чорного й Азовського морів, а також шкіра, мед, 
віск. Везли чумаки з Півдня насамперед сіль і суше
ну рибу.

Переважно чумацький промисел забезпечував 
ринок сіллю. Так, у 1830-1840-х рр. монополія чума
ків на торгівлю цим продуктом 
досягала 60%. Вони тоді при
возили щороку 2,5-4 мли 
пудів солі і 600-900 тис. 
пудів риби. Всього 
чумаки транспортува
ли щорічно 60-80 млн

пудів різних вантажів, у тому числі 25-40 млн пудів 
хліба. На середину століття чумаки транспортували 
70-75% зерна в Одеський порт. Вони обслуговували 
ярмарки, доставляли вантажі до Москви та інших 
міст Росії, Північного Кавказу, Білорусії, Польщі й 
Молдавії.

Крім дрібних чумаків, які мали одну чи дві пари 
волів, у другій половині XVIII ст. виникли великі

Пам'ятна монета 
України «Чумацький 

шлях» (2007р.) >
Чумаки. Народна картина. Слобожанщина А

(середина XIX ст.) ^

П59
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А «Чумаки на відпочинку». Художник Іван Айвазовський (1885р.)

А Чумацький віз

чумацькі підприємства, які давали працю візникам 
чи наймитам, переважно колишнім зубожілим чума
кам. З чумакування починали своє сходження до вер
шин підприємництва такі відомі українські родини 
як Терещенки, Харитоненки та ін. Чумакування зане
пало з середини XIX ст. і цілком зникло з розвитком 
залізничного та водного транспорту. Проте ще у 
1880-х рр. в Україні налічувалося до 200 тис. чумаків. 
Чумакування своєрідним побутом і звичаями, бага
тим фольклором привертало увагу багатьох письмен
ників і художників.

Із розвитком хліборобства і торгівлі зростало 
також промислове виробництво. Важливе місце в 
промисловості підросійської України у першій поло
вині XIX ст. займало ґуральництво, млинарство, сук- 
новиробництво, а з 1830-х рр. -  цукроваріння. Також 
розвивалися залізоробна, скляна, паперова, кам'яно
вугільна та інші галузі.

ібо\
А « Чумацький Ромоданівський шлях».

Художник Сергій Васильківський (1901-1908 рр.)
Чумацький 
віз (мажа) >
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А «Чумацька валка під час заходу сонця». Художник Іван Айвазовський ( 1862р.)



Олександр Ронік. ^ Ш хкщ  у  складі двох імперій (останнії чверіль ХУІІІ- пЕРіаа половина XIXсш.)

А Кам’янський спиртогорілчаний завод (колишня 
ґуральня декабриста Василя Давидова (побудована 
в 1820 р.)). Черкаська область. Сучасне фото

А Паровий млин у с. Козацьке Звенигородського району 
Черкаської області. Сучасне фото

А Загальний вигляд сукняної фабрики Василя
Баришникова в містечку Клинці Чернігівської губернії. 
Фото початку XX ст.

Характерною рисою господарства у цей час була 
його раціоналізація, що свідчило про народження 
нової епохи -  епохи індустріалізації. З другої поло
вини 1820-х рр., в українських губерніях починається 
промисловий переворот. Незважаючи на панування 
кріпосництва в аграрній сфері та деякі інші перешко- 

I ди на шляху до економічного зростання, у першій

162*4

третині XIX ст. мануфактурне виробництво досягло 
значних успіхів. Зростала кількість підприємств, 
число найманих робітників. Почали використовува
тися механічні пристрої та машини, зросло зацікав
лення поміщиків і купців у збільшенні обсягів вироб
ництва. Перехід до фабрично-заводської промисло
вості, що ґрунтувалася на вільнонайманій праці, 
спричинив поступову руйнацію кріпосницьких 
порядків. Якщо в 1825 р. у підросійській Україні 
діяло близько 650 підприємств мануфактурного і 
фабрично-заводського типу, то на момент скасування 
кріпацтва в 1861 р. їх було вже 2330.

Найпомітніші зрушення спочатку відбулися в 
переробній і харчовій галузях промисловості. Спо
чатку фабрично-заводське виробництво переважало 
на селі, де були і сировина, і дешева робоча сила. На 
початку 1840-х рр. лише 27 промислових підпри
ємств знаходилося в містах, які залежали від сезон
ного припливу робітників із села. Саме у харчовій 
галузі почався промисловий переворот в Україні, де 
з'явилися перші парові ґуральні. Ґуральництво й, 
особливо, цукроваріння, яке швидко стало дуже 
«модним» промислом, давали величезні прибутки 
поміщикам, особливо Правобережної України. 
Парова техніка прискорила виробничі процеси, 
збільшила вихід цукру і горілки з одиниці сировини. 
Перший цукровий завод збудував польський помі
щик граф І. Понятовський у 1824 р. в с. Трощин 
Канівського повіту Київської губернії. У наступному 
році такий же завод збудував князь О. Безбородько у 
с. Макошин на Чернігівщині. В цукровиробництві 
почали використовувати машини для подрібнення 
буряків, гідравлічні преси для сокодобування, парові 
котли для випарювання і згущення цукробурякового 
соку. Таких заводів у другій половині 1820-х рр. було 
небагато, але їх поява свідчила про початок промис
лового перевороту в Україні.

Провідну роль у становленні цукрової промис
ловості України відіграв граф Олексій Бобринський, 
онук імператриці Катерини II і одного з її фаворитів -  
Григорія Орлова. У 1820-х рр. він отримав у спадок 
місто Смілу на Черкащині та навколишні села, як 
посаг його дружини Софії Самойлової, племінниці 
князя Григорія Потьомкіна, де в 1830-1840-х рр. збу
дував цукрові заводи: Смілянський, Балаклійський, 
Яблунівський, Грушківський, Капітанівський. У Смі
лі працювали механічний завод та головний завод із 
переробки цукру-піску на рафінад. Підприємства 
Олексія Бобринського були не лише зразком науко
во-технічної думки того часу, а й вирізнялися більш- 
менш належними соціально-побутовими умовами для 
робітників. На його підприємствах у 1850-х рр. працю
вало 2,5 тис. осіб. Щорічно там виготовлялося про
дукції на понад мільйон рублів, на споживчий ринок 
надходило близько 250 тис. пудів цукру, що сприяло
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А «Чищення буряків». Художник Олексій Венеціанов (перша половина 1820-хрр.)

А Парафіївський цукрозавод на Чернігівщині (побудований Василем Тарновським-старшим у 1846 р.). 
Сучасний вигляд



Олщтдр^ (Ронік, '^ |? л Ї№ Ц  у  складі Двох імперій (оещаннр чверщь XVIII-ПЕРШа половина XIX сі.)

А Граф Олексій Бобринський у мундирі гвардійського 
офіцера. Художник Яноіи Ромбауер (1821 р.)

іб*Ч

А Пам’ятник Олексію Бобринському в Києві на 
Бібіковському бульварі. Архітектор Іван Шредер 
(відкритий 1872 р., демонтований у 1926 р.)

падінню цін на нього по всій Росії. Граф Олексій 
Бобринський стає лідером-цукрозаводчиком в імпе
рії. Його заводи за потужністю встановлених там 
парових машин на той час перевершували підприєм
ства Москви. Насамперед зусиллями цього підпри
ємця Київ у середині XIX ст. перетворився на «цук
рову столицю» Російської імперії.

За якусь чверть століття цукрова промисло
вість України посіла провідне становище в Російсь
кій імперії, хоча з боку уряду були спроби затрима
ти цей процес шляхом штучної підтримки цукрови- 
робництва в центральних російських губерніях. Уже

А Олексій Бобринський.
Художник Петро Соколов (1830-і рр.)

у 1848-1849 рр. в українських губерніях розміщува
лося 62% цукроварень. Саме у цій галузі та горілча
ній, які тісно були пов’язані з сільським господар
ством, найбільший відсоток промисловців станови
ли поміщики. На середину XIX ст. Наддніпрянщина 
забезпечувала понад 80% загальноімперського 
виробництва цукру.

Машини та механізми, що замінили ручну 
працю робітників, з'явилися також на текстильних 
мануфактурах, перш за все сукняних. Поширене в 
Криму і Причорномор’ї тонкорунне вівчарство, де 
випасалися вівці на понад 1,5 млн десятин землі, 
сприяло розвиткові виробництва. Катеринославська 
державна сукняна фабрика, заснована в 1794 р., на 
той час була найбільшим підприємством на Півдні 
України і забезпечувала армію обмундируванням. Це 
було ціле фабричне містечко, в 
якому 1833 р. мешкало близь
ко 3 тис. осіб.

У першій половині 
XIX ст. кількість сук
няних підприємств 
в Україні швидко 
зростала, однак па
рові машини в цій 
галузі запроваджува
лися повільно. Якщо

Родинний герб
Бобринських

СМвл жи*«ь-
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1805 р. сукняних підприємств налічувалося 27, то в 
1824 р. -  вже 99, а у 1859 р. -  160. Понад 65% усього 
сукна, що вироблялося на українських підприєм
ствах, припадало на мануфактури Волинської, 
Подільської, Київської та Чернігівської (насамперед 
посаду Клинці) губерній.

Промисловість у містах спочатку орієнтувалася 
на задоволення потреб населення у товарах повсяк
денного вжитку. Дрібнотоварне виробництво, органі
зоване міщанами і купцями, постачало мило, свічки, 
оброблену шкіру тощо. На Півдні України з’являють
ся великі підприємства з переробки поташу, вовни, 
виготовлення канатів.

Активна зовнішня політика російського уряду, 
часті війни сприяли підвищеному попиту на про
дукцію військової промисловості. Постачальни
ками російської армії стали київський завод «Арсе
нал», Луганський чавуноливарний, Шосткинський 
пороховий, миколаївські канатний і суднобудівний 
заводи.

На межі 1830-1840-х pp. південно-східні регіо
ни України відвідали дві геологічні експедиції -  спо
чатку французька на чолі з професором Ле-Пле, а 
потім англійська на чолі з геологом Р. Мерчисоном, 
які виявили великі поклади високоякісного кам’яно
го вугілля на Донецькому кряжі, що за своїми розмі
рами дорівнювали всім покладам вугілля Західної 
Європи. З цього часу Донбас стає центром розвитку

А Біля віялки (XIX cm.)

А Загальний вигляд київського «Арсеналу» 
(перша половина XIX cm.)

А Шосткинський пороховий завод. Адміністративна будівля. Чернігівська губернія. Фото початку XX ст.

................................................................ - ................... - ........................................................................ ................. - - ........................................................................................................................................  ш
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А Перший пароплав на Дніпрі «Пчелка» 
(побудований у 1823 р.)

Нремвичуг"ь. Пассажирсиій пароход~ь на Дм-Ьпр-Ь

А Пасажирський пароплав на Дніпрі у  Кременчуці. 
Поштова листівка початку XX ст.

вугільної промисловості в Російській імперії (другим 
за розмірами після Сілезького басейну в Польщі). 
Після того, як у 1860-х рр. були відкриті поклади

А Найдавніша будівля Дніпропетровська — Катеринославська сукняна фабрика 
(1794 р.; нині -  хлібзавод № 1). Сучасне фото

залізної руди в околицях містечка Кривий Ріг, 
Донецько-Криворізький басейн перетворюється на 
провідний центр гірничо-металургійної промисло
вості Російської імперії.

У 1823 р. в маєтку дружини новоросійського гене
рал-губернатора графа Михайла Воронцова Єлизавети 
Браницької у містечку Мошни на Черкащині майстра- 
ми-кріпаками був побудований перший на Дніпрі 
пароплав, який називався «Пчелка». Місцевий досвід
чений коваль Вернигора встановив на ньому парову 
машину потужністю 6,5 кінських сил. Через два роки 
пароплав перевезли за пороги в Херсон, звідки він 
здійснював рейси до Миколаєва. У 1835 р. утворилася 
перша пароплавна компанія, два судна якої ходили 
Дніпром до 1846 р. Ними перевозили каміння для бу
дівництва Київської фортеці. З 1846 р. почали курсува
ти пароплави Мальцева, а з 1850 р. -  пароплав «Висла» 
поміщика Пусловського, між Кременчуком і Пінськом.

Перші верстати для фабрично-заводських під
приємств завозилися з-за кордону, переважно через 
Одеський порт. Утім зростаючі потреби у машинах і 
механізмах зумовили появу вітчизняних машинобу
дівних заводів. Перше підприємство з виробництва 
сільськогосподарської техніки, гідравлічних пресів, 
парових котлів та іншого обладнання для цукрових 
заводів збудував у 1841 р. на хуторі Дмитрівка в Коно
топському повіті на Чернігівщині український помі
щик Д. Кандиба. У Катеринославській губернії виріз
нялися заклади купця М. Заславського (1832 р.), 
засновані на вільнонайманій праці. У 40-50-х рр. 
XIX ст. підприємства з виробництва промислового 
устаткування виникли у Києві, Ромнах, поблизу 
Луганська та в інших містах. На час реформи 1861 р. 
в українських губерніях існувало близько 20 маши

нобудівних заводів. Однак
і надалі багато машин вво
зилося з-за кордону. У ці
лому розвиток машинобу
дування сприяв зростанню 
обсягів металургійного 
виробництва, видобутку 
кам'яного вугілля, і хоча 
потужність підприємств 
цих галузей була невели
кою, проте вона невпинно 
зростала.

Українська текс
тильна промисловість, 
що мала спочатку пер
спективи для розвитку, 
до середини XIX ст. зане
пала у зв’язку зі сприян
ням російського уряду 
розбудові Центрального 
промислового району
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поблизу Москви. Встановлені ним тарифи на укра
їнські товари робили їх дорожчими за московські, 
тому вони не витримували російської конкуренції.

У першій третині XIX ст. промислове вироб
ництво базувалося переважно на примусовій крі
пацькій праці. З 13 960 робітників у 1828 р. 10 385 
(74,4%) були кріпосними і тільки 3575 (25,6%) -  
вільнонайманими. Втім виробництво наочно під
тверджувало, що наймана праця, за яку платили £ 
грішми, була більш вигідною, ніж дармова кріпаць
ка, що сприяло зростанню попиту на вільнонайма
ного робітника. Тому разом з розвитком фабрично- 
заводської промисловості формувалися нові сус
пільні прошарки: підприємці й наймані промислові 
робітники. Серед власників фабрик і заводів біль
шість становили росіяни та євреї. Формуванню кад
рів промислових робітників заважало існування крі
пацтва. Джерелами їх поповнення були зубожілі 
державні селяни, розорені міські ремісники та від
пущені на оброк кріпаки, котрі частину свого заро
бітку віддавали поміщику. До середини XIX ст. 
чисельність промислових робітників у підросій
ській Україні суттєво зросла й у 1846 р. становила
51,7 тис. осіб, а в 1853 р. -  вже 61,7 тис. Становище 
робітників на більшості підприємств було надзви
чайно тяжким. Робочий день сягав 15 годин, заро
бітна платня була мізерною, а умови життя -  просто 
жахливими. Чимало робітників ставали каліками та 
гинули через відсутність техніки безпеки й медич
ної допомоги.

£6. Купча* кріпооїтіь ид продівялго Кім-
Ц * Д Д р і к  Т О 0 /И 1 %  Я К О В Й М Ь  С н і б І С К Ш  І

8 г<з клас<л Васидію Троцкому *яаь*п!*а Сше* 
панд «Дада, залясаяыаго аа ошцомь его Во* 
.шнсклк Губерній Овруяекдго УЬэдд прк де* 
ревні Больше* Хдйпм эн гукну 100 руб 
pefpovii»% ьз<*іпо (фоцсипжых'ь 16 руб* ccpcG* 
рохъ и яьочмыхъ lOpyG ас си г націями.

------- — -
— Купчая кріпосіль И4 Лродлитг* Км

аежсь'Лм'ь ГовЬшмикочъ Никрласчг Шу.си-я 
екямъ П<»ручн&у Ил^міиїду Осл:рограда«* 
дьороьу*> еъ иадол^шммяъ» ел гиге*
за SO р сч»р«6ромъ, плато процякъпгд\ь « 
числу д у ть  t6  р. к яьочныхъ Ю р. act*гm

— Закладная даяяая жекою отсаиил* 
Цемгдшіерл f̂ ro клас га Псілгієіо Федор»***

Поакоиаго Еслул» Еітитсримі 
той въааллшыхъ 500 р яегипмац. * к5 *** 
яипсріиоіі., съ малого***. дона ьъ 
Части; нлягао /т о и т х ъ  Юру

—  Клптиі ірінюсшь, на про ілмиг я» чяноп- 
ияц*ю 12 ю  класса Ульяною 1*орд\аоною, 
ж т Ь  отелгаяк лі і» МаЬрд Кдпяерь ТдтьямЬ, 
дноровую дЬыьу Липу квеглафк&у дочь Ц*>*
ЛЮреиьоиу, адпчюинчю по $ її реііпліи лого- 
роду Кісьу аа 1 5 0 паши И[к»исшимідхт 
Вруб, н мьочмычт. 10 р\&. дс£«сиац}я«я:.

и .  ДОши - ' ‘ ‘ Ь ~ * ^

А  Повідомлення про продаж кріпаків у «Киевских 
губернских ведомостях» за 1838 рік

А «Торг. Сцена з кріпацького побуту. З недавнього минулого». Художник Микола Неврев (1866 р.)
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А Три покоління підприємницької родини Терещенків. 
Колаж

А Сумський купець Герасим Харитоненко. 
Художник Микола Неврев (1902 р.)

/колі,

168\

*ОсмС (X ^  «иии,

А Цукрозаводчик-мільйонер Іван Харитоненко

Із кожним десятиліттям XIX ст. кількість 
поміщицьких виробництв зменшувалася і, навпа
ки, зростала чисельність купецького капіталістич
ного типу підприємств. Нові фабрики та заводи 
будувалися, починаючи з 1840-х рр., в основному в 
містах. Промисловий переворот супроводжувався 
поступовим зміщенням центру промислового 
виробництва із сільської місцевості у міста, де 
існували постійний резерв найманої робочої сили,

інженерно-технічнии персонал, транспортна мере
жа, джерела енергії, тут відбувався процес форму
вання міської промислово-торгової буржуазії. 
До середини XIX ст. багато поміщицьких заводів 
опинилися у скрутному становищі, які викупову
валися підприємливими і фінансово спроможними 
купцями-капіталістами, котрі набули значних 
статків завдяки торгівлі.

Серед українців до середини XIX ст. з’являють
ся заможні підприємці -  Яхненки, Симиренки, 
Терещенки, Іван Харитоненко, які посіли провідні 
позиції у харчовій промисловості, насамперед цукро
варінні. Зокрема, купці-промисловці брати Степан, 
Кіндрат і Терентій Яхненки та чоловік їхньої сестри 
Анастасії Федір Симиренко почина
ли свою підприємницьку діяль
ність, будучи кріпаками (по
ходили з міста Сміла Чер
каського повіту). Вику
пившись з кріпацтва завдя
ки батькові Михайлу
Кіндратовичу, вони засну
вали торговий дім «Брати 
Яхненки і Симиренко», керів
ником якого став Кіндрат 
Яхненко. Фірма провадила 
торгівлю зерном, худо-

Пам’ятна монета 
України, присвячена 
родині Симиренків. 

Реверс і аверс (2005р.) >
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А Очільник торгового дому «Брати Яхненки і 
Симиренко» Кіндрат Яхненко

А Купець-промисловець Степан Яхненко

бою, займалася орендою і будівництвом млинів непо
далік Платонового хутора, що знаходився поміж міс
течками Городище і Мліїв на Черкащині, у Смілі й 
Умані. В Одесі, Севастополі та Миколаєві у них були 
спеціальні товарні склади, якими керували довірені 
люди. З 1832 р. родина Яхненків перебувала у 2-й, а в 
1842 р. записалася до 1-ї купецької гільдії по 
місту Одесі. Всі представники трьох гілок роду 
Яхненків і Федір Симиренко були «за капіталом» 
удостоєні звання спадкових почесних громадян.

Справжній розквіт і славу фірма Яхненків і 
Симиренків здобула в 1840-х рр., коли почала вкла
дати свої капітали у цукрову промисловість. Як писав 
про той час дослідник цукрової промисловості в Украї
ні академік Костянтин Воблий, «цукроманія опанува
ла тоді всі класи суспільства. Найяскравіше згаданий 
переворот позначився на Київських контрактах. По 
салонах, у театрах, на балах, під час контрактів ні про 
що інше не говорили, окрім як про цукроваріння та

буряки». Від природи маючи діяльну натуру, 
Яхненки-Симиренки не могли залишитись осторонь 
такої вигідної справи.

Ч Поштова 
марка 
України, 
присвячена 
родині 
Симиренків 
(1996 р.)

Ґт
уквянк А Одеський міський голова (1860-1863 рр.), 

купець Семен Яхненко
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А Підприємець-цукрозаводчик Федір Симиренко А Інженер-промисловець Платон Симиренко

Ініціатива заснування цукрового заводу вже 
належала наступному поколінню підприємців роду 
Симиренків, зокрема Платону Федоровичу, який, 
здобувши інженерну освіту у Парижі, долучився до 
справ фірми. Будучи її розумом і душею, фактично

17о\

А Промисловець, меценат української культури 
Василь Симиренко

перебрав у Кіндрата Яхненка на себе управління нею. 
Володіючи на початку 1840-х рр. капіталом у 
600 тис. руб., Яхненки-Симиренки взяли в оренду 
землю поміщиків Березовських і розпочали будів
ництво Ташлицького цукрозаводу на Черкащині. 
У 1843 р. фірма запустила у виробництво перший не 
тільки в Україні, а й у цілій імперії паровий пісково- 
рафінадний завод, що був побудований за останнім 
словом техніки з французькою технологією вироб
ництва. З цього часу поряд з цукром, виготовленим 
на заводах графа Олексія Бобринського, на полицях 
крамниць зайняла своє місце продукція купців 
Яхненків і Симиренків. Великі поміщики, такі, як 
графи Сангушки, Браницькі, спостерігаючи за мате
ріальним злетом братів Яхненків і Симиренків, поча
ли переводити свої заводи на парове виробництво. 
Цей торговий дім, створивши конкурентне середови
ще, дав новий поштовх цукровій промисловості, яка 
розвивалася до того за інерцією.

Через п’ять років поблизу с. Млієва Городи- 
щенського повіту Яхненки-Симиренки збудували ще 
один завод -  Городищенський рафінадний, розрахо
ваний на виготовлення 400 тис. пудів рафінаду. По 
закінченню будівництва у Млієві постало ціле про
мислове містечко із заводськими та адміністративни
ми корпусами, робітничими будинками, школою, 
театром та лікарнею. Забудовою приміщень, техніч
ним оснащенням це підприємство, вартість якого ста
новила мільйон рублів сріблом, серед рафінадних 
заводів займало перше місце в імперії, було мало рів
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них йому і в Європі. Навіть заводам графа 
Олексія Бобринського, який вважався пер- 
шопрохідцем у цукровій галузі, було далеко 
за технічним оснащенням до підприємств 
вихідців з народу купців Яхненків і 
Симиренків.

Одночасно у Млієві була заснована не
величка ремонтна майстерня, яка в 1850-х рр. 
перетворилася на потужний машинобудів
ний завод -  одне з провідних на той час під
приємств України з новітнім устаткуван
ням. Його основна продукція -  парові маши
ни та інше обладнання для цукроварень -  не 
поступалася аналогам відомих європей
ських фірм, тим самим зменшувалась за
лежність місцевих промисловців від закор
донної техніки. На заводі було побудовано 
також два пароплави з металевим корпусом -  
«Украинец» і «Ярослав Мудрьш», які курсували між 
Києвом та Кременчуком і відігравали значну роль у 
торгівельних операціях фірми.

Крім вищезазначених підприємств, Яхненки і 
Симиренки володіли Олександрівським та Русько- 
Полянським цукровими заводами, паровим млином, 
газовим підприємством тощо. На підприємствах 
торгового дому «Брати Яхненки і Симиренко» пра
цювали вільнонаймані робітники за достойну плату, 
котрі користувалися найкращою в Україні соціаль
но-освітньою інфраструктурою для працюючих. 
Проте, фінансова криза початку 1860-х рр., нестача 
кредитів, надмірне захоплення керівників фірми 
будівництвом нових промислових закладів призве
ли до занепаду торгового дому «Брати Яхненки і 
Симиренко», який у 1880-х рр. був ліквідований, а 
його активи розпродані.

Таким чином, у першій половині XIX ст., незва
жаючи на існування кріпосницьких порядків на укра
їнських територіях, які входили до складу 
Росії, промисловий переворот з кожним 
десятиліттям посилювався, хоч і повільні
ше, ніж у більш розвинених західноєвропей
ських країнах.

На західноукраїнських землях авст
рійський абсолютизм, відображаючи інтер
еси великих землевласників, намагався 
зберегти поміщицький лад, тим самим 
стримуючи розвиток країни на капіталіс
тичних засадах. Імперський уряд розглядав 
їх як ринок збуту й джерело сировини, як 
аграрно-сировинний придаток західних 
провінцій, тим самим гальмував тут розви
ток економіки і, передусім, промисловості.
У 30-40-х рр. XIX ст. остання залишалася 
на рівні ремісничо-мануфактурного вироб
ництва. У 1841 р. у Східній Галичині було

А  «Украинец» -  перший металевий пароплав на Дніпрі, 
збудований на машинобудівному заводі торгового дому 
«Брати Яхненки і Симиренко» у Млієві на Черкащині. 
Фото другої половини XIX ст.

всього 183 підприємства мануфактурного типу, що 
становило 3,6% загальної їх кількості в Австрійській 
імперії. Тільки 1843 р. в Галичині з'явилися перші
2 парові машини, тоді, як у всій країні уже їх було 
231. Практично всі підприємства здійснювали видо
буток і первинну обробку сировини (заготівля лісу, 
видобуток солі, виробництво поташу, спирту, 
виплавка заліза). В середині 1840-х рр. паровий дви
гун починають використовувати у деревообробній 
промисловості.

Більшість мануфактур була власністю поміщиків і 
розміщувалася в селах. У містах Східної Галичини, яких 
у 1846 р. налічувалося 41, було лише 50 промислових 
підприємств, у тому числі у Львові -  34. Через це пере
важна частина міст мала аграрний характер, мало чим 
відрізняючись від сіл. Лише 6 міст цього краю мали 
населення 10 тис. і більше осіб, зокрема Львів, де про
живало 70 тис., Броди (28 тис.), Самбір (10 тис.), 
Дрогобич (10 тис. осіб) та ін.

Куиек — Кіп̂ ріа:/

Майдан Ринок у Дрогобичі. Східна Галичина. Поштова листівка 
початку XX ст.

/171



Олександр Ронік, у  ск л ад і двох імперій  (останні чверщь XV III-ПЕРіа половина XIXєні.)

У такому ж стані, як у Східній Гали
чині, перебувала промисловість у Закар
патті, а в Північній Буковині вона була ще 
більш відсталою. Не витримуючи конку
ренції з фабрично-заводською промисло
вістю західних провінцій, багато галузей 
західноукраїнського мануфактурного ви
робництва на середину XIX ст. почали за
непадати (текстильна, шкіряна, залізоруд
на, сукняна та ін.).

Основною галуззю економіки залиша
лося сільське господарство, яке теж перебу
вало у стані занепаду. До того ж переважна 
більшість кращих земель належала поміщи
кам, державі й церкві. Одночасно зі змен
шенням селянських наділів збільшувалися 
повинності, що їх виконували селяни, -  пан
щина, данини, чинші на користь поміщиків 
та повинності на користь держави. Прогре
суюче малоземелля селян, рутинна техніка, 
відсталі форми господарювання, поміщиць
кий гніт вели до деградації селянських гос
подарств, злиднів, голоду й вимирання 
селян, особливо в час стихійних лих.

Селяни -  основна маса західноукраїн
ського населення -  різко протестували 
проти поміщицького гноблення. Антикрі
посницька боротьба виливалася в різні 
форми: скарги на поміщиків у державні 
установи, втечі від панів, потрави помі
щицьких посівів і лук, підпали маєтків, 
розправи над маєтковою адміністрацією і 
сільською старшиною, відмову від вико
нання повинностей і сплачування держав
них податків, діяльність опришківських 
загонів у Прикарпатті, масові хвилювання 
й повстання. Серед опришківських загонів, 
які нападали на поміщиків, купців і сіль
ських багатіїв, одним із найбільш активних 
у 20-х рр. XIX ст. був загін Мирона Штоли 
(Штолкжа), який діяв у районі Косова, 
Вижниці й Кутів. На Буковині найзначні- 
шим був виступ селян у Русько-Кимпо- 
лунзькому окрузі в 1843-1844 рр., очоле
ний Лук’яном Кобилицею (1812-1851 рр.), 
вихідцем з сім'ї кріпака. Керовані ним меш
канці 22 буковинських сіл рішуче відмови
лися відробляти панщину, самочинно пере
обрали сільську старшину, висунули вимо
ги відкриття українських шкіл, вільного 
користування лісами і пасовиськами, зажа
дали переведення їх на становище держав
них селян. У березні 1844 р. повстання 
було придушено за допомогою урядових 
військ.

А Дзвони, які виготовлялися на мануфактурах Закарпаття 
в кінці XVIII -  першій половині XIX ст.
(с. Малі Геївці Ужгородського району)

І А Буковинські селяни (XIX ст.)

■ а  ___________
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Одеса -  <бШденна Пальміра» Російські імперії

П  Гевдовзі після заснування Одеси її гості, в тому числі й зарубіжні, відзначали високі, незвичні для 
того часу темпи розвитку. Автори дорожніх нотаток із захопленням писали, що вона є най
кращою після столиці Санкт -Петербурга. В публіцистиці та наукових дослідженнях існує думка, 

що жодне місто Європи в першій половині XIX ст. за темпами розвитку не могло зрівнятися з Одесою. 
Стосовно XIX ст. часто використовують визначення «феномен Одеси», узагальнюючи таким чином 
риси небувалого, надзвичайно швидкого зростання товарообігу місцевого порту, ріст населення Одеси 
та її активну розбудову.

Під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. 
турецька фортеця Хаджибей на узбережжі Чорного 
моря потрапила під удар російських військ під ко
мандуванням Олександра Суворова. Фортецю було 
взято на світанку 13 вересня 1789 р. передовим заго
ном корпусу генерала Івана Гудовича, яким команду
вав граф Хосе де Рібас. Активну участь у битві за

Хаджибей брало Військо чорноморських козаків на 
чолі з отаманом Антоном Головатим.

27 травня 1794 р. російська імператриця Кате
рини II, вважаючи, що країні потрібен порт на Чорному 
морі для розширення зовнішніх зв'язків та торгівлі з 
Європою, видала указ про заснування на місці Хаджи- 
бея Одеси. Проект будівництва міста, порту і нової фор-

Л «Хаджибей». Художник Геннадій Ладиженський (1899 р.) \

______ _____________1 ___________________ ( йз
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А Пам'ятник Катерині II в Одесі (відновлений А Пам'ятник Катерині II в Одесі (встановлений 1900р.,
у 2007р.). Сучасне фото знесений 1920р.). Поштова листівка початку XX ст.

А «Штурм фортеці Хаджибей». Художник Петро Пархет (1954 р.)

теці розробив голландський військовий інженер Франц 
де Волан (Деволан), який сповна втілив у ньому прин
ципи регулярного містобудування. Вдало розташована 
географічно, Одеса швидко перетворилася з невеликого 
поселення на провідний центр європейського значення, 
а на початку XIX ст. стала прихистком для багатьох гре
ків, яких на батьківщині переслідувала османська влада. 
1814 р. вони створили тут таємну організацію «Філікі 
Етерія», яка фактично підготувала Грецьку національ
но-визвольну війну 1821-1829 pp.
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А Пам’ятна дошка перед входом у Музей Одеського 
порту імені Ф.П. де Волана. Скульптор Петро 

А Руїни Хаджибея (1818 р.). Малюнок Карла Бассолі Кравченко (2000 р.) _______

Франц Павлович де Волан (Франц-Павел 
Деволан, Де-Волант, Сент-Деволан) (20.09.1752- 
30.11.1818) -  перший інженер в арміях Григорія 
Потьомкіна й Олександра Суворова, перший архі
тектор Одеси, Вознесенська, Новочеркаська, Тирас
поля, Овідіополя. Народився в Антверпені в родині 
брабантських дворян. Юність провів у голландських 
поселеннях у Північній Америці, де вперше ознайо
мився з військово-інженерною справою. 1787 р. у 
віці 26 років за протекцією російського посла в Гаазі 
вступив на російську службу інженер-майором. Уже 
наступного року Григорій Потьомкін командирував 
Франца де Волана у розпорядження «комітету бу
дівництва міста і порту Миколаєва», де той узяв 
активну участь у розробці планів спорудження вер
фі та порту, а також фортифікаційних споруд для но
вого міста.

Як перший інженер російської армії Франц де 
Волан брав участь у найбільших битвах російсько- 
турецької війни 1787-1791 рр. У 1792-1795 рр. він 
керував зміцненням міст і фортець на узбережжі 
Азовського і Чорного морів, зокрема будівництвом 
Кінбурнської, Фанагорійської і Тираспольскої фор
тець, порту Ахтіар, Очаківського блок-форту на 
о. Майському. Одночасно інженер складав плани за
будови новозаснованих міст Овідіополя, Григоріо- 
поля і Вознесенська.

У цей же час йому разом з адміралом Хосе де 
Рібасом було наказано оглянути береги гирла 
Дніпра і Чорного моря, щоб обрати зручне місце 
для порту. Зрештою, була вибрана недавно від
войована у Туреччини фортеця Хаджибей. За пове
лінням імператриці Катерини II у 1794 р. тут нака
зано було влаштувати військову гавань з купець
кою пристанню. Плани міста і гавані, складені 
Францем де Воланом, удостоїлись «височайшого 
схвалення». Для зведення всіх будівель була за
снована «канцелярія споруд міста і порту Хаджи-

бейського», директором якої призначили Франца 
де Волана. Під його керівництвом основні роботи 
були закінчені в 1796 р.

Невдовзі Франц де Волан переїхав у Санкт- 
Петербург, де 1799 р. був запрошений на службу в 
щойно створений департамент водних комунікацій.

А Інженер-генерал Франц де Волан. 
Невідомий художник (1805р.)



А Вхід у Музей Одеського порту
імені Ф.П. де Волана (заснований 1990 р.)

Протягом 1800-1810 рр. він керував грандіозними 
гідротехнічними роботами зі створення унікальної і 
найбільшої в Європі водної системи, яка зв’язала 
російську столицю з Волгою і Білим морем, спору
див перший чавунний міст у Санкт-Петербурзі. 
З 1816 р. здійснював проектування і керівництво
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будівництвом дороги європейського шосейного 
типу між Москвою і Санкт-Петербургом.

Одесити, які по праву вважають Франца де 
Волана одним із батьків-засновників свого міста, на 
його честь вулицю в порту за Карантинною гаванню 
назвали Деволановою.

ЁЬ /иУШ7! О ПО 1-1А
')/.»(ИИ .Ф. ‘К.Ч< .ш на

А Бюст Франца де Волана в Одесі

Р о з в и т о к  економіки Одеси і зростання її насе
лення вже на початку XIX ст. висунули місто на ліди
руючі позиції в Південній Україні, яке почало відігра
вати важливу роль в економічній консолідації україн
ських земель. Серед головних чинників зростання 
Одеси були вигідне положення порту для експорту 
хліба, впровадження урядом пільг для купецтва та 
інших груп населення міста і краю, призначення на 
високі адміністративні посади в регіоні здібних управ
лінців. Швидке зростання зовнішньої торгівлі впро
довж тривалого часу не лише впливало на розвиток 
міста, а й залучало до вирішення пов’язаних із нею 
проблем різні державні органи, соціальні групи краю й 
держави в цілому. Втім, Одеса формувалась не тільки 
як торгове місто, а і як фінансовий, промисловий, адмі
ністративний та культурний центр Півдня України.

За вузькості внутрішнього ринку Росії царський 
уряд був зацікавлений у тому, щоб надати поміщикам 
можливість для збуту хліба та іншої сільськогоспо
дарської продукції на зовнішньому ринку. Це вимага
ло проведення низки заходів зі створення сприятли- 
вих умов для розвитку торгівлі чорноморсько-азов-

17бЧ

ських портів. У XVIII і першій половині XIX ст. Ро
сія уклала низку договорів із Туреччиною, згідно з 
якими закріплювалось право перебування росій
ських суден у турецьких портах, проходу торгових 
суден Росії та інших держав через протоки Босфор і 
Дарданелли. Ще у 80-90-х рр. XVIII ст. російський 
уряд уклав угоди з Францією, Австрією, Королівст
вом Обох Сіцилій, Португалією, Великобританією, 
які передбачали створення особливо сприятливих 
умов для розвитку чорноморської торгівлі.

У квітні 1817 р. імператорський маніфест прого
лосив надання Одесі режиму порто-франко (почав 
діяти в місті з 1819 р.) -  вільного порту, який мав 
право безмитного ввозу товарів з-за кордону, їх збері
гання і продажу без сплати мита в цій зоні. Порто- 
франко сприяло збільшенню місцевих капіталів, 
зростанню імпорту й експорту товарів, стимулювало 
закордонну торгівлю українських губерній. Водночас 
негативні наслідки порто-франко були пов’язані з 
ростом контрабанди та дешевим імпортом, який шко
див розвиткові місцевої промисловості. Свідоме 
впровадження російським урядом порто-франко на
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А На розі вулиць Дерібасівської і Преображенської. Сучасне фото

Півдні України вело до закріплення аграрного харак
теру її економіки.

В Одесі для організації охорони митної лінії, яка 
тяглася на 22 версти -  від Куяльницького до Сухого 
лиману -  був викопаний рів і побудовані митні будки 
та застави. Встановити 
дієвий контроль, який би 
перекривав контрабан
дний рух товарів на всіх 
ділянках такої довгої мит
ної лінії, виявилось дуже 
складно. У травні 1823 р. 
територія, на якій діяв 
режим порто-франко, була 
значно зменшена. Нова 
митна лінія в центральній 
частині міста проходила 
по вулиці, яка пізніше 
була названа Старопорто- 
франківською, залишив
ши Молдаванку, що актив
но заселялася, поза її 
межею. Значні труднощі 
мали мешканці тих райо
нів міста, які знаходились 
за межами порто-франко і 
змушені були з тих чи 
інших причин їх перетина
ти. ПІСЛЯ затвердження в А «Ніч. Контрабандисти». Художник Іван Айвазовський (1836 р.) \

................................................................................ — ....................................................................................................  ................................ ґт

1826 р. нової митної лінії її відсунули до Другої 
Застави. Далі вона проходила через першу станцію 
Чорноморської дороги, між Малим та Середнім 
Фонтаном і прямувала до узбережжя моря. До порто- 
франко відійшли Ближні і Дальні Млини.
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Олександр Юонік, у ск л ад і двох імперій (оещанн/і чверщь XVIII - пЕРіда половина XIX ещ)

Протягом дії режиму порто-франко уряд час від 
часу робив поступки його супротивникам. Так, з 1823 р., 
при ввозі більшості імпортних товарів до міста, купці 
повинні були сплачувати І/5, а з 1849 р. -  2/5 суми 
митного збору. В березні 1859 р. в Санкт-Петербурзі 
було прийняте рішення про скасування режиму 
порто-франко в Одесі. Завершилася тривала й запек
ла боротьба навколо доцільності його впровадження. 
Існування режиму порто-франко обумовило швидке 
зростання чисельності купців в Одесі, у тому числі 
іноземних, які зналися на зовнішніх ринках, кредиту
валися в зарубіжних портах, володіли суднами для 
перевозки експортних товарів. Його прихильниками 
в Одесі виступили, крім купецтва, адміністратори і 
поміщики навколишніх губерній, господарства яких 
постачали сільськогосподарську продукцію на екс
порт. Супротивниками були переважно купці і про
мисловці центральних губерній Росії, звідки, як вони 
вважали, збут промислових товарів на Півдні 
України був ускладнений через наплив зарубіжних.

Безумовно, зростання обсягів експорту хліба та 
інших товарів було обумовлено їх наявністю в районах, 
що тяжіли до Одеси, і попитом на них на зовнішньому 
ринку. Незважаючи на ті чи інші перешкоди, протягом 
XIX ст. надзвичайно швидко зростав експорт пшениці. 
Так, якщо в 1812 р. її було вивезено 127 тис. четвертей1, 
то вже у 1817 р. -  1 млн 161 тис. В 1824-1847 рр. 
з Одеси було вивезено 44 млн четвертей пшениці, що 
становило 54% її експорту з Росії. На зовнішній ринок 

А Герб Одеси на одеській десятці (1917 р.) вивозились у значних обсягах й інші зернові культури.

А «Вид Одеси з моря». Художник Іван Айвазовський (1865 р.)

1 Четверть -  міра об’єму сипучих тіл у ХІУ-ХХ ст., використовувалась для вимірювання кількості зерна, круп і 
І  борошна. 1 четверть дорівнювала 209,9 л.

ітаЧ-__ __
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А Вид на Одеський порт. Фото початку XX ст.

А Вантажні крани Одеського порту. Сучасне фото \
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А Сучасний вигляд Каботажної гавані в Одесі

У 50-х рр. XIX ст. з міста експортувалося 4/5 всього 
хліба, що вивозився через чорноморсько-азовські 
порти. Одержувачами зерна, перш за все, були Мар
сель, Трієст, Стамбул, Генуя та Ліворно, звідки зерно 
доставлялося в інші європейські порти. У середині 
XIX ст. зросла роль безпосередніх зв’язків Одеси з 
англійськими портами -  великими одержувачами 
хліба з Півдня України. З Одеського порту збільшу
вався також вивіз вовни. В 1836-1859 рр. понад 40% 
вивезеної з чорноморсько-азовських портів вовни 
йшло саме через це місто. На той час у загальній вар
тості вантажообігу Одеського порту у зовнішній тор
гівлі експорт становив понад 70%.

Нестримний потік вивезених і ввезених товарів 
висунув Одесу на позиції найважливішого центру зов

нішньої торгівлі не тільки Російської імперії, а й пере
творив її в один із найбільших осередків європейської 
торгівлі і, перш за все, хлібної. Як писав німецький вче- 
ний-мандрівник Йоганн Ґеорг Коль, котрий 1838 р. 
відвідав «Південну Пальміру», «до одеської пристані 
1837 р. причалило 650 суден, з яких половина були іта
лійські (переважно під австрійським і сардинським 
прапорами). За ними чисельно найсильніші були 
англійські та грецькі судна. Експорт найбільше скла
дався з пшениці (до Англії й Італії), лою (до Англії) 
і вовни. Імпорт -  з мануфактури і колоніальних това
рів. Товарний обіг одеського порту дорівнював Ризі, а 
з російських поступався лише Петербурзькому».

В Одесі також неухильно зростала роль постій
ної торгівлі, яка велась у крамницях, магазинах,

А Готель «Одеса» і Морський вокзал Одеси. Сучасне фото

і в о Ч  ...... —
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Ч Міст Сабанеева.
Архітектори С. Уптон 
і О. Казарінов 
( 1 8 3 1 - 1 8 3 6 р р . ) .  

Малюнок Карла Бассолі

Вид площі Старого 
базару. Архітектори 

Г. Торічеллі та І. Козлов 
(1836-1846 р р . ) .  

Малюнок Карла Бассолі >

«Стара біржа». Архітектор Ф. Боффо А 
(1829-1834рр.). Малюнок Карла Бассолі

ятках, торгових погребах, трактирах, ресторанах, 
готелях тощо, кількість яких швидко збільшувалася. 
Якщо в 1802 р. у місті було 414 крамниць і торгових 
погребів, то в 1857 р. нараховувалось уже 1600 лавок 
і 554 торгові погреби. У спогадах того ж Йоганна 
Ґеорга Коля зазначалось, що в магазинах міста можна 
знайти все, чого лише забажає душа.

Високими темпами розвивалась в Одесі й про
мисловість. Посилення попиту на її вироби всезрос-

таючого населення міста і краю, 
можливість вигідного збуту про
дукції на внутрішніх ринках і 

за кордоном створювали 
сприятливі умови для під
приємництва у цій галузі. 
До середини XIX ст. в Оде
сі діяли три канатні ману
фактури, були зроблені 
відчутні кроки в галузі 
суднобудування і судно
ремонту, зокрема, в 1837 р. 
тут був збудований пер
ший плоскодонний паро
плав -  «Митридат». У се
редині XIX ст. в Одесі 
почали діяти чавуноли

варний завод В. Рестеля (1844 р.), 
машинобудівний -  Е. Фалька (1844 р.), сільськогоспо
дарських машин -  І. Гена (1854 р.), ливарний і меха
нічний -  Ковалевського, чавуноливарний і механіч
ний -  Белліно-Фендеріха, перший паровий млин 
представника паризької борошномельної фірми на 
Півдні України -  Ж. Гомома (1850 р.).

В Одесі з’явилася перша товарна біржа в 
Україні, яка почала неофіційно працювати в 1810 р. 
У 1835 р. новоросійський генерал-губернатор затвер
див тимчасові правила діяльності біржі, маклерів і 
нотаріусів при ній. І лише в 1847 р. були розроблені і 
затверджені «Правила для Одеської біржі», а вже 
наступного року при ній офіційно був створений бір
жовий комітет. Банківські операції Одеської біржі 
були значними, досягаючи в середині 1840-х рр. суми 
в 20 млн руб. сріблом. Ця установа поширювала сфе
ру свого впливу на всі чорноморсько-азовські порти, 
була зв’язана з багатьма економічними центрами 
Росії, забезпечувала надання іноземних кредитів міс
цевим купцям.

Хосе де Рібас (у російському варіанті -  Осип 
(Йосип) Михайлович Дерібас (18.08.1749- 
14.12.1800)) -  перший градоначальник Одеси, за
сновник порту, російський адмірал (1799 р.), за 
походженням каталонець. Військову кар’єру розпо
чав у неаполітанській армії (1765-1769 рр.). 1772 р. 
за пропозицією графа Олексія Орлова перейшов на 
російську службу. Брав участь у російсько-турець
ких війнах 1768-1774 рр. та 1787-1791 рр. Під час 
останнюї запропонував підняти затоплені турецькі 
кораблі і посилити ними Чорноморську гребну флоти-

Сторіша з італійської книги 1841 р.
«Відомі люди всіх часів і народів» зі статтею,

присвяченою Хосе де Рібасу у



1 Ш

Одеса була одним із центрів виникнення й роз
витку банківської справи у Російській імперії. В пер
шій половині XIX ст. у місті, як і повсюдно в держа
ві, це були переважно торговельні доми, які поєдну
вали торгівлю з банківським підприємництвом. Такі 
установи одночасно називались банкірськими дома
ми або банкірськими конторами. Вже 1801 р. в Одесі

виник перший банкірський дім -  Фурньє, наступ
ним був дім Рено. Згодом з’явились банкірські доми 
Ф. Родоканакі (1819 р.), А. Тработті (1833 р.), 
А. Масса (1838 р.).

Все більш значну роль відігравала Одеса в роз
витку морського судноплавства. Сучасник, відомий 
дослідник Півдня України Аполлон Скальковський,

л
Олександр Т>онік. у вк л ад і двох імперій (оещанн/і чверіііь XVIII-ПЕРШа половина XIX єн.)

Рібаса головним начальником міста і порту, які 
будувались в основному силами ввіреної йому 
Чорноморської флотилії під керівництвом Франца 
де Волана. Заснування нового міста було урочисто 
відзначене 2 вересня 1794 р. закладенням фунда
ментів головних будівель. В останні роки царюван
ня Катерини II Хосе де Рібас входив до числа най
більш наближених до неї осіб. З початком правлін
ня Павла І Хосе де Рібас втратив свій вплив у 
Петербурзі. 29 грудня 1797 р. він був звільнений 
імператором з посади як командуючого Чорно
морським гребним флотом, так і градоначальника 
Одеси. На його честь головна вулиця в центрі 
міста названа Дерібасівською.

А Пам’ятник першому градоначальнику Одеси 
адміралу Хосе де Рібасу. Скульптор Олександр 
Князік, архітектор Володимир Глазирін (відкритий 
до 200-річчя заснування Одеси в 1994 р.)

А Адмірал Хосе (Осип) де Рібас. Художник Йоганн 
Баптист Лампі-старший (1796 р.)

лію. Командував авангардом при взятті Хаджибея та 
Аккермана (нині -  Білгород-Дністровський) і греб
ною флотилією при взятті Тульчі та Ісакчі (1790 р.). 
Запропонував схвалений Олександром Суворовим 
план взяття Ізмаїлу і командував гребною флотилі
єю та десантними загонами під час його штурму. 
Хосе де Рібас був серед трьох представників росій
ської сторони, які 9 січня 1792 р підписали з Туреч
чиною Ясський мирний договір.

1793 р. разом з голландським військовим 
інженером Францом де Воланом склав план будів
ництва порту в Хаджибеї (Одесі). Саме розробле
ний Хосе де Рібасом проект влаштування порту в 
Хаджибейській затоці, на противагу плану віце- 
адмірала Миколи Мордвинова заснувати його 
поблизу Очакова, був затверджений Катериною II. 
Наступного року імператриця призначила Хосе де
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А Одеський підприємець, грек за походженням,
Федір Родоканакі

оперуючи даними за 1845-1858 рр., коли Одеський 
порт відвідали 13 560 суден, відзначав, що на тисячу 
суден по 20% прибуває під італійським і грецьким, й 
по 17% -  під англійським та турецьким прапорами. 
Під російським прапором серед суден далекого пла

А Історик Аполлон Скальковський. 
Невідомий автор (1860 р.)

вання було не більше 12%, адже Росія в той час ще не 
мала торгового флоту, становлення якого лише роз
починалось. Значні успіхи в розвитку торгового 
флоту в чорноморсько-азовському басейні були 
досягнуті після заснування Російського товариства

А Карантинна гавань в Одесі наприкінці XIX ст. Літографія



------------------------------------------------- ----------------------------------------- -

А Вид на Карантинну гавань. Фото початку XX ст.

пароплавства і торгівлі (РТПіТ), статут якого було 
затверджено 3 серпня 1856 р.

Збільшення судноплавства викликало необхід
ність розширення і вдосконалення порту. Особливо 
активно велись будівельні роботи в 30-50-х рр.

XIX ст., коли були подовжені Карантинний і Прак
тичний моли, біля Платонівської пристані збудували 
Платонівський, Андросівський і Потапівський моли 
(два останні були названі за прізвищами купців, які 
за підрядом вели їх будівництво).

Ь А Вид на Практичну гавань. Фото початку XX ст. 
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Розвиток Одеси як центру торгівлі, промисло
вості, культури обумовив активне формування 
груп власне міського населення, яке порвало з сіль
ським господарством. Це сприяло подальшому роз
витку економіки, швидкій забудові міста. Якщо 
1808 р. в Одесі нараховувалось 12,5 тис. мешкан
ців, 1817 р. -  більше 32,7 тис., то 1861 р. -  115 тис. 
осіб. За чисельністю населення Одеса вже в сере
дині XIX ст. стала четвертим містом у Російській 
імперії (після Петербурга, Москви і Варшави) і 
першим в Україні.

Вирішальну роль у зростанні населення Одеси 
відігравав не природний приріст, а переселення з різ
них районів держави та з-за кордону. Розквіт міста 
робив його привабливим для численних переселен
ців. У багатьох губерніях Росії розповсюджувались 
чутки про Одесу як місто, в якому існував великий 
попит на робочі руки, де відкривались спокусливі 
можливості для заняття ремеслом, промислами, тор
гівлею, для швидкого збагачення.

Більше половини одеситів становили росіяни 
й українці, які були представлені у всіх станах і 
соціальних групах. У зовнішній торгівлі вони не 
відігравали провідної ролі, хоча в цій галузі були 
представлені окремими визначними постатями. 
Зокрема, в 1840-х pp. одним із найбільших купців 
Одеси був Т. Яхненко. Його племінник і повірений 
С. Яхненко вів торгові справи в Англії, Нідерлан
дах, Німеччині. В 1855 р. одеський купець І. Ва- 
щенко клопотав про видачу закордонного паспорта 
своєму повіреному М. Гольденбергу. Відомими 
промисловцями в 1850-х pp. були росіяни Я. Нови- 
ков і М. Мєшков.

У перші півтора-два десятиліття XIX ст. зрос
ла чисельність серед городян переселенців з 
європейських країн і районів, підпорядкованих 
Туреччині. Зацікавлений у залученні іноземних 
переселенців у Новоросійський край і Одесу, 
російський уряд надавав їм чималі пільги, при
значав на вищі адміністративні посади тих здіб
них іноземців, які перебували на російській

А Спасо-Преображенський собор
і Преображенська площа. Архітектор 
Ф. Фраполлі (1795-1809 рр.).
Малюнок Карла Бассолі

< Троїцька площа в Одесі. Фото кінця XIX ст

А Одеський Спасо-Преображенський кафедральний 
собор (побудований у 1795-1808рр., знесений 1936р.; 
відновлений у 1999-2005 рр.). Сучасне фото

службі, особливо це стосується Хосе де Рібаса, 
Армана Еммануеля герцога де Рішельє, Луї Олек
сандра Ланжерона та ін. В роки їх управління міс
том і краєм торгові угоди на біржі здійснювались, 
як правило, італійською мовою, а діловодство в 
державних установах частково велось французь
кою. Зі зміцненням позицій російської влади в Пів
нічному Причорномор’ї, місцевого купецтва в Оде
сі наплив іноземних підданих зменшувався, а піль
ги, якими вони користувались, скорочувались. Це 
створювало передумови для посилення в органах 
влади і управління, в галузі культури й освіти 
російського впливу.
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А Пам’ятник герцогу де Ріиіельє на Приморському бульварі в Одесі. Архітектор Іван Мартос (1828р.). Сучасне фото

18б Ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Арман Еммануель дю Плессі герцог де Рішельє 
(25.09.1766-17.05.1822) -  французький і росій
ський державний діяч, прем'єр-міністр Франції. 
Після революції 1789 р. у Франції наступного року 
вступив добровольцем на російську службу. 
Відзначився в багатьох битвах, у тому числі під час 
штурму Ізмаїла (1790 р.), за що був нагороджений 
Георгіївським хрестом 4-го ступеня та іменною 
зброєю з написом «За храбрость». Після смерті 
свого батька у лютому 1791 р. перейняв титул гер
цога де Рішельє. Невдовзі після цього повернувся 
до Парижу за наполяганням Людовика XVI, проте 
вже у липні 1791 р. емігрував у Росію, де дослу
жився до звання генерал-майора, але через інтриги 
своїх недоброзичливців подав 1796 р. у відставку і 
виїхав до Австрії.

Перспективи Армана Рішельє покращилися зі 
вступом на російський престол Олександра 1.1803 р. 
імператор призначив його градоначальником Одеси, 
а через два роки -  херсонським військовим губерна
тором і керуючим цивільною частиною в Катерино
славській і Таврійській губерніях зі збереженням за 
ним посади керівника Одеси. У ввіреному йому краї 
він запропонував російському урядові здійснити 
проекти реформ: розвиток транспортної торгівлі і 
каботажу на Чорному й Азовському морях, змен-А Герцог де Рішельє. Невідомий автор
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Будинок 
градоначальника 

і Рішельєвська 
вулиця (початок
XIX ст.).
Малюнок Карла

Бассолі у

ж.._.

шення мит, звіль
нення трьох новоро
сійських губерній від 
рекрутських наборів, 
розвиток банківської 
системи, вільне торго
ве мореплавство на 
Чорному морі.

Дюк Рішельє 
(так називали одеси
ти градоначальника 
за його титулом по- 
французьки) зро
бив свою резиден
цію в Одесі, що 
сприяло перетво
ренню міста на адміністративний 
центр великого за територією Новоросійського 
краю. За одинадцять років правління Армана 
Рішельє Одеса виросла з невеликого селища до 
значного торгового міста. Він досить успішно вирі
шував питання управління Одесою, сприяв підне
сенню її ролі у зовнішній торгівлі країни, залучен
ню купецького капіталу в міську економіку. Дюк 
Рішельє домагався різних пільг для одеситів, 
заснування в місті комерційного суду, Рішельєвсь- 
кого ліцею, встановлення для порту режиму порто- 
франко. Сучасники відзначали, що у спілкуванні з 
людьми він вирізнявся доброзичливістю, скромніс-

А Статуя герцога де 
Рішельє. Малюнок КарлаБассолі

Ч Миколаївська площа в Одесі. 
Пам ’ятник гериргу де Рішельє. 
Фото початку XX ст.

тю і чесністю, виявляв мужність і піклування про 
городян під час епідемій.

Під час чергової російсько-турецької війни 
Арман Рішельє у 1806-1807 рр. командував диві
зією. 1814 р. він залишив російську службу й обій
няв посаду прем’єр-міністра післянаполеонівської 
Франції. Олександр І, відвідавши південні регіони 
у 1818 р., за внесок в їх розвиток надіслав Арману 
Рішельє вищу російську нагороду -  орден Андрія 
Первозванного.

Призначений у 1823 р. на посаду генерал-губерна- 
тора Новоросійського краю Михайло Воронцов залу
чив до служби в органах управління у регіоні випуск
ників російських університетів, які сприяли зростанню 
впливу російської мови насамперед в Одесі.

Серед іноземців на авансцені міського життя у 
цей час знаходились купці-негоціанти, які тривалий 
час відігравали провідну роль у зовнішній торгівлі. 
Зокрема, у квітні 1803 р. в Одесі нараховувалось 
479 іноземних купців і лише 
307 купців -  російських підда- 
них. З кінця 1830-х pp., як пи

Будинок графа де Вітта. 
Архітектор Г.Торічеллі

(1829-1830 p p . ) .

Малюнок Карла Бассолі у

сав у звіті за 1840 р. новоросійський генерал-губерна- 
тор, «російське купецтво... якщо... не мало ще переваги 
над іноземцями, то, в усякому випадку, може скласти

- 'і—

А Рішельєвська дача поблизу 
Одеси (1803-1804 pp.) 
Малюнок Карла Бассолі
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А Одеський підприємець і громадський діяч 
Григорій Маразлі.
Художник Костянтин Скокос (1893 р.)

йому серйозну конкуренцію». Так, у 1848 р. з 1048 куп
ців лише 139 були іноземцями, що становило 13,3% від 
усього купецтва.

Багато переселенців-іноземців прибували в 
місто з володінь Туреччини, де вони зазнавали різно-

I А Євреї Одеси. Малюнок 1876 р.

, ,У _ И ___________

А Пам’ятник Григорію Маразлі в Одесі.
Скульптор Олександр Князік, архітектор
Маркоз Мурманов (2004 р.)

манітних форм гноблення. Серед вихідців з цієї дер
жави і підпорядкованих їй територій були греки, бол
гари, серби та ін. Особливо серед греків було чимало 
негоціантів, які відігравали значну роль у зовнішній 
торгівлі. Багато представників цієї національності 
були організаторами банківської справи, власниками 
промислових підприємств, дрібними торговцями і 
ремісниками. Чимало з них залишили по собі добру 
пам'ять в історії Одеси -  Д. Палеолог, Ф. Родоканакі, 
Г. Маразлі, М. Кріон та ін.

У першій половині XIX ст. в Одесі швидко 
зростала чисельність євреїв, які переселялися з 
районів, приєднаних до Росії після поділу напри
кінці XVIII ст. Речі Посполитої. Поповнювали лави 
мешканців міста і вихідці юдейської віри з 
Галичини й Буковини, які перебували під владою 
Австрії. Переселення в поєднанні з природним при
ростом забезпечувало помітну питому вагу цієї 
етнічної групи серед населення Одеси. Якщо в 1795 р. 
серед 3 тис. мешканців цього міста налічувалося 
9% євреїв, то в 1859 р. вони становили 11,2% горо
дян. Набагато вищою була їх питома вага серед 
купецтва й міщанства, відповідно 57,9% і 16,4%.

Міщани і купці становили переважну частину 
населення Одеси. За підрахунками дослідника 
заселення Південної України Володимира Кабу- 
зана, вони складали в 1859 р. близько 73% городян.
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В їх середовищі формувався підприємницький 
менталітет. У записці, поданій 1827 р. на ім’я гене
рал-губернатора, зазначалось, що «про дух і спосіб 
мислення дворян, які тут проживають, негоціантів 
і різного звання людей не можна сказати нічого, 
крім того, що увага всіх спрямована на набуття 
багатств, усякий використовує всі методи вигідно
го обігу».

На розвиток Одеси мали вплив діяльність 
органів управління з реалізації політики царського 
уряду в регіоні, однією з особливостей якої було 
надання адміністрації Новоросійського краю дещо 
більшої самостійності, ніж в інших частинах імперії. 
Це диктувалося віддаленістю від центру, що певною 
мірою утруднювало дріб’язкову опіку над органами 
управління на Півдні України за необхідності опера
тивного прийняття рішень у краї, що швидко розви
вався.

Від початку Новоросійським краєм і містом 
керували здібні та освічені управлінці, які були 
добре ознайомлені з західноєвропейськими досяг
неннями в економіці, європейським способом 
життя, були здатні привернути увагу іноземного і 
російського купецтва до потенційних можливостей 
Одеси як важливого морського порту і комерційно
го центру.

А Бронзова табличка з іменами і датами правління всіх 
одеських градоначальників до початку XX ст. 
Знаходиться в Одеському історико-краезнавчому музеї
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Ланжерон Олександр Федорович
(13.01.1763-04.06.1831) -  військовий і державний 
діяч, граф, генерал від інфантерії, французький еміг
рант. Походив з аристократичного роду, котрий дав 
Франції чимало відомих діячів. Розпочав свою вій
ськову кар’єру 1779 р. у чині прапорщика французь
кої гвардії. Не бажаючи ставати учасником подій, 
пов'язаних із Французькою революцією, Олександр 
Ланжерон емігрує спочатку до Австрії, а невдовзі до 
Росії. У травні 1790 р. він стає полковником росій
ської армії, 1794 р. приймає російське підданство, а в 
травні 1799 р. удостоюється імператором Павлом І 
графського звання. У 1812-1815 рр. під час війни з 
Наполеоном відзначився в боях у Пруссії, Саксонії, 
битві під Лейпцигом, під час боїв у Франції і при 
взятті Парижа.

У листопада 1815 р. Олександр Ланжерон був 
призначений херсонським військовим губернато
ром, одеським градоначальником, управляючим 
цивільною частиною в Херсонській, Таврійській та 
Катеринославській губерніях і головнокомандува
чем бузькими й чорноморськими козаками. Сприяв 
перетворенню Бузького козацького війська на вій
ськові поселення, що в 1817 р. спричинило пов
стання бужан.

До обов'язків губернатора і градоначальника 
Олександр Ланжерон ставився досить відповідаль

А Олександр Ланжерон. Художник Джордж Доу

но. За його поданням у 1817 р. було проголошене 
одеське порто-франко, яке почало діяти в 1819 р. За 
його керівництва в Одесі 1817 р. було засновано
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А Арка Ланжерона (1830 р.).
Поштова листівка початку XX ст.

Рішельєвський ліцей і училище для дівчат, через два 
роки -  контору Державного комерційного банку й 
грецьке комерційне училище, в 1820 р. було закладе
но Ботанічний сад, для якого було надіслано близь
ко 20 тис. дерев та кущів з Нікітського ботанічного 
саду та до 100 тис. дерев і кущів з Ольвіопольських і 
Тираспольських казенних дач, розпочато випуск 
першої одеської газети, а наступного року -  будів
ництво Приморського бульвару. Водночас Олек
сандр Ланжерон сприяв поширенню масонства 
(очолював одеську масонську ложу «Понт Евк- 
синський», засновану 1817 р.).

За його керівництва Новоросійським краєм 
посаду одеського градоначальника було відокремле
но від посади губернатора. Сталося це за ініціативою 
самого Олександра Ланжерона, який неодноразово 
звертався до Олександра І з проханням скоротити 
коло його обов’язків, відзначаючи, що досить склад
но керувати територією, яка дорівнює Франції, і міс

А Тріумфальна арка, або Арка Ланжерона в Одесі. 
Раніше вела до дачі Олександра Ланжерона, а нині 
до пляжу Ланжерон. Сучасне фото

том, що вимагає стільки ж уваги, як і всі інші 
обов’язки разом узяті. У 1820 р. він звільнив посаду 
одеського градоначальника, залишаючись херсон
ським військовим губернатором (у 1822 р. стає ново
російським і бессарабським генерал-губернатором). 
Олександр Ланжерон продовжував ліберальну еко
номічну політику свого попередника Армана 
Рішельє, подавав проекти щодо легалізації селян- 
утікачів, дбав про розвиток зовнішньої торгівлі й 
мореплавства.

У травні 1823 р. генерал-губернатор був від
правлений у відставку. На думку дослідників, при
чиною такого рішення стали його проекти щодо ска
сування Табеля про ранги 1722 р., цивільних чинів, 
які не сподобалися Олександру І. На державну 
службу Олександр Ланжерон повернувся при імпе
раторі Миколі І, брав участь у розгляді судової спра
ви декабристів. Останні роки життя мешкав пере
важно в Одесі.

І А Пляж Ланжерон в Одесі. Сучасне фото

»?.____ I I ______
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А Воронцовський палац в Одесі. Сучасне фото

Зростання населення міста, бурхливий розвиток 
комерційного життя викликали розширення житлово
го будівництва, появу багатьох торговельних, промис
лових, адміністративних, культурно-освітніх та іншого 
призначення споруд. Захоплені відгуки про Одесу тих, 
хто прибував до міста морем, викликала забудована 
розкішними будинками ділянка, яка нині називається 
Приморським бульваром. У його північній частині в 
1824-1827 рр. було зведено палац Воронцова (архітек
тор Франс Боффо). На протилежному боці в 1829— 
1834 рр. збудували біржу, за якою пізніше закріпилася 
назва «Старої біржі». Крім біржових зібрань купецтва,

Палац графа Михайла Воронцова. Архітектор А 
Ф. Боффо (1824-1828 рр.). Малюнок Карла Бассолі

А «Нова купецька біржа».
Архітектор О. Бернардацці (1894-1899рр.).
Поштова листівка початку XX ст.

_____ _________________________________________ Ґ т

А Приморський бульвар. 
Сучасне фото
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А Одеська міська рада (колишній будинок «Старої біржі»). Сучасне фото

що відбувались у визначені дні, тут розміщувались 
міська дума і комерційний суд, влаштовувалися уро
чисті громадські обіди та бали (нині у цьому будинку 
знаходиться Одеська міськрада). Своєрідність бульва
ру надавали побудовані в його центрі у 1830-ті рр. 
напівциркульні будівлі. В одній із них знаходились так 
звані «присутствені місця», де засідали чиновники різ

них урядових установ. У центрі площі в 1828 р. було 
встановлено пам’ятник герцогу де Рішельє (архітектор 
Іван Мартос). 1841 р. завершено будівництво величез
них сходів, що ведуть з бульвару до моря, які отримали 
в народі назву «Потьомкінських». Навпроти них на 
березі було побудовано церкву Св. Миколая на кошти 
майора Драгутіна.

Потьомкінські сходи -  одна з 
головних пам’яток Одеси, що поєд
нує центр міста з гаванню та 
Морським вокзалом (довжина 142 м, 
має десять прольотів). Спочатку схо
динок було рівно 200, проте при роз
ширенні порту вісім сходинок заси
пали. Побудовані сходи перспектив
но -  їх нижня частина (довжиною
21,7 м) значно ширше верхньої час
тини (12,5 м), завдяки чому при по
гляді зверху складається враження 
однакової ширини на всьому їх про
тязі. Парапети сходів здаються пара
лельними та видно тільки майданчи
ки (окрім верхнього маршу). При 
погляді знизу сходи здаються дов
шими і видно тільки суцільний кас
кад сходинок.І А Потьомкінські сходи (1834-1841 рр.). Поштова листівка 1890-х рр.
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Одесі, що знаходиться на підвищенні, потріб
ний був доступ до розташованого біля моря порту 
В перші роки існування міста море підходило майже 
до самого обриву майбутнього Приморського буль
вару. Потім море «відтіснили» Приморська вулиця 
(деякий час носила ім'я пов'язаного з заснуванням 
міста Олександра Суворова) та портові споруди.

Гігантські сходи, спроектовані архітектора
ми Франсом Боффо, Аврамом Мельниковим і 
К. Потьє, були побудовані в 1841 р. за ініціативи 
генерал-губернатора Михайла Воронцова, які 
коштували 1,3 млн руб., що майже рівнялося річ
ному бюджету Одеси. За короткий час вони 
стали невід’ємною частиною міста, викликаючи 
захоплення не лише в місцевих жителів, а й при
їжджих.

Всесвітньовідомими вони стали завдяки режи
серові Сергію Ейзенштейну, який зняв їх у своєму 
знаменитому фільмі «Броненосець Потьомкін» 
(1925 р.). На агітаційних плакатах часів Великої 
Вітчизняної війни сходи втілювали Одесу. У 1955 р.

А Потьомкінські сходи. Сучасне фото

А Кадр з фільму режисера Сергія Ейзенштейна 
«Броненосець Потьомкін» (1925 р.)

до 50-річчя повстання на броненосці «Потьомкін- 
Таврійський» одеські сходи, що до революції 1917 р. 
називалися Рішельєвськими, а потім Бульварними, 
були перейменовані в Потьомкінські.



Олександр Юонік, ^ ^ ? л їн з ц  у складі двох імперій (оешаннд чвершь XVIII-пЕРШа половина XIX еш.)

А Одеський університет 
в останній третині XIX ст.

А Інститут шляхетних дівчат. Архітектор
Ф. Боффо (1829-1833 рр.). Малюнок Карла Бассолі

А Будівля Першої чоловічої гімназії (Рішельєвської).
Фото 1910 р.

У першій половині XIX ст. в Одесі з’явилося 
чимало будівель торговельного призначення. Насам
перед, слід згадати зведене в 1842-1843 рр. П-подібне 
каре крамниць, яке отримало назву Пале-Рояль. До 
сьогодні збереглись так звані Сабанські казарми по 
вул. Канатній, збудовані в 1827 р. польським поміщи
ком Сабанським як склади для зерна (нині тут розмі
щується Одеський державний університет внутріш
ніх справ). Найбільшим навчальним закладом у цей 
час був Рішельєвський ліцей, новий корпус якого 
з’явився у 1852-1857 рр. (тепер головний корпус 
Одеського університету).
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А Пале-Рояль. Одеса. Зображення другої половини XIX ст.

В дореформені роки були зроблені перші кроки 
з благоустрою Одеси. Стверджують, що Олександру 
Пушкіну, який перебував у місті під час свого заслан
ня на Південь у першій половині 1820-х рр., належить 
жарт: «Одеса літом пісочниця, а зимою чор
нильниця». Для захисту від пилу за ініціативою 
Армана Рішельє почали висаджувати акації і кашта
ни, які привозили з Південної Франції. Велика кіль
кість і краса акацій під час цвітіння дали Одесі назву 
міста білих акацій. На початку 1830-х рр. на пісках 
пересипу було висаджено до 40 тис. дерев. Ство
рювались сади, в тому числі міський і Дюківський, 
які збереглись до наших днів. А Ставок у Дюківському парку. Сучасне фото

Пушкін і Україна. Перебування визначного 
російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна 
(06.06.1799—10.02.1837) в Україні припадає на 
період заслання його в 1820-1824 рр. на Південь 
Російської імперії. Уряд Олександра І вислав моло
дого поета за волелюбні вірші, в яких він висловлю
вав віру в перемогу «святой вольности», сатирично 
викривав царський режим.

Коли 18 травня 1820 р. кур’єрська поштова 
трійка повезла Олександра Пушкіна з Петербурга в 
Україну, той проїхав через Чернігів, Ніжин, Прилу
ки, Лубни, Кременчук. Після двадцятиденного 
шляху першим місцем призначення поета був Кате
ринослав. Тут він мав зайняти посаду колезького 
секретаря в канцелярії головного попечителя пів
денних поселенців генерала Івана Інзова.

У перші ж дні в Катеринославі поет став свід
ком епізоду: двоє братів-колодників тікали з місце
вого острогу і, рятуючись від переслідування, кину
лися в Дніпро... На маленькому острівці вони збили 
камінням кайдани, попливли далі й втекли від пере
слідування. Цей випадок дав початок поемі «Братья- 
разбойники».

У Катеринославі Олександр Пушкін невдовзі 
застудився і за ДОЗВОЛОМ Івана Інзова вирушив з ро- х  Олександр Пушкін
диною генерала Миколи Раєвського на Кавказ, Художник Орест Кіпренський (1827 р.) І

___________________________ ___________________ :____П 95



Навесні 1823 р. друзі поета домоглися його 
переведення до Одеси, де він потрапив у підпоряд
кування генерал-губернатора Новоросійського краю 
графа Михайла Воронцова. Проживши тут тринад
цять місяців, з 15 липня 1823 р. по 11 серпня 1824 р., 
Олександр Пушкін написав понад ЗО ліричних тво
рів, зокрема вірші: «Свободы сеятель пустынный», 
«Невинный страж дремал на царственном пороге», 
«Зачем ты послан был и кто тебя послал», «Ночь», 
завершив роботу над поемою «Бахчисарайский фон
тан», створив дві з половиною глави роману «Евге
ний Онегин», поему «Цыгане».

Водночас Олександр Пушкін в Одесі поринув 
у кохання. Історики називають трьох жінок, з 
якими пов’язано його ім’я в «Південній Пальмірі»: 
Амалію Різнич, Кароліну Собанську та Єлизавету 
Воронцову, дружину новоросійського генерал- 
губернатора. Останній поет присвятив вірші «Хра
ни меня, мой талисман», «Приют любви, он вечно 
полон», «Все кончено: меж нами связи нет» та ін. 
З її чоловіком -  графом Михайлом Воронцовим -  
у поета склалися, зрозуміло, неприязні, а то й воро
жі стосунки.

Генерал-губернатор створював про поета не
гативну думку, звинувачував його в «совершенной 
лености», не зупинявся перед стеженням, доноса
ми та скаргами на нього. Олександр Пушкін «пла
тил» йому злими епіграмами («Сказали раз ца-А Дружина новоросійського генерал-губернатора 

Єлизавета Воронцова (в дівоцтві Браницька). 
Художник Джордж Хейтер (1832 р.)

а незабаром з ними поїхав до Криму. На півострові 
поет протягом трьох місяців вивчав життя місцевих 
жителів, відвідав Бахчисарай. Легенду про любов 
кримського хана Гірея й полоненої дівчини Марії, 
почуту тут, Олександр Пушкін поетично відтворив у 
поемі «Бахчисарайский фонтан». Захоплення від 
кримської природи і моря він передав у віршах 
«Редеет облаков летучая гряда», «Погасло дневное 
светило» та ін.

З листопада 1820 р. до кінця березня 1821 р. та 
в листопаді 1821 р. поет гостював у Кам’янці, яка 
була одним із центрів Південного товариства декаб
ристів, у мальовничому маєтку Давидових. У госпо
даря -  Василя Львовича -  часто збиралися декаб
ристи в справах товариства, на яких був присутній і 
виступав Олександр Пушкін.

Узимку 1820-1821 рр. поет, не зважаючи на 
заборону, відвідав Київ. Величезне враження на 
нього справили Софійський собор і Києво-Печерсь
ка лавра. Поет зацікавився подіями епохи Петра І, 
долею історичних постатей. Враження, пережиті 
ним, лягли в основу сюжету поеми «Полтава». Відві
дання могили князя Олега надихнули його на ство
рення «Песни о вещем Олеге».

А Карта подорожей Олександра Пушкіна під час 
його заслання на Південь Російської імперії 
(перша половина 1820-х рр.)

Олександр Фонік, ^ / ^ д ї н л ; ,  у  еклад і двох імперій (останню чверщь XVIII - перШд половина Ж е щ .)
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А «Пушкін на березі Чорного моря». Художник Іван Айвазовський (1887р.)

рю»). Врешті-решт 9 серпня 1824 р. Олександра 
Пушкіна звільнили зі служби і перевели на постій
не проживання до родинного маєтку Михайлівсь
кого у Владимирській губернії -  під нагляд поліції.

З Україною та морем поет попрощався віршем 
«Прощай, свободная стихия...». За роки, прожиті 
на українській землі, Олександр Пушкін здійснив 
19 подорожей, побував у 124 населених пунктах.

Було зроблено перші кроки в благоустрої вулиць. 
Після спроб покриття їх деревом деякі центральні 
магістралі почали мостити каменем, який привозили, 
як баласт, іноземні торгові судна, що прибували за зер
ном. Найскладнішою проблемою благоустрою міста 
було водопостачання. Криниці центральної частини не 
могли забезпечити одеситів в достатній кількості пит

ною водою. Її брали зі свердловин на Малому, 
Середньому і Великому Фонтанах і розвозили в боч
ках. Іноді водовози продавали воду гіршої якості, яку 
брали із найближчих джерел. Встановивши обман, 
покупці говорили: «Не фонтан». Цей вислів популяр
ний в Одесі і у наш час при виявленні недоброякісних 
продуктів і підробок.

А Узбережжя Великого Фонтану.
Поштова листівка другої половини XIX ст.

А Узбережжя Малого Фонтану.
Поштова листівка другої половини XIX ст.



Олександр “Вонік, У с к л а д і двох імперій (оетан н д мверщь XVIII- пЕРійа п олов и на ХЖеш.)

А Родинний герб графів Воронцових, виконаний 
художником Олександром Фадєєвим (1882 р.)

Нарвського п іх о тн о го  полку воював на Балканах 
проти Туреччини. У війні з наполеонівською 
Францією Михайло Воронцов, перебуваючи під 
командуванням князя Багратіона, брав участь у бит
вах при Смоленську, Бородино, Лейпцизі, Краоні, 
Парижі. У 1815-1818 рр. командував окупаційним 
корпусом у Франції.

У травня 1823 р. його було призначено ново
російським генерал-губернатором і повноважним 
намісником Бессарабської області. У маєтку дру
жини на Черкащині побудував перший пароплав 
на Дніпрі, який отримав назву «Пчёлка». Розви
вав вугільні копальні на сході губернії. За прав
ління Михайла Воронцова відбулося небувале до 
цього часу розширення торгового значення і 
збільшення добробуту Одеси, він клопотав про 
подовження термінів дії порто-франко, пільг 
окремим групам населення міста, опікувався міс
цевим Товариством сільського господарства. 
У 1828 р. за його участі розпочалося пароплав
ство на Чорному морі.

На Кримському півострові Михайло Воронцов 
розвивав виноробство і будував шосе. В Алупці у 
1828-1851 рр., за проектом англійського придворно
го архітектора Едуарда Блора, який спроектував 
Букингемський палац у Лондоні, спорудив Ворон- 
цовський палац -  одну з архітектурних окрас 
Кримського півострова. За його генерал-губернатор

А Граф Михайло Воронцов.
Художник Томас Лоуренс (1821 р.)

Воронцов Михайло Семенович (19.05.1772- 
18.11.1856) -  граф, представник відомого в Росії 
аристократичного роду, новоросійський генерал- 
губернатор та повноважний намісник Бессарабії 
(1823-1844 рр.), намісник на Кавказі (1844— 
1854 рр.), почесний член Петербурзької академії 
наук (1826 р.). Сприяв господарському розвитку 
Новоросійського краю, розбудові Одеси та інших 
міст Півдня.

Дитинство і юність провів з батьком у Лондоні, 
де здобув освіту. У 1803-1804 рр. воював на Кавказі. 
На Європейському континенті брав участь у битвах 
під Пултуськом, при Фрідланді. 1809 р. як командир

А Воронцовський палац в Одесі. Сучасне фото



А Пам'ятник новоросійському і бессарабському генерал-губернатору Михайлу Воронцову в Одесі. 
Скульптор Фрідріх Бруггер, архітектор Франс Боффо (1853 р.). Сучасне фото
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А Воронцовський палац в Алупці. Автономна Республіка Крим. Сучасне фото

ства сталося 6-річне нашестя сарани. У роки свого 
правління вживав активних запобіжних заходів 
проти перенесення чуми з Туреччини.

1844 р. Михайло Воронцов був призначений 
головнокомандуючим на Кавказі і кавказьким

намісником. За похід у Дарго йому було пожалуване 
звання світлішого князя (1845 р.). 26 серпня 1856 р., 
у день коронування імператора Олександра II, 
Михайлу Воронцову було надане звання генерал- 
фельдмаршала.
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А Соборна площа в Одесі. Фото початку XX ст.

А Палац Потоцьких в Одесі. Архітектор Франс Боффо (1823-1826 рр.). 
^  Нині Одеський художній музей. Сучасне фото
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Глава 11. Одеса -  «Південна Пальміра» Російської імперії

А Вид з Молдаванки. Фото 1869 р.

Благоустрій міста здійснювався, перш за все, в 
тих частинах, які прилягали до моря і були місцем про
живання привілейованих, заможних груп населення. 
Іноземні мандрівники називали тогочасну Одесу міс
том палаців і халуп. За розкішним фасадом приховува
лись райони, в яких панувала бідність та запустіння. 
Одним з таких була Молдаванка, яка поступово із 
передмістя перетворювалась в окраїну. Забудовувалась 
вона переважно скромними селянськими будиночка
ми. На незайнятій частині Молдаванки збирались 
тисячі підвід з волами і погоничами, які після тривалої 
і важкої дороги знову чекали на заробіток.

Низький санітарний рівень міста, а головне -  про
никнення збудників інфекційних захворювань із райо
нів -  джерел епідемій -  приносили місту важкі випро
бування. В 1812-1813, 1828-1829 і 1837 рр. в Одесі 
спалахувала епідемія чуми. Городя
нам доводилось боро
тися також із холе- ,
рою та іншими ін
фекційними хвороба
ми. Але найстрашніші

Михайлівська церква.
Архітектор 

Г. Торічеллі 
(1820-1829 рр.).
Малюнок Карла

Бассолі >

А Візник на Молдаванці. Фото кінц\я XIX ст.

наслідки були від чуми, що вирувала 
в 1812 р.

У сприятливі для розвитку 
економіки міста роки більшість 
одеситів одержували прибутки 
чи заробітну платню значно 
вищу, ніж в інших містах Росії.
Постійний попит на робочу силу 
визначав і порівняно високу плат
ню поденним робітникам. Один з

Медаль за 
припинення чуми в 

Одесі (1837р.) >

Міська лікарня. 
Архітектор Ж. Тома де 

Томон, І. Фраполлі 
(1806-1821 рр.).

5 Малюнок Карла Бассолі У

Ч Заклад мінеральних вод (1828 р.). 
Малюнок Карла Бассолі
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А Будівля Одеської міської публічної бібліотеки. Архітектор Фелікс Гонсіоровський (1883 р.).
Нині Одеський археологічний музей НАН України. Сучасне фото

мандрівників із захопленням писав у 1816 р., «що жити набагато краще, ніж у поміщицьких селах,
робітник в Одесі міг одержати 5-6 руб. асигнаціями у знайшло відображення в українській народній пісні,
день». Уявлення про Одесу, як про місто, в якому яка була записана на початку XIX ст.:

«Я в Одесі пробуваю,
А в Одесі добре жити,
Мішком хліба не носити,
На панщину не ходити,
Подушного не платити,
Ні за плугом, ні за ралом,
Називають мене паном».



- {Глава 12 V

Польський національно-визвольний ру% 
у правобережній Україні Повстання 1830-1831 рр.

( Т і  а відміну від Лівобережної України, Правобережжя в першій третині X IX  ст. не підлягало ре- 
формам, які б ставили собі за мету тіснішу його інтеграцію з рештою територій Російської 
імперії. Петербург мовчазно визнавав «польський» характер Південно-Західного краю і зали

шив практично незмінними права і привілеї місцевої польської шляхти, значна частина з яких були 
нащадками українських родів, полонізованих після прийняття католицької віри у  попередні століт
тя. Але їхній патріотизм не мав локального характеру, як серед дворянства Лівобережжя. Вони мрія
ли про відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 р. Тому в першій третині XIX  ст. Правобережна 
Україна була тереном активного польського національно-визвольного руху, який тут вилився у  пов
стання 1831 р., а після його придушення переживав ідеологічні зміни, враховуючи український чинник.

Після першого поділу Речі Посполитої в 1772 р. 
останній польський король Станіслав Август 
Понятовський (1764-1795 рр.) і прибічники реформ 
намагалися врятувати залишки колись могутньої 
держави та зміцнити її. Чотирирічний сейм 
(1788-1792 рр.) за ініціативою групи патріотично 
налаштованих реформаторів, очолюваних Ґуго 
Коллонтаєм, ухвалив 3 травня 1791 р. Конституцію,

А Громадсько-політичний діяч польського національного 
відродження другої половини XVIII ст.
Ґуго Коллонтай. Художник Юзеф Пешка (1812 р.)

А Останній король Речі Посполитої 
Станіслав Август Понятовський. 
Художник Марчелло Бочиареллі (1764 р.)

/ ю з
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А «Конституція З травня 1791 р.». Художник Ян Матейко (1891 р.)

яка запроваджувала обмежену монархію і декларува
ла особисті свободи та рівні права всім громадянам. 
Було проведено ряд реформ, спрямованих на послаб
лення позицій магнатської олігархії, посилення коро
лівської влади та зміцнення становища Речі Поспо
литої щодо Російської імперії.

Проти демократичних реформ Чотирирічного 
сейму і Конституції 3 травня виступили консерватив

ні шляхетсько-магнатські кола на чолі з Франціше- 
ком Ксаверієм Браницьким, Станіславом Щенсни 
(Феліксом) Потоцьким і Северином Ржевуським (Же- 
вуським) (всі -  з Правобережжя). 14 травня 1792 р. 
в містечку Торговиці (на тодішньому російсько- 
польському кордоні; тепер село Кіровоградської 
області) вони утворили Торговицьку конфедерацію і 
закликали імператрицю Катерину II допомогти у

А Сцена з російсько-польської війни 1792р. («Битва під Зеленцями»). Художник Олександр Орловський (1801 р.) 
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Улава 12. Польський національно-визвольний ру?су Правобережній ‘Україні. Повстання 1830-1831 рр.

поваленні конституційного ладу. 18 травня російська 
армія чисельністю 100 тис. чол. перетнула кордон 
Речі Посполитої, розпочавши таким чином росій
сько-польську віну 1792 р. Результатом Торговицької 
конфедерації став другий поділ Речі Посполитої 
Пруссією і Росією, затверджений сеймом у Гродні в 
1793 р. (до останньої відійшли Правобережна 
Україна та білоруські землі).

У відповідь на політику Торговицької конфеде
рації і розподіл країни вибухнуло повстання патріо
тичних сил, яке очолив Тадеуш Косцюшко -  військо
вий і політичний діяч Речі Посполитої, учасник 
Війни за незалежність СІЛА. 24 березня 1794 р. він у 
Кракові проголосив Акт повстання, присягнув сам, 
привів до присяги жителів і гарнізон. Цим актом, під
писаним усіма краків’янами, Тадеуш Косцюшко був 
проголошений «начальником повстання», і йому 
була надана вся повнота цивільної і військової влади 
в країні. 7 травня 1794 р. він видав Поланецький уні
версал, в якому селянам обіцялося особисте звіль
нення і зменшення повинностей.

Під командуванням Тадеуша Косцюшка пов
станці здобули декілька перемог над царськими вій
ськами, проте збройний виступ невдовзі був придуше
ний російсько-прусською армією. 10 жовтня 1794 р. 
в битві під Мацейовицями на підступах до Варшави 
тяжко поранений Тадеуш Косцюшко був узятий

А Тадеуш Косцюшко з орденами Цінцінната
і Virtuti Military. Художник Казимир Войняковський 
(початок XIX ст.)

А Фраицішек Ксаверій 
Браницький з дітьми

Герб Корчак 
(роду Браницьких) >•



Олександр Фонік, Ж йМ іщ у с к л а д і двох  імперій (оешаннд чверщь XVIII-пЕРШа полов и на XIX ещ )

А «Присяга Косцюіика на Ринку в Кракові 24 березня 1794р.». Художник Войцех Коссак (1911 р.)

у полон. За легендою, падаючи з коня, він вимовив 
сакраментальне: «Finis Polonie» («Кінець Польщі»), 
Так насправді й сталося: 25 листопада 1795 р. король, 
на той час уже вивезений на почесне ув’язнення до 
Гродна, підписав зречення від престолу. Після приду

шення повстання Росія, Австрія та Пруссія у 1795 р. 
здійснили третій поділ Речі Посполитої (до Росії 
відійшли Литва, Курляндія, Західна Білорусь та 
Західна Волинь), після чого ця держава припинила 
своє існування.

А Прапор Речі Посполитої Герб Речі Посполитої (1569-1795pp.)
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Річ Посполита 

після другого поділу

На карті позначено кордони 
Речі Посполитої, які були визначені 
Травневою Конституцією 1791 р., 

затвердженою Гродненським сеймом 
у 1793 р.

! | Річ Посполита

®  Великі міста 

о Міста

Пруссія

□  Швеція

[ [  Саксонія

□  Габсбурзька монархія

□  Росія 

Данія

©
Відень

©Кутна-Гора

Т авр

А Річ Посполита після другого поділу в 1793р.

Від часу повстання під проводом Тадеуша Кос- 
цюшка польський рух переживав глибокі ідеологічні 
зміни. Ідеали старої шляхетської Речі Посполитої були 
замінені загальноєвропейськими революційними гасла
ми «рівності, свободи і братерства» -  з тим, однак, що 
рівноправність мала поширюватися не лише на 
польську шляхту, а й на всі інші верстви і народи. 
Змінилася й роль «східних кресів» (рубежів), до 
яких належала Правобережна Україна. У порів
нянні з загальним занепадом громадського і куль
турного життя в австрійських і прусських частинах 
старої Речі Посполитої, «креси» стали центром 
нової польської культури. Польська панівна вер
ства використала наближення до імператора 
Олександра І щоб розвивати польську освіту в 
краї. Очолив цей рух князь Адам Єжи Чарторийсь- 
кий, міністр зовнішніх справ Росії у 1804-1806 рр. 
Сутність його політики полягала у вкоріненні 
польського духу і культури шляхом утворення роз
виненої системи шкільництва та освіти в правобе
режних губерніях. Завдяки дружнім стосункам з 
Олександром І у контексті цього проекту він доміг
ся створення у 1803 р. Віленського навчального 
округу (був його попечителем протягом двох деся

тиліть (до 1823 р.)). Головна віденська школа, згідно з 
актом Олександра І від 16 квітня 1803 р., була перетво
рена у Віленський університет, який став найбільшим 
освітнім осередком не тільки на колишніх польських 
землях, а й у всій Російській імперії.

А Аула (велика зала) Віленського університету. Сучасне фото \
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*

А Князь Адам Єжи Чарторийський. 
Невідомий художник (XIX cm.)

Чарторийський Адам Єжи (14.01.1770- 
15.07.1861) -  князь, польський та російський полі
тичний діяч. Після придушення повстання під керів
ництвом Тадеуша Косцюшка (1794 р.) перебував як 
заручник при дворі Катерини II. Став близьким 
дорадником імператора Олександра І, був членом 
таємного комітету і міністром закордонних справ 
Росії (1804-1806 рр.). З 1815 р. -  сенатор Царства 
Польського. Постійні порушення російським уря
дом польської конституції 1815 р. та наростання 
реакції спричинили перехід Адама Чарторийського 
до табору ліберальної опозиції. Під час польського 
повстання 1830-1831 рр. став керівником тимчасо
вого національного уряду, який виступав за віднов
лення Речі Посполитої у кордонах 1772 р.

Після поразки повстання очолював в еміграції 
консервативно-аристократичний табір. Розвивав 
програму відновлення незалежної Польщі за під
тримки західноєвропейських держав. До боротьби 
проти Російської імперії намагався залучити й укра
їнців. Серед близьких співробітників Адама Чарто
рийського були вихідці з України -  Францішек 
Духінський і Міхал Чайковський. Щодо українсько
го питання політичні плани Адама Чарторийського 
передбачали створення у Наддніпрянській Україні 
козацької держави, яка б перебувала у федеративних 
зв'язках з Польщею; Галичина мала ввійти до складу 
Польської держави.

2 0 в \

А Тадеуш Чацький. Художник Франц Юзеф Пічман 
(початок XIX cm.)

До складу Віленського навчального округу 
серед десяти західних губерній Російської імперії 
входили і три українські на Правобережжі. Однак 
місцева шляхта не дуже охоче відправляла своїх 
дітей на навчання до Віленського університету. 
Вона воліла розвивати свої власні елітарні 
навчальні заклади. Завдяки старанням попечителя 
Віленського округу князя Адама Чарторийського 
та його помічника, візитатора (куратора) шкіл 
Волинської, Київської і Подільської губерній, 
поміщика з Київщини Тадеуша Чацького польські 
магнати і шляхта розгорнули широку меценатську 
діяльність, завдяки чому вся Правобережна 
Україна покрилася густою мережею середніх шкіл, 
доступних для шляхетських дітей, де виховувалися 
польський патріотизм і створювалися засади 
польської культурної гегемонії. Вже 1809 р. у гім
назіях і школах Віленського навчального округу 
вчилося більше учнів, аніж у чотирьох разом узя
тих російських навчальних округах.

Вінцем зусиль польських патріотів на чолі з 
Адамом Чарторийським і Тадеушом Чацьким було 
заснування у 1805 р. ліцею в Кременці на Волині, 
який отримав статус вищого навчального закладу і 
невдовзі перетворився на провідний освітньо-куль-
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А Кременець. Художник Луї П’єр-Альфонс Бішебау 
(1830-і рр.). На другому плані -  споруди 
Кременецького ліцею

турний центр усього Правобережжя. Кременецький 
(Волинський) ліцей з його багатою бібліотекою і різ
ними допоміжними установами здобув собі славу 
«Волинських Афін».

Усі ці заходи ніяк не зачіпали місцеве україн
ське селянство. Ще до розпаду Речі Посполитої воно
було майже ПОГОЛІВНО закріпаченим. Не змінилося а  Великий двір Віленського університету. 
його становище і після приєднання Правобережжя до Малюнок з альбому середини XIX ст.

А Будівля Кременецького ліцею. Архітектори Паоло Фонтана і Павло Гижицький (1731—1743 рр.). Сучасне фото ^

___ ___________________________________________________________= І 2 0 9



Олександр Фонік, у складі двох імперій (останнії чверціь XVIII-ПЕРіа половина ХІХещ.)

и Г ----------------------- ----------------------  ------------------------------------------------------------------Росії. У народній пам’яті ще жила згадка про козаць
кі часи й польсько-українське протистояння. У 1820- 
1830-х рр. Правобережна Україна стала ареною 
селянських заворушень, очолюваних легендарним 
Устимом Кармалюком. Селянський рух під проводом 
Кармалюка, в якому взяли участь понад 20 тис. осіб, 
охопив усе Поділля, суміжні з ним райони Бессарабії 
та Київщини.

Протягом 23 років боротьби загони Устима 
Кармалюка здійснили понад тисячу нападів на помі
щицькі маєтки. Захоплені у багатіїв гроші та майно 
повстанці розподіляли між собою й іншими селянами, 
роздавали бідноті. Для боротьби з селянським рухом 
російський уряд у листопаді 1833 р. створив т. зв. 
Галузинецьку комісію. Хвиля повстань припинилася 
тільки зі смертю Устима Кармелюка у 1835 р.

Устим без акценту говорив не лише українською, а 
й російською, польською та їдиш. Епізод очної 
ставки Устима з рідними вже давно ввійшов до 
історичних анналів: навіть коли до нього, зрадів
ши, кинувся 8-річний син, Кармалюк продовжував 
наполягати на тому, що тут якась помилка. Знову 
опинившись у в’язниці, він спробував утекти, але 
був серйозно поранений. Його кинули до башти 
Кам’янець-Подільської фортеці, а згодом покарали 
101 ударом батога і затаврували розпеченим залізом.

За кількістю втеч з ув’язнення цей український 
Робін Гуд може дати фору найбільшим авантюристам 
в історії людства. Його чотири рази засуджували до 
сибірської каторги, але той невдовзі звідки тікав. Так, 
чергова втеча у виконанні Устима Кармалюка стала 
своєрідним шедевром. Виламавши ґрати, він зібрав у 
співкамерників сорочки, зв’язавши їх у суцільну 
мотузку, прив’язав до її кінця камінь і закинув його за

А Устим Кармалюк. Художник Василь Тропінін 
(1820-і рр.)

Кармалюк Устим Якимович (Кармелюк, Карме- 
нюк, родинне прізвище -  Карманюк; 10.03.1787- 
22.10.1835) -  подільський «останній гайдамака», ще 
за життя опоетизований та оповитий славою народ
ного месника. Народився в с. Головчинці Летичівсь- 
кого повіту Подільського воєводства (нині с. Кар- 
малюкове Жмеринського району Вінницької області) 
в сім’ї селян-кріпаків. Збереглися документи, які 
засвідчують, що в 1812 р. поміщик Пігловський за 
бунтарську вдачу Устима Кармелюка віддав того у 
рекрути, який, однак, невдовзі утік.

Повернувшись 1814 р. в рідні краї, він очолив 
повстанський рух селян, який поступово почав 
охоплювати Поділля. 1817 р. поліції вдалося спій
мати селянського ватажка. Спочатку Устима Кар
малюка засудили до страти, але в останній момент 
замінили її 10 роками каторги. Та вже невдовзі він 
знов утік і повернувся додому. Коли його вкотре 
спіймали, він назвався солдатом із Костроми.

А Печера Кармалюка зі штучним водоспадом
(скельний монастир). Село Маліївці Дунаєвецького 
району Хмельницької області. Сучасне фото
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частокіл огорожі. По цій 
мотузці Кармалюк та всі 
його співкамерники ви
бралися на волю.

Долаючи тисячі 
верст пішки, він повер
тався на Поділля і знову 
очолював повстанський 
рух. Загони Устима Кар- 
малюка здійснили понад 
тисячу нападів на помі
щицькі маєтки та еконо
мії, сільські й придорожні 
корчми, обійстя замож
них селян. Він мав широ
кі зв’язки, часто перехо
вувався в містечкових
євреїв та через них реалізовував відібране в поміщи
ків майно, надаючи їм покровительство за послуги. 
Найбільш інтенсивно Устим Кармалюк діяв у Лі- 
тинському та Летичівському повітах Подільської гу
бернії, також влаштовував напади у Балтському, 
Вінницькому, Могилівському та Проскурівському 
повітах й у Бессарабії.

Дивовижна доля і вдача Устима Кармалюка, 
його численні втечі створили йому в народі образ 
непереможного козака-характерника. І вбито його, 
за переказами, не звичайною кулею, а ґудзиком, 
адже тільки так і можна було вбити характерника. 
Фатальний постріл із засідки в ніч на 22 жовтня 
1835 р. зробив шляхтич Федір Рудковський у

А Башта, з якої втік ув’язнений Устим Кармалюк (Папська, у  народі Кармалюкова). 
Кам’янець-Подільський. Сучасне фото

с. Шляхові Коричинці Летичівського повіту По
дільської губернії (нині с. Волоське Деражнянського 
району Хмельницької області).

У 1833-1839 рр. діяло спеціальне слідство у спра
ві Кармалюка та його спільників -  Галузинецька комі
сія, сформована Летичівським та Літинським нижніми 
земськими судами. За час її діяльності за обвинувачен
ням або підозрою у зв’язках з Устимом Кармалюком 
проходило близько 20 тис. осіб. Український Робін Гуд 
став героєм численних народних пісень і переказів, а 
також творів художньої літератури, зокрема образ 
народного месника відобразили у своїх творах Михай
ло Старицький, Марко Вовчок та ін. Тарас Шевченко 
називав його «славним лицарем».

А Пам’ятник Устиму Кармалюку у м. Летичеві (1974 р.) на фоні башти та мурів замку XVI-XVII століть. 
Хмельницька область. Сучасне фото
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А Імператор Микола І  інформує військових у Петербурзі про початок повстання у Варшаві. 
Малюнок Георга Бенедикта Вундера (XIX ст.)

Російська адміністрація не вживала якихось 
заходів для того, щоб протистояти польським дома
ганням. Натомість польські революціонери усвідом
лювали, що без підтримки місцевого селянства їхня 
боротьба з самодержавством приречена на поразку. 
Антипольський фанатизм вони пов’язували лише з 
неосвіченістю селянських мас, відмінностями в 
обрядах між православними і католиками, мові й 
календарі. Слід було просвітити українських селян і 
священиків, переконати у необхідності співпраці з 
поляками, що обов’язково мало їх навернути до

А «Штурм Варшавського арсеналу».
^  Панорама Марцина Залеського (1831 р.)

______________________________

польської культури і польської справи. Погляди 
польських революціонерів були сповнені віри у 
силу раціоналізму і просвітництва.

У липні 1830 р. вибухнула революція у Франції, 
яка викликала ланцюгову реакцію. Наприкінці серп
ня спалахнула революція у Бельгії, яка перебувала в 
складі Нідерландів, внаслідок чого бельгійці 4 жовт
ня проголосили незалежність своєї держави, що було 
очевидним порушенням Священного договору 1815 р. 
Імператор Микола І, будучи його гарантом, наказав 
польській армії готуватися до походу на Бельгію, щоб 

придушити там революційний виступ. Утім поляки, 
зважаючи на успішне завершення революцій в 
європейських країнах, і розраховуючи на французь
ку допомогу, самі розпочали повстання проти 
російського уряду, який грубо порушував конститу
цію Царства Польського, обмежував діяльність 
сейму, пригнічував будь-які вияви національного 
життя. У польських патріотичних колах визрівало 
прагнення вийти зі складу Російської імперії та 
утворити власну незалежну державу.

Повстання спалахнуло 29 листопада 1830 р. 
у Варшаві, коли озброєний загін патріотично 
налаштованих змовників напав на палац царсько
го намісника великого князя Костянтина 
Павловича -  Бельведер і казарми російських 
військ. На їх заклик: «Поляки, до зброї!» відіук-
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А Взяття польськими повстанцями Варшавського арсеналу в ніч з 29 на ЗО листопада 1830 р. Літографія (XIX ст.)

А Взяття польськими повстанцями палацу Бельведер у ніч з 29 на ЗО листопада 1830 р. Літографія (XIX ст.)
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Л Палац Бельведер у Варшаві.
Сучасне фото

нулися тисячі варшав’ян. Внаслідок захоплення 
міського арсеналу й озброєння міських низів, перехо
ду на бік повстанців частини польських військ виступ 
набув масового характеру. Великий князь Костянтин 
разом з урядовими військами змушений був залиши
ти місто. Радикально налаштована частина повстан
ців, об’єднаних навколо «Патріотичного товариства» 
на чолі з Иоахимом Лелевелем і Маврикієм Мох- 
нацьким, охоплена ейфорією перемоги Листопадового 
повстання, обстоювала продовження боротьби до здо
буття повної незалежності, поміркована -  схилялася 
до угоди з російським імператором за умови дотриман

А Генерали на чолі Війська Польського.
Художник Януарій Суходольський

ня ним положень Конституції 1815 р. Але Микола І від
мовився від будь-яких переговорів з повстанцями, 
заявивши, що Польща має тільки дві можливості для 
вибору: безумовна капітуляція або знищення. У відпо
відь сейм негайно 25 січня 1831 р. ухвалив акт про дет- 
ронізацію Миколи І і заборону представникам династії 
Романових посідати польський престол.

На початку 1831 р. повсталі висунули гасло «За 
нашу і вашу свободу!», закликаючи поневолені наро
ди Російської імперії до спільної боротьби. Польсь
кий сейм утворив національний уряд на чолі з 
Адамом Чарторийським, який схвалив програму від-

I А Детронізація імператора Миколи І польськім сеймом. Літографія 1831 р. 
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А Історик і політичний діяч Йоахим Лелевель. 
Невідомий автор (після 1861 р.)

родження польської держави в кордонах 1772 р. 
У зв’язку з цим свої дії повстанці намагалися поши
рити за межі Царства Польського, перенести їх у 
Литву, Білорусію та Правобережну Україну, свідчен
ням чого стало надання депутатських місць представ-

А Генерал Юзеф Хлопицький, диктатор повстання 
1830-1831 рр. Художник Юліуіи Коссак

никам від цих земель у польському сеймі. За пропо
зицією члена уряду, голови «Патріотичного товарис
тва» Йоахима Лелевеля сейм звернувся до населення 
Правобережжя з закликом узяти участь у повстанні. 
Із Варшави на Волинь у квітні 1831 р. було послано кіль-

А Генерал Ян Скржинецький, головнокомандуючий 
польськими військами під час повстання 
1830-1831 рр. Невідомий автор (після 1831 р.)

А Генерал Генріх Дембінський,
один із керівників повстання 1830-1831 рр. 
Художник Генріх Родаковський (1852 р.)
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А Генерал Юзеф Дверницький. Невідомий художник 
(після 1831 р.)

катисячний загін польської кавалерії генерала Юзефа 
Дверннцького. Керівники польського повстання у 
Варшаві хотіли залучили на свій бік селян, а тому вима
гали, щоб магнати і шляхта принаймні пообіцяли прода
ти селянам частину землі, але ті на це не погодилися.

На допомогу повстанцям у Варшаві виступили 
озброєні польські шляхетські загони в багатьох місце
востях Правобережної України, а поміщики закликали

і ZA
NASZĄ WASZĄ

W OLNOŚĆ
А Знамено польських повстанців 

1830-1831 рр. (знамено
Лелевеля)

Герб польського повстання
1830-1831 рр. >

своїх підданих -  українських 
селян -  воювати за Польщу. На 
Правобережжі повстанням 
керував Союз вільних синів 
Поділля, що знаходився у 
Кам’янці-Подільському. У лютому 
1831 р. у м. Барі відбувся з’їзд організацій, які ство
рили повстанський центр. Керівниками повстання

І А Кам’янець-Подільська фортеця з боку Старого міста. Сучасне фото

2 1 б Ч  -  - _____  —
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на Київщині було призначено В. Тишкевича, на 
Волині -  Я. Малиновського, на Поділлі -  Я. Суля- 
тицького.

Однак масового повстання на Правобережжі 
шляхті підняти не вдалося. Нереальність розрахунків 
на підтримку українських мас виявилася невдовзі 
після початку виступів, які сприймалися як боротьба 
за чужу для себе «панську справу», що не могла при
нести їм визволення від кріпосного рабства. 
Українські селяни повірили не польській шляхті, а 
головнокомандуючому російськими військами, дис
локованими у Правобережній Україні, генерал- 
фельдмаршалу Фабіану Остен-Сакену, який у травні 
1831 р. звернувся до селянства Правобережжя з 
відозвою, що читалася у церквах та інших громад
ських місцях. У ній, між іншим, говорилося наступне: 
«Не вірте їм (польським повстанцям -  О Д ) і тих, які 
будуть намовляти і силувати до бунту, старайтеся 
схопити й доставити начальству. Ви вже ніколи не 
будете належати тим поміщикам, котрі повстануть 
проти законної влади».

Таким чином, за доноси селян на своїх панів, які 
брали участь у повстанні, або навіть арешт їх самих і 
передання російській владі, генерал-фельдмаршал 
обіцяв звільнення від підданства поміщиків. Селяни 
Київщини, Поділля та Волині, натерпівшись від 
зверхнього ставлення і сваволі польських землевлас
ників, відгукувалися на цю відозву.

На Лівобережжі, у Чернігівській та Полтавсь
кій губерніях царська влада використовувала 
інший чинник: прагнення місцевого населення до 
відродження козацтва. У травні 1831 р. тут розпоча
лося формування восьми 
кінних козацьких полків з 
місцевих козаків і селян по 
тисячі вояків у кожному під 
керівництвом малоросійсько
го генерал-губернатора Ми
коли Рєпніна, аналогічних 
тим, що з’явилися 1812 р. під 
час війни з Наполеоном. Вла
да у скрутний для себе час 
знову обіцяла відновлення 
козацтва.

За таких умов дії польсь
ких повстанців у Правобереж
ній Україні мали локальний 
характер і тривали недовго -  
неповних два місяці. Спочат
ку поляки здобули перемогу 
над росіянами в битві під Бо- 
ремелем та в кількох дрібних 
сутичках. 22 квітня 1831 р. 
вони зупинилися на відпочи
нок у Почаївському монасти

А Генерал-фельдмаршал князь Фабіан Остен-Сакен. 
Художник Джордж Доу

рі, який тоді належав монахам греко-католицького 
ордену василіан. Ченці прихильно поставилися до 
польських патріотів: допомогли провіантом, кіньми, 
фуражем та грошима. Крім того, 9 монахів-василіан 
та 45 монастирських підданих приєдналися до 
польського війська. Однак невдовзі генерал Юзеф 
Дверницький, оточений переважаючими силами про-

А «Почаївська лавра з півдня». Художник Тарас Шевченко (1846 р.)

___________ П У І
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А Польська карта повстання 1831 р. на Правобережній Україні

тивника, перейшов австрійський кордон. 12 травня 
4,7 тис. його вояків склали зброю в селі Клебанівка на 
Збаражчині. На Поділлі повстанці сподівалися ство
рити 20-тисячне військо й захопити Кам’янець-По- 
дільський, де збиралися розмістити свій «Централь
ний уряд для України».

А Палац Потоцькиху Тульчині (1792 р.). 
Вінницька область. Сучасне фото

До активних дій дійшло лише в Летичівському 
повіті, де Олександр Голинський організував парти
занський загін чисельністю 200 вояків. Однак під 
тиском росіян він також перейшов австрійський кор
дон і склав зброю. Незначними були виступи поля
ків і на Київщині, де повстанців очолив 80-річний 
генерал Бенедикт Колиско. Він сформував 11 кава
лерійських ескадронів, які, втім, не мали жодних 
шансів на успіх у зіткненнях із регулярними части
нами російської армії. Погана підготовка далася 
взнаки вже у першій битві з противником поблизу 
містечка Дашева на Поділлі, де повстанське військо, 
зазнавши незначних втрат, було розсіяне й перестало 
існувати. Отже, розрізнені виступи на Правобереж
жі, які тривали з початку квітня до середини червня 
1831 р. й охопили вісім окремих регіонів на Волині, 
Поділлі та Київщині, закінчилися поразкою. У них 
взяло участь 5627 осіб, у тому числі 4017 представ
ників дворянського стану (шляхта, поміщики) (74%) 
і 1273 селянина (23,4%).
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А «Битва під Сточеком». Художник Ян Розен (перша третина XX ст.)

Загалом повстання на Волині, Поділлі та Київ
щині було радше збройною маніфестацією, аніж 
справжніми бойовими діями. Позбавлені підтримки 
українських селян, польські партизани марно споді
валися на допомогу з Варшави, яка мала вислати 
сильне військове угруповання, досвідчених інструк
торів, зброю, боєприпаси тощо. Виступ у Правобе
режній Україні яскраво продемонстрував, що часи 
посполитого рушення давно минули, а особиста 
хоробрість та відвага не можуть замінити знання 
базових засад військового мистецтва.

Придушення повстання в Україні пришвидшило 
загальну поразку поляків у війні проти Російської 
імперії. Не дивлячись на мужній опір повстанців у 
Царстві Польському, яким у кількох боях (насамперед

битва під Сточеком) вдалося на деякий час зупинити 
росіян, поразка поляків під Остроленкою 26 травня 
1831 р. відкрила шлях царській армії на чолі з графом 
генералом Іваном Дибичем на Варшаву, в якій місцеві 
політичні фракції не могли дійти згоди. Зрештою, 
8 вересня російські війська під командуванням гене-

А «Битва під Остроленкою 1831 р.» 
Художник Кароль Малянкевич (1838 р.)

А Генерал-фельдмаршал граф Іван Дибич. 
Художник Джордж Доу
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А «Повернення частин польської армії з Вержбна». 
Художник Марцин Залеський (1831 р.)

рала графа Івана Паскевича (уродженця Полтави) 
штурмом взяли польську столицю й повстання було 
придушене. 5 жовтня залишки польського війська

чисельністю близько 20 тис. вояків перейшли кордон 
із Пруссією. Невдовзі капітулювали останні осередки 
опору повстанців -  фортеці Модлін та Замостя.

Царство Польське як окреме автономне держав
не утворення в складі Російської імперії фактично 
перестало існувати. Передусім було скасовано чин
ність польської Конституції, династичну унію та 
окрему церемонію коронації. Землі Царства Польсь
кого ставали складовою імперії, було ліквідовано 
польську армію, а десятки тисяч її солдатів та офіце
рів заслано до Сибіру та на Кавказ, закрито Вар
шавський університет. Імператор Микола І наклав на 
польські землі контрибуцію у розмірі 20 млн руб., 
зобов’язавши поляків утримувати у себе 100-тисячну 
російську армію. Як трофеї до Росії вивозилися куль
турні та історичні цінності, зокрема бібліотечні зіб
рання, музейні колекції тощо.

Паскевич Іван Федорович (19.05.1782- 
01.02.1856) -  військовий діяч, граф Ериванський 
(1828 р.), князь Варшавський (1831 р.). Народився 
у Полтаві, походив із відомого козацького стар
шинського роду. 1800 р. закінчив Пажеський корпус.
Учасник російсько-турецької війни 1806-1812 рр.
Під час російсько-французької війни 1812 р. заслу
жив ім’я «Хоробрий». З 1826 р. командував вій
ськами у Закавказзі, з березня 1827 р. -  намісник 
на Кавказі. За роки тривалої і вірної служби росій- 

I ському самодержавству дослужився до вищого гене- А Іван Паскевич. Художник Тарас Шевченко (1844 р.)

т \ І ~ .........~~~ "

ральського чину -  генерал-фельдмаршал (1829 р.). 
У 1831 р. Іван Паскевич керував придушенням 
польського національно-визвольного повстання, 
після чого був призначений намісником Царства 
Польського. Як на Кавказі, так і в Польщі боровся 
з визвольним рухом, проводив політику русифіка
ції. В 1849 р. війська під командуванням Івана 
Паскевича брали участь у придушенні революції в 
Угорщині. Під час Кримської війни 1853-1856 рр. 
був головнокомандуючим російськими військами 
на західних кордонах імперії та на Дунаї.

А Генерал граф Іван Паскевич. 
Художник Джордж Доу



Улава 12. Польський національно-визвольний рутсу Правобережній ‘Україні. Повстання

Ч Проект герба 
триєдиної Речі 
Посполитої, що був 
розроблений під час 
повстання 
1830-1831 рр. 
Поряд із польським 
орлом і литовським 
вершником 
зображений «герб 
Русі» -  київський 
архістратиг Михаїл

Придушивши виступи 
поляків, уряд жорстоко роз

правився з їх учасниками.
Репресивна машина Російської 

імперії була спрямована перш за все на злам опору 
середньої і дрібної шляхти. Більшість шляхтичів слу
жили управителями, були орендарями, підлеглими 
великих землевласників і виступали основним руші
єм повстання. 4 червня 1831 р. указом Сенату прого
лошувався акт «всемилостивого прощення обивате
лів», які добровільно засвідчать своє покаяння під
пискою про вірність. Утім, багатьох представників 
польської шляхти було кинуто до тюрем, заслано в 
Сибір чи переселено на Кавказ, віддано у солдати. 
Водночас були розроблені положення секвестру та 
конфіскації маєтків учасників повстання. У чималого 
числа шляхтичів влада конфіскувала земельну влас
ність й продала її російським дворянам, створивши 
таким чином острови російського землеволодіння 
серед польських поміщиків.

А Князь Микола Рєпнін (старший брат декабриста 
Сергія Волконського) у відставці.
Копія Тараса Шевченка з роботи Юзефа Горнута 
(1843-1844 рр.)

Петербург удався й до іншої тактики -  декласації, 
тобто позбавлення станових прав і привілеїв. Зокрема, 
в 1834 р. були утворені губернські спеціальні комісії 
для перевірки дворянського походження середньої та

А Козаки (унтер-офіцер і рядовий) українського козацького ополчення (1831-1838 рр.) \

- ........................................................................... ....................... ...... ............................................................  І 221
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А Миколаївський сквер навпроти 
Університету св. Володимира. 
Поштова листівка початку XX ст.

А Університет св. Володимира. Архітектори Вікентій 
і Олександр Беретті (1837-1843 рр.).
Поштова листівка початку XX ст.

дрібної шляхти на підставі розгляду 
актових і метричних книг. До 1850 р. 
близько 340 тис. безземельних шлях
тичів було виключено з родословних 
книг, багатьох переведено до селян
ського стану або вислано до міста.
Ті, що залишилися у селі, майже 
повністю розчинилася у місцевому 
середовищі й зукраїнізувалися.

Розправившись з повстанням, уряд 
не дотримався обіцянок Фабіана Остен- 
Сакена стосовно звільнення з підданства тих 
селян, які викривали польських змовників. Маєтки 
деяких засуджених за участь у повстанні перебрали 
родичі або конфіскувала держава, віддавши їх в оренду 
здебільшого іншим польським шляхтичам. Власники 
маєтків, як і орендарі, використовуючи свої зв’язки в 
урядових колах, мстилися тим селянам, які співпрацю
вали з російською владою й допомагали придушувати 
повстання. Становище посполитих стало ще гіршим, 
ніж напередодні виступу. Багато з них, зазнаючи зну
щань й позбавлені будь-якого захисту з боку місцевої 
влади, змушені були тікати на Південь України.

Російський уряд не виконав своїх обіцянок і сто
совно новосформованих козацьких полків. Після роз
грому повстання, побоюючись українського сепаратиз
му, шість козацьких полків було перетворено на регу
лярні військові формування, два інші переведено на 
Кавказ. Козаків, які протестували проти цього, було 
суворо покарано. Повернутися додому їм влада не до
зволила. Ті з них, які залишилися служити на Кавказі, 
від уряду отримали значні земельні наділи, і таким чи
ном у Терському війську з’явилися українські козацькі 
частини. Князь Микола Рєпнін, котрий наполягав на 
відновленні козацтва, був звинувачений в українському 
сепаратизмі й 1834 р. звільнений зі своєї посади. Зреш
тою, організація козацьких полків під час польського 
повстання виявилася черговою провокацією влади.

Після повстання 1830-1831 рр. російський уряд 
не тільки піддав репресіям значну частину його учас-

ш\

Ч Ювілейна монета України
«170 років Київському університету» 
(2004 р.). Реверс

ників, а й посилив русифікаторську 
політику на Правобережжі. У 1831 р. 
тут були закриті польські школи, 
натомість відкриті російські, а наступ

ного року російська мова була оголоше
на мовою діловодства в усіх адміністра

тивних установах. Віденський університет і 
польський Кременецький ліцей було закрито, а 

Католицьку духовну та Медико-хірургічну академії 
переведено до Петербурга. Центром науково-куль
турного життя і шкільництва в краї мав стати засно
ваний 1834 р. у Києві на базі вищезазначених закри
тих навчальних закладів Університет св. Володимира, 
який за словами міністра народної освіти Сергія Ува- 
рова мав «поширювати російську освіту й російську 
народність на спольщених землях Західної Росії».

Коли Київський навчальний округ очолив київ
ський, подільський і волинський генерал-губернатор 
Дмитро Бібіков (1848-1852 рр.), культурний тиск на 
сполонізовану еліту Правобережної України поси
лився ще більше. Середні навчальні заклади для 
польської молоді були перетворені в гімназії, з метою 
відірвати молодь від впливу родини було запровад
жено систему закритих навчальних закладів -  пан
сіони і конвікти.

Для посилення російської влади в українських 
губерніях, особливо правобережних, і недопущення в 
майбутньому подібних повстань, Микола І збільшив 
кількість розташованих там військ. Під особистим на
глядом імператора в Києві, на Печерську, з 1830-х рр. 
до 1852 р. здійснювалася масштабна реконструкція 
фортеці -  однієї з найбільших у світі кам'яно-земля- 
них фортифікаційних споруд. Це місто мало стати 
оплотом самодержавства у Південно-Західному краї. 
Для контролю за рухом населення було запровадже
но паспорти.
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А Київсько-Печерська фортеця. Сучасне фото

Поразка повстання 1830-1831 рр. ще раз дове
ла польським революціонерам, що без підтримки 
посполитих їхня боротьба приречена на поразку. 
Ці настрої якнайточніше передав поет Зигмунд 
Красинський, який у своїх «Псалмах майбутнього» 
(1845 р.) писав, що врятувати Польщу може «єдине 
тільки, єдине чудо: з польською шляхтою -  польсь
кий люд». їх не зупиняла та перешкода, що місцеве 
населення розмовляло не польською, а україн
ською мовою. Мовні відмінності вони вважали 
лише різницею у діалектах, які не мали самостійно
го політичного значення.

У творах «української школи» у польській літе
ратурі (головними її представниками були поети 
Юзеф Богдан Залеський, Северин Гощинський, 
Юліуш Словацький; а деякі з них, як Тимко Падурра, 
Антін Шашкевич і Спиридон Осташевський, навіть 
намагалися писати свої твори українською мовою),

V

А Поет і драматург Зигмунд Красинський. 
Невідомий автор

яка виникла серед вихованців Кременецького ліцею, 
виразно проявилося романтичне захоплення Украї
ною, її природою та історією. Основу політичної ідео
логії цього гуртка становив міф про колишню Річ 
Посполиту як про нібито братній союз трьох народів -  
польського, литовського й українського. Українська 
школа надала нового звучання легенді про Мусія 
Вернигору -  українського козака, який прагне слу
жити братерському польсько-українському союзу 
проти деспотичної Москви. У поетичній версії

А Польський поет української школи Юзеф Богдан 
Залеський. Художник Максиміліан Фаянс 
(друга половина XIX ст.)

А Польський поет української школи 
Фома (Тимко) Падурра.
Невідомий автор
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Ч Автограф Юліуьиа 
V* Словацького

А Будинок-музей Юліуіиа Словацького у Кременці. 
Тернопільська область. Сучасне фото

А Поет і драматург Юліуіи Словацький.
Невідомий автор (після 1849 р.)

Юліуша Словацького образ Вернигори виріс до 
міфічного пророка, духовного гетьмана України, а його 
пророцтва -  у цілу апокаліптичну пісню про Україну.

Невдача 1830-1831 рр. та російські репресії не 
зупинили польських революціонерів. Центр їхньої

діяльності був перенесений в еміграцію. 
У Парижі вона зосереджувалася навколо 

постаті Адама Чарторийського, який став «не- 
коронованим королем» польських емігрантів. Поет 
Адам Міцкевич, котрий 1832 р. оселився в Парижі, 
співпрацював з діячами польської і литовсько- 
білоруської еміграції, займався політичною публіцис
тикою.

j m
Міцкевич Адам (24.12.1798-26.11.1855) -  один 

із найвидатніших польських поетів, засновник польсь
кого романтизму, діяч національно-визвольного руху. 
У світовій літературі порівнюється з Джорджем 
Байроном та Иоганном Ґете. Насамперед відомий як 
автор поетичної новели «Дзяди» (пол. «Dziady») та

22А

А Родоначальник польського романтизму Адам 
Міцкевич. Невідомий автор (1827р.)
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«Пан Тадеуш»
Адама Міцкевича.

Титульна 
сторінка першого 
видання (1834 р.) >

національного епосу 
«Пан Тадеуш» (пол.
«Pan Tadeusz»), який 
вважають останнім ве
ликим епосом шляхет
ської культури Речі 
Посполитої.

Народився поет 
на хуторі біля Ново- 
грудка (Білорусія), в 
сім'ї адвоката та 
збіднілого білорусь
кого шляхтича Ми
коли Міцкевича.
Рано втратив
ши батька, Адам 
Міцкевич ще з дитинства 
привчався до самостійного 
життя. У 1815 р. його було зачислено «казеннокош
тним» студентом до Віленського університету За 
організацію й участь у підпільних товариствах 1824 р. 
був висланий у віддалені губернії Царства Польсько

Автограф Адама 
Міцкевича
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го, а згодом у листопаді прибув до Петербурга, звідки 
потрапив в Одесу, де працював учителем у Рі- 
шельєвському ліцеї. В Україні він перебував понад 
дев'ять місяців, постійно цікавлячись суспільним і 
культурним життям, фольклором та історією. Тут було 
написано більшість його сонетів, у тому числі 
«Кримських», балади «Воєвода» і «Дозор».

У 1825 р. під час переїзду на роботу до Москви 
у Харкові познайомився з письменником Петром Гу- 
лаком-Артемовським, що посприяло виходу балади 
«Пані Твардовська» українською мовою. Після 
переїзду у квітні 1828 р. до Петербурга він вста
новлює дружні стосунки з Олександром Пушкіним, 
перекладає його вірші польською мовою. У журна
лах та альманахах у період 1826-1830 рр. друкува
лися такі твори Адама Міцкевича, як «Фарис», 
«Конрад Валленрод», «Дзяди». Епіграфом до циклу 
«Кримських сонетів» стали слова Й. Ґете: «Хто хоче 
зрозуміти поета, повинен вирушити в його країну».

За поему «Конрад Валленрод» Адам Міцке- 
вич зазнає переслідувань. У травні 1829 р. він ряту
ється виїздом за кордон. Ця подія була фатальною 
в його житті: після цього поет вже ніколи не зміг 
повернутися до Литви та Польщі. У 1840-1842 рр. 
він читає курс слов’янської літератури в Коллеж- 
де-Франс у Парижі. Там 1834 р. була видана його 
поема «Пан Тадеуш».

Творчість Адама Міцкевича відома в Україні з 
20-30-х рр. XIX ст. завдяки перекладам і переспівам

А «Адам Міцкевич на скелі Аюдаг». Художник 
Валентій Ванькович (1827-1828рр.)

А Будинок-музей Міцкевичів у Новогрудку.
Гродненська область (Білорусь). Сучасне фото

А Пам’ятник Адаму Міцкевичу (Колона Адама 
Міцкевича ) у Львові. Скульптор Антон Сулима 
Попель (1903-1904 рр.). Сучасне фото

Петра Гулака-Артемовського, Левка Боровиковсь- 
кого, Опанаса Шпигоцького. Згодом його твори 
перекладали Іван Франко, Леся Українка, Микола 
Бажан, Андрій Малишко, Іван Драч. Переклад архі- 
твору Адама Міцкевича, великої епічної поеми «Пан 
Тадеуш», який здійснював Максим Рильський від 
середини 1920-х до початку 1960-х рр., одноголосно 
визнаний фахівцями за найкращу інтерпретацію 
поеми іншою мовою.

Хоча Адам Міцкевич і вважається польським 
поетом, адже всі його твори написані польською 
мовою, деякі автори через місце народження, освіту 
та дитинство вважають його білорусом.
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А Польський революціонер Піимон Конарський.
Невідомий автор (після 1839 р.)

Україна й надалі продовжувала посідати вагоме 
місце у програмних цілях польського незалежниць- 
кого руху. Радник Адама Чарторийського Францішек 
Духінський був автором теорії, яка доводила расову 
спорідненість поляків та українців, і заперечувала 
слов’янський характер росіян (стверджувалося, що 
росіяни, як нащадки кочових народів, ближчі до 
фінів і татар, аніж до білорусів та українців). 
Майбутні польсько-українські стосунки, на думку 
Францішека Духінського, мали б будуватися за зраз-

А Кафедральний костел Св. Софії у  Житомирі. 
Гравюра XIX ст.

22б\__________________________

ком Гадяцької угоди 1658 р., тобто перетворення 
польсько-литовської Речі Посполитої у федерацію 
трьох держав -  Польщі, Литви й України.

Якщо діяльність паризької еміграції зосереджу
валася на пошуку підтримки з боку західних держав, 
то польська революційна група «Молода Польща» у 
Швейцарії займала більш радикальну позицію. У се
редині 1830-х рр. вона відрядила одного зі своїх ліде
рів Шимона Конарського у Правобережну Україну з 
метою налагодити тісніші зв’язки між патріотично 
налаштованою польською шляхтою і місцевим укра
їнським селянством. У 1835-1837 рр. Шимон 
Конарський створив мережу конспіративних органі
зацій у Києві, Бердичеві, Житомирі, Кременці та 
інших містах краю. Після викриття його діяльності 
1839 р. він був розстріляний у Вільні.

На дії польських революціонерів російська 
влада відповідала посиленням репресій. З метою 
послаблення економічних позицій польської шляхти 
генерал-губернатор Дмитро Бібіков у 1847-1848 рр. 
провів т. зв. інвентарну реформу. Спеціальний 
комітет виробив перелік селянських повинностей, 
збільшувати які поміщики не мали права. Всі інші 
повинності було ліквідовано, заборонялося вико
ристання жінок на важких роботах. Згідно з «ін
вентарними правилами», панщина не повинна була 
перевищувати трьох днів; поміщики не мали права 
самовільно віддавати селян у рекрути, засилати до 
Сибіру, втручатися в особисте життя своїх підда
них і карати їх без суду. Реформа полегшила стано
вище українського селянства, утім утиски тривали. 
У результаті, між 1845 і 1848 рр. в краї було зафік
совано 55 селянських повстань. Зрештою, польсь
кій шляхті і магнатам завдяки своїм впливам вда
лося у 1855 р. припинити дію цих нововведень. 
Наступний київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор князь Іларіон Васильчиков під 
тиском землевласників видав «доповнення» до 
«інвентарних правил», які практично звели нані
вець обмеження поміщицької сваволі. Селяни від- 
реагували на посилення гніту численними завору
шеннями, які придушувалися поліцейськими та 
військовими підрозділами.

Як писав історик Ярослав Грицак, «Правобережна 
Україна протягом 1830-1840-х рр. була полем битви 
між російськими і польськими впливами. Обидві сто
рони сходилися між собою у запереченні прав україн
ців на вільний самостійний розвиток. Але той факт, 
що Правобережжя стало тереном взаємної боротьби 
поляків і росіян, не дозволив перетворити українське 
питання у внутрішню проблему Російської імперії, 
що мало винятково важливе значення для подальшо
го формування українського національного руху».
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Зафнощшнсъщ $емлі: 
від «будшпелів» до $ю ш  народів»

(Т Г аселення західноукраїнських земель після приєднання їх до Австрійської імперії, попри утиски
з боку властей, перебувало в кращому становищі, ніж їхні побратими в Наддніпрянщині, які 
піддавалися набагато жорстокішому і послідовнішому ущемленню своїх національних прав з 

боку російського самодержавства. Імперія Габсбургів як європейська держава була спадкоємницею 
римської правової системи, що чітко визначало правову структуру суспільства, а це відкривало, нехай 
обмежені, перспективи національного розвитку. Саме західноукраїнські землі стали об’єднавчим 
центром, з якого почалося активне національне відродження. З часу «Весни народів» 1848 р. вимога 
поділу Галичини на дві частини й утворення з українських земель Австрії окремої провінції розгляда
лася як мінімальна політична програма галицьких українців аж до розпаду Австро-Угорської імперії у  
1918р.

Із розвитком, хоч і повільним, капіталістичних 
відносин і зростанням чисельності інтелігенції, під 
впливом антикріпосницької боротьби селянства, а 
також передових, революційних ідей, які йшли з 
Західної Європи, на західноукраїнських землях, особ
ливо в Галичині, розгортався національно-визвольний 
рух. Значна частина української молоді й греко-като- 
лицького духовенства прихильно поставилася до

польського повстання 1830-1831 рр. У 30-40-х рр. 
XIX ст. в польських таємних організаціях і гуртках 
(«Союз друзів народу», «Співдружність польського 
народу», «Союз вільних галичан», «Союз синів 
Вітчизни» та ін.), які діяли у Львові, Самборі, 
Перемишлі, Тернополі, брали участь і українці, особ
ливо представники студентства. Так, 12 українських 
семінаристів увійшли до «Союзу друзів народу»

А Панорама Львова. Сучасне фото
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А Палац намісників (губернаторів) Королівства Галичини та Володимирії у Львові 
(1821 р.; нині Львівська обласна рада). Літографія Кароля Ауера (1837-1838 рр.)

відродження в західноукраїнських землях полягала в 
тому, що основним носієм української національної 
ідеї було духовенство. Тісно пов’язана з народом греко- 
католицька церква, починаючи з кінця XVIII ст., все 
виразніше виступала як сила, яка рішуче стояла на 
боці українців в їх протидії денаціоналізації. Цій цер
кві належала провідна роль у піднесенні національної 
свідомості населення Західної України.

Як зазначив історик Ярослав Грицак, греко- 
католицьке духовенство «з одного боку, не засимілю-

валося і зберегло свою 
етнічну окремість, з 
іншого, являло собою 
єдину еліту руського сус
пільства. Його патріо
тизм мав релігійний 
характер. Віросповідання 
слугувало надійним і 
простим способом само- 
ідентичності руського 
населення, оскільки інші 
етнічні групи -  поляки, 
мадяри, німці -  належали 
переважно (у польському 
випадку виключно) до 
римо-католицької цер
кви. Іншим очевидним 
способом самоідентич- 
ності у щоденному житті 
виступала мова... Належ
ність до східного обряду

(Львів), що входив до складу «Товариства польських 
карбонаріїв». Об’єднання виступало за скасування 
кріпосництва, встановлення республіки і демокра
тичних свобод. Українські члени «Союзу» не погод
жувалися зі своїми польськими товаришами, ніби 
населення Східної Галичини -  це частина польської 
нації, і відстоювали національну окремішність та 
права українського народу.

Одночасно з польським розвивався й україн
ський національний рух. Специфіка національного

А Собор Св. Юра у Львові (1744-1762 рр.). Літографія Кароля Ауера (1837 р.)
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А Панорама Перемишля. Республіка Польща. Сучасне фото

успадковувалась -  греко-католики не могли хрестити 
свою дитину у латинському обряді. Тому релігійна 
ідентичність зберігалася навіть при мовній і культур
ній асиміляції».

Центром першої хвилі національного відрод
ження став Перемишль, який називали «Атенами над 
Сяном». 1816 р. з ініціативи священика Івана 
Могильницького тут виникла перша в Галичині про
світницька організація «Товариство галицьких греко- 
католицьких священиків для поширення письмами 
освіти і культури серед вірних», навколо якої гурту
валося патріотично налаштоване греко-католицьке 
духовенство. Її члени ставили за мету писати й поши
рювати серед селян релігійні тексти українською 
мовою. Товариство видало кілька молитовників і бук
варів. У 1829 р. Іван Могильницький написав науко
вий трактат польською мовою «Розвідка про руську 
мову», в якому обстоював ідею самобутності україн
ської мови, вказував на її відмінність від польської та 
російської, обґрунтовував її рівноправне місце серед 
інших слов’янських мов.

У 1820-1830-х рр. навколо перемишльського 
єпископа Івана Снігурського згуртувалося невелике 
коло представників національно свідомої інтелігенції -  
Йосиф Левицький (філолог), Йосиф Лозинський 
(етнограф), Антін Добрянський (історик) і Іван 
Лаврінський (філолог), які заклали підвалини куль
турного відродження західноукраїнських земель. 
Вони приступили, насамперед, до створення початко
вих шкіл для місцевого населення. З ’являються 
перші граматики української мови Івана Могиль

ницького (1823 р.), Йосифа Лозинського (1833 р.), 
Йосифа Левицького (1834 р.). Водночас виходять 
друком збірки народної творчості -  «Пісні польські і 
руські люду галицького» Вацлава Залеського (1833 р.), 
що була першим виданням народної поезії в

А Іван Могильницький. Невідомий автор \

________ — _______ /ж
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А Вацлав Залеський А Іоаникій Базилович А Адольф Добрянський

Пам ’ятник 
Олександру 
Духновичу у 
Мукачевому 
( 2 0 0 7  р . )

А Олександр Духнович

Галичині, вихід якої для краю мав таке ж значення, як 
«Малороссийские песни» Михайла Максимовича 
для Наддніпрянщини, а також «Руське весілля» 
Йосифа Лозинського (1835 р.).

Великих зусиль для піднесен
ня національної свідомості доклали 
«будителі» на Закарпатті -  Іоани
кій Базилович, Олександр Дух
нович (автор вірша «Я русин був, 
єсмь і буду»), Михайло Лучкай, 
Адольф Добрянський. Вони поста
вили за мету впровадження україн
ської мови в освіту, пресу, літерату
ру, популяризацію місцевої історії 
як частини історії України. Зокре
ма, священик Михайло Лучкай 
надрукував першу в Австрії лати- 
номовну «Граматику слов’яно- 
руської мови» (1830 р.). Знамен
ною подією в культурно-освіт- 
ньому житті західноукраїнських 
земель став вихід друком україн

ського букваря Олександра Духновича в 1847 р.
На початку 1830-х рр. на арену національного 

життя виступає нове покоління інтелігенції, студен
тів Львівського університету, вихованців Львівської

И

А Будинок, де жив і працював Йосиф Лозинський. А Хустський замок. Гравюра (XIX ст.)
Яворів Львівської області. Сучасне фото
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Ч Латиномовна 
«Сгаттаґіса 
8Іаго-гиґІгепа» 
(укр. «Граматика 
слов ’яно -руська ») 
Михайла Лункая 
( 1830р .)

В и  Р А Е

ТУРІ* яке. иНІУЕЕЗІТАТІ» ГМТІЕМ«.
1 8 3 0.

греко-католицької се
мінарії -  гурток на 
чолі з Маркіяном 
Шашкевичем (1811— 
1843 рр.), Яковом 
Головацьким (1814— 
1888 рр.) та Іваном 
Вагилевичем (1811— 

1866 рр.). За те, що засновники 
іуртка розмовляли в університеті й семінарії україн
ською («руською») мовою, він був прозваний реакцій
ними студентами «Руською трійцею» (як напівлегальне 
демократично-просвітницьке та літературне угрупован
ня діяло у Львові в 1833-1837 рр.). На відміну від стар
шого покоління, котре було тісно пов’язане з церковни
ми традиціями і старослов’янською церковною мовою, 
молоді «будителі» прагнули впровадити в тогочасну 
літературу народну мову, зокрема, Маркіян Шашкевич 
писав: «Я пробував своїх сил в українській мові як своїй 
рідній, що різниться від великоруської і церковної мови, 
і думав закласти під її розвиток, щоб зарадити недоста
чі української літератури».

Поява «Руської трійці» до певної міри була 
спричинена утворенням у Галичині мережі таємних 
польських організацій, які після поразки повстання 
1830-1831 рр. готували ґрунт для нового національ
ного виступу. Члени «Руської трійці» були вхожі до 
їхніх кіл, що, з одного боку, надихало її патріотични
ми почуттями під впливом польських активістів, а з

А Меморіальна дошка з зображенням членів «Руської 
трійці» на будівлі Львівської національної наукової 
бібліотеки імені В. Стефаника

іншого, показувало їй байдужість або навіть воро
жість польських конспіраторів до українських націо
нальних потреб. Але найбільший ідейний вплив на 
молоду інтелігенцію мало знайомство з тогочасною

А Іван Вагилевич А Маркіян Шашкевич А Яків Головацький
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ДНІСТРОВАЯ.

ЖисЬспіГфс ЯЗо1Г*.2іе*<г.

у  БУДИМО
П и с ь м о м  Корол. Всеучилища Псштжского 

1 8 З Т.

Л Обкладинка збірки «Русалка Дністровая»

європейською літературою, передусім -  з творами 
представників чеського і словацького національного 
відродження. Не дивно, що свій політичний ідеал діячі 
«Руської трійці» бачили у слов’янській федерації.

У 1834 р. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич 
та Яків Головацький підготували рукописну істори- 
ко-літературну збірку «Зоря», до якої ввійшли біо
графія Богдана Хмельницького, оповідання і народні 
пісні, присвячені боротьбі українського народу під 
проводом цього визначного гетьмана, вірш про 
Северина Наливайка, оповідання про опришків. 
Однак його вихід друком був заборонений цензурою. 
Австрійська влада боялася, що український рух, який 
зароджується у Галичині, може бути спрямований 
Росією проти самої Австрії. Проти видання збірки 
виступила й греко-католицької ієрархія, побоюю
чись, що її вихід поставить під сумнів лояльність 
духовенства та русинів до Відня.

Нову спробу донести до читача свої погляди і 
почуття члени «Руської трійці» здійснили в 1837 р., 
видавши у Будапешті збірку «Русалка Дністровая», 
що стало найбільш значною заслугою цього гуртка. 
Це була «перша заявка народу Західної України про 
своє існування, про свою національну гідність». 
У збірці, яка хоч і не відзначалася високим літератур
ним рівнем, містилися українські народні думи, істо
ричні пісні, обрядові пісні-колядки, веснянки, весільні 
пісні, колискові, оригінальні поезії і прозові твори,

А Музей «Русалки Дністрової» (1987р.), розташований А Біля входу в Музей «Русалки Дністрової»,
у дзвіниці церкви Святого Духа. Львів. Сучасне фото Львів
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переклади сербських народних пісень, уривки давніх 
рукописів та ін. Більшість з уміщених у ній матеріалів, 
як писав Іван Франко, характеризувалися «незначним 
змістом» та «неясними думками». Однак це не заважа
ло Франкові назвати «Русалку Дністровую» «явищем 
наскрізь революційним». Її революційність полягала у 
розриві зі старою традицією літератури церковносло
в’янською мовою. Один з укладачів збірки Яків Голо- 
вацький так охарактеризував її значення: «Русалка 
Дністровая» запалила вогонь, який створив очі кож
ному письменному чоловікові...».

Ця збірка ввела народну мову галицьких руси
нів у літературу і довела, що між нею і мовою україн
ців з Російської імперії немає суттєвих відмінностей, 
а отже, галичани і наддніпрянці становлять один і той 
самий народ. У передмові Маркіян Шашкевич писав, 
що розглядає діяльність гуртка як складову частину 
громадських, культурно-освітніх, наукових сил 
Наддніпрянщини. Публікація творів інших слов’ян
ських авторів, перекладів сербських народних пісень 
засвідчувала також прихильність «Руської трійці» до 
ідеї всеслов’янського єднання. Тому її поява стала 
віхою у розвитку українського національного руху в 
Галичині.

Видання «Русалки Дністрової» не пройшло без
карно для її авторів. Ставлення австрійської влади до 
діяльності «Руської трійці» найкраще передали слова 
тодішнього начальника львівської поліції: «Ми ледве 
даємо собі ради з однією нацією (поляками -  ОД), 
а ці дурні голови хочуть ще розбудити мертвопохова- 
ну руську націю». Влада, схаменувшись, заарештува
ла весь тираж збірки, що залишився (в Галичині й 
Наддніпрянській Україні розійшлося лише 200 при
мірників), а над трьома її упорядниками було прове
дене слідство. Маркіян Шашкевич після висвячення 
на священика був переведений в одну з дрібних пара
фій, де він, виснажений працею та постійними злид
нями, помер у 32-річному віці. Якову Головацькому 
тривалий час не надавали сану священика, а Іван 
Вагилевич, щоб уникнути переслідувань, вирішив 
перейти на протестантську віру (лютеранство).

Після розправи над «Руською трійцею» подаль
ший поступ національного відродження в Галичині 
відзначався дуже скромними масштабами. У 1839 р. 
львівський митрополит Михайло Левицький висту
пив з протестом проти ліквідації російським самодер
жавством греко-католицької церкви на Волині.

Багато робив для піднесення національної сві
домості українців брат одного з очільників «Руської 
трійці» Іван Головацький, який уклав літературно- 
фольклорний альманах «Вінок русинам на обжинки» 
(вийшов двома томами у 1846-1847 рр. у Відні). 
Примітно, що кошти від реалізації першої книжки 
планувалося передати на допомогу селянам Галичи
ни, які постраждали від повені. Видання містило

І ' .УСИНАМЬ НА О І і Ж І Ш К И
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Черенками О. О. Мемітарнсгонь.
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А Титульна сторінка альманаху
«Вінок русинам на обжинки» У

_________ ___________ _ ___________________

А Яків Головацький, ректор Львівського університету. 
Зображення першої половини 1860-х рр.



Олександр Фонік, у  складі двох імперій (останнії чверщь XVIII-пЕРШа половина XIX ещ.)

А «Весна народів». З картини 1848 р.

народні казки, пісні, легенди, літературознавчі розвідки. 
Тут було вперше надруковано кілька поезій Маркіяна 
Шашкевича. Альманах відіграв значну роль у культур
ному житті українців Галичини, донісши до читачів, хоч 
із запізненням, головні ідеї «Руської трійці».

В умовах, коли українське національне відрод
ження не вирізнялося силою, Яків Головацький у своїй 
статті «Становище русинів у Галичині» (1846 р.), опуб
лікованій під псевдонімом Гаврило Русин у лейпціг- 
ському журналі «Річники слов’янської літератури, 
мистецтва і науки», запропонував нову тактику роз
витку національного руху. Автор фактично вперше 
сформулював і проголосив соціально-економічні й 
політичні програмні вимоги українського національ
но-визвольного руху у Східній Галичині.

Стаття була наповнена гострою критикою поло- 
нізаторської політики польських правлячих класів та 
вислужництва і злочинної байдужості верхівки 
греко-католицької церкви до розвитку національної 
культури. Коли інші слов’янські народи пробудилися 
до нового життя, галицькі русини, писав Яків Голо
вацький, «під ласкавим пануванням Австрії живуть

І без літератури, без часопису, без національної освіти, 
без шкіл, як варвари... Інтелігенції ж бракує необхід
ної моральної сили, знання справи, любові до бать
ківщини і самопожертвування». Але його критика не

І торкалася австрійського уряду. Навпаки, у своїй стат

2 З А

ті Яків Головацький пропонував Відню взяти націо
нальний розвиток галицьких русинів під свою про
текцію, у винагороду за їхню лояльність і непіддатли
вість на польські «революційні махінації». Стосовно 
русинів Австрія повинна слідувати принципам полі
тики Йосифа II.

За таким власне сценарієм розвивалися події в 
Галичині під час революції 1848 р. -  «Весни народів». 
Революційні виступи у Відні, столиці Австрійської 
імперії, розпочалися 13 березня 
після того, як надійшло пові
домлення про ліквідацію мо
нархії у Франції. Під тис
ком повсталого народу ім
ператор Фердінанд І по
годився надати конститу
цію і скликати Установчі 
збори. Одночасно з подіями 
у Відні розпочалися націо
нально-визвольні виступи: 
революція охопила 
Угорщину, у Празі ак-

Австрійський талер 
1842 р . з портретом
імператора

Фердінанда І  >
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А Австрійський імператор Фердінанд І (1835-1848рр.). 
Художник Франческо Хайес (1840 р.)

тивізувалися чеські ліберали, хорвати заявили про на
мір створити власну державу, а в австрійських володін
нях в Італії розпочалося повстання.

У західноукраїнських землях оновлення суспіль
но-політичного життя почалося з політичних реформ, 
що стали наслідком тих подій. Саме тоді дійшло до 
остаточного розмежування між польським та україн-

Указ імператора 
Фердинанда І  від 

15 березня 1848 р.
про скликання 

конституційного 
зібрання

ським національни
ми рухами. Неза
баром після вибуху 
революції у Відні в 
Галичині 15 квітня 
1848 р. була скасо
вана панщина -  на 
п’ять місяців рані
ше, аніж по всій 
Австрійській імпе
рії. Приводом для 
такої поспішності 
було бажання га
лицького намісни
ка графа Франца 
Стадіона фон
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Вартгаузена,
прихильного до українців, перехопити ініціативу і 
випередити польську шляхту, яка зі страху перед 
повторенням т. зв. «мазурської різанини» 1846 р. 
готова була дарувати селянам волю (на Буковині 
панщину було скасовано 9 серпня 1848 р., а в Закар
патті -  2 березня 1853 р.). Заходи австрійської влади 
зняли напругу на селі однак не ліквідували всіх соці
альних суперечностей між землевласниками й селя
нами. Прагнення поміщиків загнати селян у кабалу

А Відкриття Державного зібрання Угорщини в Пешті 5 червня 1848 р. Невідомий автор
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Олександр Фонік, у  ск л ад і двох імперій (оетаннд чверщь XVIII-пЕРШа половина XIX еш.)

А Губернатор Галичини (1848-1849рр.) Франц Стадіон 
фон Вартгаузен. Невідомий автор (до 1853р.)

відробітків за землю й позбавити їх права користува
тися лісовими угіддями й пасовищам викликало висту
пи навесні-влітку 1848 р. Водночас селяни вдалися до 
бойкоту, відмовляючись працювати в поміщицьких 
маєтках навіть за гроші.

Із проголошення політичних свобод першими 
скористалися поляки, які 13 квітня 1848 р. створили 
у Львові своє національно-патріотичне представ
ництво -  Центральну національну раду, що пред
ставляла інтереси і настрої поміркованої частини 
польського населення Галичини. Програма цієї 
організації передбачала здійснення буржуазно- 
демократичних реформ та перетворення Галичини 
на польську автономну провінцію Австрійської 
монархії. Також поляки приступили до формування 
національної гвардії.

Революційні настрої стимулювали процес роз
межування польських і українських сил, утім остан
ні виступили роз’єднано. Гасла українців були різ
ними: від вимоги автономії українських етнічних 
земель до поміркованих пропозицій у культурно- 
освітній сфері. 19 квітня 1848 р. представники 
вищого духовенства вручили наміснику петицію на 
ім’я імператора, в якій містилися вимоги запровад
ження в установах і навчальних закладах Галичини 
української мови, забезпечення українцям доступу 
на всі посади та зрівняння в правах духовенства різ
них конфесій. Існували й більш радикальні погляди 
на українську справу.

У процесі розвитку національно-демократичної 
революції 1848 р. у Галичині вперше було сформу
льовано соборницьку державну ідею. Її автором став 
сільський священик з університетською освітою 
Василь Подолинський, який обґрунтував право укра-

А Площа Ринок у Львові. Ратуша (1827-1835рр.). Літографія Кароля Ауера (1836 р.)
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А Офіцер національної гвардії у  Львові. Художник 
Францішек Тепа (друга половина XIX ст.)

інського народу на національну незалежність у кон
тексті національного визволення інших поневолених 
народів, насамперед слов’янських. Автор обстоював 
рівноправність і суверенність народів у вирішенні 
власної долі. Його ідеалом була незалежна Україна у 
федеративному союзі слов’янських демократичних 
республік.

На противагу Центральній національній раді
2 травня 1848 р. було створено українське націо- 
нально-політичне представництво -  Головну руську 
раду. Вона складалася з патріотично налаштованих 
представників українського громадянства (ЗО осіб) -  
вищого духовенства, світської інтелігенції, націо
нальної буржуазії спочатку на чолі з єпископом 
Григорієм Яхимовичем, а пізніше -  священиком 
Михайлом Куземським. До складу ради ввійшов 
також провідник закарпатських українців Адольф 
Добрянський.

У Маніфесті до народу від 10 травня 1848 р., 
повідомляючи про своє утворення, Головна руська 
рада проголосила ідею національної єдності галиць
ких та наддніпрянських українців. Водночас декла
рувались самостійність та окремішність українсько
го народу від польського та російського. Основною 
програмною вимогою став поділ Галичини на дві 
окремі частини -  польську зі столицею у Кракові та 
українську (Східна Галичина і Північна Буковина) з 
центром у Львові. Цим об’єднаним землям українці 
вимагали надати автономію у складі Австрії. Аби 
продемонструвати підтримку своїх вимог у краї, 
Головна руська рада зібрала 200 тис. підписів, що 
було вражаючим її успіхом.
Програма передбачала, що 
автономні польська та укра
їнська адміністративні одини
ці матимуть свої власні сейми, 
адміністрацію з намісником.
Урядовою мовою і мовою нав
чання в українській провінції 
мала бути українська, передба
чалося зрівняння греко-като- 
лицької і католицької церков, 
встановлення рівності усіх 
перед судом і законом, захист 
власності, гідності тощо.

Український (руський) на
ціональний рух швидко поши
рився по всьому краю; на місцях 
було утворено близько 50 русь
ких рад, почалось формування 
народної гвардії, загонів націо
нальної самооборони. Шукаючи 
натхнення в славному історично
му минулому, Головна руська 
рада відновила герб галицько-

волинських князів (золотий лев на блакитному тлі) і 
прийняла синьо-жовтий прапор як національний 
стяг українського народу.
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Герб галицько- А 
волинських князів, 

відновлений Головною 
руською радою в 

травні 1848 р. як герб 
українців Східної 

Галичини

Ч Перша сторінка 
протоколу засідання 
Головної руської ради 
(2 травня 1848р.)
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Олександр Фонік, у складі двох імперій

А Засідання Головної руської ради (травень 1848 р.)

А Схема підрозділів Головної руської ради

А Іван Борисикевич

23А

Русько-українські національні вимоги наштовх
нулись на сильну опозицію з боку польських політи
ків. Щоб розколоти єдність цього руху і спрямувати 
його в польських інтересах, вони створили 23 квітня 
1848 р. на противагу Головній руській раді нову орга
нізацію -  Руський собор -  та почали видавати газету 
«Дневник руський» (редактор -  Іван Вагилевич). До 
його складу входили представники полонізованої 
української шляхти та інтелігенції. Собор виступав за 
відродження Речі Посполитої та включення до її 
складу Східної Галичини.

Головна руська рада отримала підтримку з боку 
австрійського уряду, який хотів опертися на галиць
ких русинів у боротьбі проти поляків. Віденська 
влада не спішила задовольнити політичні вимоги 
русинів, тому основні їхні досягнення обмежилися 
культурно-освітньою галуззю. Серед найбільших 
слід виділити з’їзд прихильників національного й 
культурного пробудження Галичини («Собор русь
ких учених»), який відбувся 19-26 жовтня 1848 р. у 
Львові під головуванням Івана Борисикевича.

Його основною метою було визначення голов
них напрямів культурної та шкільної політики в краї. 
У своїх виступах Яків Головацький обстоював думку 
про окремішність української мови від польської та 
російської. На з’їзді було ухвалено новий правопис 
для всього «руського» народу Австрії та Росії на зра
зок «малоросійських пісень» Михайла Максимовича. 
Також було прийнято рішення про заснування куль
турно-освітнього і літературно-видавничого товарис
тва «Галицько-руська матиця», що мало видавати і 
поширювати книги рідною мовою (за перші роки 
його діяльності було надруковано близько 80 книжок 
різного спрямування). Висловлювалися думки про 
відокремлення української частини Галичини від 
польської і впровадження тут української мови 
навчання. До цього слід назвати участь українців у 
Слов’янському конгресі у Празі (червень 1848 р.), 
заснування першої української щотижневої газети 
«Зоря галицька» (травень 1848 -  квітень 1852 рр.), 
яка видавалася на кошти Ставропігійського інститу-

(оещаннд чверщь XVIII-пЕРШа половина XIX єн.)

А З ’їзд діячів української науки і культури («Собор 
руських учених») у  Львові (жовтень 1848р.)
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\
ту та греко-католицького духовенства, відкриття у 
Львівському університеті у зимовий семестр 
1848/1849 рр. першої на українських землях кафедри 
української мови та літератури, яку очолив Яків 
Головацький.

Завдяки революції українці вперше здобули 
досвід парламентської діяльності. У червні 1848 р. в 
Галичині та Буковині відбулися вибори до рейхстагу 
(нижньої палати загальноімперського представниць
кого органу). Польська шляхта прагнула не допусти
ти українських представників до парламенту, вико
ристовуючи різні засоби: від погроз до фальсифікації 
бюлетенів. Тому на виборах зі 100 місць в рейхстазі, 
призначених для Галичини, українці здобули лише
39, а з 8 місць для Буковини -  5. Серед буковинських 
депутатів усі п’ятеро були селянам, серед галицьких -  
27 селян і 9 представників греко-католицького духо
венства. Найважливішим питаннями для українців 
було селянське та боротьба за поділ Галичини на 
польську й українську частини. Справжньою сенсаці
єю у роботі парламенту стала перша в історії промова 
українця -  селянина І. Капущенка, який різко засу
див гноблення селян.

На початку листопада 1848 р. у Львові дійшло 
до сутичок між австрійськими загонами і польською 
національною гвардією. Революційно налаштовані 
маси взялися до зброї, почали споруджувати барика
ди. 2 листопада австрійські війська відкрили артиле
рійський вогонь по місту. Опівдні повсталі припини
ли опір, і у Львові було запроваджено стан облоги.
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А Перше число української щоденної газети в Галичині 
«Зоря галицька» від 15 травня 1848 р. (виходила до 
квітня 1857р.)

А Головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (колишня будівля Галицького сейму 
(засідав у 1861-1918 рр.)). Сучасне фото
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1 Ч

О Межі Королівства Галичини та Володимирі! у складі 
Австрійської імперії (близько 1840 р.)

| Покуття Українські історико-етнографічні землі
«Товариство галицьких греко-католицьких священиків»

Гурток «Руська трійця» (1833-1837 рр.)

Район активних дій опришків у 1810-1825 рр.

Район селянських виступів під проводом 
Лук’яна Кобилиці в 1843-1844 рр.

Межа території, охопленої селянським повстанням 
1846 р.
Район селянських виступів під проводом 
Лук’яна Кобилиці в 1848-1849 рр.
Польське національне повстання в Кракові на чолі 
з Е. Дембровським (1846 р.)

Руський собор (23 квітня 1848 р.)

Центральна національна рада (квітень 1848 р.)

Проголошення Угорської республіки (червень 1848 р.)

Польське національне повстання у Львові та його 
придушення (20 червня -  2 листопада 1848 р.)

Випуск першої україномовної газети «Зоря галицька»

рт
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Ш. 1 8481 Скасування панщини

- .. » Дії російських військ з придушення Угорської
республіки (1849 р.)

Ф  Масонські ложі

| і і і  Головна руська рада (1848-1851 рр.)
И  Окружні руські ради

Стрий Міста, в яких на заклик Головної руської ради було
—  створено загони національної гвардії и— і .

А Революційні події на західноукраїнських землях у 1840-х рр. (угорі). 
^  План Львова на початку XIX ст. (внизу праворуч)

24р \



Тлаіїа 13. Західноукраїнські землі: від «будителів» до «‘Весни народів»

А Пам’ятник імператору Францу Йосифу І у 
Чернівцях. Скульптори Володимир Цісарик та 
Сергій Іванов (жовтень 2009 р.)

_ _ __________ __ __________ _ / 2 4 1

А Пожежа у Львівській ратуші після артилерійського 
обстрілу 2 листопада 1848 р. Літографія И. Ріделя

розпущено парламент. На підставі нової конститу
ції Буковину було відділено від Галичини і визнано 
автономною провінцією, а Закарпаття виділене в 
Руський дистрикт на правах автономії у складі 
Угорщини. Проти роз’єднання етнічних західноук
раїнських земель виступила і громадськість Закар
паття. У січні 1849 р. делегація на чолі з Адольфом 
Добрянським передала цісареві петицію про об’єд
нання Східної Галичини й Закарпаття в одну адмі
ністративну одиницю. Вимогу підтримали Головна

А Повстанці у Львівській ратуші 2 листопада 1848 р.
Художник Юліуш Коссак (1850р.)

Листопадові події поклали край революційному роз
витку. Після розправи з польським рухом австрій
ський уряд перестав підтримувати українські органі
зації, і вони помітно підупали або й припинили, як 
Головна руська рада, своє існування (1851 р.).

4 березня 1849 р. новий імператор Франц 
Йосиф І (правив 68 років (1848-1916)) -  підписав 
конституцію, що залишала за ним повноваження 
надавати права і свободи громадянам, запроваджу
вати нові державні установи. Через чотири дні було

А Імператор Франц Йосиф І
Художник Міклош Барабаш (1853 р.)



руська рада, а також Олександр Духнович, який у Закарпаття з іншими українськими територіями,
статті «Становище русинів в Ужгороді» переконли- Уряд пішов на часткові поступки, виділивши укра-
во доводив історичну обумовленість єдності їнські райони Угорщини в окремий Ужгородський

А Ужгород. Загальний вид. Гравюра (середина XIX ст.)

24П=__________ '____________
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А Олександр Духнович

округ, і дозволивши відкрити народні школи з укра
їнською мовою навчання.

Революційні події на Буковині вилилися у се
лянське повстання під проводом Лук’яна Кобилиці -  
на той час депутата австрійського парламенту, який у 
цьому представницькому органі вимагав скасування 
кріпацтва і передачу селянам землі без викупу. В лис
топаді 1848 р. на багатолюдному зібранні у Вижниці 
він закликав селян до повстання. Виступи під його 
керівництвом тривали до літа 1849 р. Повстання дало 
історикам підстави стверджувати, що «Весна наро
дів» з найбільшою силою виявилася саме на Букови
ні. Утім поразка революції дозволила Відню відмови
тися від багатьох поступок, зроблених на етапі її під
несення. Так, 31 грудня 1851 р. було скасовано 
Конституцію 1849 р. і Австрійська імперія знову по
вернулася від конституційного до абсолютистського 
режиму.

Революційні події в Австрійській імперії най
більше активізували процеси модернізації суспільно- 
політичного життя серед західноукраїнських земель 
у Галичині, яка користувалася автономією, мала 
право внутрішнього самоврядування. Порівняно з 
підросійською Наддніпрянською Україною тут було

А Лук''ян Кобилиця

проголошено політичні свободи: друку, виборів, 
заснування товариств, проведення громадських зіб
рань, боротьби за покращення економічного і соці
ального становища. Навчання в початкових школах 
краю велося українською мовою. Діяльність Головної 
руської ради мала непересічне значення для форму
вання ідеології українського національного руху в 
Східній Галичині.

А Пам’ятник Лук’янові Кобилиці у  Вижниці 
Чернівецької області (2007 р.)
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