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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 

 

Григорій Дмитрович Казьмирчук народився 9 травня 1944 р. у селі 

Кальник Іллінецького району Вінницької області. Він був сьомою дитиною у 

багатодітній сім’ї колгоспних трударів Дмитра Тимофійовича та Теклі 

Григорівни Казьмирчуків. Цілком ймовірно, що історична кальницька 

земля наклала свій відбиток на подальшу долю майбутнього науковця. Саме 

Кальник, овіяний історичними легендами козацько-гетьманської боротьби за 

незалежність українського народу під проводом Богдана Хмельницького на 

довгі роки прищепив Григорію Дмитровичу любов до історії рідної землі. 

Проте, здійснити свої мрії юному Григорію Казьмирчуку було вкрай 

важко. Закабалені за радянської влади українські селяни, позбавлені права на 

вільний вибір свого життєвого шляху, практично від свого народження 

були прикуті до села. Подібна доля чекала і Григорія Казьмирчука, який 

після закінчення Кальницької середньої школи у 1961 р. змушений був 

залишатися у місцевому колективному господарстві виконуючи обов’язки 

вагаря. 

Але доля розпорядилася інакше – йому вдалося вступити до 

Молодогвардійського технічного училища. За період навчання впродовж 

1961–1963 рр. він отримав професію столяра IV розряду і впродовж 1963–

1964 рр. працював столяром СМУ БУ № 5 Красноармійського житлобуду. 

Поруч із цим Григорій Казьмирчук не полишав мрії продовжити своє 

навчання і у вересні 1964 р. він вступив на третій курс Красноармійського 

педагогічного училища. 

Однак, у лавах студентства він пробув не довго, оскільки у 

листопаді того ж року був призваний до лав Радянської Армії. Пройшовши 

навчальну підготовку у Харкові Г. Казьмирчук основний термін строкової 

служби проходив у Львові, дослужився до звання сержанта, був 

начальником радіостанції Р 102. Після демобілізації у грудні 1968 р. він 

повернувся до Красноармійського педагогічного училища, навчання в якому 

завершив у 1969 р. та отримав диплом з відзнакою. 

Відчувши потребу в удосконаленні знань Г. Казьмирчук в 1969 р. 

вступив на історичний факультет Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка. Поруч із успішним вивченням навчальних дисциплін він 

брав і активну участь у громадському житті факультету. Зокрема, впродовж 

усього періоду навчання обирався старостою курсу, а в 1969–1972 рр. був 

членом партійного бюро факультету. Окрім цього, Г. Казьмирчук 

очолював агіткультбригаду факультету, а в 1972 р. у складі будзагону 

історичного факультету зводив сільськогосподарські споруди в Кустанайській 

області Казахської РСР. Однак, не дивлячись на активну громадську роботу, 

Г. Казьмирчук чудово опановував і навчальний курс, внаслідок чого в 1973/74 

навчальному році отримав Ленінську стипендію. 

А тому, не дивно, що в 1974 р. Г. Д. Казьмирчуку вдалося вступити до 

аспірантури університету. Впродовж свого навчання під керівництвом 
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д.  і . н., проф.  В.  Н.  Котова розпочав дослідження проблеми 

декабристського руху, яка зайняла чільне місце у його науковому доробку 

впродовж усіх наступних років. Проте, значна зайнятість на викладацькій 

ниві, а будучи аспірантом Г. Д. Казьмирчук читав лекційні курси та 

проводив семінарські заняття, не дозволила вчасно захистити 

кандидатську дисертацію. В 1977 р. Г. Д. Казьмирчук розпочав роботу в КДУ 

ім. Т. Г. Шевченка на посаді асистента кафедри історії СРСР дожовтневого 

періоду. В 1984 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему «Перший 

етап визвольного руху в Росії в дослідженнях істориків Радянської України 

(1917–1980 рр.)», а в 1997 р. – докторську: «Рух декабристів: історіографія 

проблеми (1917 – середина 1930-х років)». З 2000 р. обійняв посаду 

професора кафедри історії народів Росії, а в 2001 р. став завідувачем кафедри 

історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

До кола наукового інтересу Г. Д. Казьмирчука входять проблеми 

декабристського руху, історіографії історії України та Росії, соціальної 

історії України XIX ст. та краєзнавства. Перу дослідника належить понад 425 

наукових робіт з означеного кола проблем, понад 20 з яких є 

монографічними. Г. Д. Казьмирчук є ініціатором проведення міжнародних 

наукових конференцій «Декабристських читань». Впродовж 1987–

2005 рр. – редактор десяти випусків збірників матеріалів і тез, що вийшли в 

результаті роботи означених конференцій та 5 випусків збірників 

досліджень і архівних матеріалів «Декабристи в Україні». Також 

Г. Д. Казьмирчук є членом редакційних колегій ряду фахових історичних 

видань. 

Ок р е ми м  р яд ком  н ео бх і дно  вид і ли т и  ро бо т у  д .  і .  н . ,  проф. 

Г. Д. Казьмирчука по підготовці молодих науковців-істориків. Саме в особі 

Григорія Дмитровича і студенти, і аспіранти, і докторанти отримують 

мудрого порадника та помічника. На означений період 

Г. Д. Казьмирчук підготував 3 доктора та 26 кандидатів історичних наук. 

Проте, найбільшим досягненням Григорія Дмитровича є відновлена київська 

школа декабристознавства. Саме завдяки його ентузіазму до лав дослідників 

«Споборників Святої Волі» залучаються все нові та нові покоління 

істориків. І навіть якщо згодом вони відходять від означеної тематики, 

продовжують згадувати свого Учителя, якому вдалося створити власну, 

навіть не наукову, а життєву школу – школу доктора історичних наук, 

професора, чуйної і доброї людини ГРИГОРІЯ ДМИТРОВИЧА 

КАЗЬМИРЧУКА. 

Наукова й педагогічна діяльність Г. Д. Казьмирчука нерозривно 

пов’язана з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 

Стержневою темою дослідника є історіографія руху декабристів. “Decembriana” 

Григорія Дмитровича Казьмирчука крім більше 200 декабристознавчих праць 

різного формату й ґатунку розвивалася навколо його дисертаційних 

досліджень. У кандидатській дисертації вперше в історичній науці зроблено 

спробу систематизації та узагальнюючого аналізу опублікованих у 1917–
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1980 рр. досліджень з найважливіших проблем дворянського етапу визвольного 

руху в Російській імперії. Автор запровадив у науковий обіг нові архівні 

матеріали, висвітлив співробітництво істориків України і Росії в справі 

евристичного пошуку і публікації документальних джерел, провів 

систематизацію й комплексний аналіз праць, присвячених національно-

визвольних змагань першої половини ХІХ ст. У 1997 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради в Київському університеті Г. Д. Казьмирчук 

успішно захистив першу в Україні докторську дисертацію з проблем 

історіографії руху декабристів на тему: «Рух декабристів: Історіографія 

проблеми (1917 – середина 1930-х років)». 

Слід зауважити, що дисертаційні дослідження були наслідком 

наполегливої і плідної попередньої праці. Від самого початку наукової 

діяльності магістральною темою досліджень Г. Д. Казьмирчука стала 

проблематика історіографія руху декабристів. Перша історіографічна його 

розвідка була присвячена висвітленню повстання Чернігівського піхотного 

полку в роботах українських істориків. У ній, вперше у вітчизняній 

історіографії, було зроблено аналіз декабристознавчої літератури, яка була 

опублікована в радянській Україні.   У зазначеній статті автор подав посилання 

на праці мало відомих тоді науковому загалу дослідників: В. Базилевича, 

О. Багалій-Татаринової, Л. Добровольського і навіть згадав у тексті історика-

емігранта В. Міяковського. Ґрунтовно аналізувався доробок Ф. Ястребова, 

М. Лисенка та Л. Медведської. 

Однак розквіт декабристознавчої діяльності Г. Д. Казьмирчука припадає 

на період сучасного декабристознавства. Поява потужного історіографічного 

струменю в декабристознавстві, пов’язана з поступовим поверненням до 

наукового обігу невідомих чи замовчуваних імен та праць дослідників 1920–

1930-х рр. Цей процес в українській сучасній історичній науці був 

започаткований у стінах Київського університету Г. Казьмирчуком. 

Докторська дисертація Г. Казьмирчука «Рух декабристів: Історіографія 

проблеми (1917 – середина 1930-х років)» ввела в науковий обіг багато нового 

архівного матеріалу, ближче познайомила наукову громадськість з такими 

дослідниками, як В. Базилевич, Л. Добровольський, О. Гермайзе. Наукова 

новизна праці полягала в тому, що в ній, відповідно до сучасного рівня 

розвитку історичної науки, здійснено аналіз становлення і розвитку 

радянського декабристознавства 1917 – середини 1930-х рр. Подано нову, в 

порівнянні з тією, що існувала в радянську добу, оцінку досліджень про рух 

декабристів, показано їх залежність від тоталітарної системи, виявлені 

причини, що негативно впливали на об’єктивне висвітлення проблем 

декабризму, висловлено застереження від виникнення нових чинників, здатних 

спричинити однобічне вивчення декабристського руху. Значну частину 

наукових праць Г. Казьмирчук залучив до історіографічного аналізу вперше. По 

суті, через історіографічне переосмислення аналізується науковий спадок, від 

якого тривалий час дослідники були відлучені. В роботі обґрунтовується нова 

періодизація вивчення руху декабристів, узагальнюються уявлення 

декабристознавців про формування світогляду «споборників святої волі». Разом 
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з тим, визначені перспективні, на думку автора, проблеми, які вимагають свого 

подальшого дослідження. Це, зокрема, розвиток М. Драгомановим 

декабристської ідеї федеративного устрою держави, українське національне 

питання в програмних документах декабристів, створення наукових біографій 

провідних декабристознавців, виникнення й розвиток декабристознавчих шкіл 

тощо. 

На початку 1990-х рр. Г. Казьмирчук залишався чи не єдиним 

українським істориком, хто продовжував історіографічні студії в ділянці 

декабристознавства. У час, коли дехто поквапився відхреститися від своїх 

праць, підлаштувавши тематику досліджень під політичну кон’юнктуру, він 

продовжив свої наукові пошуки на основі оновлених методологічних підходів. 

Г. Д. Казьмирчук був одним з ініціаторів і активних учасників у 

підготовці до друку ілюстрованого енциклопедичного довідника «Декабристи 

на Україні», вихід у світ якого планувався на 1991 р. Над його підготовкою 

працювали відомі українські декабристознавці М. Лисенко, М. Савичев, 

Г. Сергієнко, а також російські дослідники. На жаль, цей задум на той час не 

вдалося реалізувати у зв’язку з розвалом СРСР. Сьогодні склалися сприятливі 

умови для повернення до цієї ідеї. 

Дослідник проаналізував чимало сторінок декабристського руху, 

зокрема, таких недостатньо вивчених, як стосунки дворянських революціонерів 

Росії і Польщі. Разом з Г. Спектором спробував змалювати портрет офіцерів-

декабристів скандинавського походження. 

Вагоме місце у наукових дослідженнях Г. Д. Казьмирчука є біографічні 

студії. На особливу увагу заслуговує створена Г. Казьмирчуком і 

Р. Вавренюком перша вітчизняна наукова біографія декабриста 

Є. Оболенського. Вихід у світ монографії був зумовлений, перш за все, 

відсутністю подібних досліджень. Головну увагу в монографії звернуто на 

характеристику поглядів Є. Оболенського щодо розв’язання суспільно-

політичних проблем Росії. Дослідникам вдалося встановити точну дату 

народження декабриста – жовтень 1796 р. Г. Казьмирчук і Р. Вавренюк 

розглянули різні точки зору на поведінку Є. Оболенського у ролі командира 

повстанців. Перебування Є. Оболенського на каторзі і поселенні в Сибіру –

 найважливіша частина життя й діяльності цієї людини; їй приділено немало 

сторінок у вказаній праці. Авторам вдалося розкрити всю глибину душі 

засланця, котрий пережив потрясіння від невдачі повстання, але не зламалася і 

проніс свої найкращі думки і переконання крізь важкі випробування. Для цього 

використано найбільш особисте джерело – листи, які розкривають думки 

людини, показують її відвертість і прагнення. 

На основі джерел автори простежили справжнє ставлення декабриста до 

суті селянської реформи 1861 р. та її наслідків: декабрист був розчарований і не 

побачив у цій реформі здійснення задумів про покращення життя селян. Ці 

факти спростовують твердження про Є. Оболенського як «святого», 

«покірного» старця, котрий примирився із самодержавством. Г. Казьмирчук і 

Р. Вавренюк показали Є. Оболенського після повернення із заслання людиною, 

яка зберегла декабристський світогляд. Старий декабрист був активно 
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зацікавлений у вирішенні проблем, які турбували передових представників 

російського суспільства, брав діяльну участь у підготовці та проведенні 

селянської реформи як мировий посередник. 

У співавторстві з А. Сілкіним Г. Казьмирчук провів значну роботу по 

з’ясуванню дат народження лідерів Товариства об’єднаних слов’ян Андрія та 

Петра Борисових. На підставі опублікованих і неопублікованих джерел автори 

встановили, що А. Борисов народився у 1796 або у 1797 р. (в історіографії 

усталеною є дата – 1798 р.), а П. Борисов – у 1800 р. Дослідники проаналізували 

знайдені ними у Державному архіві Миколаївської області документи, які 

дають можливість по-новому розглянути питання про дату народження 

старшого із братів. Вчені виявили Сповідальну книгу осіб Чорноморського 

кадетського корпусу за 1797 р. та Сповідальну книгу осіб Чорноморського 

штурманського училища за 1800 р., де викладав батько декабристів. Дані цих 

сповідальних книг і дають підстави твердити про наведені вище можливі дати 

народження Андрія Борисова, що суперечить матеріалам слідчої справи 

декабриста. Отже, можна погодитися з висновками істориків, що питання про 

точні дати народження братів Борисових не можна вважати остаточно 

з’ясованим. Про це свідчать суперечливі дані як у документальних джерелах, 

так і в дослідницькій літературі. 

Останнім часом актуальним є питання про стан маєтків декабристів. 

Його порушили дослідники правомонархічного спрямування, котрі твердять, 

що декабристи у ході державного перевороту шукали лише власної вигоди, 

зокрема, намагались позбутися величезних боргів перед державою, яку вони 

ототожнювали з правлячим домом. Цю проблему все частіше порушують 

російські дослідники. Вітчизняні історики виявляють менше ентузіазму, проте 

окремі дослідження все ж з’являються. Питання про маєток декабриста 

В. Давидова у своїй статті порушили Г. Казьмирчук та Т. Загуляєв. Вони 

приділили особливу увагу судовим змаганням родини Давидових з 

кредиторами. На основі нових архівних матеріалів з Державного архіву 

Черкаської області констатується факт, що у 20–70-х рр. ХІХ ст. кількісний 

склад володінь Давидових зменшився в 5 разів, а їхній маєток перетворився з 

«великого» на «середній». Звичайно, сам по собі цей факт ще не є доказом того, 

що участь В. Давидова у декабристському русі була обумовлена лише 

бажанням позбутись боргів. Хоча, й цілком відкидати цю причину теж не слід. 

Ще одним важливим питанням декабризму, яке порушує у своїх 

дослідженнях Г. Казьмирчук, є розвиток федеративної ідеї Товариства 

об’єднаних слов’ян М. Драгомановим. Перш за все, слід відзначити публікацію 

про вплив Я. Драгоманова на формування світогляду племінника Михайла. 

У статті також висвітлюються основні віхи життя цього члена 

Товариства об’єднаних слов’ян. Це була перша розвідка про Я. Драгоманова 

після публікацій І. Павловського та О. Багалій-Татаринової, які побачили світ 

відповідно до революції та у 1920–1930-х рр. В іншій статті Г. Казьмирчук 

дослідив розвиток декабристських ідей в історіографічній спадщині 

М. Драгоманова. Він наголосив, що М. Драгоманов занадто довіряв «Запискам 

невідомого» (більш відомі як «Записки І. Горбачевського»), а програмні 
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документи Товариства об’єднаних слов’ян, зокрема «Правила», були йому 

невідомі. На думку Г. Казьмирчука, М. Драгоманов не тільки розвинув 

федеративну ідею «об’єднаних слов’ян», а й звернув увагу на те, що федерація 

може існувати тільки за рівних прав народів, котрі до неї увійшли. Не менш 

важливим висновком є те, що за умови існування панівної нації порушуються 

права гноблених, розпочинаються гоніння на звичаї і побут народу, 

знищуються його традиції, а це, в свою чергу, породжує відцентрові сили, 

спрямовані на розрив федеративного союзу. 

Краєзнавчі дослідження складають ще один потужний пласт у 

науковому доробку Г. Казьмирчука. Оскільки дані праці були репрезентовані в 

першому томі, ми не будемо зупинятися на детальному аналізі. Лише 

зауважимо, що Г. Д. Казьмирчук є фундатором декабристознавчої течії в 

краєзнавстві. 

Дослідження Г. Д. Казьмирчука рельєфно відображають головні 

тенденції розвитку вітчизняного та світового декабристознавства, розкривають 

маловідомі сторінки життєпису багатьох дослідників декабристського руху. 

Г. Казьмирчук започаткував вивчення української декабристознавчої школи, 

зокрема, висловивши думку про те, що її заснували В. Іконников та М. Довнар-

Запольський. 

Учений першим у вітчизняній історіографії розпочав дослідження 

декабристознавчих праць, що побачили світ у буремний період 20–30-х рр. 

минулого століття. У ході розробки проблеми відбувається еволюція його 

поглядів. Якщо у перших публікаціях він обстоював думки офіційної 

радянської історіографії, хоча й запровадив у науковий обіг значну кількість 

замовчуваних раніше праць, то в наступних – по-новому підійшов до самої суті 

декабристознавчих студій 1920–1930-х рр. Аналізуючи різноманітні течії 

радянського декабристознавства, Г. Казьмирчук запропонував новий погляд на 

концепцію українського декабризму, відкинув позиціонування по лінії 

марксистська–немарксистська історіографія, розглянув утворення нових 

навчальних та науково-дослідних закладів в УСРР, декабристознавчі школи, які 

діяли на теренах СРСР і були знищені у середині 1930-х рр., запропонував нову 

періодизацію вивчення руху декабристів, що складається з трьох основних 

періодів: дореволюційного, радянського і сучасного, у межах яких виділяються 

окремі етапи та напрямки. 

Ще одним напрямком декабристознавчих студій Г. Д. Казьмирчука є 

бібліографічний. Він зайнявся описом декабристознавчої літератури, ще 

навчаючись в аспірантурі. Перший укладений ним покажчик побачив світ у 

1979 р. і охоплював літературу, яка була опублікована у Радянському Союзі до 

150-річчя повстання декабристів. Дана публікація була своєрідним 

продовженням попередніх аналогічних бібліографій М. Ченцова, Р. Еймонтової 

та М. Нєчкіної. Наступний покажчик Г. Казьмирчук підготував у співавторстві 

з молодим дослідником Ю. Шлапаком. 

Після 150-річного ювілею декабристознавчі студії в СРСР значно 

пожвавилися, що й зумовило необхідність появи нового ретроспективного 

покажчика, який включав літературу за 1975–1980 рр. У 1985 р. було 
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підготовлено ретроспективний покажчик літератури про декабристів, яка 

побачила світ у 1980–1983 рр. Він хронологічно продовжив бібліографію 

декабризму. До роботи над його упорядкуванням Г. Казьмирчук залучив тоді 

ще молодих, а нині знаних в Україні істориків Т. Соловйову, С. Стельмаха, а 

також уже згадуваного Ю. Шлапака. 

Вагомим аспектом розвитку українського декабристознавства є 

тематичні наукові конференції з означеної тематики, які об’єднують вчених, 

збагачують історичну науку новими актуальними дослідженнями. 

Ще в 1987 р. Г. Казьмирчук виступив з ініціативою проведення у Києві 

наукових конференцій, присвячених декабристам. З того часу «Декабристські 

читання» регулярно проводяться в Україні. 14–15 грудня 1987 р. Київський 

державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Музей історії міста Києва і Київська 

обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури провели першу науково-практичну конференцію під назвою 

«Декабристські читання». Участь у конференції взяли історики, філологи, 

філософи, краєзнавці, працівники бібліотечних установ, письменники, учителі, 

студенти і навіть учні середніх шкіл. 

Другі читання, присвячені 200-річчю з дня народження С. Волконського 

і 1000-річчю утворення м. Василькова, проходили 14–16 грудня 1988 р. в Києві, 

Василькові і Білій Церкві. Наступна конференція відбулася 14–16 грудня 

1989 р. в Києві. За цей час суттєво збільшилася кількість учасників, до Києва 

приїхали учені з Москви, Гродно, Іркутська та інших міст колишнього СРСР. 

Четверті читання відбулися 11–13 жовтня 1990 р. у Київському університеті та 

Уманському сільськогосподарському інституті імені О. М. Горького. По суті, 

конференція стала всесоюзною, хоча й мала статус республіканської. Серед її 

учасників були представники Москви, Ленінграда, Нижнього Новгорода, 

Гродно, Новокузнецька. Україну репрезентували викладачі та студенти вищих 

навчальних закладів Кіровограда, Вінниці, Одеси, краєзнавці з Миколаєва, 

Хмельницького. Проте найбільше, звісно, було киян, серед яких найчисленніше 

представництво мали викладачі, аспіранти та студенти Київського 

університету. Загалом на четвертих «Декабристських читаннях» на пленарному 

засіданні і в трьох секціях (історичній; історіографії, краєзнавства і 

музеєзнавства; літературознавства) було виголошено 47 доповідей. 

На четвертих «Декабристських читаннях» у Київському університеті 

було ухвалено рішення про створення «Асоціації декабристознавців». 

Ініціативна група у складі професора Московського університету В. Федорова, 

доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії 

Росії АН СРСР Г. Семенової, заступника голови Київської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Н. Булаєвської, 

відповідального секретаря Нижньоновгородського Пушкінського клубу 

С. Синюгіна, кандидата історичних наук, доцента Гродненського університету 

В. Шведа, голови декабристської секції Ради підтримки Державного музею 

історії Санкт-Петербурга К. Кузнецової та краєзнавця з м. Новокузнецька 

Ю. Павлова запропонувала: «Ми, учасники ІV Декабристських читань, що 

проходили в Київському університеті ім. Тараса Шевченка, присвячених 165-
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річчю з дня повстання декабристів, представники декабристознавства Росії, 

України та Білорусії, виступаємо із зверненням про створення Асоціації 

декабристознавців...». 

Інформація про її створення публікувалася в центральній та місцевій 

пресі, ідею підтримали окремі представники науки та культури, а також 

керівники культурологічних установ. Проект Статуту Асоціації, що був 

розроблений, передбачалося розглянути на П’ятих «Декабристських читаннях», 

які, на жаль, не відбулися. Підготовані до друку матеріали читань були 

опубліковані. 

Наприкінці 1980-х рр. «Декабристські читання» у Києві стали 

справжнім науковим центром з вивчення руху декабристів. Тут, поряд з 

відомими вченими В. Федоровим, М. Савичевим, А. Семеновою, 

І. Заславським, Г. Сергієнком, З. Кирилюк, Г. Казьмирчуком, Г. Фруменковим 

участь брали ще зовсім молоді дослідники – аспіранти, студенти і, навіть, учні 

середніх шкіл. Наприклад, на перших читаннях виступило 5 студентів, на 

других – 15, на третіх – 17, на четвертих – 11. Серед тих, хто приєднався до 

когорти декабристознавців зі студентської лави, варто назвати учнів 

Г. Д. Казьмирчука А. Сілкіна, І. Коптєва, Ю. Шлапака та інших. 

Конференції збирали представників різних наукових шкіл у 

декабристознавстві: московської, ленінградської, сибірської, білоруської, 

київської, а також дослідників та краєзнавців з Молдови, Казахстану, багатьох 

регіонів України. Зі здобуттям незалежності Україною «Декабристські 

читання» припинилися і відродилися лише при наполегливій організаторській 

роботі Г. Д. Казьмирчука на межі тисячоліть. Шоста конференція, присвячена 

175-й річниці з дня виступу декабристів, відбулася 20 грудня 2000 р. в Інституті 

історії України НАН України. В наступному році відбулися дві науково-

теоретичні конференції. 26–27 березня 2001 р. сьомі «Декабристські читання», 

присвячені 180-річчю утворення Південного товариства декабристів, 140-річчю 

скасування кріпосного права і 100-річчю з дня народження академіка 

М. Нєчкіної, було проведено в Державній історичній бібліотеці України та 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 20–22 грудня 

того ж року «споборники святої волі» знову зібрали своїх шанувальників в 

Україні. Восьмі читання пройшли в Інституті історії України та Київському 

університеті. 27–28 лютого 2004 р. у Києві пройшли дев’яті «Декабристські 

читання», які засвідчили зростання інтересу до проблеми. Їхні учасники 

представляли наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, 

Дніпропетровська, Ніжина, Переяслава-Хмельницького, Глухова, а також 

Москви. 14–15 грудня 2005 р. в Інституті історії України НАН України та 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися 

ювілейні десяті «Декабристські читання», присвячені 180-річчю повстання 

декабристів. Вони зібрали провідних фахівців України, а також Москви й 

Санкт-Петербурга. Серед учасників традиційно були як знані фахівці, так і 

молоді дослідники, краєзнавці, музейні працівники, нащадки декабристів. 

Г. Д. Казьмирчук є фундатором новітньої школи декабристознавства в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Упродовж 
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багатьох років Г. Д. Казьмирчук працював на посадах викладача, доцента, 

професора кафедри історії СРСР дожовтневого періоду (історії народів Росії, 

історії Росії). Ним були розроблено і прочитано низку нормативних та 

спеціальних курсів: історіографія історії СРСР, історія Росії ХІХ – початку 

ХХ ст., історіографія руху декабристів, російська культура у ХІХ ст., історична 

бібліографія тощо. 

З 2001 р. проф. Г. Д. Казьмирчук очолює кафедру історії для 

гуманітарних факультетів КНУ. Одночасно він є професором Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди та Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, де читає спецкурси: «Опозиційний рух в Росії першої 

половини ХІХ ст.», «Рух декабристів: історіографія», керує написанням 

бакалаврських та дипломних робіт. Деякий час працював у Ніжинському 

педагогічному університеті імені М. В. Гоголя, де вперше розпочав читати 

нормативний курс історіографії історії СРСР. 

Г. Казьмирчук читав нормативний курс історії Росії ХІХ – початку ХХ 

ст. та спецкурси «Опозиційний рух в Росії першої половини ХІХ ст.», «Рух 

декабристів: загальна історіографія», «Рух декабристів: російська 

історіографія» для студентів кафедри історії Росії, у яких широко висвітлював 

проблеми декабризму. Сьогодні він є справжнім лідером університетської 

школи декабристознавців. 

У 2000 р. Г. Казьмирчук розпочав здійснення магістрального задуму –

 написання чотиритомного курсу лекцій з історіографії руху декабристів. На 

сьогодні світ побачили дві його частини, котрі охоплюють період від моменту 

зародження декабристознавства, тобто появи маніфестів імператора Миколи І 

та «Донесення» Слідчої комісії до середини 1930-х рр., коли було знищено 

здобутки дореволюційного і паростки щойно сформованого марксистського 

декабристознавства. Автор розглянув різноманітні течії і школи в історіографії 

декабристського руху: офіційно-охоронну, дворянську, революційну, 

ліберальну, марксистську, дослідив стосунки «апостолів свободи» з видатними 

сучасниками – О. Пушкіним, Т. Шевченком. Особливе місце у лекціях було 

відведено українському декабристознавству, яке розглядалось в динаміці, від 

зародження інтересу до декабристів у професорів Університету 

Св. Володимира В. Іконникова та М. Довнар-Запольського на зламі ХІХ і 

ХХ ст. до занепаду української декабристознавчої школи в середині 1930-х рр., 

коли більшість її адептів була або знищена, або потрапила за колючий дріт. 

Накопичення історичною наукою знань про декабристів подано через призму 

доль українських декабристознавців. Окрема монографія була присвячена 

вивченню декабристського руху в Україні. Її вихід у світ був схвально 

зустрінутий науковою громадськістю. 

В останніх дослідженнях Г. Казьмирчука робиться спроба глобального 

осмислення ролі й місця декабристів в історії України і Росії, порушується 

проблема непростих стосунків науковців двох країн, робиться наголос на 

необхідності конструктивного діалогу між представниками братніх народів, 
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накреслюються шляхи наукового пошуку, досліджується декабристознавча 

школа Київського університету. 

Вивчення життя і наукового доробку декабристознавців минулого – ще 

одна важлива складова наукового пошуку Г. Казьмирчука. Історик зробив дуже 

багато для повернення в історичну науку імен репресованих і просто 

викреслених з історії вчених. У низці публікацій розглядається наукова 

діяльність викладачів КІНО 1920-х – початку 1930-х років – покоління 

«розстріляного відродження»: істориків В. Базилевича, В. Романовського, 

О. Гермайзе, О. Оглоблина, мистецтвознавця Ф. Ернста, літературознавця і 

поета П. Филиповича. 

Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що наукові інтереси 

Григорія Дмитровича Казьмирчука досить широкі, проте декабристознавство 

стало основою його досліджень. З понад 425 праць ученого, майже 250 так чи 

інакше стосуються окремих аспектів декабризму. 

Пропонований читачам другий том Вибраних праць Г. Д. Казьмирчука 

ввібрав у себе опубліковані у першій половині 90-х років ХХ ст. 

декабристознавчі праці, котрі й до сьогодення залишаються неперевершеними, 

як у плані охвату історіографічного матеріалу так і концептуальних висновків. 

Праці «Декабристоведение» і «Декабристи: Історіографія проблеми. 1917-

1935 рр.» друкуються без змін, як етапні праці, які давно стали вже 

бібліографічною рідкістю. 

 

Кандидати історичних наук, 

доценти кафедри історії 

для гуманітарних факультетів 

Олексій Вербовий, Юрій Латиш 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Декабристы всегда интересны 

и вызывают самые серьезные 

мысли и чувства. 

Л. Н. Толстой 

В декабрьские заснеженные дни 1825 г. над Сенатской площадью Санкт-

Петербурга раздались выстрелы четырех артиллерийский орудий, которые 

известили о кровавой расправе императора Николая I над восставшими 

декабристами. Эхо орудийных залпов быстро донеслось до Украины, где под 

селом Ковалевка на Киевщине 3 января 1826 г. потерпел поражение мятежный 

Черниговский полк. Так общественность Российской империи узнала о 

существовании тайных декабристских организаций. 

Движение декабристов является одной из наиболее интересных страниц 

истории народов, входивших в состав Российской империи. На территории 

проживания украинского, русского, белорусского, молдавского народов 

дворянские революционеры жили и боролись против царизма, а своей 

просветительской деятельностью внесли весомый вклад в развитие культуры 

бурятов, казахов, грузин, азербайджанцев. 

В настоящее время наблюдается возрастание интереса к истории 

декабристского движения. Ежегодно увеличивается поток литературы, 

посвященной «первенцам свободы». Появляются новые монографические, 

научно-популярные работы, очерки, документальные, эпистолярные, 

мемуарные материалы о декабристах, их родственниках, воспоминания 

современников об «апостолах правды», а также статьи и сообщения в 

периодике, сборники материалов и тезисов докладов научных конференций, 

которые оперативно знакомят читателей с находками в данной области. Так, 

только в 1990 г. было опубликовано более 230 декабристоведческих 

исследований. Всего же, по неполным подсчетам, дворянским революционерам 

посвящено свыше 18 тыс. печатных произведений, большая часть из которых 

увидела мир после 1917 г. 

Для того, чтобы помочь современному исследователю свободно 

ориентироваться в этом огромном массиве литературы, необходим ее 

системный анализ. Обращение к историографическому наследию дает 

возможность критически осмыслить опыт развития отечественного и 

зарубежного декабристоведения. В этом мы видим основную задачу 

предлагаемой работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе отечественная историография развивается в 

сложных условиях, когда историческая наука отказалась от устаревших 

догматических постулатов в освещении исторического прошлого, ведет 

активный поиск объективного, научно-обоснованного исследования. Налицо 

кризисное состояние, которое коснулось отдельных тем отечественной 

истории, в том числе, и современного декабристоведения. 

На первый взгляд, публикация на протяжении последних десяти лет 

ежегодно около 200 исследований, посвященных движению декабристов, 
1
 ни в 

коей мере не опровергает выдвинутого выше тезиса. Убедительным 

подтверждением этому является переиздание, без фактического дополнения и 

изменений, книг ряда ведущих декабристоведов, 
2
 замораживание готовых к 

изданию очередных томов многотомного издания «Восстание декабристов. 

Материалы», политические спекуляции эффективными сравнениями 

декабристов с зачинателями строительства неудавшегося коммунистического 

общества, 
3
 стремление на науке зарабатывать деньги, введя оплату за 

пользование документальными материалами в некоторых архивах Украины, 

отказ от субсидирования некоторых музеев. Сибирский краевед Ю. П. Павлов в 

письме от 24 декабря 1991 г. писал, что Музей декабристов в г. Петровск-

Закайкальском «остался без средств». 

В связи с этим возрастает значение не только конкретно-прикладных 

историографических работ, но особенное место занимают теоретико-

методологические аспекты декабристоведения. Начиная со второй половины 

1991 г. активно отрицается роль марксизма-ленинизма как методологической 

основы изучения движения декабристов. С этим можно согласиться, но ни в 

коей мере нельзя допустить, чтобы выводы К. Маркса, Ф. Энгельса и 

В. И. Ленина отрицались как историографический факт. Крайность, состоящая 

в непримиримости к инакомыслию, − характерная черта исторической науки за 

последние 70 лет, − грозное предостережение от подобных методологических 

подходов, не способных вывести з тупика как историческую науку в целом, так 

и отдельную историографическую проблему. Одним из важнейших 

методологических принципов изучения движения декабристов является 

толерантное отношение к мнению оппонента, внимательный анализ 

высказанных положений, отказ от единодушного «одобрямс» концепций 

ведущих декабристоведов, терпимость к позиции любого исследователя, 

работавшего над отдельными вопросами темы, независимо от того, какие 

мировоззренческие позиции он занимает. Крайне необходимо отказаться от 

                                                 
1
 Казьмирчук Г. Д. Предисловие // Движение декабристов. Указ. лит. 1977−1987 гг. - 

К., 1988. - С. 3. 
2
 Нечкина М. В. Декабристы. - М., 1975. – 182 с.; Изд. 2-е испр. и доп. - М., 1982. – 

182 с.; Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании: О женах и сестрах декабристов. - 

М., 1980. – 159 с.; Изд. 4-е испр. и доп. - М., 1986. - 159 с. и др. 
3
 Мамонтов В. Он любил удить рыбу и возводить города. Герои наших дней // 

Комсомольская правда. - 1991. - 17 сентября. - С. 3. 
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заведомо неоправданного деления декабристоведов на отечественных и 

зарубежных. Не место жительства, а тема объединяет всех, кто творчески 

изучает движение декабристов. Объективное изложение и непредвзятое 

отношение к работам других декабристоведов – вот далеко не полный перечень 

методологических приемов, при соблюдении которых можно надеяться на 

скорейший выход отечественного декабристоведения на новые рубежи 

развития. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что оценки К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина должны рассматриваться не как «марксистско-

ленинское теоретическое наследие», а как оценки политических и 

революционных деятелей о декабристах, как определенный вклад в развитие 

мирового декабристоведения, как историографический факт, 
4
 которые 

серьезный исследователь должен учитывать. Киевская школа декабристоведов 

80-х годов нашего века впервые ввела в научную литературу ряд интересных 

фактов, свидетельствующих об изучении В. И. Лениным эпистолярного 

наследия дворянских революционеров. После поражения Первой буржуазно-

демократической революции в России в 1905–1907 гг., В. И. Ленин, 

эмигрировавший за рубеж, снова обращается к изучению записок и 

воспоминаний декабристов И. Д. Якушкина, С. П. Трубецкого, а также книге 

А. И. Герцена «Тайное общество и 14 декабря 1825», о чем свидетельствует его 

«Записная книжка». Именно этот материал В. Н. Котов, О. К. Литвин, 

Г. Д. Казьмирчук впервые использовали в своей работе, предназначенной для 

студентов Киевского университета. 
5
 

Изучая труды К. Маркса и Ф. Энгельса, мы встретили в их совместной 

работе «Бем» высказывание о восстании декабристов в Петербурге, 

повлиявшем на судьбу этого представителя польского патриотического 

движения. Они заметили, что если бы в столице России не произошло 

восстание, то польский генерал Ю. Бем был бы осужден царским судом. Этот 

факт впервые был нами зафиксирован в библиографическом справочнике 

литературы, посвященной декабристам, 
6
 а позже – в историографическом 

исследовании. 
7
 

Заслуживает внимания еще одна работа К. Маркса и Ф. Энгельса, в 

которой они, рассматривая брошюру М. А. Бакунина, выделяют его мысль, 

сравнивая П. И. Пестеля, С. Разина и Александра ІІ Романова, задаваясь 

вопросом, кто и при каких обстоятельствах мог бы возглавить движение в 

России. 
8
 П. И. Пестеля они называют «идеологом декабризма». В советской 

литературе неоднократно использовалась эта оценка К. Маркса и Ф. Энгельса, 

                                                 
4
 Нечкина М. В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории 

исторической науки) // История и историки. Историография СРСР. Сб. ст. - М., 1965. – С. 6–

26. 
5
 Котов В. Н., Литвин О. К., Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів. – К., 1980. – С. 113. 

6
 Декабристы. Библиогр. указ. лит. 1984-1986 гг. / Сост.: Г. Д. Казьмирчук (отв. ред.) 

и др. - К., 1987. – С. 5. 
7
 Казьмирчук Г. Д., Силкин А. В. Движение декабристов в современной советской 

историографии. - К., 1990. – С. 4. 
8
 Бакунин М. Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель. – М., 1917. – 48 с. 
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но не говорилось, в связи с чем делалось это сравнение. Дело в том, что 

автором брошюры был сын малоизвестного декабриста А. М. Бакунина. 

М. А. Бакунин – выдающийся революционер-анархист, которого не очень чтила 

советская политизированная историческая наука. 
9
 

Мы считаем, что выводы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина о 

движении декабристов, наряду с другими, имеют право на существование и 

использование исследователями. «Отношение к марксизму, – пишет академик 

АН России И. Д. Ковальченко, – как и ко всякой общественно-научной теории, 

должно быть историчным и объективным. Это требует разностороннего 

подхода к марксизму, а не его оценки с апологетических или нигилистических 

позиций». 
10

 

Выходу на новый уровень развития послереволюционного 

декабристоведения должна способствовать и новая периодизация изучения 

декабристов. К сожалению, и до нашего времени о ней практически никто не 

говорил и не писал. Высказанная М. В. Нечкиной периодизация в 1950-60-х гг., 

когда проводилась дискуссия о периодизации развития советской исторической 

науки, устарела. И не потому, что тесно привязывала уровень развития науки 

вообще к этапам развития советского общества, но и потому, что не учитывала 

те факторы, о которых не было принято говорить, в том числе и об 

уничтожении исследовательского генофонда в стране, чрезмерной политизации 

исторической науки и др. Ко всему прочему, она тесно была привязана к 

ленинской периодизации этапности освободительного движения в России. 

Движение декабристов, таким образом, рассматривались в контексте с 

участниками всего первого – дворянского этапа, что, естественно, затрудняло 

изучение его истории. 
11

 Современные историографы, как, например, 

А. М. Куликовская, определяют свою периодизацию согласно узко-проблемных 

научных интересов и материалов, какими располагают. 
12

 

Прошедшие изменения в обществе «развитого социализма» и анализ 

литературы, посвященной декабристскому движению, позволяют отказаться от 

сложившейся периодизации. Раньше декабристоведы придерживались такой 

периодизации: первый этап – от Великой Октябрьской социалистической 

революции до середины 1930-х гг.; второй – вторая половина 1930-х – первая 

половина 1950-х гг.; третий – вторая половина 1950-х гг. – до наших дней. 
13

 

Однако, учитывая современное развитие исторической науки, новые 

подходы в освещении движения декабристов, возросшее качество 

исследований, развитие документальной основы и другие характерные явления 

                                                 
9
 Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное 

товарищество рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - 2-е изд. - Т. 18. – С. 434, 438. 
10

 Ковальченко И. Д. Некоторые вопросы методологии истории // Новая и новейшая 

история. - 1991. - № 5. – С. 6-7. 
11

 Нечкина М. В. Предисловие // Очерки истории исторической науки в СССР. – 

М., 1966. - Т. 4. – С. 11. 
12

 Куликовская А. М. Советская историография российско-польских революционных 

связей 20-30-х гг. ХІХ в. // Автореф. дис … канд. ист. наук. - К., 1991. – С. 2. 
13

 Нечкина М. В. Указ. соч.; Казьмирчук Г. Д. «… Все, що посіяне, зійде…» (Нариси 

суспільно-політичного руху Росії першої половини ХІХ ст.) – К., 1988. – С. 31. 
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отечественного декабристоведения, считаем целесообразным, оставив без 

каких-либо изменений два предыдущих этапа периодизации М. В. Нечкиной, 

третий этап разделить на два самостоятельных, а именно: третий – вторая 

половина 1950-х – первая половина 1970-х гг.; четвертый – вторая половина 

1970-х гг. – по настоящее время. 

Целесообразность такого разделения вызвана повышением интересом к 

движению декабристов, начало которому положили подготовка и проведение 

150-летия со дня восстания дворянских революционеров, когда научный мир и 

общественность страны по-новому ознакомились с героическим подвигом 

декабристов. Деятельность «первенцев свободы» перестала быть темой сугубо 

кабинетных ученых. О ней заговорили и начали писать все: от школьников до 

маститых исследователей, читать от рабочего до интеллигента. Активнее 

начали разрабатывать проблемы движения декабристов зарубежные 

исследователи, посвящая им диссертации, монографии и статьи. Определились 

новые подходы в изучении вопросов, усилился поиск документальних 

материалов, возросло количество публикаций архивных документов не только 

историками и архивистами, но и литературоведами, краеведами, философами и 

представителями других наук. В этот же период сформировалась генерация 

молодых, талантливых декабристоведов, краеведов, по-новому освещающих 

отдельные аспекты истории декабризма. Восстановились и начали активно 

работать региональные школы: сибирская, белорусская, украинская и др. 

Этот процесс получил дальнейшее развитие, когда в нашей стране, 

начиная с 1985 г., наметилась демократизация общества, когда постепенно 

были сняты всевозможные запреты на высказывание своих мыслей, открыты 

спецхраны, и пылившиеся в них долгое время запрещенные 

декабристоведческие работы, особенно в Украине, получили новую жизнь и 

стали доступны широким кругам специалистов. Восстановлено доброе имя 

академиков ВУАН М. С. Грушевского, С. А. Ефремова, профессоров Киевского 

ИНО О. Ю. Гермайзе, В. М. Базилевича, П. П. Филиповича и других ученых 

Украины. Активизировалось проведение научных декабристоведческих 

конференций – генераторов новых идей и подходов к изучению истории 

декабристов. Только кафедра истории народов России Киевского университета 

имени Тараса Шевченко в 1987–1991 гг., руководимая профессором 

Я. М. Серищевым, провела пять межвузовских и республиканских научно-

практических конференций под общим названием «Декабристские чтения», в 

которых участвовали 240 представителей крупнейших центров бывшего 

Союза ССР. 
14

 Под таким же названием провели Республиканскую, а по сути 

Всесоюзную, конференцию историки Гроденского университета имени 

Я. Купалы в 1990 г., в секциях которой с докладами и сообщениями выступили 

43 специалиста, 
15

 31 ведущий историк в марте 1991 г. обсуждали 

                                                 
14

 «Декабристские чтения» 14-15 декабря 1987 г.: Программа… - К., 1987. – 8 с. 
15

 Пригласительный билет и программа республиканской научной конференции 

«Декабристские чтения»… - Гродно, 1990. – 6 с. 
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декабристские проблемы на Первых «Нечкинских чтениях». 
16

 Периодически 

декабристоведческие конференции по проблеме «Декабристы и Сибирь» 

проводили в Иркутске, благодаря усердию и инициативе доцента Иркутского 

университета С. Ф. Коваля. Только на третью конференцию прибыл 41 

участник. 
17

 Особо можно отметить специальную конференцию в г. Яготине 

(Украина), посвященную проблеме «Декабристы и Т. Г. Шевченко», 
18

 а также 

четыре конференции – «Декабристские чтения», организованные 

Ответственным секретарем Нижегородского Пушкинского клуба 

С. Р. Синюгиным 
19

 и др. 

На Четвертых «Декабристских чтениях», проходивших в 1990 г. в 

Киевском университете имени Тараса Шевченко, а позже и на кафедре истории 

народов России этого же университета, с привлечением ведущих специалистов 

Института истории Украины АН Украины член-корреспондента АН Украины 

Ф. П. Шевченко, доктора исторических наук, профессора Г. Я. Сергиенко, 

обсуждали предложенную нами периодизацию изучения движения 

декабристов. С ней ознакомлена научная общественность после издания 

специальной историографической работы. 
20

 

Историография движения декабристов занимает важное место в обучении 

студентов исторических факультетов ряда университетов и педагогических 

институтов. Ее главной целью является обучение студентов самостоятельно 

мыслить, уметь пользоваться архивными, рукописными материалами, 

исследовательской литературой, анализировать историографические факты, 

умело пользоваться сравнительным методом анализа. Так, в Московском и 

Киевском университетах читаются специальные курсы, посвященные 

«споборникам святої волі», как назвал декабристов Т. Г. Шевченко. Историю 

тайных декабристских организаций анализирует в своем спецкурсе профессор 

Волгоградского университета Б. С. Абалихин. На третьем курсе исторического 

факультета Киевского университета впервые читается 32-часовый спецкурс 

«Движение декабристов. Отечественная историография». Историографические 

сюжеты, посвященные декабристам, часто встречаются в лекциях нормативных 

курсов отечественной истории. Историография движения декабристов –

 составная часть научной дисциплины, требующей четкого определения места и 

роли личности в историческом познании, ее функции в воспитательном 

процессе. 

Важнейшим показателем современного состояния этой темы является ее 

социологизация: появление специальных историографических исследований, 

защита диссертаций по отдельным проблемам, стремление к созданию 

координационного центра по изучению движения декабристов, проведение 
                                                 

16
 Программа Первых «Нечкинских чтений», посвященных 90-летию со дня рождения 

академика М. В. Нечкиной… - К., 1991. – 3 с. 
17

 Программа научной конференции «Декабристы и Сибирь». - Иркутск, 1985. – 9 с. 
18

 Декабристи і Т. Г. Шевченко (Програма). - К., 1990. – 4 с. 
19

 Четвертые Нижегородские Декабристские чтения: Программа. - Нижний Новгород, 

1990. – 4 с. 
20

 Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів. Історіографічні дослідження 1917–1990 рр. – 

К., 1991. – С. 5. 
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конференций разных рангов – от международных до областных, активное 

участие декабристоведов в разноплановых научных конференциях, проведение 

фестивалей и вечеров, посвященных декабристам, восстановление и развитие 

национальных и региональных школ и др. 

На Четвертых «декабристских чтениях», было принято решение о 

создании «Ассоциации декабристоведов». Инициативная группа в составе 

профессора Московского университета В. А. Федорова; доктора исторических 

наук, старшего ведущего специалиста Института истории СССР АН СССР 

А. В. Семеновой; заместителя председателя Киевской областной организации 

Украинского общества охраны памятников истории и культуры 

Н. И. Булаевской; ответственного секретаря Нижегородского Пушкинского 

клуба С. В. Синюгина; кандидата исторических наук, доцента Гродненского 

университета В. В. Шведа; председателя декабристской секции Совета 

содействия Государственного музея истории Ленинграда К. Э. Кузнецовой; 

краеведа из г. Новокузнецка Ю. П. Павлова предложила: «Мы, участники 4 

декабристских чтений, проходивших в Киевском университете имени 

Т. Г. Шевченко и посвященных 165-летию со дня восстания декабристов, 

представители декабристоведов России, Украины и Белоруссии, выступаем с 

обращением о создании Ассоциации декабристоведов…». 

Информация о создании Ассоциации декабристоведов публиковалась в 

центральной и местной прессе, 
21

 за ее создание высказались отдельные 

представители науки и культуры (М. Т. Долгирев, П. И. Липатов, 

О. В. Загорулько и др.), а также и руководители культурологических 

организаций. Например, директор музея декабристов в г. Москве 

А. А. Смирнов в письме от 11 ноября 1990 г. писал: «Сотрудники музея готовы 

вступить в эту ассоциацию…». 
22

 С просьбой принять Измаильский музей 

Придунавья в Ассоциацию декабристоведов обратилась директор этого музея 

Р. П. Шишкина. 
23

 Правда, некоторые известные литературоведы считают, что 

создание Ассоциации декабристоведов не будет способствовать развитию 

декабристоведения, поскольку она будет наоборот ограничивать инициативу 

исследователя. Разработанный примерный проект Устава ассоциации 

декабристоведов предполагалось рассмотреть на Пятых «Декабристских 

чтениях», которые, к большому сожалению, не состоялись. Подготовленные их 

материалы были опубликованы. 
24

 

Повышение роли исторической науки в общественной и научной жизни 

страны, ее гуманизация предполагают дальнейшее развитие ее специальной 

отрасли – историографии, одной из важнейших мировоззренческих дисциплин. 

Историографические исследования, в том числе, посвященные движению 

                                                 
21

 Синюгин С. Сенатская площадь собирает энтузиастов // Советская культура. - 

1990. - 3 нояб. – С. 9; Пилипчук А. Неугасимый свет подвига // Трибуна рабочего. - 1990. - 17 

нояб. и др. 
22

 Письмо А. А. Смирнова 11 ноября 1990 г. 
23

 Письмо Р. П. Шишкиной 18 марта 1991 г. 
24

 См.: Декабристские чтения: Программа и материалы Пятой Всеукраинской научно-

теоретической конференции… - К., 1991. - Вып. V. – 188 с. 
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декабристов, обобщают опыт отечественного декабристоведения, вооружают 

историков пониманием современного состояния изучаемых вопросов, 

повышают качество и результативность дальнейших конкретно-исторических 

исследований. Историографические работы содействуют также повышению 

эффективности научного поиска исследователей, углублению теоретического 

уровня их творческой работы. Помимо своей важной роли в процессе 

исторического познания, историографические исследования получают прямой 

выход и в общественную практику. Историография широко пользуется при 

выработке основ научной политики и в широкой социальной практике. 
25

 

Историография, основываясь на гуманистическом видении истории 

декабристского движения, может преодолеть кризисные явления, определить 

нужные пути развития. Необходимо восстановить утерянную 

«историографическую перспективу, восстановить утраченную уверенность в 

будущее человеческой цивилизации». 
26

 Этим самым мы сможем 

приостановить дальнейшее углубление кризисных явлений в современном 

отечественном декабристоведении, возобновим внимание историков к 

разработке проблемной историографии. 
27

 

Декабристоведение – составная часть отечественной историографии. 

Подготовка историографических работ по избранной теме имеет также научное 

и познавательное значение еще и потому, что позволяет определить вклад в 

разработку отдельных вопросов темы в конкретно взятых регионах 

Содружества независимых государств, в отдельных школах и направлениях, 

полнее охарактеризовать суммарное достижение в данной области 

исторической науки. Историографические исследования способствуют 

утверждению правды и объективного освещения изучения движения 

декабристов, преодолению шаблонному освещению темы, переосмыслению 

накопленного исторического сознания, ликвидации имеющих пробелов. 
28

 

                                                 
25

 Нечкина М. В., Городецкий Е. Н. Развитие советской историографии СССР // 

Изучение советской истории СССР между ХХIV и XXV съездами КПСС: Советский 

период. – М., 1988. - Вып. 1. – С. 274. 
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 Ковальченко И. Д. Обоснование научной программы «Мировые цивилизации 

(сравнительная история, типы и эволюция)» // Новая и новейшая история. - 1991. - № 5. – 

С. 68. 
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 См.: Цаматули А. Н. Русская историография XIX века в общих и нормативных 

курсах // Изучение и преподавание историографии в высшей школе. - Калининград, 1981. – 

С. 73. 
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третього курсу історичного факультету… / Укладач Г. Д. Казьмирчук. – К., 1991. – С. 4–5. 
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ГЛАВА І 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О 

ДВИЖЕНИИ ДЕКАБРИСТОВ 

Начиная с середины 1920-х годов в бывшем Союзе ССР стали появляться 

первые историографические публикации М. В. Нечкиной, профессора 

Киевского ИНО Л. П. Добровольского, академика ВУАН Д. И. Багалея, в 

которых рассматривались вышедшая к 100-летнему юбилею со дня восстания 

декабристов научная, научно-популярная литература, посвященная «первенцам 

свободы», 
29

 а также статьи, раскрывающие разработку истории движения 

декабристов зарубежной историографией 
30

 и историками-эмигрантами. 
31

 В 

названных работах, вследствие несовершенства методов и приемов 

историографического исследования, преобладало краткое аннотирование 

опубликованной литературы, стремление определить общую концепцию 

развития декабристоведения, формировавшегося после октября 1917 г., 

обращалось внимание на разгоревшуюся в научных кругах дискуссию о 

существовании «украинских декабристов», выдвинутую академиками ВУАН 

С. Е. Ефремовым, М. И. Яворским, профессором Киевского ИНО 

О. Ю. Гермайзе. 
32

 

В это время начали появляться обобщающие историографические труды. 

Они принадлежали маститым историкам, чье мировоззрение сформировалось в 

дореволюционное время, и молодым декабристоведам. К первым, например, 

относится Д. И. Багалей. В своей фундаментальной историографической 

монографии он анализирует развитие советской исторической науки в Украине 

за десять послеоктябрьских лет. В этой работе историк выделяет и труды 

декабристоведов республики, указывая, что они подготовили оригинальные, 

заслуживающие внимания исследования, опубликовали несколько специальных 

сборников статей и материалов, посвященных декабристам. Д. И. Багалей 

справедливо отметил изменения в подходе к изучению отдельных тем, в 

частности, усиление интереса декабристоведов к истории Южного тайного 

общества, которое ранее замалчивалось
33

. 
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ссылка. – 1926. - № 7-8. – С. 324–338 и др. 
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марксистов. - 2-е изд. – М., 1930. - Т. 1. – С. 443 и др. 
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 Багалій Д. Нариси історії України на соціально-економічному грунті // ДЕУ. - 
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Монографическое исследование П. О. Парадизова посвящено только 

изучению вклада дореволюционных декабристоведов в разработку некоторых 

проблем виднейшими учеными А. Н. Пыпиным, В. И. Семевским, 

представителями революционной историографии, сведя ее к творчеству 

Г. В. Плеханова, и ученых-эмигрантов, выехавших из России после 

Октябрьской революции и гражданской войны. Особо отметим, что труд 

П. О. Парадизова практически до наших дней неоправданно замалчивался. 

Этим создавалось впечатление, что дооктябрьская декабристоведческая 

литература не анализировалась. Это не отвечает действительности, поскольку 

П. О. Парадизов проделал большую исследовательскую работу. Его 

исследование – первая солидная историографическая разработка, в которой 

исследовалась литература о декабристах. 
34

 

Во второй половине 1930-х – первой половине 1950-х годов анализ работ 

о декабристах практически не проводился. Исключение составляют некоторые 

исследования конца 1930-х годов, посвященные анализу декабристоведческих 

трудов М. Н. Покровского и М. В. Нечкиной. Оценка вклада видных советских 

декабристоведов, особенно М. Н. Покровского, рассматривалась в плане 

оголтелой критики порочной «школы М. Н. Покровского» 
35

 и его верной 

ученицы М. В. Нечкиной, чьи труды, якобы, принесли огромный урон не 

только декабристоведению, но и исторической науке в целом. 
36

 Отрадным 

явлением в историографии декабризма конца 1940-х – начала 1950-х годов 

было появление обширных историографических обзоров в диссертационных 

исследованиях. Так, в подобном труде украинского декабристоведа 

Н. Н. Лысенко, посвященном отдельной проблеме, рассматривалась литература 

о декабристах, в которой изучалась тактика дворянских революционеров. 
37

 

Конец этого этапа развития отечественного декабристоведения завершается 

изданием двухтомной монографии М. Н. Нечкиной, первая глава которой 

«Декабристы как исследовательская проблема» явилась не чем иным, как 

попыткой в декабристоведении за 130 лет обобщить итоги развития и 

определить перспективы дальнейшей ее научной разработки. 
38

 

Декабристоведческая литература периодически оценивалась в 

юбилейных обзорах, подводивших итоги развития советской исторической 

науки за определенный период своего развития. Они только фиксировали, что 

над отдельными проблемами движения декабристов трудились М. В. Нечкина и 

А. В. Предтеченский. Практически, в таких обобщающих историографических 

реферативных трудах только назывались отдельные исследователи, но 

глубокого анализа состояния проблемы они не давали. К таким обзорам, на наш 
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взгляд, можно отнести работы Б. Д. Грекова и В. И. Пичеты. 
39

 К большому 

сожалению, этот несовершенный метод историографического анализа нашел 

распространение на третьем и четвертых этапах развития декабристоведения. 

Со второй половины 1950-х годов историография развивается как 

специальная историческая дисциплина. Вновь стали появляться 

историографические исследования. Этому способствовала хрущевская 

«оттепель». Обобщение опыта изучения истории движения декабристов 

приобретает постоянное и целенаправленное движение, когда была сделана 

попытка объективного анализа сделанного советскими историками. С 

обобщающими обзорными статьями выступили С. Б. Окунь, И. М. Гапусенко и 

др. 
40

 Ленинградскому ученому Г. А. Невелеву принадлежит успешная попытка 

осветить вклад буржуазных историков конца ХІХ – начала ХХ в. в разработку 

истории движения декабристов. 
41

 Однако его исследования – это шаг назад по 

сравнению с трудом П. О. Парадизова, так как они выделяются стремлением 

умалить вклад дореволюционного декабристоведения. 

Историографы продолжали обращать внимание на отношение 

А. И. Герцена и Н. П. Огарева к движению декабристов. 
42

 В меньшей мере 

рассматривался вклад в освещение декабризма видными народническими 

лидерами, в конкретную разработку проблем «Декабристы и народ», 

«Декабристы и Т. Г. Шевченко» и др. 

Особенностью историографических исследований этого периода является 

попытка более взвешенного освещения вклада в изучение движения 

декабристов отечественными историками, в том числе М. Н. Покровского, тоже 

повинного в разгроме украинской декабристоведческой школы в 1920–1930 -х 

годов. И, тем не менее, «табу» на труды декабристоведов Украины, 

обвиняемых в приверженности к буржуазному национализму, – 

М. С. Грушевского, О. Ю. Гермайзе, В. В. Мияковского, литературоведов, 

осталось в силе. Впервые, после 1920-х годов, в Украине появились 

историографические труды, раскрывающие степень изученности темы 

«Декабристы и Украина». 
43

 

Бурное развитие историографических исследований началось с 1975 года, 

когда шла подготовка и празднование 150-летия со дня восстания декабристов, 

и продолжалось вплоть до 1990 г. За эти годы было написано свыше: 80 трудов, 
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посвященных развитию советского декабристоведения; 21 – анализу 

дооктябрьской декабристоведческой литературы; 30 – вкладу конкретных 

историков в научную разработку истории движения декабристов, и только 8 

работ, в которых рассматривается зарубежная историография декабризма. 
44

 

Опубликованные историографические исследования, посвященные 

движению декабристов, необходимо разделить не только по времени 

написания, но и на отдельные группы по жанровому их назначению: а) 

обобщение, б) проблемно-хронологические, в) написанные на стыке наук, г) 

посвященные развитию научных центров и периодических изданий, д) био-

библиографические / персонифицированные, е) труды, в которых 

анализируется зарубежная декабристоведческая литература. Все эти группы 

историографических трудов по истории изучения декабристского движения 

объединяет предмет изучения – литература, посвященная декабризму. Однако 

каждая из них имеет свои, характерные только ей, черты и особенности. Время 

их написания разное. Поэтому они отражают не только степень освещенности 

вопроса, в них поставленного, но и события в стране, влиявшие на позицию 

исследователей. Определяя критерии вклада отдельного историка или 

декабристской школы, они ориентировались на общественно-политическую 

ситуацию в стране, которая порождала грубейшую идеологизацию науки в 

целом, установки правящей партии, ее проводников на местах. Ошибки, о 

которых так долго говорили и писали, - это результат целенаправленной 

антинаучной политики КПСС и Советского правительства, всех партийных 

структур, которые «умело руководили» всем и вся, в том числе и исторической 

наукой. Мы должны помнить, что декабристоведы не всегда могли сказать то, о 

чем думали. Над ними, как дамоклов меч, возвышалась идеологическая 

машина, которая постоянно следила за мнением исследователей. 

В таких условиях историография продолжалась развиваться. Были 

созданы обобщающие труды, принадлежавшие ведущим историографам 

независимых государств из разных научных центров, в том числе и Украины. 

В. А. Дядиченко, Н. В. Ефременков, А. И. Зевелев, А. В. Санцевич, 

В. Г. Сарбей, М. В. Нечкина, О. В. Орлик, А. В. Семенова и другие историки 

подготовили специальные историографические труды, в которых уделили 

внимание освещению теоретико-методологических принципов, определению 

содержания предмета, методов и источников, в том числе и историографии 

движения декабристов. 
45

 Например, Н. В. Ефременков пришел к выводу, что 

ослабление внимания ученых к методике историографического исследования, 

«теоретико-методологическое иждивенчество», ослабление внимания к 
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источниковедческому аспекту привело к серьезным недостаткам, 
46

 которые 

стали проявляться и в изучении движения декабристов. 

Обобщающие конкретно-прикладные историографические работы, в 

основном сборники, подготовленные коллективом историков, изучавших 

отдельные темы исторической науки, стали появляться, как правило, к 

очередному съезду КПСС. В них почти всегда были статьи или небольшие 

фрагменты, в которых рассматривалась декабристоведческая литература. 

Однако в подобных историографических разделах невозможно было показать 

условия, в которых работали историки, определить конкретно проблемы, их 

степень разработки, что предстоит еще сделать. 
47

 

В это время появились обобщающие концептуальные 

историографические статьи, принадлежавшие исследователям Института 

истории СССР АН СССР Р. А.  Киреевой, А. В. Семеновой, 
48

 профессору 

Московского университета В. А. Федорову, 
49

 сибирским исследователям 

С. Ф. Ковалю, В. Ф. Ретунскому, Б. С. Шостаковичу, 
50

 санкт-петербускому 

ученому А. Н. Цаматули. 
51

 В их разработках уделялось внимание не только 

теоретико-методологическим проблемам декабристоведения, но, в большей 

мере, конкретно-прикладным историографическим проблемам, 

способствовавшим планомерному изучению революционного наследия 

декабристов, отдельных декабристоведов, целых научных направлений и школ. 

Обобщающие конкретно-прикладные историографические работы 

публиковали и мы. Первая появилась в учебном пособии для студентов 

исторического факультета Киевского университета, слушающих спецкурс 

«Движение декабристов», в котором анализ проблем декабризма 

рассматривался согласно принятой тогда периодизации истории исторической 

науки в СССР. 
52

 Уже тогда мы считали, что необходим проблемно-

хронологический принцип освещения материала, целесообразно определение 
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первоочередных проблем истории движения декабристов. Такая попытка и 

была сделана. Среди таких проблем выделили: формирование революционного 

мировоззрения декабристов; анализ исследователями программных проектов 

декабристов; разработка ими планов вооруженного выступления; восстание и 

его ход на Сенатской площади, в Украине; следствие, суд и сибирская ссылка; 

героический подвиг жен декабристов и др. Безусловно, что все проблемы 

перечесть невозможно, однако в исследовании констатировалось, что ряд из 

них, в том числе «декабристы и народ», «декабристы и демократическая 

культура», ждут своего исследователя. 
53

 

В последующие годы нами опубликованы ряд статей и две брошюры, где 

освещалось развитие декабристоведения более как за шестьдесят лет советской 

власти, 
54

 а также за пять лет (с 1975 по 1980 гг.), 
55

 и за пятнадцать лет 

(1975−1990 гг.). 
56

 В этих исследованиях были уточнены формулировки 

названий проблем, например, говоря о формировании мировоззрения, мы 

предлагаем конкретизировать – «будущих декабристов», т. к. их мировоззрение 

формулировалось и до возникновения тайных обществ. Определены проблемы, 

которые изучались более активно, показаны достижения в их изучении, 

определены те аспекты, которые ждут фундаментального исследования. 
57

 

Возьмем хотя бы национальный вопрос в программных документах 

декабристов а также практическое его разрешение и развитие 

М. П. Драгомановым, в частности декабристской идеи федеративного 

устройства государства 
58

 и др. 

Проблемно-хронологические декабристоведческие исследования в эти 

годы приобретают наибольшее распространение. Практически все 

декабристоведы использовали этот жанр историографического исследования. 

Продолжали разрабатывать историографические сюжеты М. В. Нечкина, 

О. В. Орлик, А. В. Семенова, Н. А. Рабкина. 
59

 Появился ряд статей в Украине, в 

которых давалась оценка работ ученых республики в 1920-1930-е годы, а также 

исследований, посвященных изучению вооруженного восстания декабристов. 

Здесь следует назвать публикации М. А. Козыря. Однако, такие 
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 Там же. – С. 15, 16 и др. 
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историографические труды, в большинстве своем, ограничены по тематике и 

хронологическим рамкам. Они не позволяют создать полную картину степени 

изучения истории движения декабристов. 
60

 

Кроме того, и это необходимо учитывать, до середины 1980-х годов в 

историографии преобладали заранее политизированные установки, историк не 

мог выйти за официально принятое концептуальное решение проблемы, 

продолжало существовать ограничение на выбор литературы. Для 

подтверждения этого тезиса приведу факты из своей научной деятельности. В 

1977 г., работал над очередной историографической статьей и, сдав ее в 

редакцию «Вісник Київського університету. Історичні науки», я получил 

гранки, в которых была опущена работа В. В. Миякивского. Не получив от 

редактора объяснения, я обратился в спецхран ЦНВ АН УССР, сотрудники 

которого порекомендовали написать список историков 20-30-х годов, а они, в 

свою очередь, обещали выяснить, чьи труды историков Украины я могу 

использовать в дальнейшем. Позже мне пришлось снять ссылки на труды 

С. М. Грушевского, М. И. Яворского, О. Ю. Гермайзе, П. П. Филиповича и 

других украинских ученых и в их исследованиях, акцентировать внимание 

только на «негативных моментах», подчеркивать антинаучную и 

националистическую направленность их выводов
61

. Это, безусловно, влияло на 

качество историографических исследований. 

Вместе с тем, мы рассматриваем проблемно-хронологические 

историографические разработки как важный этап в накоплении 

историографического материала для написания монографического 

исследования. Они все чаще сами становятся историографическим источником. 

Необходимо отметить, что этот вывод Р. А. Киреевой требует дальнейшего 

теоретического осмысления. 
62

 

Проблемно-хронологический принцип изложения материала положен в 

основу наших историографических исследований. Первое из них появилось в 

1977 г., в котором рассматривалось изучение декабристоведами советской 

Украины восстания Черниговского пехотного полка. В нем впервые в 

историографии сделана попытка, на фоне общего развития декабристоведения, 

показать вклад в изучение этой проблемы украинских ученых: 

В. М. Базилевича – последнего секретаря Общества Нестора-летописца; 

В. В. Миякивского – заведующего Историческим архивом имени 

В. Б. Антоновича; Д. И. Багалея и его дочери Е. Д. Багалей-Татариновой, 
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Ф. А. Ястребова и других историков республики. То есть, был дан анализ 

трудов от Д. И. Багалея до Г. Я. Сергиенко, чего ранее никто не делал. 
63

 

В 1982 г. нами подготовлены обобщающие статьи, в которых 

характеризовались исследования декабристоведов Украины периода 

становления исторической науки. 
64

 Значительно позже мы еще раз обратились 

к этому историографическому вопросу, рассмотрев 97 литературных и 62 

документальных издания, привлекая неопубликованные письма и рецензии 

видных декабристоведов республики, хранящиеся и по сей день в Рукописном 

отделе ЦНБ им. В. И. Вернадского АН Украины. 
65

 Хотелось бы подчеркнуть, 

что мы активно используем в историографических исследованиях архивные и 

рукописные материалы историков, что позволяет более полно осветить 

обстановку, в которой писалось историческое сочинение, выяснить 

малоизвестные стороны в отношениях между учеными, их заботы и проблемы, 

над которыми работали они в это время. 

Мы пришли к выводу, что необходимо издать эпистолярное наследие 

Д. И. Багалея, В. В. Миякивского, М. И. Яворского и других ученых. На 

необходимости опубликовать переписку М. В. Нечкиной с многими 

респондентами настаивали на проходивших 14-16 марта 1991 г. в г. Нежине 

Первых «Нечкинских чтениях», посвященных 90-летию со дня рождения 

известного декабристоведа, ее ученицы М. Г. Вандалковская, Р. А. Киреева, 

А. В. Семенова, С. А. Селиванова. Они обратили внимание на то, что огромное 

эпистолярное наследие М. В. Нечкиной «расползается» по отдельным 

коллегиям. 

Возникновение и становление декабристоведения в бывшем Союзе ССР 

рассматривалось в специальном исследовании, где были определены главные 

направления, по которым шло изучение истории декабристов. 
66

 Однако, 

результаты этого историографического исследования не могут полностью 

удовлетворять читателя, поскольку некоторые проблемы анализируются 

фрагментарно, а другие были только поставлены. Историческая литература о 

декабристах свидетельствует, что такие проблемы как «Декабристы и 

А. С. Пушкин», 
67

 «Дворянские революционеры и Л. Н. Толстой», «Декабристы 
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и Т. Г. Шевченко» 
68

 и ряд других, несмотря на то, что они изучались 

декабристоведами, все же не были предметом специального 

историографического анализа. 

Многочисленные проблемно-хронологические труды, в которых 

анализировалось развитие декабристоведения во второй половине 1930-х –

 первой половине 1950-х годов, незначительны. В них очень скупо 

констатируется факт изучения движения декабристов. По структуре и форме 

они такие же, как и историографические труды, характеризирующие 

литературу о декабристах периода его становления, 
69

 в которой мало 

говорилось о трудностях эпохи, их влиянии на развитие декабризма. Не 

отражалась роль отдельных ученых, за исключением научной деятельности 

М. В. Нечкиной, мало внимания уделялось всестороннему разбору вышедших 

декабристоведческих работ. Среди декабристоведов установился культ 

непогрешимости концепции М. В. Нечкиной, ее школы. Это было 

действительно правдой, и на новейшем этапе развития декабристоведения, 

превратилось в тормозящей фактор. 

В современной исторической литературе делается попытка 

историографического осознания вклада ученых-декабристоведов в изучении 

сибирской ссылки декабристов. Нами подсчитано, что в последнее время 

написано около 70 подобных статей и разделов. Однако, только мы впервые 

сделали попытку комплексного анализа вклада декабристоведов в изучение 

проблемы пребывания декабристов в сибирской ссылке, выступив с докладом 

на конференции, который впоследствии будет издан специальной брошюрой в 

соавторстве с О. А. Рафальским. 
70

 Мы также обратили внимание на литературу 

о декабристах, вышедшую к 150-летнему юбилею со дня восстания 

декабристов, сделав обстоятельный анализ научной продукции к юбилейным 

мероприятиям в Украине. 
71

 К 175-й годовщине Отечественной войны 1812 г. 

нами освещена литература, посвященная участию будущих декабристов в этой 

войне. Предпринята попытка подсчитать количество будущих членов тайных 

декабристских организаций, участвовавших в борьбе с Наполеоном. 

Составленная таблица убеждает, что будущие декабристы активно боролись с 

французскими захватчиками за свободу России. 
72
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Историографические исследования по смежным гуманитарным 

дисциплинам появились довольно поздно. Долгое время, их практически не 

было, если не считать упоминаемого уже обзора литературы о А. С. Пушкине и 

декабристах, подготовленного А. Н. Шебуниным. Только в преддверии 1975 г. 

стали появляться отдельные историографические труды философов, 

литературоведов, юристов, в которых анализировались теоретико-

концептуальные сюжеты. 
73

 Наиболее оригинальной была статья Е. Г. Плимака 

и В. Г. Хороса, претендующая на «теоретические обобщения» одного из 

наиболее спорных вопросов об эволюции декабризма, формировании 

мировоззрения членов тайных декабристских организаций. 
74

 Проанализировав 

«истоки возникновения движения декабристов», авторы сочли своим долгом 

разобраться, какое место занимает движение декабристов во всемирно-

исторической борьбе «народов против феодального строя». 
75

 Они пришли к 

выводу, что декабристоведы, признавая влияние западноевропейских факторов 

на возникновение декабризма, смело шли за утверждениями М. В. Нечкиной, 

которая еще в 1955 г. писала, а после 1982 г. повторила: «Движение 

декабристов выросло на почве русской действительности. Не увлечение 

западноевропейской передовой философией, не заграничные военные походы, 

не примеры западноевропейских революций породили движение декабристов, 

его породило историческое развитие их страны, объективные исторические 

задачи в русском историческом процессе». 
76

 Концепцию М. В. Нечкиной 

поддерживают некоторые исследователи и в настоящее время. Так, доценты 

Киевского университета Р. П. Иванова, О. К. Литвин, 
77

 как и 

В. Г. Вержбицкий, 
78

 считают приоритетным влияние российской 

действительности на природу возникновения движения декабристов. 

Оппоненты М. В. Нечкиной – Е. Г. Плимак, И. К. Пантин, Е. Г. Хорос, 

наоборот, считают, что первоочередными причинами, повлиявшими на 

возникновение тайных декабристских организаций и формирование 

мировоззрения их членов, была западноевропейская революционная 

действительность, передовая английская экономическая наука, французская 

философская мысль и др. Они писали: «Объяснить генезис, эволюцию, природу 

декабризма, дворянской революционности вообще вне учета мощного и 

                                                 
73

 Деев Н. Н. Политическая идеология декабристов: Критика современных 

буржуазных интерпретаций // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. - 1975. - № 6. – 

С. 104-111 и др. 
74

 Плиман Е. Г., Хорос В. Г. Проблемы декабристского движения // Вопросы 

философии. - 1985. – С. 96. 
75

 Нечкина М. В. 150-летний юбилей восстания декабристов // Исторические 

записки. – М., 1975. - Т. 96. – С. 17. 
76

 Нечкина М. В. Движение декабристов: В 2-х т. – М., 1955. - Т. 1. – С. 50; Ее же. 

Декабристы. – М., 1982. – С. 5, 7. 
77

 Іванова Р. П., Литвин О. К. Ідеї співдружності та єдності народів у спадщині 

декабристів // УІЖ. - 1985. - № 12. – С. 113; Литвин О. К. Спорные вопросы о формировании 

мировоззрения декабристов // Декабристские чтения: материалы межвузовской научно-

практической конференции… - К., 1989. - Вып. 2. – С. 112-114 и др. 
78

 Вержбицкий В. Г. Патриотизм декабристов //Исторические записки. - Т.96. – С. 93. 



33 

 

систематического воздействия более передового Запада на Россию – значит не 

понять суть вещей. 
79

 

Верны ли эти концептуально взаимоисключающие гипотезы? Кто прав: 

М. В. Нечкина и ее последователи или возмутители спокойствия И. К. Пантин, 

T. Г. Плимак, В. Г. Хорос? И да, и нет! Выводы представителей и первого, и 

второго направлений имеют право на существование, но только как 

взаимодополняющие, поскольку их авторы отдают предпочтение одному 

комплексу вопросов и умаляют значение других. Как можно определить, какие 

из этих факторов весят больше чем другие? Практически этого сделать нельзя, 

и не нужно. Ошибочно рассматривать отдельно идейные или производственные 

мотивы деятельности людей. Общественные явления, как и материальные, 

тесно связаны между собой и, взаимодополняя друг друга, способствуют 

объективному изучению спорной проблемы. Мы считаем, что нет никакой 

необходимости выпячивать одни первопричины возникновения движения 

декабристов, умаляя другие. Их необходимо изучать в тесной взаимосвязи, 

сопоставляя и анализируя, не упуская из виду единство целого, состоящего из 

конкретных обособленных факторов. 
80

 

Плодотворно изучали движение декабристов и литературоведы, создав 

множество оригинальных и самобытных трудов. Это обусловлено тем, что 

писатели России первой четверти ХІХ в. были, как, например, А. С. Пушкин, 

А. С. Грибоедов, идейно тесно связаны с многими декабристами, а литература 

была выразительницей животрепещущих чаяний передового российского 

общества. Среди когорты декабристов были талантливейшие поэты и 

литературоведы: К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев-

Марлинский, Ф. Н. Глинка и другие, чей вклад в развитие литературного 

процесса остался недостаточно изученным. 

Ученые, анализировавшие литературоведческий процесс в России, 

обращались к литературному окружению и к творчеству декабристов-

писателей, затрагивали общественные мотивы тех или иных явлений. К ним 

усилился интерес, особенно после октябрьских событий 1917 г., когда ученые 

активно изучали литературное творчество декабристов-литераторов, пытались 

историографически осмыслить сделанное. Как правило, это не выходило за 

рамки работ, посвященных связям декабристов с А. С. Пушкиным. Первой 

историографической статьей была разработка А. Н. Шебунина, о которой мы 

уже упоминали. На протяжении последних 40 лет литературоведы не 

занимались изучением литературы по этому вопросу. 

Во второй половине 1970-х годов появилась обзорная 

литературоведческая статья А. Е. Ходорова, посвященная анализу литературы о 

вкладе декабристов-литературоведов в развитие литературного процесса в 
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России, влиянии их трудов на формирование общественного мнения в стране. 
81

 

Изучая труды ученых Украины о движении декабристов, мы обратили 

внимание на их вклад в разработку отдельных вопросов литературной 

деятельности декабристов в Украине. Статья, по объему небольшая, но в ней 

проанализированы декабристоведческие труды В. И. Маслова, Д. М. Косарика, 

В. В. Гнатюка, Л. А. Булаховского, Г. Г. Игнатенко, И. Я. Заславского, 

Н. М. Жаркевич и других ученых. Обращая внимание на острую дискуссию 

вокруг вопроса о принадлежности А. С. Пушкина к декабристским тайным 

обществам, мы определили вопросы, над которыми трудились литераторы и 

историки: «развитие декабристами-литераторами революционных традиций 

русской литературы, влияние их творчества на формирование поэтических 

талантов в Украине, роль и место отдельных декабристов-писателей в развитии 

литературы народов России». 
82

 Определены сюжеты, которые необходимо 

продолжать изучать, в том числе «И. Я. Франко и декабристы», «Литературные 

взаимоотношения декабристов-литераторов и А. С. Грибоедов» 
83

 и др. 

Однако, это далеко не все вопросы, ждущие своего разрешения. Считаем 

необходимым создание историографического исследования проблем 

«Декабристы и Ф. М. Достоевский», «Декабристы и Л. Н. Толстой». В 

последнее время нами активно изучалась историко-литературоведческая 

литература, посвященная выявлению идейных связей Т. Г. Шевченко и его 

встреч с декабристами и их окружением, получившая название «Декабристы и 

Т. Г. Шевченко». Результаты исследований излагались на Республиканских 

научных конференциях, 
84

 а подготовленная статья объемом в 1,0 п. л. так и не 

опубликована, продолжая лежать в редакционном портфеле «Українського 

історичного журналу». Необходимость ее публикации очевидна… После 

выхода в свет этой монографии названная выше историографическая статья о 

декабристах и Т. Шевченко увидела свет в «Науковых записках», издаваемых в 

Кировоградском педуниверситете
85

 Необходимо больше внимания уделить 

рассмотрению вклада философов, экономистов, юристов и представителей 

других смежных с историей наук. В этом направлении можно ожидать 

интересных научных открытий. 

Историографические труды, посвященные развитию научных 

исторических центров и роли периодических изданий в пропаганде вопросов 

движения декабристов, особенно после 1917 – первой половине 1930-х годов, 

                                                 
81

 Ходоров А. Е. Декабристы-литераторы в советской историко-литературной науке 

последних лет (1972-1975) // Русская литература. - 1978. - № 2. - С. 206-222. 
82

 Казьмирчук Г. Д. «… Все, що посіяне, зійде…». – С. 53-54. 
83

 Там же. – С. 58-59. 
84

 Казьмирчук Г. Д. Висвітлення проблеми «декабристи і Т. Г. Шевченко» в 

радянській історіографії (друга половина 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.). – 

К., 1989. – 3 с. Його ж. Висвітлення проблеми «Т. Г. Шевченко і декабристи» в радянській 

літературі у 1960-1980-х роках // Т. Г. Шевченко і Поділля: тези доповідей …: В 2-х ч. - 

Кам’янець-Подільский, 1989. - Ч. 2. – С. 62-64 и др. 
85

 Казьмирчук Г. Д. Проблема «Декабристи і Т. Г. Шевченко»: Радянська 

історіографія. 1917–1990 рр. // Наукові записки з історії України. – Вип. І. – Кіровоград, 

1992. – С. 46–60. 



35 

 

когда в стране издавались разнообразные политические и общественно-

литературные журналы и альманахи, предоставлявшие свои страницы 

декабристоведам. В этом ключе работали Н. В. Комаренко, В. Н. Котов 
86

 и 

другие исследователи. Обращая внимание на развитие исторической науки, 

авторы таких трудов уделяли внимание и анализу вклада представителей 

отдельных исторических учреждений в изучение вопросов движения 

декабристов. Заслуживает внимания труд А. Н. Алаторпевой, считавшей, что «в 

становлении и развитии советской исторической науки особую роль сыграла 

историческая периодика». 
87

 Публикации о декабристском движении на 

страницах журнала «Историк-марксист», пишет автор, «приближают нас к 

раскрытию существенных черт» советского декабристоведения, помогают 

«обозначить основные направления», выявить приемы и методы исторического 

изыскания, проследить путь научного поиска. 
88

 А. И. Алаторцева определила 

круг корреспондентов-декабристоведов, чьи материалы (статьи, рецензии) 

публиковались на страницах этого журнала. Она высоко оценила 

предоставление журналом своих страниц для публикации «автореферата 

монографии» М. В. Нечкиной, посвященной Обществу соединенных славян, 

печатания материалов дискуссии о существовании «украинских 

декабристов». 
89

 Такие исследования, а они и по сей день очень редки, ставят 

перед декабристоведами задачу больше внимания уделить материалам о 

декабристах, публиковавшимся на страницах периодических изданий, в т. ч. и в 

Украине, как важнейшего источника для историографического изыскания, 

определения дальнейших путей развития декабристоведения. 

Важнейшим, но к большому сожалению, мало разрабатываем 

направлением в декабристоведении, является глубокое исследование истории 

создания после октября 1917 г. новых учреждений, в которых разрабатывались 

вопросы движения декабристов. Отдельные сюжеты разбросаны в 

фундаментальных историографических монографиях В. Н. Котова, 

плодотворно работавшем в Киевском университете. Они не могут полностью 

удовлетворить специалистов декабристского движения. 

Подготовлен, но, к сожалению, не опубликован нами специальный 

параграф, повествующий о разработке проблем движения декабристов в 

созданных после октября 1917 г. новых учебных и исследовательских 

учреждениях, о периодических изданиях, на страницах которых публиковался 

разнообразный материал о дворянских революционерах, о роли вновь 

созданных обществ: «Политкаторжан и ссыльнопоселенцев», «Историк-

марксист», значении острых дискуссий, в которых принимали участие 

декабристоведы страны. 
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Подобного рода труды углубляют наше представление не только о 

научно-исследовательских исторических учреждениях периода становления 

исторической науки в бывшем СССР, о подготовке кадров историков через 

аспирантуру, но и помогают осветить проблему во взаимосвязи с общей 

обстановкой в стране, с общим развитием науки в целом. Однако, надо 

признать, что авторам так и не удалось воссоздать общую картину сложного 

пути развития декабристоведения. Нужно продолжать разрабатывать начатое 

В. Н. Котовым и Н. Б. Комаренко направление в украинской историографии. 

Оно, безусловно, даст новые находки. Очень мало, например, мы знаем о 

преподавательской и научной деятельности профессоров О. Ю. Гермайзе, 

П. П. Филиповича, В. М. Базилевича и др. 

Ряд историографических проблем движения декабристов подымались в 

био-библиографических исследованиях, которые появились в последнее время 

и посвящены выдающимся декабристоведам М. В. Нечкиной, 

Н. М. Дружинину, Д. И. Багалею, М. И. Яворскому и другим историкам и 

литературоведам. 
90

 Практиковавшиеся в 1920-1930-е годы «памятки», 

посвященные ушедшим из жизни декабристоведам были сухи, лаконичны и не 

всегда полно раскрывали вклад конкретного исследователя в разработку 

истории движения декабристов. 
91

 

Современные персонофицированные исследования, раскрывая жизнь и 

научную деятельность историка, показывают его творческую лабораторию, 

выявляют малоизвестные стороны исследовательской работы, привлекают 

внимание последующих поколений декабристоведов к соратникам и 

корреспондентам изучаемого ученого, определяют, к какой школе, или 

направлению, принадлежал тот или иной историк. К большому сожалению, 

говоря постоянно о советской исторической науке, мы стыдливо умалчиваем о 

принадлежности изучаемого к той или иной школе или направлению, к 

которому он принадлежал. Мы отказались от изучения этих сюжетов в 

историографии, от выявления того частного, от которого нас на протяжении 

многих лет отучивали. 

Сейчас первостепенной задачей историографии является изучение 

декабристоведчаских школ в Украине, Белоруссии, Сибири, Молдове и других 

самостоятельных государствах, образовавшихся после распада бывшего СССР. 

Похвальным, на наш взгляд, является специализация кафедры историографии 

Московского университета, сконцентрировавшая свое внимание на изучении 

историографических школ и направлений в исторической отечественной науке. 

Мы должны привлечь внимание декабристоведов к малоизвестным сюжетам 

жизни и деятельности В. М. Базилевича, Л. А. Медведской (Украина), 

А. Ф. Кудрявцева (Сибирь), Л. Н. Оганян (Молдова) и других оригинальных 

декабристоведов нашей страны и ближайшего зарубежья. 
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На современном этапе развития декабристоведения в бывшем СССР 

появились историографические труды, в которых анализировались зарубежные 

публикации о декабристах. Обращение к изучению исследований 

«немарксистской» литературы было неоднозначным и непостоянным. В начале 

становления советского декабристоведения к трудам, появившимся за 

границей, относились «спокойно», считая нецелесообразным о них писать. В 

1920-1940-е годы были опубликованы историографические исследования, 

авторами которых выступили Л. В. Крестова, Ю. В. Коваль, Е. В. Тарле, 

И. Звавич. В них анализировались взгляды представителей дворянских 

революционеров. Это, как правило, был газетный материал. 
92

 

С 1950-х годов начинается «критика»–невосприятие того, что писали о 

декабристах иностранные исследователи. Примером такого труда можно 

считать работу С. А. Покровского, который убеждал, что за границей 

«фальсифицируют историю российской политической мысли». Автор старался 

доказать, что работы С. Томкинса, А. Адамса, А. Мазура, Р. Хейра не 

заслуживают внимания, поскольку показывают декабристов последователями 

западноевропейских мыслителей, пропагандистами «американизма». 
93

 Книгу 

С. А. Покровского мы относим к такой, в которой заведомо была определена 

цель – показать «реакционность» зарубежной литературы, в том числе и о 

декабристах, всячески восхвалять историю русской общественной мысли, ее 

непревзойденность. 

Такой, но немного смягченный, подход к зарубежной 

декабристоведческой литературе сохранился и в 1970-е годы. Подтверждением 

этому является публикация аннотированного сборника трудов зарубежных 

историков под грифом «для служебного пользования», 
94

 что ограничивало 

возможность его использования, а если такую и представляли, то только после 

специального разрешения. Критические материалы о зарубежной 

декабристоведческой литературе, как правило, были необъективны и не 

полны. 
95

 

Только в конце 1980-х годов с этой литературы сняли запрет. Стали 

публиковать произведении зарубежных исследователей, как, например, 

Патрика О’Мара. Появились и кандидатские диссертации, непредвзято 

освещающее вклад «немарксистской» историографии в разработку проблем 

движения декабристов. Издаются исследования, как, например, 
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Н. Н. Варвацева, в которых анализировался отклик «итальянской печати на 

восстание декабристов в Петербурге и на Украине». 
96

 

Значительным явлением в отечественном декабристоведении является 

написание и защита в 1991 г. кандидатской диссертации И. В. Себенниковой. 

Нас, в первую очередь, интересует второй раздел, в котором исследовательница 

сделала анализ концепций западных ученых, изучавших движение декабристов. 

Она обратила внимание на главные направления, которые исследовали 

зарубежные ученые: идеологи декабристов, организационные структуры 

тайных обществ. 
97

 Не соглашаясь с ее определением хронологических рамок 

«современного этапа» развития зарубежного декабристоведения, 
98

 мы 

полностью поддерживаем общую оценку историографического вклада 

западных исследователей. И. С. Себенникова считает, что среди 

западноевропейских декабристоведов не было единого подхода к вопросам 

движения декабристов. Это касается, прежде всего, идеологических и 

политических требований декабристов. Если американский исследователь 

А. Мазур рассматривает вооруженное выступление декабристов как «первую 

российскую революцию», 
99

 то М. Раев склоняется к освещению движения с 

позиций либерально-буржуазной концепции, не видит в нем никакой 

революционности. 
100

 

Исследование И. В. Сабенниковой – это только начало серьезного и, 

практически, неразработанного направления отечественного 

декабристоведения. Без всестороннего знания зарубежной историографии 

движения декабристов невозможно поступательное развитие всего 

декабристоведения. Вот почему мы надеемся, что начатое более объективное 

изучение зарубежных трудов о декабристах будет продолжено и окажет 

благотворное влияние на отечественное декабристоведение. 

Рассмотренная нами историографическая литература, посвященная 

истории изучения движения декабристов, создает впечатление о достаточно 

полном исследовании этой проблемы. Однако, это только количественный 

показатель. Он ни в коей мере не отражает истинного состояния научной 

историографии проблемы, а, наоборот, настоятельно требует создания 
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историографической монографии. Количество историографических публикаций 

должно наконец-то завершиться созданием фундаментального исследования, 

отразившего развитие истории идей не одного поколения ученых-

декабристоведов. Ряд важных, принципиальных вопросов еще ждут своего 

развития, более обстоятельного и глубокого осмысления. Нуждается в 

теоретическом и концептуальном изучении послеоктябрьское 

декабристоведение. 

Первоочередной задачей современного декабристоведения является 

публикация эпистолярных источников, изучавших движение декабристов, их 

неопубликованных трудов, хранящихся в рукописных отделах библиотек 

суверенных государств, в том числе и в ЦНБ им. В. И. Вернадского АН 

Украины (В. В. Мияковского, И. И. Кравченко), Научной библиотеки 

Харьковского университета (Д. И. Багалея) и др. 

Заслуживает внимания и необходимость изучения декабристоведческих 

школ и направлений. Нами эта проблема была поставлена перед участниками 

Всесоюзной научно-методической конференции, проходившей в 1990 г. в 

Днепропетровском университете. В научном докладе мы обратили внимание на 

школу декабристоведов Киевского университета, имеющую значительные 

достижения, определяющую и сейчас уровень декабристоведения в Украине. 
101

 

Без глубокого знания истории проблемы невозможно дальнейшее 

глубокое изучение движения декабристов. Историография проблемы знает 

разные теоретико-методологичесие приемы освещения материала. Она 

позволяет перейти от информативно-репродуктивного изложения к проблемно-

хронологическому осмыслению, который расширяет представления о 

сделанном и помогает уяснить перспективу изучения. Целесообразно 

активизировать изучение историографического наследия декабристоведов 

М. В. Довнар-Запольского, Д. И. Багалея, Н. М. Дружинина, М. В. Нечкиной, а 

также представителей разных школ и направлений. История мысли ученого –

 путеводная звезда историографического анализа, ее изучение способно 

показать степень накопления конкретных исторических знаний и теоретических 

обобщений по истории движения декабристов, в том числе и на протяжении 

первого этапа развития новейшего декабристоведения. 
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Глава ІІ 

ДЕКАБРИСТОВЕДЕНИЕ В 1917 – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х 

ГОДОВ 

Этот период характеризуется новыми явлениями оказавших, безусловно, 

не только положительное, но и, отчасти, отрицательное, влияние на дальнейшее 

изучение отдельных тем движения декабристов. У истоков зарождения 

советского декабристоведения стояли специалисты, чьи научные интересы 

сформировались еще до октября 1917 года. Среди них были представители 

буржуазной исторической науки, как, например, профессор Киевского 

университета св. Владимира М. В. Довнар-Запольский, и марксистского 

направления, которое представлял П. Н. Покровский и его ученики. 

Постепенно, получив полную поддержку советской власти, стало побеждать 

направление Н. М. Покровского. Сформировалась своя, украинская школа 

декабристоведов. Ее возглавил бывший в дореволюционное время ректором 

Харьковского университета, а в советское – академик ВУАН Д. И. Багалей. 

Симптоматично, что до 1917 г. он не писал на украинском языке и, 

практически, не уделял внимания истории движения декабристов. О чем 

свидетельствует «Программа по русской истории», в которой даже не 

упоминается восстание Черниговского пехотного полка. 
102

 

Вместе с Д. И. Багалеем творчески работали воспитанники Киевского 

университета В. М. Базилевич, В. В. Миякивский, Л. П. Добровольский. В 

Украине было три крупных центра, в которых изучали движение декабристов: 

Одесса (Ю. Г. Оксман, Л. Г. Гофман), Киев (Л. П. Добровольский, 

О. Ю. Гермайзе, Л. Л. Филипович и др.), Харьков (Д. И. Багалей, Е. Д. Багалей-

Татаринова). Сформировалась своя школа в Сибири во главе с 

Ф. А. Кудрявгевым. 

В начале, маститые ученые задавали тон в изучении вопросов 

декабризма. Однако в середине 1920-х – первой половине 1930-х годов 

произошла смена участников и форм изложения материала. Все больше стали 

заявлять о себе молодые, сформировавшиеся в советское время, исследователи 

М. В. Нечкина, Н. М. Дружинин, П. О. Парадизов, Е. Д. Багалей-Татаринова и 

другие. Этому способствовала и реорганизация системы образования и научно-

исследовательских учреждений, возникновение исторических обществ 

«Историк-марксист», «Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев» во 

главе с В. Н. Фигнер, обращение их членов к изучению революционной 

тематики, в том числе и к движению декабристов. 
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Отрицательную роль в становлении и развитии советского 

декабристоведении сыграли репрессии и преследования выдающихся ученых. 

Например, С. А. Ефремова, М. И. Яворского замучили в лагерях, других 

подвергали необоснованному остракизму, обвиняя их в политических ошибках, 

подрыве социалистического общества, третьих не печатали. Декабристоведение 

душила советская цензура, о которой раньше мы не говорили, редактирование и 

искажение текстов. 

Проблемы движения декабристов исследовали преподаватели и 

слушатели вновь созданных: в 1918 г. – Социалистической, а с 1924 г. –

 Коммунистической академии, Института красной профессуры, 

Коммунистичекого университета им. Я. М. Свердлова. Возникли новые 

академические институты и в Украине, в том числе, Истпарт ЦК КП(б)У, 

Институт истории Всеукраинской Ассоциации марксистско-ленинских 

институтов, а также ряд комиссий и кафедр украинской истории, отделы 

Всеукраинской академии наук, Киевский, Харьковский и Нежинский 

институты народного образования и др. 

31 марта 1924 г., по ходатайству академика АН СССР и УССР 

М. С. Грушевского, была открыта кафедра истории Украины в Киеве. В трех ее 

секциях изучали экономические, социальные и политические проблемы. Над 

вопросами движения декабристов, помимо С. М. Грушевского, работали 

О. Ю. Гермайзе, П. А. Кияница. 
103

 Активно разрабатывали вопросы движения 

декабристов члены Одесской комиссии краеведения при Украинской академии, 

в том числе, историк А. А. Рябинин-Скляревский, литературовед Л. Г. Гофман 

и др. Они готовили доклады и выступали на заседаниях этой комиссии. 
104

 

Институты и общества издавали свои журналы. Например «Общество 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев» – «Каторгу и ссылку», в Киеве члены 

такого же общества публиковали материалы на страницах своего печатного 

органа «Из эпохи борьбы с царизмом». Украинское общество «Историк-

марксист» имело свой орган – «Путь революции». Исследования, посвященные 

движению декабристов, публиковали общественно-политические, 

литературные журналы и альманахи. 
105

 

Сотрудники учреждений, выступая на страницах периодической печати, 

ставили острые дискуссионные проблемы по истории декабризма. В частности, 
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активно обсуждалась проблема – отмечать или нет приближавшийся 100-

летний юбилей восстания декабристов. Были высказаны два диаметрально 

противоположных суждения. М. С. Ольминский (Александров) еще в 1919 г. в 

своей брошюре высказал мнение, что декабристы – это помещики, обманом 

вывившие на Сенатскую площадь солдат и предавшие их, никакие не 

революционеры, а поэтому не стоит праздновать юбилей. 
106

 

Против этой концепции выступил директор Музея революции СССР 

С. И. Мицкевич и заместитель Наркома просвещения РСФСР 

М. Н. Покровский. Сторонники М. Н. Покровского доказывали обратное: если 

не все декабристы были революционеры, то левое крыло, а именно Общество 

соединенных славян, были революционерами-демократами. 
107

 Как во всякой 

дискуссии, допускались неточные формулировки и не объективные оценки. 

Например, М. Н. Покровский, рассматривая аграрный проект П. И. Пестеля, 

твердил, что в нем заложена идея национализации земли. И только 

неблагоприятные условия не позволили лидеру южан «отдаленому 

предшественнику» В. И. Ленина, провести ее. 
108

 

Не менее острые споры развернулись вокруг концепции Д. И. Багалея, 

М. С. Грушевского, С. А. Ефремова (Охрименко) 
109

 о существовании 

«украинских декабристов». 
110

 Ее авторы, и те украинские декабристоведы, 

которые ее поддерживали, считали, что в Украине среди декабристов были 

члены Тайных обществ, которые были воспитаны украинской 

действительностью, ее историей и обычаями. И это утверждение справедливо. 

Они активно выступали за национальное возрождение Украины. Среди таких 

членов, по мнению авторов концепции, были представители Общества 

соединенных словян. Концепция «украинских декабристов» необоснованно 

подверглась критике М. В. Нечкиной 
111

 и участниками Первой Всесоюзной 

конференции историков-марксистов. 
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Особенно активно выступили против этой концепции М. Н. Покровский, 

М. В. Нечкина и М. И. Яворский, 
112

 которого впоследствии уничтожат в 

сталинских застенках. Завершил «разгром» концепции «украинских 

декабристов» воспитанник М. С. Грушевского П. А. Кияница, безаппеляционно 

утверждавший, что ее авторы – это создатели современного украинского 

фашизма, порочащие передовую советскую историческую науку. 
113

 

И все же дискуссии по отдельным проблемам движения декабристов 

были генераторами новых, пусть и не всегда правильных, идей и 

отличительной особенностью советской историографии. Они быстрее доносили 

до читателей и научного мира новые идеи, иногда спорные, нежели 

монографические исследования, были «основной формой изучения и 

освещения прошлого», 
114

 в том числе и движения декабристов. Высоко 

оценивая значение дискуссий, нам бы хотелось отметить и те недостатки, 

которые они приносили. О чем свидетельствуют и выше упомянутые споры на 

Первой Всесоюзной конференции. Маститые исследователи – проводники 

теории классовой борьбы, которая якобы разгорается в процессе строительства 

социалистического общества, использовали дискуссии для моральной, а после 

и физической, расправы над инакомыслящими коллегами. 

Научная дискуссия – форма поиска приближенно выверенных оценок. 

Мы систематизировали взгляды участников полемики в соответствии с их 

принадлежностью к основным направлениям в декабристоведении. И все же, в 

целом дискуссии способствовали выявлению точек наиболее основного 

приложения научных сил в решении сложных вопросов советского 

декабристоведения. 

В процессе обсуждения отдельных проблем движения декабристов 

сформировался новый подход к изучению истории декабризма. С новой 

концепцией выступил М. Н. Покровский. Он справедливо считал, что 

российская историческая наука до І917 г. больше внимания уделяла изучению 

истории восстания 14 декабря 1625 г. и деятельности членов Северного 

общества, умаляя при этом события декабристской эпохи в Украине. Ученый 

предложил, а молодое советское декабристоведение восприняло, новый подход 

к изучению декабризма. Основное внимание, по мнению М. Н. Покровского, 

необходимо обратить на исследование восстания Черниговского пехотного 

полка и деятельности декабристских организаций, особенно Общества 
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соединенных славян в Украине. 
115

 Это предложение было принято и высоко 

оценено в декабристоведческих кругах того времени. 
116

 Над разработкой этих 

вопросов активно трудились исследователи Украины. 
117

 

Тем не менее, научная жизнь внесла в эту концепцию существенные 

коррективы. По-прежнему продолжала активно изучаться история Северного 

общества. Это было вызвано тем, что весь комплекс архивных, и прежде всего 

следственных дел, хранились в архивах Москвы и Ленинграда, облегчая доступ 

и оперативное их использование. Не менее важной причиной, 

способствовавшей этому, было также сосредоточение в этих культурных 

центрах значительных научных сил. Только декабристоведы Украины 

творчески разрабатывали проблемы движения декабристов, проходившие на ее 

территории. 

Острые дискуссии обратили внимание исследователей на необходимость 

активного поиска документальных материалов о декабристах. Декабристоведы 

видели в этом первоочередную задачу – искать, обрабатывать и готовить к 

публикации источники. Исследовательница тех лет Е. Д. Багалей-Татаринова 

писала: «Только теперь перед нами открылись ранее секретные архивные 

фонды, ... что позволило нам прочитать эти малоизвестные страницы...». 
118

 

В Москве был создан Центрархив РСФСР, во главе с М. Н. Покровским, 

возложивший на себя одну из сложнейших задач – опубликовать материалы 

Следственной комиссии по делу декабристов. За это время было опубликовано 

семь томов многотомного корпуса документов. Первый увидел свет в 1925 г. В 

него были включены следственные дела Л. Н. Арбузова, Н. А. Бестужева, 

А. Н. Сутгофа и других декабристов. Во второй том было включено 9 дел, в 

третий – 8 (в том числе А. Н. Фонвизина, И. Д. Якушкина и др.). 
119

 Особенно 

необходимо отметить восьмой том, известный специалистам как «Алфавит 

декабристов», поставленный А. Д. Боровковым – правителем дел Следственной 

комиссии – по требованию Николая І еще в 1827 г. и с определенными 

дополнениями опубликованный в 1925 г. 
120
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Многие документы публиковались в специальных сборниках материалов, 

а также в хрестоматиях. 
121

 Особо необходимо отметить излагаемые в 1920 –

 1930-е годы за границей эмигрантами документальные материалы о 

декабристах. В советском декабристоведении эти издания просто не 

«замечали», о них старались и не говорить, и не писать. Среди таких изданий, 

например, бесценные воспоминания внука Сергея о своем дедушке декабристе 

С. Г. Волконском. Они были написаны в Москве в 1920-21 гг., но увидели свет 

в Берлине. 
122

 Свои воспоминания оставили М. В. Брызгалова о своем дедушке 

И. А. Анненкове и др. 
123

. В этом мы видим не только процесс необоснованного 

ограничения, дозировавшего публикацию материалов, но и политику 

Советского государства, влиявшую на развитие исторической науки, в том 

числе и декабристоведения. 

Активно выявлялись документальные материалы в актохранилищах 

Украины. Укрцентрархив обратился с письмом к местным истархам с просьбой 

выявлять материалы о декабристах и направлять их в Киев. 
124

 Одновременно, 

украинские декабристоведы начали работу в архивах РСФСР по выявлению 

материалов о жизни и деятельности декабристов в Украине. Была предпринята 

попытка сконцентрировать подобные документальные источники в архивах 

республики. Но 2 ноября 1925 г. ЦИК СССР принял решение, в котором 

говорилось: «признать, что собрание архивных материалов, хранящихся в 

научных учреждениях РСФСР, имеющих общесоюзное значение ... не могут 

быть как-либо разрознены, а потому отдельные предметы этих собраний не 

подлежат Союзным республикам». 
125

 

Из местных архивов стали поступать сообщения о выявленных 

материалах. В основном, это были письма, циркуляры, рапорты местной 

гражданской и военной администрации. По содержанию условно разделим их 

на несколько групп: о восстании Черниговского пехотного полка; переписка 

высших чинов русской армии; материалы, связанные с арестом участников 

восстания и тайных организаций. 
126

 Наиболее интересный материал был 
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найден заведующим Киевского центрального архива В. В. Миякивским – это 

архивное дело о восстании Черниговского полка. 
127

 

Особое внимание советские ученые обратили на издание мемуарного и 

эпистолярного наследия. Известно, что большая часть его была издана в 

дореволюционное время. Их публикации проходили через царскую цензуру, а 

это приводило к изъятию наиболее важных фактов из истории движения 

декабристов. Вот почему, готовя новые издания этих материалов, советские 

исследователи тщательно сверяли их с оригиналами и только после этого 

публиковали. 
128

 

Впервые увидела свет переписка Николая I и членов его семьи, его 

мемуары, которые значительно расширили представления о правительственном 

лагере во время восстания. 
129

 

Документальные материалы и мемуары, рассказывающие о жизни и 

деятельности декабристов в Сибири, были изданы отдельными сборниками. 

Исключительное значение для изучения этого периода пребывания ссыльных 

имеет публикация материалов из архива И. Д. Якушкина. В ряде сборников 

освещалась просветительская деятельность дворянских революционеров в 

Забайкалье и других районах Сибири. 
130

 В 1920-е годы издаются политические, 

философские и публицистические произведения декабристов, в том числе 

М. С. Лунина, И. И. Горбачевского, П. И. Пестеля 
131

 и др. В это время были 

опубликованы «Записки i листи» декабриста И. И. Горбачевского. 
132

 

Созданная документальная база позволила декабристоведам развернуть 

исследовательскую работу по изучению важнейших проблем движения 

декабристов. Среди них отметим: социально-экономические и политические 

предпосылки возникновения мировоззрения декабристов; история тайных 

декабристских организаций; формирование дворянской революционной 

идеологии. Наиболее успешно разрабатывались вопросы вооруженного 

выступления, следствия и суда над его участниками. Началась разработка ряда 

проблем, связанных с пребыванием ссыльных декабристов в Сибири и на 
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Кавказе. Были определены некоторые аспекты, например, преемственность 

идей и методов борьбы декабристов и последующих деятелей 

антикрепостнического движения. Украинскими декабристоведами 

рассматривался только один аспект – разработка кирилло-мефодиевцами задач, 

особенно по национальному вопросу, выдвинутых членами Общества 

соединенных словян. 

В годы становления советского декабристоведения исследователи 

активно разрабатывали проблемы: истоки возникновения движения 

декабристов, формирование мировоззрения членов тайных организаций. 

Анализ литературы убеждает в том, что ученые трудились над изучением 

проблем, поставленных еще дворянским историком Н. К. Шильдером, который 

первым определил их. 
133

 Советские декабристоведы эти проблемы только 

конкретизировали и наполнили новым фактическим материалом и 

концептуальными обобщениями. 

Кратко напомним о главных событиях, которые, по мнению ученых этих 

лет, оказали влияние на формирование мировоззрения будущих декабристов и 

были первопричиной создания тайных декабристских обществ. Многие 

исследователи анализировали феодально-крепостническую российскую 

действительность, реакционную внутреннюю и внешнюю политику 

Александра I, события Отечественной войны 1812 г., передовую общественную 

мысль России. Изучая этот блок вопросов, декабристоведы после октября 

1917 г, пришли к выводам, что именно эти факторы ставили перед мыслящей 

молодой Россией задачу разработать и найти новые пути развития Отечества по 

пути прогресса. 

В тесной связи с предшествующими вопросами анализировались 

события, происходившие за пределами России, имевшие благотворное влияние 

на формирование мировоззрения будущих декабристов, да и не только их. 

Наиболее важными факторами, по определению историков, заставлявшими 

задуматься над судьбой России, были: французская философская мысль, 

английская экономическая наука, непосредственное знакомство с действиями 

конституционных документов в некоторых западноевропейских странах. 

Будущие декабристы обратили внимание на общественные события конца 

ХVIII – первой четверти XIX вв. – восстание полковника Риего в Испании, 

антифеодальную борьбу в Пьемонте, греческое национально-освободительное 

движение и другие события, оказавшие, по мнению декабристоведов, 

исключительное влияние на разработку программных документов и 

определение принципов борьбы с самодержавием. 
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В 1920-е – 1930-е годы эти вопросы исследовались неравномерно. 

Однако, мы не проследили стремления ученых к какой-нибудь гиперболизации 

одних факторов и умалению других. Можно считать, что в эти годы был 

толерантный подход к их анализу. Довольно успешно исследовались 

социально-экономические причины возникновения движения декабристов. 

Отметим в этой связи труды А. Е. Преснякова и Н. Л. Рубинштейна, в которых 

наиболее четко проанализированы отдельные группы перечисленных выше 

факторов (вопросов). 134 

Вместе с тем, некоторые работы не лишены недостатков, в них часто 

присутствуют дискуссионные суждения. В наиболее удачном, по нашему 

мнению, исследовании по этой проблеме отсутствует, с одной стороны, анализ 

воззрений членов Северного общества, а с другой – видна идеализация взглядов 

членов Южного общества, положений Русской правды. Например, 

И. Просвирнин безапелляционно заявляет, что П. И. Пестель согласен был 

отдать всю землю крестьянам. 
135

 Во-первых, здесь искажены исторические 

факты, свидетельствующие о том, что в «Русской правде» за помещиками 

оставалась половина земельного фонда. Во-вторых, слишком заметно 

«подтягивание» аграрного вопроса, изложенного П. И. Пестелем, к взглядам 

социалистов. Допускалось чрезмерное возвеличивание влияния идей Великой 

Французской революции, трудов Бентама, Сисмонди и других 

западноевропейских мыслителей, положений английской и американской 

конституций на формирование мировоззрения декабристов. Вместе с этим, 

недостаточно изучалось влияние на мировоззрение дворянских 

революционеров произведений А. Н. Радищева, традиций антифеодальной 

борьбы народов России. 
136

 

История возникновения и развития тайных декабристских организаций 

исследовалась в эти годы в большей мере фрагментарно. Были опубликованы 

исследования, вносившие уточнения в изучение  тайных обществ. Освещались 

важнейшие вопросы возникновения Союза благоденствия, Союза спасения, 

Северного и Южного тайных обществ, а также Общества соединенных славян. 

За исключением Общества соединенных славян, ни одно из перечисленных 

выше тайных обществ не получило отдельной монографиической 

разработки. 
137

 Декабристоведы поверхностно останавливались на истории 
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К., 1926. - С. 4-5. 
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ранних тайных обществ. Это, по нашему мнению, было вызвано тем, что 

малочисленные ранние организации, по определению М. Н. Покровского, не 

были революционными и не интересовали молодое декабристоведение. 

Частично освещались причины возникновения тайных обществ, их численный 

состав, а также деятельность. Больше внимания уделялось происхождению того 

или иного названия организации, ритуалам принятия новых членов, 

организационной структуре. В этих работах также затрагивались аспекты, 

раскрывающие разработку декабристами планов вооруженного восстания, 

необходимость свержения самодержавной власти; создания временного 

правления и установления нового строя. 
138

 

В ряде исследований были высказаны оригинальные, не лишенные 

дискуссионной направленности, положения. Приведем мнение Д. Донцова, 

который утверждал: «Деятельность украинских обществ проходила, возможно, 

в контакте с польским, однако в слабой связи с российскими». 
139

 И дальше этот 

исследователь пишет: «попытки российских революционеров войти в близкие 

отношения с украинскими не состоялись: последних пугали централизаторские 

тенденции россиян». 
140

 Нельзя согласиться со всеми положениями, однако, 

хочу отметить стремление Д. Донцова осветить более конкретные связи тайных 

обществ, действовавших в Украине, с польскими патриотами, большая часть 

которых проживала также в Украине. К такому же, не менее спорному, выводу 

относится утверждение М. Н. Покровского, утверждавшего, что «Союз 

благоденствия существовал почти открыто». 
141

 Спорным является также и 

утверждение М. В. Нечкиной о том, что «Общество соединенных славян стоит 

на крайнем левом крыле декабризма. Оно остро отличалось от основных 

декабристских организаций – Южного и Северного общества». 
142

 

Активно исследовалась деятельность членов тайных обществ. Большое 

внимание уделялось написанию руководителями обществ программных 

документов. Особой популярностью пользовались «Русская правда» 

П. И. Пестеля и «Конституция» Н. М. Муравьева. Отметим, в связи с этим, 

фундаментальный труд Н. М. Дружинина, посвященный детальному 

рассмотрению положений «Конституции» Н. М. Муравьева, и статью 

М. В. Нечкиной, в которой анализируется работа П. И.Пестеля над 
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положениями «Русской правды». 
143

 Не останавливаясь детально на 

сравнительной оценке, высказанной многими декабристоведами, отметим, что 

именно в это время были заложены основополагающие принципы изучения 

темы. Труд Н. М. Дружинина и в данное время остается образцом глубокого и 

вдумчивого изучения отдельной проблемы, в том числе истории написания 

«Конституции» Н. М. Муравьева. 
144

 

Вместе с тем, некоторые работы не лишены недостатков. Например, 

П. Парадизов идеализирует положения «Русской правды» П. И. Пестеля. 

Историк безапелляционно заявляет, что «Пестелевский аграрный план» состоит 

в своеобразной «национализации половины земель империи». 
145

 

Большинство историков этих лет обращались к изучению 

кульминационного события движения декабристов – вооруженному восстанию. 

Новые архивные материалы позволили рассмотреть важнейшие аспекты 

подготовки и выступления восставших 14 декабря 1825 г. и Черниговского 

пехотного полка в Украине, восстановить действительный ход событий. Ряд 

работ был посвящен анализу конкретных вопросов: истории Черниговского 

полка, участию солдат в открытой борьбе против самодержавия, их поведение 

во время следствия. 
146

 В сотне книг, статей, очерков анализируются причины 

начала восстания и его ход, факторы поражения. В некоторых из них делается 

попытка, в том числе в исследованиях А. К. Преснякова, М. В. Нечкиной, 

В. М. Базилевича, Л. П. Добровольского, дать обобщающую картину вооруженной 

борьбы. 
147

 

Большинство исследований по этой проблеме не лишены оригинальных 

положений, изобилуют огромным фактическим материалом и острой, 

дискуссионной, направленностью. Более подробно об этих моментах мы писали в 

своих историографических работах. Однако, молодые декабристоведы не могут 

обойтись без ценных трудов украинских историков этих лет, активно работавших 

над изучением восстания Черниговского полка. 
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Судебный процесс над декабристами отражен в ряде статей, освещавших 

следствие, суд, меры наказания солдатам, принимавшим участие в восстании 

Черниговского полка и на Сенатской площади столицы империи. 148 

В исторической литературе появились работы, в которых рассматривалась 

жизнь и деятельность ссыльных декабристов в Сибири и на Кавказе. Однако 

сколь-нибудь обобщающих работ по теме «декабристы в ссылке» создано не 

было. Как правило, исследователи освещали просветительскую, научную и 

культурологическую сторону сибирской ссылки декабристов. Эти труды мы 

рассматриваем как значительный этап в накоплении фактического материала для 

будущего теоретического осмысления. 149 

Вопрос о соотношении революционных взглядов декабристов и их 

либерального окружения был только поставлен. Тем не менее, изучение этого 

вопроса дает возможность уяснить конкретную связь дворянских 

революционеров с либеральными кругами дворянства. 

В годы становления советского декабристоведения активно 

разрабатывались темы, раскрывающие развитие демократической культуры 

народов России. Особенным вниманием пользовались проблемы: «декабристы 

и Т. Г. Шевченко», «декабристы и А. С. Пушкин», «декабристы и 

Л. С. Грибоедов», «декабристы и Ф. М. Достоевский», «декабристы и 

Л. И. Толстой» и др. Здесь главное внимание обращалось на выявление 

материалов, раскрывающих отношение декабристов к виднейшим писателям и 

поэтам России и Украины, оценки их творчества, роли литературы в развитии 

общественного мнения и культуры народов России и др. 
150

 

Таким образом, анализ литературы о декабристах, изданной в первые 

десятилетия советской власти, позволяет сделать вывод о том, что в этот 

период декабристоведение обогатилось новыми документами. Они, вместе с 

изданными в других союзных республиках и за границей материалами, были 

положены в основу многочисленных исследований, содействовали 

конкретному освещению ранее недостаточно разрабатываемых проблем. 

Созданные работы расширили представления о движении декабристов, 

способствовали распространению знаний о декабристах среди широкой 

общественности. В этих работах, впервые в отечественном декабристоведении, 

были выдвинуты новые концепции изучения движения декабристов. 
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Одновременно, в этих трудах несправедливо были подданы критике 

исследования дореволюционных историков, чьи труды были отнесены к 

ненаучным. 

Была также развернута необоснованная критика трудов украинских 

советских исследователей, обвиняемых в пропаганде украинского 

национализма. В середине 1930-х годов идеологизация движения декабристов 

привела к искаженному анализу отдельных
 

вопросов, физическому 

уничтожению выдающихся декабристоведов, разгрому неокрепшей украинской 

щколы декабристоведов. 
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Глава ІІІ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕКАБРИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х ГОДОВ 

В эти годы продолжают публиковать новые следственные дела 

декабристов. Увидели свет три очередных тома документов «Восстание 

декабристов», вобравших в себя материалы двух активных участников 

восстания Черниговского пехотного полка С. И. Муравьева-Апостола и 

М. П. Бестужева-Рюмина, видных деятелей Южного общества 

А. П. Юшневского, А. П. Барятинского, С. Г. Волконского и других 

декабристов. 
151

 

Ценные материалы публиковались также отдельными изданиями. Был 

выпущен сборник новых материалов о декабристах, в котором помещены 

записки А. И. Муравьева, Н. А. Бестужева и других участников движения. Они 

раскрывают процесс формирования идеологии декабристов, выявляют 

революционную преемственность между ними и последующими поколениями 

борцов против самодержавия. 152 

Значительно обогатилось вновь переизданными сочинениями мемуарное 

наследие декабристов. Некоторые из них, со времени первой публикации, стали 

библиографической редкостью, другие же требовали более тщательной сверки с 

оригиналами и сопровождения научным аппаратом. 153 Ряд НОВЫХ материалов 

из неизданного литературного наследия К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера и 

других декабристов-литераторов были опубликованы в двух томах 

«Литературного наследства». 154 

Выходили отдельными изданиями и письма некоторых декабристов. Они в 

значительной мере проливали свет на обстановку преддекабристского времени, 

формирование мировоззрения участников тайных обществ. 155 

Важным источником в изучении жизни декабристов на каторге в 

Забайкалье являются переизданные записки М. Н. Волконской. Новое издание 

осуществлено с учетом вновь выявленных материалов о декабристах. 156 По 

описанию рукописных материалов стали известны дневники брата декабриста 

                                                 
151

 ВД. - Т. 9. - М., 1950. - 308 с.; Т. Х. - М., 1953. - 335 с.; Т. ХІ. – М., 1954. – 436 с. 
152

 Декабристы. Новые материалы. - М., 1939. – С. 3-66 и др. 
153

 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушина. - М., 1951. - 339 с. 
154

 Декабристы-литераторы. - Т. 59. – Кн. 1. – М., 1954. - С. 479-500; Т. 60. - Кн. 1. - 

М., 1956. – 670 с.; Кн. 2. – 459 с. 
155

 Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. 1811-1821. - 

М., 1936. – 566 с. и др. 
156

.Записки княгини М. Н. Волконской. - 2-е изд. - Чита, 1956. – 160 с. 



54 

 

С. И. Кривцова, рабочая тетрадь В. К. Кюхельбекера, произведения 

К. Ф. Рылеева, материалы архивов С. Г. Батенькова и М. А. Фонвизина. 157 

Заметным явлением в декабристоведческой литературе явилось издание 

избранных произведений декабристов. Впервые в одном издании было собрано 

наиболее ценное из произведений декабристов, их высказывания по различным 

вопросам экономической, политической и социальной жизни страны. 
158

 

Публиковались материалы из архивов Украины, Сибири, а также 

сборники литературных произведений 
159

 уточняющие отдельные вопросы 

движения декабристов. 

Таким образом, оценивая в целом весь изданный архивный, мемуарный и 

эпистолярный материал за эти годы, следует отметить, что он значительно 

расширил документальную основу декабристоведения, обогатил новыми 

конкретными материалами те проблемы, которые изучались ранее, позволил 

обратиться к анализу недостаточно освещенных его сторон. 

С расширением документальной базы современные исследователи, 

помимо изучаемых ранее проблем истории тайных декабристских организаций, 

обратились к более глубокому исследованию важных тем – формированию 

мировоззрения декабристов, их связям с демократическими кругами России, 

просветительской деятельности в ссылке. 
160

 

Итоговой работой советского декабристоведения по праву является 

двухтомная монография академика М. В. Нечкиной, удостоенная Золотой 

медали АН СССР. Проследив историю всех декабристских организаций, 

проанализировав их программные документы, показав развитие идеологии 

декабристов, раскрыв их широкие общественные связи, а также наличие 

различных тенденций среди дворянских революционеров, исследовательница 

пришла к выводу, что движение декабристов необходимо рассматривать как 

единое целое в его социальной сущности и главных революционных 

требованиях. 

Подчеркнув истоки декабристского движения и его направленность на 

решение внутренних задач, автор книги отметила воздействие на декабристов 

буржуазных, по своей сущности, идей французских просветителей и влияние 

революционных событий, имевших место в странах Западной Европы. 
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Движение декабристов рассматривается исследовательницей на широком 

историческом фоне, тесно связанном с общественными преобразованиями в 

Европе, с переходом от феодальных отношений к буржуазным. 

Монографию М. В. Нечкиной можно без преувеличения назвать 

энциклопедией декабризма. Однако, было бы ошибочно считать, что с выходом 

вышеуказанного сочинения все проблемы движения исследованы. Оставались 

еще вопросы, недостаточно изученные, а некоторые из них и спорные, 

например, о написании второй части «Зеленой книги», 161 или о кризисе 

«Южного общества» в последние три года его существования. 162 Ее труд 

требует критического осмысления в свете новейших достижений 

отечественного и зарубежного декабристоведения. В частности, 

эмигрировавший в США историк и философ Б. Парамонов справедливо пишет: 

«в советской научной литературе то или иное положение не доказывалось, а 

провозглашалось». 163 По его мнению, особенно внимательно нужно 

проанализировать двухтомную монографию М. В. Нечкиной «Движение 

декабристов». 

Мы не призываем критиковать эту монографию только ради критики. 

Она – продукт своего времени. К ней необходимо подходить, как к важному 

историографическому факту. Концепция М. В. Нечкиной, безусловно, 

нуждается в тщательном изучении, внесении в нее конкретных изменений. 

Пришло время отказаться от сплошной революционизации декабристского 

движения. Среди членов тайных обществ были и сторонники эволюционного 

развития России. 

Характерной особенностью декабристоведения этих лет, бесспорно 

является появление более десяти кандидатских исследований, посвященных 

отдельным вопросам движения декабристов. 164 Половина этого количества 

была защищена в Украине. Среди таких трудов необходимо отметить 

исследование Н. Н. Лысенко, чье творческое научное долголетье связано с 

глубоким изучением движения декабристов в Украине. 165 

В ряде специальных статей и разделов монографий декабристоведы 

обратили внимание на анализ состояния производственных сил и характер 

производственных отношений в сельском хозяйстве и промышленности, 
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изменения, происходящие в среде дворянства и крестьянства. Авторы 

исследований обосновывают положение о том, что передовые силы общества 

России видели возможность прогрессивных преобразований в стране в 

необходимости ликвидации самодержавия и крепостничества. Следует 

отметить, что в некоторых трудах изучался рост антикрепостнических 

настроений крестьянства, его стремление к освобождению, как одна из 

предпосылок, влиявших на возникновение декабристского движения. 
166

 

Большое место в исследованиях занимало изучение идеологии и 

политических программ движения декабристов. Главное внимание 

сосредоточивалось на общности задач, выдвинутых в «Русской правде» 

Н. И. Пестеля и «Конституции» Н. М. Муравьева: С. М. Файерштейн обратился 

к анализу аграрного проекта в Русской правде; Л. А. Медведская – к 

национальному вопросу, в частности, отношению южан к польскому аспекту и 

др. Однако, проблема русско-польских революционных связей оставалась еще 

далеко не исчерпана. 
167

Оригинальные обобщающие труды, посвященные 

экономическим и военным взглядам декабристов, были подготовлены в это 

время. 
168

 

Внимание исследователей стали привлекать отдельные стороны 

мировоззрения декабристов, существенным элементом которого были их 

исторические взгляды. 
169

 Тем не менее, обобщающий монографический труд 

написан еще не был. 

Обращение историков к изучению истории отдельных тайных 

декабристских организаций необходимо отнести к важному явлению в 

декабристоведении этого периода. К. Аксенов подготовил специальную 

монографию, посвященную Северному обществу, высоко оцененную 

рецензентами. 
170

 Так, Н. С. Киняпина необоснованно считает, что это «по сути 

дела» вторая работа о Северном обществе после монографии Н. М. Дружинина 

(Декабрист Н. Муравьев. М., 1933). 
171

 К. Аксенов не противопоставляет 

Северное общество Южному, как это делалось в трудах ученых 1920-1930-х 

годов. Однако, он ошибочно утверждает, что общества возникли 
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одновременно – в 1621 г., необоснованно противопоставляет П. И. Пестеля 

К. Ф. Рылееву и др. 

В середине 1930-х годов М. В. Нечкина выдвинула спорную концепцию о 

«кризисе» Южного общества декабристов. 
172

 В 1950-х годах ее поддержал 

С. М. Файерштейн. Он ошибочно утверждал, что «Кризис в Южном обществе 

возник и развился в связи и на почве новой редакции «Русской правды». Здесь 

скрывается главная причина доведения противоречий внутри Южного 

общества до степени непримиримого антагонизма». 
173

 С ними не согласился 

И. В. Порох, аргументировано доказавший, что выводы М. В. Нечкиной и 

С. М. Файерштейна ошибочны и требуют пересмотра. 
174

 

Наибольшее внимание декабристоведов привлекали восстания 14 декабря 

1925 г. и Черниговского пехотного полка в Украине. Прежде всего, важен 

вывод о том, что все три общества – Северное, Южное и Общество 

соединенных славян, выступая за свержение самодержавия и ликвидацию 

крепостного права, придерживались единой тактики, о чем свидетельствуют 

восстания как в Петербурге, так и в районе г. Василькова. Если и были отличия 

в организационных вопросах, то они не играли решающей роли, чтобы можно 

было говорить о кардинальных различиях между декабристскими 

организациями. 
175

 В указанных исследованиях их авторы стали подходить к 

движению декабристов как к единому целому. В результате стали явственно 

выявляться общие черты движения декабристов в Петербурге и в Украине, 

историки пришли к научно обоснованному выводу о том, что деление 

декабристского движения на сторонников «военной» и «народной» революций 

неверно и противоречит документальным материалам. 
176

 Хотя ранее 

В. Н. Соколов продолжал рассматривать «славян» сторонниками «массовой 

народной революции». 
177

 

Существенные поправки были внесены в оценки декабристоведов 

1920-1930-х годов о начальном моменте восстания на Юге, о его 

руководителях. 
178

 Тем не менее, в освещении этих событий еще многое 
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остается неясным и противоречивым. Так, в некоторых исследованиях все еще 

сохраняются утверждения о руководящей роли членов Общества соединенных 

славян в организации восстания. 
179

 

Новое объяснение получили причины поражения восстания 

Черниговского полка. Исходя из документальных материалов, более конкретно 

и подробно вскрываются объективные и субъективные причины поражения. 

Среди прочих исследователи называют отсутствие поддержки восставших со 

стороны народа. 
180

 

Проблема ареста и следствия по делу декабристов не наша столь 

значительного и цельного монографического исследования. Небольшие статьи, 

очерки, отдельные разделы в обобщающих трудах, посвященных движению 

декабристов, − вот практически и все. Однако, эти исследования знаменовали 

дальнейшее накопление фактического материала для теоретического его 

осмысления. 

Активно трудились историки над изучением жизни и деятельности 

декабристов в сибирской ссылке. Значительный вклад в исследование 

отдельных вопросов внесли Г. Е. Павлова и М. Ю. Барановская. Появились 

отдельные монографические работы, раскрывающие вклад отдельных 

декабристов в изучение этнографии Сибири, истории морского флота России, 

пребывание декабристов в отдельных районах необъятного сибирского края. 
181

 

Во второй половине 1930-х – первой половине 1950-х годов была создана 

обобщающая монография, охватывающая практически весь спектр сибирской 

жизни декабристов. «Декабристы, - писал ее автор, - оказались богатейшим 

фондом знаний, культуры и технических навыков. И они испытывали большую 

надобность в применении всего этого в своей сибирской практике». 
182

 

Декабристы не только применяли свои знания, но и активно делились ими с 

местным населением. Эти исследования опровергали мнения историков 

предшествующего периода о том, что декабризм закончился Сенатской 

площадью. Жизнь декабристов в Сибири свидетельствует о том, что именно 

здесь многие из них не только проверили практикой свои идейные убеждения, 

но и стремились доступными средствами воплотить их в жизнь реформистским 

путем. 
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В этот период не ослабевал интерес к декабристскому движению и среди 

представителей других гуманитарных наук. Литераторы и философы, 

экономисты и искусствоведы, юристы и этнографы обращались к изучению 

элементов мировоззрения декабристов. Наряду с расширением тематики 

расширяется и география исследований. К традиционным центрам, где 

наиболее интенсивно изучалось движение декабристов, присоединились 

Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Грузия и Крым. Ценность работ 

философов, юристов, как историографического источника неоспорима. Однако, 

вызывает сомнение достоверность теоретической концепции. Все ученые, без 

исключения, подчеркивают исключительное влияние российской передовой 

философской мысли и государственно-правовых взглядов на декабристов, 

забывая о том, что многие положения программных документов если не 

перекликаются с идеями западноевропейских мыслителей, то во всяком случае 

модифицированы соответственно задачам, которые решали дворянские 

революционеры России. 

Литераторы сосредоточили свое внимание на изучении роли декабристов 

в развитии демократической культуры народов России. Эта тема раскрывается 

в многочисленных статьях, научно-популярных очерках. Не менее успешно 

исследовались их влияние на формирование поэтических талантов в Украине, 

роль и место отдельных декабристов-писателей в развитии литературного 

процесса в России, а также отношения декабристов с А. С. Пушкиным, 

А. С. Грибоедовым и другими представителями культуры. 
183

 Главным 

лейтмотивом литературного творчества декабристов-писателей, подчеркивали 

литературоведы, был протест против тирании и крепостничества, прославление 

патриотического общественного долга и готовность пожертвовать собой во имя 

свободы народа, призыв к расправе с царями-тиранами. 
184

 

В это время практически прекратили изучать связи декабристов с 

Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским. Такая же участь постигла и тему 

«декабристы и Т. Г. Шевченко». Только незначительные, фрагментарные 

сюжеты рассматривались в обобщающих литературоведческих и 

декабристоведческих работах. 

Таким образом, историческая литература о движении декабристов, 

вышедшая за исследуемый период, позволяет сделать нижеперечисленные 

выводы. 
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Декабристоведы достигли значительных успехов, а их деятельность 

отличается более активным изучением борьбы декабристов. Работы отражают 

торжество марксистско-ленинской методологии в оценке событий 

декабристской эпохи. Обобщение нового документального материала 

позволило пересмотреть старые выводы о движении декабристов, 

сформировать ряд проблем, ранее не изучавшихся. Исследовательская 

деятельность историков по изучению движения декабристов в эти годы 

расширила представления о масштабах революционного движения, 

значительно обогатила объем знаний по этой проблеме. В это время утвердился 

стиль единомыслия в изучении декабристов, были преданы забвению выводы 

М. Н. Покровского, критиковались мысли, высказанные М. С. Грушевским и 

другими «националистическими» учеными Украины. 
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Глава IV 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАБРИСТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 1950-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1970-х ГОДОВ 

Хрущевская «оттепель» длилась недолго. Начавшиеся преобразования в 

обществе коснулись и исторической науки, в том числе и декабристоведения. 

Однако, эти годы по праву можно отнести к наиболее «спокойным». Их нужно 

рассматривать как период накопления архивных материалов, обдумывания 

новых исследований. Накопление шло очень медленно. Немного удалось 

сделать и в публикации следственных дел. За двадцать лет только один том 

«Восстания декабристов» увидел свет. В него были включены дела членов 

Южного общества: Н. И. Лорера, Ф. Б. Вольфа, В. Н. Лихарева, Н. А. Крюкова, 

A. B. Поджио, В. С. Норова и др. Эти материалы конкретизируют роль 

участников движения, раскрывают деятельность членов тайных обществ по 

разработке планов тактики борьбы, освещают тему координации действий 

Северян с Южанами и др. 
185

 

Выдержки из показаний и мемуаров декабристов, программных 

документов тайных обществ опубликовал В. А. Федоров. 
186

 В записках Отдела 

рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина систематически 

публиковались материалы о декабристах В. С. Норове, А. П. Юшневском, 

делались описания материалов из архивов декабриста М. А. Фонвизина и др. 

Декабристоведы, хранители архивов и рукописных материалов, 

описывали вновь поступающие документы, в том числе касающиеся и 

декабристов. 
187

 

Одновременно с архивными документами опубликованы произведения, 

воспоминания, письма декабристов. Впервые в полном объеме были изданы 

произведения М. Ф. Орлова, А. О. Корниловича и литературно-

публицистические произведения А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева. Они, как и 

переизданные мемуары М. Н. Волконской, характеризуют не только отдельных 

деятелей движения, но и вносят новые детали в ряд дискуссионных вопросов 

декабризма. 
188

 

Вновь опубликованные архивные материалы, безусловно, использовались 

в новых декабристоведческих работах. 
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В многочисленных публикациях достаточно внимания уделено анализу 

социально-экономических и политических условий формирования 

мировоззрения будущих декабристов, общественного сознания в России. По-

прежнему глубоко и всесторонне рассматриваются внутренние факторы 

зарождения революционного движения: разложение феодальных форм 

хозяйствования, выступления крестьян и работных людей, события 

Отечественной войны 1812 года, распространение передовой общественно-

политической мысли и др. Одновременно с этими важными факторами, 

влиявшими на формирование мысли декабристов, раскрывается влияние 

произведений французских просветителей-материалистов, представителей 

классической буржуазной политэкономии, а также конституционные акты 

Франции, Испании, Америки и других стран, национально-освободительных и 

революционных движений в Европе. 
189

 В этих трудах подчеркивается мысль о 

том, что освободительное движение в России развивалось как составная часть 

общеевропейского революционного процесса. 

Значительным вкладом в развитие важного сюжета проблемы 

формирования мировоззрения будущих декабристов явилась монография 

В. А. Федорова, 
190

 «посвященная антикрепостническому солдатскому 

движению, ставшем важным условием возникновения и деятельности 

декабристских обществ». 
191

 Автор, обобщив имеющуюся литературу о 

солдатской жизни александровской эпохи, введя новый архивный материал, 

осветил малоизученные вопросы темы, в том числе разработку декабристами 

тактики выступления. Декабристы «хотели иметь не бунтующую, а послушную 

им солдатскую массу», - утверждает В. А. Федоров. 
192

 В другом месте книги 

историк пишет: «солдаты принимали самое активное участие в восстании 

декабристов». 
193

 

Приведенные нами выводы В. А. Федорова являются достоверными. 

Первое положение противоречит установкам руководителей восстаний. Они 

хотели бы видеть солдат участвовавшими в их борьбе, но как послушный 

элемент, как силу, выполняющую приказ командира. Во втором случае активно 

может участвовать, зная цели и средства. Солдатам не говорилось о целях, тем 

более о средствах достижения ее. 

В ряде декабристоведческих работ вывод В. А. Федорова, 

рассматривавшего восстание солдат Семеновского полка в тесной связи с 
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деятельностью Союза благоденствия, не обоснован. Украинская 

исследовательница Л. А. Медведская считает этот вывод несостоятельным, 

поскольку это выступление не было непосредственно связано с деятельностью 

общества. 
194

 Возникает резонный вопрос: нужно ли это событие относить к 

разряду восстаний? Нам представляется, что нет. Это стихийно возникший 

коллективный протест против произвола командира полка Шварца, и не более 

того. 

В этот период развития декабристоведения идеологизация событий, 

анализ их с позиций классовой борьбы, достигает «совершенства». Приведем 

несколько примеров. С. Б. Окунь в своей небольшой обобщающей работе, 

останавливаясь на причинах, влияющих на формирование мировоззрения 

декабристов, бездоказательно утверждает, что среди таковых был рост 

массового движения в стране, а также значительное развитие «получает и 

движение фабричных рабочих». 
195

 Стремление исследователя в частном факте 

увидеть элемент массовости был характерен и другим ученым. 
196

 На основе 

этой методологической установки строились обобщающие выводы о 

революционности декабристского движения, что не соответствовало истинному 

положению вещей. 

Большинство исследователей, как, например, Л. Б. Светлов, считали, что 

выступление декабристов «было подготовлено всем ходом классовой борьбы в 

стране (подчеркнуто нами) и развитием русской передовой общественной 

мысли» 
197

 что тоже очень проблематично. 

Отрадной особенностью декабристоведения начала 1970-х годов является 

публикация исследований, авторы которых стремились выйти из цепких 

заидеологизированных концепций, доведенных до «абсолюта» школой 

М. В. Нечкиной. К таким работам отнесем дискуссионную статью 

В. В. Пугачева. Ее автор осмелился высказать мысль о том, что в советском 

декабристоведении существует три школы: М. В. Нечкиной, Н. М. Дружинина, 

Ю. Г. Оксмана. 
198

 Это шло вразрез с нечкинским пониманием поголовной 

революционизации декабристов и единой марксистско-ленинской теоретико-

методологической основы изучения движения декабристов. 

На основе глубокого анализа высказываний мыслителей Западной 

Европы Сен-Симона, французской писательницы мадам Ж. де Сталь, 
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немецкого публициста И. Г. Зейме и других, а также А. Н. Радищева, 

В. В. Пугачев пришел к выводу, что Великая Французская буржуазная 

революция не имела всепоглощающего влияния на формирование 

мировоззрения и выработку тактики декабристов. «К началу XIX века 

разочарование во французской революции захватило широкие круги передовой 

общественности, в том числе и российской», – пишет историк. 
199

 «И передовые 

русские мыслители были разочарованны в революции. К тому же, якобинская 

диктатура представлялась им нарушением свободы личности...». 
200

 Особенно, 

по мнению автора статьи, декабристам не нравилась идея «насильственной 

революции», пропагандировавшаяся А. Н. Радищевым в «Вольности» и 

«Путешествии». 
201

 

По-новому В. В. Пугачев подходил к освещению вопроса о влиянии на 

формирование мировоззрения декабристов идей А. Н. Радищева. Кроме 

вышеприведенного факта о невосприятии насильственных методов борьбы, на 

ранних этапах развития декабристского движения, особенно членов Союза 

благоденствия, которые не «могли полностью принять» «явно антидворянский 

характер» программы А. Н. Радищева. 
202

 Неприемлемой для них была и его 

«идея народной революции, в какой бы форме она не выражалась». 
203

 

Исследователь ставит проблему изучения общественно-политического 

движения в более широком плане, в тесной связи с зарождением в конце 

ХVIII – начале XIX века нового либерализма – дворянско-буржуазного. 
204

 Эту 

проблему еще в середине 1930-х годов поставил А. Н. Шебунин. 
205

 Вопрос 

питательной среды, которая, по мнению В. В. Пугачева, как раз и была в 

русском либерализме тех лет, так и осталась не исследована. Он только 

попытался очертить круг аспектов, ждущих своего решения: либеральное 

движение – «левые круги его были так близки к декабризму и дворянской 

революционности – союзники и «попутчики» декабристов. Между ними 

необходимо провести разграничение, что будет способствовать объективному 

изучению сложного общественного явления, имевшего место в России первой 

четверти XIX в. 
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В. В. Пугачев высказал и попытался обосновать характерные черты двух 

этапов декабризма: раннего (1812-1820 гг.) и «позднего, зрелого» (1821–

1825 гг.). 
206

 В связи с этим, он останавливается не только на эволюции 

развития декабризма, но и прослеживает изменения, происходившие в сознании 

членов тайных обществ по вопросам тактики, программных документов и 

др. 
207

. К большому сожалению, в других работах эти сюжеты освещались очень 

слабо. Например, анализируя подходы декабриста М. С. Лунина к началу 

революции, С. Б. Окунь рассматривал террористический акт, как «приступ к 

ней». 
208

 

В ряде статей и очерков прослеживается связь между требованиями 

крестьян, выступлениями трудящихся масс, и решением аграрного вопроса в 

программных документах тайных обществ. В строгой последовательности, не 

отрывая этот вопрос от истории декабризма, исследователи рассматривают 

решение аграрного вопроса в программных документах первых тайных 

декабристских обществ, а так же в Северном, Южном и Обществе соединенных 

славян
209

. 

Формирование и развитие передовых взглядов декабристов освещается в 

биографических исследованиях. Написанные на основе большого 

документального материала и неопубликованных писем декабристов, они 

освещают ряд малоизвестных сторон их жизни и деятельности. В очерке о 

П. И. Пестеле автору удалось более широко раскрыть некоторые вопросы 

движения декабристов: создание П. И. Пестелем в 1824 г. на Севере филиала 

Южного общества; личные отношения между руководителями, влияние их на 

составление программных документов; функции Временного революционного 

правительства. 
210

 В работе Медведской ставится под сомнение достоверность 

концепции о наличии «кризиса» в Южном обществе. 
211

 

В тесной связи с деятельностью руководителя Южного общества 

Л. А. Медведская освещает жизнь и борьбу С. И. Муравьева-Апостола. При 

этом, исследователь не умалчивает о разногласиях между ним и 
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П. И. Пестелем. 
212

 Однако, несмотря на это, в ее труде убедительно 

доказываться, что согласованность действий руководителей управ привела, в 

конечном итоге, к созданию на Юге всеми одобренного плана военных 

действий, в котором С. И. Муравьеву-Апостолу принадлежала одна из ведущих 

ролей. 
213

 Сопоставление переписки С. И. Муревьева-Апостола с документами 

следственного дела позволило определить его участие в разработке плана 

восстания, в установлении контактов с Польским патриотическим обществом, 

обратив при этом, в отличие от других исследователей, внимание на роль 

членов Общества соединенных славян. Знаменательно, что во всех 

вышеперечисленных вопросах выявлена тесная творческая связь 

С. И. Муравьева-Апостола с П. И. Пестелем. В исследованиях 

Л. А. Медведской раскрывается отношение декабристов к революционным 

событиям во Франции, Испании, Неаполе, Пьемонте и влияние этих событий на 

разработку вопросов тактики декабристов. 

Литература о П. И. Пестеле в эти годы пополнилась новыми 

исследованиями. В 1969 г. мир увидела книга крупнейшего декабристоведа 

Б. Е. Сыроечковского, которая вобрала фрагменты его неоконченной 

монографии о видном декабристе. Историк пытался ответить на ряд вопросов 

проблемы формирования мировоззрения П. И. Пестеля. Ученый, анализируя 

отношения декабриста с академиком К. Ф. Германом, читавшим ему лекции по 

экономии, утверждает, что его взгляды прошли эволюционный путь от 

монархизма к республиканизму. 
214

 

Свое видение роли П. И. Пестеля в декабристском движении высказали 

Н. П. Савичев, С. С. Волк, В. П. Иванов и другие исследователи. 
215

 Только с 

1960 г. по 1974 г. П. И. Пестелю было посвящено около 25 исследований. * 

Приятным исключением в научной продукции о руководителе Южного 

общества является обобщающий труд Н. М. Лебедева. 
216

 Некоторые 

декабристоведы несправедливо считают, что его труд самостоятельного 

научного значения «не имеет», поскольку в основе лежит текст монографии 
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М. В. Нечкиной «Движение декабристов». 
217

 Мы не разделяем выводы 

разгромной, безусловно, инспирированной рецензии А. Ф. Смирнова. 

В научном мире существует мнение: не списывали одни греки, поскольку 

не было у кого. После них, особенно в процессе исследования истории 

движения декабристов, без повторов обойтись нельзя, тем более в 

многостраничном труде, которой по праву является работа Н. М. Лебедева. Тем 

более, автор во введении отдает должное вкладу М. В. Нечкиной в освещение 

жизни П. И. Пестеля. Он цитирует также труды М. Н. Покровского и других 

своих предшественников, анализировавших эту проблему. 

При имеющихся неточностях, мы не можем отказать Н. И. Лебедеву в 

глубоком знании документов и литературы по этой теме, читабельном 

изложении материалов. Ценность его исследования прежде всего в том, что 

была создана обобщающая, глубоко научная работа, посвященная частной 

проблеме движения декабристов, к которой по праву относится жизнь и 

деятельность П. И. Постеля. 

В новейших исследованиях, помимо деятельности более поздних 

декабристских организаций, обращено внимание на изучение ранних 

декабристских и околодекабристских организаций. Новый архивный и 

мемуарный материал, используемый авторами этих работ, позволил более 

конкретно установить численный состав участников организаций, раскрыть 

схему организационных мероприятий, показать динамику роста и обновления 

общества. В связи с этим, заслуживает внимания работа С. Н. Чернова, 

раскрывающая деятельность предшествующих декабристским тайным 

обществам. Он обратил внимание на среду молодых офицеров Генерального 

штаба российской армии во время ее пребывания за границей в 1812-1814 гг., 

роль Дрездена как центра передового русского офицерства, место 

Н. И. Новикова в общественном движении и др. 
218

 Однако, историки так и не 

сумел выяснить состав кружка молодых оппозиционеров, кто, например, 

скрывался под № 3 и № 4, о которых говорилось в донесении И. И. Дибича 

царю. 
219

 

О политических обществах, действовавших в Украине одновременно с 

декабристскими, в эти годы написано очень мало. Если в предшествующие 

годы Ю. Г. Оксман исследовал Общество независимых, существовавшее в 

Одессе, то в этот период пришел черед Малороссийского общества во главе с 

бориспольским помещиком В. Л. Лукашевичем. Его состав, деятельность и 
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судьба участников рассматривалась в статье Н. Н. Лысенко. 
220

 Однако, 

Малороссийское общество справедливой оценки не получило, поскольку имело 

«целью независимость своего края», - писал А. Д. Боровков, правитель 

следственной комиссии. 
221

 В советской исторической науке это общество 

рассматривалось как сугубо националистическое, его не замечали, отрывали от 

декабристской эпохи. Исследование Н. Н. Лысенко обратило внимание на 

необходимость дальнейшего поиска других околодекабристских политических 

или антиправительственных кружков. 

В центре внимания декабристоведов были вооруженные выступления 

декабристов. Эти события освещены в ряде исследований и научно-популярных 

очерков. Опираясь на многочисленные архивные и опубликованные материалы, 

авторы этих работ уточнили ряд вопросов, связанных с подготовкой к 

выступлению декабристов как на Севере, так и в Украине. Введение в научный 

оборот новых материалов позволило раскрыть более широко вопрос о 

численном составе участников восстаний, конкретизировать агитационную 

деятельность среди солдат, 
222

 определить число жертв, 
223

 уточнить 

дислокацию рот Черниговского полка, маршрут его движения.  

Кроме отмеченных выше вопросов истории декабризма, внимание было 

обращено также на влияние декабристского движения на общественно-

политическую мысль России вообще и западноукраинские земли в частности. 

Как свидетельствуют новые архивные материалы, вводимые исследователями в 

научный оборот, идеи декабристов имели влияние на общественных деятелей 

Западной Украины
224

, входившей в то время в состав Австрии. Освещение 

этого аспекта истории декабризма позволить изучить одну из больших и 

перспективных проблем движения декабристов. 

Борьба декабристов за общественно-политическое преобразование 

России рассматривалась в тесной связи с национальным освобождением других 

народов Европы, и, в частности, славянских народов Балкан и Польши. Многие 

участники декабристских организаций внимательно следили за развитием 
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революционных событий на Балканах. П. И. Пестель, М. Ф. Орлов были 

непосредственно причастны к этим событиям. Н. И. Тургенев, В. И. Штейнгель, 

А. В. Поджио, Н. В. Басаргин, М. А. Фонвизин изложили свои мнения о 

событиях в этих регионах в трактатах и записках о движении декабристов, о 

внешнеполитическом курсе России начала XIX в. Вот почему проблема 

«Декабристы и славянские народы» была в поле зрения декабристоведов этого 

времени. 

Особенное развитие эта проблема получила в 1960-1970-е годы в трудах 

Г. Л. Арша, И. Ф. Иоввы, Л. Н. Оганяй, О. Б. Шпаро и др. Выделим отдельные 

ее аспекты, рассматривавшиеся в этих работах: общественно-политические 

связи между Россией и греками; общественное движение в Бессарабии и его 

связь с балканскими событиями. 
225

 Достаточно успешно разрабатывается тема 

«Польша в планах декабристов». Ее исследование связано с именами 

В. А. Дьякова, В. А. Бориса, Л. А. Медведской, П. Н. Ольшанского и других 

ученых. 
226

 Используя свидетельства польских революционеров, 

сопоставленные с показаниями и мемуарами декабристов, Л. А. Медведская 

глубоко и достоверно показывает сложные взаимоотношения двух обществ, 

поставивших своей целью освобождение славянских народов. Некоторые 

аспекты этого вопроса Л. А. Медведская рассматривает в процессе освещения 

жизни и деятельности П. И. Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола. 

Весьма ценные материалы и выводы были изложены В. А. Дьяковым, 

В. А. Борисом на симпозиуме польских и советских историков. Позже к этому 

вопросу обратился Н. П. Ольшанский, исследуя материалы переговоров 

Польского, Патриотического и Южного обществ как начало зарождения 

революционного союза народов России в борьбе против царизма. 

В исторической литературе этих лет анализировали работу «Царство 

Греческое», стремясь выяснить, кто ее автор. Необходимо дальнейшее изучение 

данной темы. Следует выделить ряд аспектов, ждущих изучения, в том числе: 

отношение П. И. Пестеля к будущему устройству балканских народов, его 
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деятельность во время греческого восстания 1821 г., деятельность 

А. П. Юшневского в Бессарабии по решению проблем переселенцев и др. 
227

 

Особенностью декабристоведения этих лет является возросший интерес 

исследователей к изучению проблемы «Декабристы и Кавказ». «Теплая 

Сибирь», как назвал Кавказ Александр I, принял многих декабристов-

ссыльных. Николай I считал, что лучшего места для расправы с людьми, 

заставившими его унизительно доказывать свое право на отеческий престол, не 

найти. Отрадно также и то, что среди этой продукции появились 

монографические работы. Одни составлены в виде очерков о А. А. Бестужеве, 

А. И. Одоевском, С. И. Кривцове, В. С. Усове и др., 
228

 создающих цельную 

картину жизни и деятельности в Закавказье. Другие были посвящены 

глубокому освещению отдельных проблем. Например, А. В. Попов 

рассматривает литературное творчество декабристов-писателей, их отношение 

к поэту В. И. Соколовскому. 
229

 

Жизнь декабристов освещалась в обобщающих очерках, помещаемых в 

курсах истории Грузии, Армении и Азербайджана. Они очень сжато 

раскрывают пребывание ссыльных революционеров-декабристов в этом 

регионе. Искать в них каких-то новых положений не приходится, но нужно 

отметить их ценность как доступного материала для ознакомления с 

декабристами, особенно для молодежи. 
230

 

Пребывание декабристов на Кавказе, их отношение к горцам, знакомство 

с местной интеллигенцией, сотрудничество в местной печати – вот далеко по 

полный перечень вопросов проблемы «Декабристы и Кавказ», получивших 

освещение в некоторых исследованиях. 
231

 Г. А. Дзидзария, в частности, 

анализирует связи декабристов с интеллигенцией Абхазии. Он называет 

несколько фамилий, однако очень кратко и сухо говорит о близких отношениях 

А. А. Бестужева с местным ученым-этнографом С. Т. Звабиа. 
232

 Современный 

абхазский литературовед «полагает», что декабрист-писатель, как и другие 

дворянские революционеры, оказывали определенное влияние на развитие 
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общественно политических взглядов Звабиа. 
233

 К сожалению, он так и не 

осветил это «влияние». 

Исследовались и частные аспекты этой темы. Важным, но недостаточно 

изученным, остался вопрос связей ссыльных декабристов с польскими 

революционерами, 
234

 а также жизнь ссыльных солдат, участвовавших в 

восстании Черниговского полка. Нельзя согласиться с выводом Г. А. Дзидзария 

о том, что о «рядовых солдатах-декабристах» нет «подобных сведений». 
235

 

Однако, это не соответствует правде. Такие документы использовал в своем 

специальном исследовании о солдатах В. А. Романовский. 
236

 Правда, в полном 

объеме документы так и не были опубликованы. Это произойдет в канун 150-

летнего юбилея со дня восстания декабристов, 
237

 о чем речь пойдет в V главе 

нашей работы. 

К важному вопросу проблемы «Декабристы и Кавказ» относится вопрос –

 участие ссыльных декабристов в сражениях против местного населения. 

Традиционно его рассматривали как участие их в освобождении Кавказа от 

турецкого и иранского владычества и стыдливо замалчивалась вторая сторона 

этого вопроса – колонизаторская экспансия России, ее вмешательство в жизнь 

горских народов Кавказа, притязания России на чужую территорию. Примеров 

такого извращенного понимания дружбы «декабристов с азербайджанцами», 

как повествует Х. М. Ибрагимов, 
238

 можно привести множество. 

Часто исследователи обращались к выявлению конкретных примеров 

контактов ссыльных декабристов с представителями передовой российской 

общественности, служившей на Кавказе, в том числе и военной. Вместе с 

ссыльными декабристами в сражениях против горцев принимали участие очень 

близкие им люди. Опекал ссыльных В. Д. Волховский, лицейский друг 

декабристов И. И. Пущина и В. К. Кюхельбекера. 
239

 

Значительная литература посвящена вопросу пребывания на Кавказе 

декабристов-литераторов, литературным процессам в Армении, Азербайджане 

и Грузии. Большинство исследователей этого времени рассматривали развитие 

литературы народов Закавказья под благотворным влиянием творчества 
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А. А. Бестужева, расходившихся по рукам списков стихов А. И. Одоевского. 
240

 

В целом соглашаясь с этими выводами, мы подчеркиваем, что стремление 

литературоведов Закавказья рассматривать это влияние как «эпигонство» 

российской литературы неверно. Ведь история народов этого региона, события, 

свидетелями которых были ссыльные декабристы-писатели, имели не менее 

важное влияние на творчество ссыльных сынов России. Однако, это не вина 

декабристоведов Закавказья, а проявление целенаправленной политики 

центральных органов бывшего СССР, подчинявшей всю историю, литературу 

народов, включенных в состав одной шестой мировой суши, общему 

знаменателю – без благотворного влияния культуры великого русского народа 

не могла развиваться культура других народов. 

Мы считаем, что это было одностороннее, извращенное освещение 

частного вопроса, каким был литературоведческий процесс в Закавказье первой 

половины XIX ст. Такой подход к изучению проблемы «Декабристы и Кавказ» 

не мог служить объективному анализу происходящего в этом регионе, унижал 

народы и их историю. Заидеологизированный подход к проблеме заставлял 

исследователей идти по пути поиска небольших примеров контактов ссыльных 

декабристов с местной интеллигенцией, чтобы на их основе делать заведомо 

ошибочные обобщения, в том числе и о неоспоримом влиянии российской 

культуры на культуру народов Закавказья. Такая же зашоренность наблюдалась 

и у декабристоведов последующих лет. 

Мы меньше внимания обращали на изучение пребывания декабристов в 

сибирской ссылке, поскольку о некоторых вопросах проблемы «Декабристы и 

Сибирь» говорилось в начале, да и литература сибирских декабристоведов была 

более знакома читателям, нежели, скажем, Закавказского региона. 

Значительно увеличилось количество работ, освещающих роль 

декабристов в разработке вопросов истории, литературы, права, искусства, 

педагогики. Эти исследования свидетельствуют о весьма заметном влиянии 

дворянских революционеров на развитие демократической культуры и науки 

народов России. В отечественной и всеобщей истории декабристов привлекали 

героические страницы борьбы народов против иноземных угнетателей, вечевые 

институты Новгорода, в которых они искали обоснование закономерностей 

своей антисамодержавной деятельности. 
241

 Вместе с тем, хотя в изучении этой 

проблемы и достигнуты определенные успехи, следует подчеркнуть, что в 

целом она еще не достаточно раскрыта. 
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241

 Коваленко Л. А. Роль революціонерів-дворян і прогресивних дворянських 
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К числу отдельных проблем истории движения декабристов относится 

тема «Декабристы и Т. Г. Шевченко». Изучая эту тему авторы раскрывают 

закономерности развития революционных традиций среди борцов против 

самодержавия на дворянском этапе освободительного движения в России, 

показывают влияние идей декабристов на формирование мировоззрения 

Т. Г. Шевченко, выявляют конкретные факты личных встреч Кобзаря с 

освобожденными из ссылки декабристами. 
242

 

В многочисленных исследованиях анализировался вопрос «Истоки 

информации Т. Г. Шевченко о декабристах». Условно выделим несколько 

направлений, по которым работали шевченковеды: Т. Г. Шевченко и родные и 

близкие декабристов – важнейший источник информации; литературные 

влияния; личные встречи Кобзаря и декабристов. Говоря о первом направлении, 

отметим конкретные встречи и знакомства Т. Г. Шевченко с семьей члена 

Северного общества Ф. Г. Вишневского, В. А. Глинки, В. А. Капниста, 

племянницы декабриста В. А. Бодиско – А. К. Бодиско, сестрой братьев A. A. и 

А. А. Плещеевых – М. А. Дороховой. Традиционно изучается сюжет Варвара 

Репнина – Т. Г. Шевченко. 
243

 

Значительно расширил интерес Т. Г. Шевченко к декабристам его друг –

 украинский и российский актер М. С. Щепкин, который часто встречался со 

многими декабристами. 
244

 Нами выявлен подписной лист передовых людей 

Украины, пожертвовавших деньги на выкуп великого актера. В нем стоит 

фамилия С. Г. Волконского, пожертвовавшего 500 руб. 
245

. Значительный 

материал о «споборниках святой свободы» Кобзарь черпал из запрещенных 

изданий А. И. Герцена и H. H. Огарева – «Полярной звезды», «Колокола». 
246

 

Личное знакомство Т. Г. Шевченко с декабристами Ф. П. Толстым, 

И. А. Анненковым, А. М. Муравьевым, С. Г. Волконским. 
247

 

Влияние революционных идей декабристов на формирование 

мировоззрения Кобзаря широко освещалось в исторической литературе. 

Историки склонны считать, что исключительное влияние на формирование 

мировоззрения украинского поэта имели его встречи с родными и близкими 
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декабристов, а также с их современниками, а позже личное знакомство с 

ними. 
248

 Литературоведы, не отбрасывая предыдущих факторов, указывают на 

то, что Т. Г. Шевченко как личность формировался и под влиянием 

литературных произведений декабриство-литераторов. 
249

 Философ 

А. Ф. Павелко справедливо считает, что поэт не только последователь 

декабристов в решении крестьянского вопроса и свержения самодержавия, но и 

искренний продолжатель их традиций в освободительном движении народов 

России. 
250

 

«Т. Г. Шевченко – историк декабристского движения» – вопрос, 

имеющий достаточную литературу. Так, Л. Ф. Хинкулов, В. Ф. Косян, Е. В. 

 Кирилюк убедительно доказывают, что в поемах «Неофиты», «Юродивый», 

«Сон» и других произведениях отражается отношение украинского поэта к идее 

борьбы декабристов против существующего самодержавного строя. 
251

 

Г. А. Гайдай, защитившая в этот период кандидатскую диссертацию, 

рассмотрела малоизученный аспект – идею славянского единения в 

произведениях Т. Г. Шевченко и декабристов. 
252

 

Таким образом, анализ литературы, посвященной проблеме «Декабристы 

и Т. Г. Шевченко» этих лет, свидетельствует, что сделано достаточно для 

глубокого изучения важного пласта культуры украинского народа, определены 

важнейшие направления для дальнейшего изучения. Однако исследовательская 

работа над этой темой требовала совместной работы историков и литераторов, 

которые не всегда умело использовали достижения представителей разных 

наук: литераторы не всегда использовали результаты достижений историков, а 

они, в свою очередь, плодотворную работу литераторов. 

В эти годы разработке вопросов декабризма активно содействовали 

своими исследованиями юристы, экономисты и философы. Их статьи 

посвящались анализу правовых проблем в произведениях П. И. Пестеля, 

отношение его сподвижников к буржуазным государственно-правовым 

институтам, уточнялись некоторые аспекты формирования антирелигиозных 

воззрений декабристов, конкретизировались их планы преобразований в 
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области сельского хозяйства, промышленности, торговли, финансов и кредита 

страны. 
253

 

Повышением теоретического уровня, широким диапазоном поднятых 

вопросов, использованием архивных и опубликованных материалов 

отличаются научно-популярная и краеведческая литература. 
254

 

Анализ литературы о движении декабристов, вышедшей в 1956-1975-

х гг., свидетельствует о том, что исследователи по-прежнему активно 

разрабатывали проблемы декабристского движения. Были накоплены новые 

архивные, мемуарные и эпистолярные материалы, содействовавшие 

дальнейшему изучению ранее не затрагиваемых вопросов, сделан, несомненно, 

новый значительный шаг в декабристоведении. К таким проблемам отнесем: 

«Декабристы и Т. Г. Шевченко», «Исторические воззрения декабристов» и 

другие, расширившие наше представление о феномене движения декабристов. 

Тем не менее, несмотря на обилие научной и научно-популярной литературы о 

декабристах, эта тема имела еще малоизученные аспекты: влияние декабристов 

на национально-освободительное движение в отдельных регионах России; 

контакты их с общественно-политическими движениями стран Западной 

Европы; вклад дворянских революционеров в развитие демократической 

культуры народов России и др. 
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Глава V. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

Движение декабристов принадлежит к одной из наиболее исследуемых 

тем отечественной дореволюционной истории. К изучении деятельности 

первых российских революционеров обращаются историки и юристы, 

философы и искусствоведы, экономисты и литературоведы как нашей страны, 

так и зарубежные ученые. Телевидение и радио, периодическая печать 

сообщают об исследованиях, ведущихся в направлении изучения деятельности 

декабристов, об открытиях в этой области, о встречах с потомками первых 

российских революционеров, проживающих в Советском Союзе и за рубежом. 

Лучшим памятником «первенцам свободы» является, несомненно, печатное 

слово об их антисамодержавной и антикрепостнической деятельности. 

Важнейшим направлением декабристоведения является подготовка и 

публикация монографий, научно-популярных изданий, очерков, статей, 

документальных материалов, посвященных движению дворянских 

революционеров. 

За истекшее пятнадцатилетие (1975-1990 гг.), по нашим подсчетам, было 

опубликовано более 3 тысяч работ, посвященных «апостолам свободы», как 

называл декабристов Т. Г. Шевченко. 
255

 За этот же период защищено около 20 

докторских и кандидатских диссертаций, в которых освещаются отдельные 

аспекты деятельности дворянских революционеров.  Приведенные цифры 

свидетельствуют о том, что декабристское движение в исследуемый период 

изучалось особенно активно. За эти годы советские декабристоведы сделали 

столько, на сколько в другое время тратили десятилетия. 

Начало бурному интересу к первым российским революционерам 

положила подготовка и празднование 150-летнего юбилея восстания 

декабристов. Но и в последующие, послеюбилейные, годы публикаторская 

деятельность по проблемам движения дворянских революционеров 

продолжается. Многие труды о декабристах, вышедшие с 1975 года и до 

настоящего времени, нашли освещение в советской исторической литературе. 

Необходимо отметить историографические работы В. А. Федорова, О. В. Орлик 

и А. В. Семеновой, в которых анализируются теоретические проблемы 

движения декабристов, а также труды Л. Г. Бескровного, Г. Д. Казьмирчука, 
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В. Я. Лаверычева и Н. М. Пирумовой. 
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 Вместе с тем, на наш взгляд, еще 

недостаточно освещены издания о декабристах, вышедшие в середине и второй 

половине 1980-х годов. 

Этот период развития декабристоведения характеризуется проведением 

научных конференций. Ученые собирались в Москве, Ленинграде, 

Новороссийске и других традиционных центрах декабристоведения, где 

обсуждались актуальные вопросы движения декабристов. Особенно активно 

работали историки Иркутского университета, возглавляемые С. Ф. Ковалем. 

Они провели четыре проблемные конференции «Декабристы и Сибирь», 

сконцентрировав внимание на изучении сюжетов сибирской ссылки. Пять 

конференций состоялось в Киевском университете. «Декабристские чтения» 

собирали исследователей из всего бывшего СССР и стали традиционными. В 

1990 г. научно-практические конференции «Декабристские чтения» кроме 

Киева проходили и в Нижнем Новгороде, Гродно. На чтениях выступило 120 

исследователей. В них принимали активное участие студенты Московского, 

Киевского, Гродненского университетов и педагогических институтов Киева, 

Винницы, Кировограда. 

В эти годы окончательно сформировались и окрепли сибирская, 

молдавская, белорусская и украинская школы, сконцентрировавшие внимание 

на изучении региональных проблем движения декабристов. Одним из 

направлений киевской школы стало составление научных библиографий. За 

последние пятнадцать лет опубликовано десять указателей литературы, 

посвященной декабристам. Они ориентировали исследователей на разработку 

мало изучаемых проблем движения декабристов, в том числе, на 

необходимость дальнейшей археографической работы, поиска и публикации 

архивных материалов. 

Прошедшее пятнадцатилетие характеризуется значительным развитием 

источниковедческого фундамента истории декабристского движения. Важным 

достижением современного декабристоведения был выход в свет шести новых 

томов (ХIII – ХVIII тт.) документальных материалов «Восстание декабристов». 

ХIII том завершает публикацию следственных дел членов Южного общества и 

Общества соединенных славян. 
257

 14 дел членов Общества соединенных 
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славян, составляющие вторую часть тома, содержат ценные материалы по 

истории этого общества до его слияния с Южным, а также сведения о 

программных, уставных документах «славян» и условных знаках «Катехизиса». 

В следственных делах П. Ф. Громнитского, И. И. Иванова, П. Ф. Выгодовского, 

Ап. В. Веденяпина, И. В. Киреева и А. Ф. Фролова имеются важные сведения о 

подготовке и выработке платформы объединения Общества соединенных 

славян и Южного общества. 

ХIV и ХV тома «Восстания декабристов» содержат следственные дела 35 

членов Северного общества и являются тематическим продолжением первых 

трех томов «Восстания декабристов». Многие материалы, среди которых и 

обширное следственное дело Г. С. Батенькова, публикуются впервые. 

Документы повествуют о ходе подготовки восстания 14 декабря 1825 года в 

Петербурге, о связях Северного и Южного обществ, осуществлявшихся 

А. Ф. Бриггеном и И. И. Пущиным. В ХVIII томе продолжена публикация 

следственных дел 26 членов Северного общества, не преданных Верховному 

уголовному суду. 
258

 Опубликованные материалы содержат ценные сведения об 

идеологии и планах действий декабристов, дают дополнительные данные об 

Уставе Северного общества, о деятельности декабристов-офицеров 

Кавалергардского полка, а также о многих других проблемах движения 

дворянских революционеров. 

В ХVI том «Восстания декабристов» включены журналы и докладные 

записки Следственного комитета, 
259

 а ХVII том вобрал в себя материалы об 

учреждении и работе Верховного уголовного суда над декабристами: 

манифесты, указы, рескрипты об учреждении суда, протоколы заседаний 

комиссий, полный текст приговора, вынесенного первым революционерам 

России. 
260

 

Многочисленные документальные материалы по истории движения 

декабристов неоднократно публиковались на страницах периодических 

союзных и республиканских изданий. В них содержатся ценные сведения, 

проливающие свет на такие недостаточно изученные вопросы, как основание и 

деятельность Общества соединенных славян, формирование мировоззрения 

членов этой тайной организации, влияние восстания декабристов на 

революционные выступления крестьянства в 1826 г., волнения в Семеновском 

полку. 

Новейшие археографические изыскания, например украинской 

исследовательницы Т. Б. Слюдиковой, убедительно подтверждают наличие 
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огромного невостребованного архивного материала, использование которого 

будет способствовать пересмотру многих проблем декабристоведения. 

Неоспоримое значение для изучения декабристского движения, 

особенностей той эпохи, имеет анализ литературного и эпистолярного наследия 

первых революционеров России. Заметный вклад в дело публикации мемуаров 

и художественных произведений декабристов вносят ученые Иркутского 

университета. Ими, совместно с учеными Москвы, подготовлена и публикуется 

многотомная серия «Полярная звезда», включающая записки, сочинения, 

письма, статьи декабристов А. Ф. Бриггена, Н. И. Лорера, А. Н. Муравьева, 

М. А. Назимова, А. Е. Розена, М. А. Фонвизина, В. И. Штейнгеля, 

Н. В. Басаргина, В. Ф. Раевского и других. Некоторые мемуары декабристов –

 С. П. Трубецкого, И. И. Горбачевского, Н. Н. Муравьева, И. В. Поджио. 

И. Д. Якушина, Н. Р. Цебрикова – помещены в отдельных сборниках. 

Важной вехой в развитии советского декабристоведения явился выход в 

мир в 1988 г. сборника воспоминаний современников о декабристах, 

составленного профессором Московского государственного университета 

С. А. Федоровым. Авторы воспоминаний – товарищи, близкие и знакомые 

декабристов, их политические противники, очевидцы и непосредственные 

участники событий той эпохи, запечатлевшие деятельность дворянских 

революционеров, восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге и восстание 

Черниговского полка, следствие и суд над декабристами, годы их каторги и 

ссылки. Сборник ценен для исследователей движения декабристов тем, что в 

нем собраны воедино материалы, которые ранее публиковались разрозненно 

Непреходящее значение имеет выход в свет художественно-литературных 

и публицистических произведений декабристов A. A. Бестужева-Марлинского, 

К. Ф. Рылеева, И. И. Пущина, Ф. Н. Глинки, В. К. Кюхельбекера, 

А. И. Одоевского и некоторых других «первенцев свободы». 
261

 

Особой популярностью среди издателей пользовались сочинения 

К. Ф. Рылеева. Они включались не только в общие собрания произведений 

декабристов, 
262

 но и публиковались отдельными изданиями. 
263

 «Единственная 

мысль, - вспоминал о Рылееве H. A. Бестужев, - постоянная его идея была 

пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, 
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зажечь желание свободы». 
264

 Революционная идея, патриотический пафос 

пронизывают все произведения поэта, имевшие «слишком» огромное влияние 

на умы России. 
265

 Стремление изображать действительность в ее социальной и 

исторической конкретности использовалось в 1820-х годах для агитации, для 

формирования передового мнения в России. Н. Огарев в стихотворении 

«Памяти Рылеева» писал:  

Везде шептались. 

Тетради ходили в списках по рукам; 

Мы, дети, с робостью во взгляде, 

Звучащий стих свободы радо, 

Таясь, твердили по ночам. 
266

 

Поэзия и проза декабристов оказала значительное влияние на развитие 

художественной литературы XIX века, а изучение литературного наследия 

первых российских революционеров способствует лучшему пониманию их 

мировоззрения. 

Одним из основных направлений декабристоведения является изучение 

эпистолярного наследия дворянских революционеров. Их письма, носящие 

служебный и частный характер, проливают свет на многие недостаточно 

исследованные и спорные вопросы истории декабристского движения. Вот 

почему письма являются важнейшим источником изучения деятельности 

первых революционеров России. Сохранилось множество писем декабристов, 

многие из которых до настоящего времени не опубликованы. Так, из 8 357 

писем Н. Н. Муравьева-Карского и 450 его корреспондентов в 1975 г. издано 

283 письма. Коллекция писем А. Ф. Бриггена насчитывает 219 единиц, причем 

202 письма опубликованы впервые. Издано 19 писем Н. И. Лорера, в том числе 

12 к М. М.Нарышкину, а также 261 письмо С. П. Трубецкого разным адресатам. 

Письма характеризуют С. П. Трубецкого как осторожного и сдержанного 

человека. Переизданы письма Н. М. Муравьева из Одессы, Крыма к матери с 

приписками М. С. Лунина. Вышло в свет много писем декабристов периода 

сибирской ссылки. Среди них – 36 писем М. С. Лунина, 314 – И. И. Пущина, 

36 – В. Ф. Раевского и 305 – В. И. Штейнгеля. Эти письма свидетельствуют о 

том, что жизнь первых революционеров России в Сибири была постоянной 

борьбой за сохранение чести и достоинства, служением на благо своей страны. 

Следует отметить, что к настоящему времени опубликованы далеко не все 

письма декабристов, многие из них еще ждут детального анализа и публикации. 

Однако приходится констатировать наличие многих, мало используемых, 
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архивных материалов, позволяющих сформулировать ряд новых вопросов, 

нуждающихся в углубленном изучении; уточнить общую концепцию движения 

декабристов; выяснить некоторые биографические моменты в жизни первых 

русских революционеров. 

Если говорить о развитии источниковедческой основы новейшего 

декабристоведения, то следует обратить внимание на «Отчеты губернаторов», 

составлявшиеся в первой четверти XIX в. «Атласы» губерний России, в 

которых собран огромный материал о социально-экономическом развитии 

многих губерний, где жили и бывали декабристы. 
267

 Они свидетельствуют, что 

российская действительность была важным фактором, повлиявшим на развитие 

мировоззрения «первенцев свободы». Хотя нельзя отбрасывать влияние на 

декабристов западноевропейской философии и революционной практики. 

Следует обратить особое внимание на материалы местных архивов. Так, 

если сравнить уже опубликованные документы и те, что хранятся, например, в 

Государственном архиве Иркутской области, то, по нашему мнению, 

целесообразно их опубликовать как можно быстрее, особенно переписку 

ссыльных декабристов с представителями высшей власти. 

Велико научное значение исторических материалов о декабристах, 

хранящихся в Украине. Они позволяют уточнить реакцию общественности на 

арест В. К. Кюхельбекера, «содержащегося ... в крепостной работе», 
268

 службу 

декабриста А Д. Граббе в Украине после его освобождения из Петропавловской 

крепости. 
269

 Недавно найденный материал в Государственном архиве 

Николаевской области позволяет точно определить место рождения декабриста 

А. И. Борисова. В «Исповедальной книге» за 1797 г. записано, что капитан 

И. А. Борисов и жена его Парасковья Емельянов – исповедовались в 

Адмиралтейском соборе г. Николаева, а в той же «Исповедальной книге» за 

1800 г. в «Списке Штурманского училища», помимо отца и матери, занесен 

«сын их Андрей». Сопоставление этих документов убеждает: А. И. Борисов 

родился в г. Николаеве. Материалы Николаевского архива, как и 

Государственного архива Херсонской области, позволяют внести ясность в 

материальное положение декабриста П. И. Лорера и его окружения. 

Таким образом, эвристическое направление в отечественном 

декабристоведении является весьма актуальным, свидетельствует о дальнейшей 

необходимости научных поисков документов, позволяющих конкретизировать 

и углубить изучение вопросов движения декабристов. 
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Переиздание выходивших ранее и широко используемых источников о 

декабристах, работа в архивах над подготовкой к выходу в свет новых 

документальных материалов, способствовали переосмыслению ряда важных 

теоретических и конкретно-практических проблем декабризма. В период с 

1975 г. по 1993 г. исследователи движения первых российских революционеров 

создали ряд обобщающих работ. Среди них следует отметить монографию 

М. В. Нечкиной, вышедшую в 1975 г., переизданную в 1982 г. и 

тиражированную в 1984 г., 
270

 а также сборник ее трудов по истории движения 

декабристов, публиковавшихся ранее в различных изданиях. 
271

 Еще одной 

обобщающей работой является методическая разработка для студентов 

исторического факультета Киевского университета, которые слушают спецкурс 

«Движение декабристов». Это первое учебное пособие по данному курсу. 
272

 В 

издательстве «Прогресс» вышла художественно-документальная повесть о 

дворянских революционерах болгарского автора Б. Йосифовой. 
273

 Перу 

историка Н. П. Савичева принадлежит научно-популярная книга, 

рассказывающая о деятельности декабристов в Украине. К ее многим 

достоинствам отнесем главное – научное изложение существующих, порой 

взаимоисключающих, точек зрения на многие спорные вопросы движения 

декабристов. Автор не критикует и не опровергает их. Он как бы приглашает 

читателя задуматься над ними, попытаться определить их достоверность. Книга 

Н. П. Савичева заставляет думать, оценивать, искать. Читая ее, вы не найдете 

оценок априори. 
274

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на основе 

многочисленных источников советским и зарубежным историкам удалось 

конкретизировать ряд вопросов по истории тайных обществ декабристов, 

разработке их руководителями программных документов. Авторы обобщающих 

работ широко освещают вопросы организационного роста тайных обществ, 

формирования мировоззрения первых российских революционеров, подготовки 

и проведения вооруженного восстания, а также следствия и суда над 

декабристами. Достаточно глубоко анализировались аспекты сибирской ссылки 

и влияния идей декабристов на развитие общественно-политического движения 

и передовой мысли в России после восстания 1825 года. Однако, такое 

количество проблем, поднимавшихся в обобщающих работах, не позволяло 
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авторам этих работ в полной мере раскрывать все вопросы. Такой объективный 

недостаток восполняется трудами, рассматривающими отдельные аспекты 

движения декабристов, специальными работами по тому или иному вопросу 

истории движения первых революционеров России. 

Особое внимание исследователей привлекают проблемы, связанные с 

формированием мировоззрения декабристов. Это очень важный момент в 

изучении движения первых революционеров России, ибо, как отмечал 

В. И. Ленин, историк «в лучшем случае рассматривает лишь идейные мотивы 

исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти 

мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы 

общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени 

развития материального производства». 
275

 Глубокое изучение вопросов о 

формировании мировоззрения декабристов дает возможность решить многие 

проблемы движения дворянских революционеров. 

В декабристоведческих трудах часто анализируется методологический 

аспект: какие факторы оказали решающее влияние на формирование 

революционной идеологии декабристов, а какие – второстепенное. Некоторые 

исследователи считают наиболее важным влияние российской крепостнической 

действительности, другие – отводят исключительную роль влиянию 

западноевропейского демократического движения и передовой мысли. 

В изучаемый период в декабристоведческой литературе делается попытка 

переосмысления значимости факторов, сыгравших доминирующую роль в 

формировании революционного мировоззрения декабристов. Так, И. К. Пантин, 

Е. Г. Плимак и В. Г. Хорос отмечают, что основополагающим в формировании 

идеологии дворянских революционеров России было влияние передовой 

европейской мысли и революционных событий в Европе. «... Прежде всего 

знакомство с передовым Западом рождало у декабристов общее представление 

о «свободе», превосходстве представительского строя перед самодержавным, 

вольного труда – перед крепостным, способах ломки несправедливых 

порядков», - утверждают авторы. 

Большинство ученых поддерживают мнение академика М. В. Нечкиной, 

которая в своих трудах неоднократно подчеркивала, что «движение 

декабристов выросло на почве российской действительности». В частности, 

Р. П. Иванова и O. K. Литвин, говоря о формировании мировоззрения 

дворянских революционеров, отмечают, что «идеология 

декабристов ... сформировалась на отечественной общественно-политической 

                                                 
275

 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. - Т. 2. - С. 520, 541. 



84 

 

основе...". 
276

 Этой же точки зрения придерживается и В. Г. Вержбицкий, 

считающий «главным источником российскую действительность конца ХVIII и 

первой четверти XIX в.» 
277

 Однако, эти вывода необходимо документировать. 

И, прежде всего, следует обратить внимание на глубокое изучение социально-

экономического развития России, и, особенно, Киевской, Волынской, 

Подольской и других губерний, в которых жили и служили декабристы. 

Крепостническая действительность отражается на страницах «Отчетов» 

губернаторов и «Описаниях» губерний Российской империи. 
278

 Важным 

документальным источником являются следственные дела первых 

революционеров России. В частности, И. Д. Якушкин отмечал в своих 

показаниях, что «... крепостное положение людей представлялось мне 

единственным препятствием к сближению всех сословий и, вместе с тем, 

общественного преобразования в России». 
279

 

Мы считаем нецелесообразным при рассмотрении проблемы 

формирования мировоззрения декабристов акцентировать внимание на какой-

либо группе факторов, их нужно рассматривать в тесном взаимодействий. 
280

 В 

исследуемый период изучались и другие аспекты проблемы становления 

мировоззрения дворянских революционеров. Важное место здесь занимает 

анализ роли Отечественной войны 1812 года, заграничных походов русской 

армии в 1813-1814 годах, которые дали возможность будущим декабристам 

ближе познакомиться с политическим строем стран Западной Европы, 

конституциями этих государств. Участие будущих декабристов в 

Отечественной войне 1812 года и формирование их передовых взглядов б 

тесной и неразрывной связи рассмотрены Н. П. Савичевым. Изучая этот вопрос, 

С. Б. Окунь делает вывод о том, что «война за Россию с врагами 

внешними ... неминуемо приводила к мысли о необходимости войны за Россию 

с врагами внутренними». 
281
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К проблемам, которые недостаточно освещены в советской исторической 

литературе, несмотря на имеющееся определенное количество работ, можно 

отнести такой многоплановый вопрос, как «Декабристы и мировой 

революционный процесс». Очень удачная попытка комплексного изучения этой 

проблемы сделана в монографии О. В. Орлик. 
282

 Методологические основы 

исследования вопроса о месте российских «первенцев свободы» в мировом 

революционном процессе были заложены М. В. Нечкиной, которая отмечала, 

что «выступление декабристов является одним из слагаемых во всемирно-

историческом процессе революционной борьбы против обветшалого 

феодально-крепостнического строя». О возрастающем интересе 

декабристоведов к указанной проблеме свидетельствуют научные работы, 

посвященные взаимовлиянию первых революционеров России и прогрессивных 

деятелей Австрии, а также откликам европейской общественности на восстание 

1825 г. 
283

 

Многоплановым является вопрос «Декабристы и Америка». Он включает 

в себя не только отношение дворянских революционеров к борьбе американцев 

за свою независимость, но и отклики в США на восстание декабристов, участие 

некоторых из них в работе Российско-американской компании, взгляды дворян-

революционеров на развитие отношений между двумя странами. Материал по 

этим проблемам был собран Н. Н. Болхобитиновым. В исследуемый период 

изучался вопрос об отношении декабристов к национально-освободительному 

движению в Латинской Америке. Анализ идейных связей дворянских 

революционеров России и Испании дан в работе Н. В. Минаева. 
284

 Статьи 

В. В. Пугачева и А. В. Семеновой посвящены влиянию идей Великой 

французской революции на формирование мировоззрения декабристов. 
285

 

Недостаточно раскрыт в советской исторической науке вопрос о влиянии 

передовой мысли России на формирование мировоззрения дворянских 

революционеров. Большинство исследователей выбирали из следственных дел 

первых российских революционеров данные о влиянии на их убеждения 

произведений А. Н. Радищева и А. С. Пушкина. Однако, таких материалов 

очень мало. Поэтому, на наш взгляд, необходимо комплексное изучение роли 
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передовой литературы России в становлении революционных взглядов 

декабристов, для чего следует продолжить поиск новых архивных материалов. 

Много интересных сведений можно найти в сохранившихся «проектах», 

«записках», «мыслях», которые распространялись в то время в десятках 

рукописных экземпляров. 

В последнее время молодые исследователи И. Н. Коптев, Т. Н. Соловьева, 

В. В. Чернышев активно анализируют мемуарное и эпистолярное наследие 

декабристов, видя в нем ценный источник по изучению как вопроса о 

формировании мировоззрения дворянских революционеров, так и о социально-

экономическом развитии страны, Отечественной войне 1812 года и многих 

других проблемах декабристского движения. Преподаватель Луцкого 

педагогического института A. М. Куликовская исследовала вопрос о 

взаимовлиянии дворянских революционеров России и Польши. В частности, 

A. M. Куликовская опубликовала обзор документальных изданий и материалов 

о российско-польском революционном союзе 20-30-х годов XIX века. 
286

 

В течение периода, исследуемого в настоящем разделе, советские 

декабристоведы изучали практическую деятельность тайных обществ, 

созданных первыми революционерами России. Фундаментальный анализ 

организационного роста и развития тайных обществ декабристов дан в трудах 

М. В. Нечкиной. 
287

 Ряд работ был посвящен истории ранних декабристских 

организаций – Священной артели, Союза спасения, Союза благоденствия, а 

также Кишиневской управы декабристов и других тайных обществ. 
288

 

Заслуживает внимание докторское исследование А. В. Сеченовой, 

посвященное одной из ранних тарных организаций – Союзу благоденствия. 

Автор останавливается на возникновении этого тайного общества, разработке 

программ и документов ее устава. Она рассматривает деятельность общества 

как определенный этап в развитии декабристского движения, весьма 
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отличающегося от предшествующих и последующих организаций. Во второй 

главе изучается деятельность Управ «Союза благоденствия». Особое внимание 

уделено защите Управами обиженных и обездоленных чиновным произволом, 

активизации общественного мнения, направленного против крепостничества и 

самодержавия, расширению политического и умственного кругозора 

участников управ. А. В. Семенова предполагает, что Управа «Союза 

благоденствия» существовала и в Киеве, и в Полтаве, а также отмечает 

маломощные «ячейки», возникшие в Туле, Нижнем Новгороде, Смоленской 

губернии. 
289

 

Деятельность отдельных групп и управ Северного и Южного обществ 

первых российских революционеров рассмотрено А. Б. Шешиным и 

А. В. Семеновой. Исследования последних лет убеждают в необходимости 

более глубокого изучения организационного роста тайных обществ 

декабристов, причин их возникновения, численного состава и деятельности. 
290

 

Дальнейшее развитие в советском декабристоведении получили вопросы 

революционной идеологии дворянских революционеров, отраженные в 

программных документах тайных обществ декабристов, отношения дворянских 

революционеров России к буржуазным институтам стран Западной Европы и 

США, подготовки декабристов к вооруженному восстанию. 
291

 Следует 

отметить работу Л. Б. Смирновой (Нарусовой) об Уставе Союза 

благоденствия. 
292

 Конституционные проекты Северного и Южного обществ 

изучались Н. Ф. Закревским. 
293

 Глубокий анализ конституционных проектов 

Н. М. Муравьева дан в работах С. А. Егорова и С. Я. Ершовой, причем 

С. Я. Ершова в качестве правовой основы этих проектов рассматривает 

Конституцию США 1787 г. 
294

 «Русская правда» и ранние политические 
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проекты П. И. Пестеля исследованы в трудах Н. С. Прозоровой, В. А. Калягина 

и Н. П. Савичева. 
295

 

В последнее время делаются попытки сравнительного анализа проектов 

социально-экономического и политического переустройства России, 

предложенных П. И. Пестелем и Александром I. Ведь правительственные 

крути, как и декабристы, склонялись к мысли о необходимости проведения 

преобразований в стране. Однако разница проектов состоит в том, что 

Александр I и его окружение предлагали решить задачи переустройства России 

путем постепенных реформ сверху, а декабристы – революционным путем. 

Поэтому попытки некоторых исследователей поставить на один уровень 

политические программы Александра I и П. И. Пестеля несостоятельны. 
296

 

Кроме того, надо отметить, что такая концепция не нова. В 1862 г. она была 

выдвинута М. А. Бакуниным в его брошюре «Романов, Пугачев или Пестель. 

Народное дело» и была подвергнута критике К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
297

 

Одним из важнейших в политической деятельности декабристов был 

вопрос об органах революционной власти. До последнего времени он был 

изучен крайне недостаточно. В работах исследователей движения дворянских 

революционеров он чаще всего только затрагивался, сопутствуя другим 

проблемам. В монографии и статьях А. В. Семеновой разрабатываются вопросы 

о временном революционном правительстве в планах декабристов. Это тем 

более важно, что проблема создания временного правительства была тесно 

связана с воплощением в жизнь экономической и политической программ 

первых революционеров России, проведением демократических 

преобразований. 
298

 

Несмотря на имеющуюся литературу, история создания и 

организационного развития тайных обществ первых революционеров России 
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изучена недостаточно. Многие аспекты проблемы требуют дальнейшего 

исследования. Советские декабристоведы уделяли очень мало внимания 

разработке вопросов, связанных с созданием и деятельностью такой тайной 

организации декабристов, как Общество соединенных славян. Изучение 

программных документов этого тайного общества во многом пролило бы свет 

на широкий спектр проблем дворянских революционеров как России, так и 

Польши, а также других европейских стран. Надеемся, что вопросы, связанные 

с деятельностью Общества соединенных славян, вскоре найдут своего 

исследователя, как они того заслуживают. 

Декабристы рассчитывали воплотить в жизнь свою программу 

буржуазно-демократического преобразования России путем военной 

революции. * Вот почему вопрос подготовки и проведения вооруженного 

восстания был одним из основных в деятельности тайных обществ первых 

российских революционеров. Восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге и 

восстание Черниговского полка в Украине достаточно широко освещались в 

работах исследователей и на страницах периодических изданий как во время 

празднования 150-летнего юбилея восстания декабристов, так и в последующие 

годы. Наиболее глубокий анализ восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге 

дан в монографии М. В. Нечкиной, дважды переиздававшейся в 1975 г. и 

1985 г. 
299

 Л. Б. Смирнова обратилась к проблеме отношения народных масс 

Петербурга к восстанию 14 декабря 1825 года. 
300

 Воспоминания участников 

восстания в Петербурге и отклики современников на него исследуются в трудах 

Г. А. Незелева, Ю. И. Герасимовой, а также Л. С. Семенова и 

Л. Б. Смирновой. 
301

 Восстание Черниговского полка освещается в работах 

С. Л. Сокольского, И. В. Пороха и И. Н. Коптева. 
302

 Н. П. Савичев, 

Н. Г. Сергиенко обратились к изучению революционного воззвания к солдатам 

                                                 

* В настоящее время этот вопрос снова остро дискутируется: одни ученые рассматривают 

выступление декабристов как военное восстание, другие – военную революцию, третьи –

 последний дворцовый переворот. Наличие таких разных суждений убеждает в 

необходимости дальнейшей разработки указанной проблемы. 
299

 Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. - 2-е изд. - М., 1975. – 398 с.; 3-е изд. - 

М., 1985. – 255 с. 
300

 Смирнова Л. Б. Народ ожидал волю... // Ленингр. правда. - 1975. - 24 дек. 
301

 Невелев Г. А. «Запретная рукопись о 14-м декабря»: К 150-летию восстания 

декабристов // Дружба народов. - 1975. - № 12. - С. 278-279; Герасимова Ю. И. Восстание 14 

декабря 1985 г. и современники: (По записным книжкам А. И. Сулакадзева) // Исторические 

записки. - Т. 96. - М., 1975; Семенов Л. С., Смирнова Л. Б. Восстание 14 декабря 1825 г. в 

воспоминаниях участников // Вестн. ЛГУ. - 1976. - № 2. Ист., яз. лит. - Вып. 1. - С. 48-56 и 

др. 
302

 Сокольский С. Л., Порох И. В. Восстание Черниговского полка глазами 

усмирителя // Освободительное движение в России. - Вып. 6. - Саратов, 1977; Коптев И. Н. 

Восстание Черниговского полка в мемуарах декабристов // Декабристские чтения. - Вып. 2. - 

К., 1989. - С. 61-67. 
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Черниговского полка «Православный катехизис», составленного 

С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым, видя в этом 

документе важный источник по истории движения декабристов. 
303

 Вопрос об 

отношении дворянских революционеров к народным массам, о 

пропагандистской деятельности декабристов среди солдат накануне восстания 

рассмотрен в работе Г. Д. Казьмирчука. В качестве источника автор привлекает 

следственные дела и мемуары декабристов. В течение прошедшего 

пятнадцатилетия были опубликованы исследования об участии матросов и 

солдат в восстании первых революционеров России. 
304

 В целом же эта 

проблема освещена в советской декабристоведческой литературе недостаточно. 

Следствие и суд над декабристами рассмотрены в трудах В. И. Баскова, 

М. С. Михайловой, Н. Я. Эйдельмана, В. А. Федорова. 
305

 

В исследуемый период активно изучались вопросы сибирской ссылки 

«первенцев свободы». Литература по теме «Декабристы и Сибирь» насчитывает 

сотни книг, статей, очерков и сообщений. 

В новейших работах дечабристоведов эта тема рассматривается «во всех 

своих основных краеведческих аспектах – хозяйственной, культурно-

просветительской, научной, общественно-политической и иных областях жизни 

Сибири. 
306

 Однако ученые стремятся также показать и участие первых 

российских революционеров в общественном движении последекабристского 

периода. Авторы, помимо анализа бытовых, биографических аспектов жизни и 

деятельности дворянских революционеров, все больше внимания уделяют 

социальным и политическим вопросам. По мнению С. Ф. Коваля, необходимо 

более глубокое исследование таких проблем, как участие жен декабристов в 

общественной деятельности, влияние общественно-политической мысли и 

практической революционной деятельности декабристов на развитие 

антикрепостнических и антисамодержавных настроений в передовом русском 

обществе. 
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 Савичев М. П. Важливе джерело до вивчення декабристського Руху // Архіви 

України. - 1975. - № 6. - С. 35-39; Сергиенко Н. Г. «Православный катехизис» 

С. И. Муравьева-Апостола в восстании Черниговского полка // Декабристские чтения. - 

Вып. 1. - К., 1988. - С. 16-19. 
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 Кодан C. B., Марголис А. Д. К истории участия солдат в восстании декабристов // 

Сибирь и декабристы. - Вып. 3. - Иркутск, 1983. - С. 23-29 и др. 
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 Эйдельман Н. Я. Черные журналы // Человек и закон. - 1975. - № 12. - С. 98-107; 

Басков В. И. Суд коронованного палача: (Кровавая расправа над декабристами). - M., 1980. – 

208 с.; Федоров В. А. Следствие и суд над декабристами // Источниковедение истории 

государства и права дореволюционной России. - Иркутск, 1983. - С. 55-66; Михайлова М. С. 

Свод данных о декабристах (1826-1856). - Красноярск, 1989. – 58 с.; Федоров В. А. «Своей 

судьбой гордимся мы...»: Следствие и суд над декабристами. - M., 1988. – 297 с. и др. 
306

 Коваль С. Ф. Декабристы и Сибирь: Некоторые итоги и задачи исследования // 

Сибирь и декабристы. - Вып. 1. - Иркутск, 1978. - С. 21. 
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Важным стимулятором в работе над вопросами пребывания первых 

российских революционеров в Сибири были созываемые раз в пять лет научные 

конференции «Декабристы и Сибирь», проводимые с 1975 года в Иркутске. 

Только на Третьей научной конференции, состоявшейся в 1985 г., ее участники 

заслушали 41 доклад, представленный советскими декабристоведами из 

Москвы и Ленинграда, Киева и Волгограда, Иркутска и Новосибирска, Омска и 

Читы, Улан-Удэ и Красноярска. На конференции выступили С. Ф. Коваль, 

Н. Я. Эйдельман и ряд других видных ученых, а также молодые исследователи: 

В. П. Шахеров, Т. А. Перцева, В. Н. Болоцких, Е. А. Овчинникова. Их глубокие 

и содержательные выступления свидетельствуют о том, как много сделано в 

изучении проблемы «Декабристы и Сибирь». На конференции были намечены 

направления дальнейшего научного поиска. 
307

 

В исследуемый период был поднят важный и сложный вопрос об 

эволюции мировоззрения декабристов в период сибирской ссылки. Среди 

историков велась острая полемика по этому вопросу. Исследовательские силы 

были сконцентрированы вокруг двух эрудированных лидеров – Г. П. Шатровой 

и С. Ф. Коваля. Дискуссия между ними стала весомым вкладом в 

совершенствование теории познания и практики исторического исследования 

данной проблемы. 

Отношение первых российских революционеров к социально-

политическим процессам 50-60-х годов XIX века – важную составную часть 

вопроса об эволюции мировоззрения декабристов в Сибири – исследовали 

С. Ф. Коваль, Н. А. Рабкина и Л. Б. Смирнова (Нарусова). 
308

 Главное внимание 

авторы обратили на изучение отношения декабристов к крестьянскому вопросу. 

Ранее эта проблема рассматривалась недостаточно. Используя мемуарное и 

эпистолярное наследие декабристов, Н. А. Рабкина и Л. Б. Нарусова 

анализируют в своих трудах такие аспекты, как отношение декабристов к идее 

освобождения крестьянства, их оценка социально-экономического характера 

правительственного проекта и отношение к мероприятиям по подготовке 

реформы, роль дворянства и крестьянства в деле ликвидации крепостного 

права. Л. Б. Нарусова исследует также отношение первых революционеров 

России к национально-освободительному движению в Польше, хотя, в общем, 

этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

                                                 
307

 Программа научной конференции «Декабристы и Сибирь». - Иркутск, 1985. – 8 с. 
308

 Коваль С. Ф. Декабристы и общественное движение 50-60-х годов XIX в. // В 

сердцах Отечества сынов. Декабристы в Сибири. - Иркутск, 1975. - С. 263-278; Рабкина H. A. 

Отчизны внемлем призыванье... - М., 1976. – 256 с.; Шатрова Г. П. Эволюция декабризма // 

Декабристы и Сибирь. - Новосибирск, 1977. - С. 25-35; Нарусова Л. Б. Общественно-

политические взгляды декабристов в 50-60-х гг. XIX в. // Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - 

Л., 1960. – 24 с. 
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Польские ссыльные и декабристы – тема, имеющая довольно обширную 

литературу как в Советском Союзе, так и в Польше. К недостаточно раскрытым 

аспектам относятся: условия жизни ссыльных, взаимовлияние российских и 

польских революционеров на развитие культуры края. 

Решение этих проблем возможно лишь при дальнейшем глубоком 

изучении источниковедческой базы Сибири, творческом взаимодействии 

исследовательских сил СССР и ПНР. 
309

 

Советские декабристоведы активно разрабатывают вопрос о взглядах 

ссыльных декабристов на внутреннюю и внешнюю политику России в 30-60-е 

годы XIX века. Дворянские революционеры остро критиковали агрессивную 

политику царизма в отношении Китая. 
310

 В работе В. М. Даревской получил 

освещение такой аспект, как оценка декабристами экономических и 

политических отношений России с Китаем и Монголией. Автор раскрывает и, 

на первый взгляд незначительный, вопрос о роли детей и учеников декабристов 

в Китае и Монголии, представлявших прогрессивные круги России за границей. 

Но ведь они способствовали укреплению дипломатических и культурных 

связей России с Китаем и Монголией. 
311

 

В последнее пятнадцатилетие детально изучается путь следования 

декабристов в Сибирь. Решаются такие важные вопросы, как порядок 

следования первых российских революционеров в ссылку, установленный 

царским правительством; маршрут следования; последовательность и 

продолжительность ссылки в Сибирь. 
312

 

Историко-юридические аспекты политической ссылки дворянских 

революционеров рассматриваются в ряде статей и монографических трудов, 

освещающих деятельность местной администрации, разработку секретного 

полицейского законодательства, подавление революционно-просветительской 

деятельности ссыльных. 
313
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 Дьяков В. А. Польская ссылка эпохи декабризма // Сибирь и декабристы. - Вып. 1. - 
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(XIX в. – февраль 1917 г.). - Вып. 7. - Иркутск, 1979. - С. 31-41 
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Рощевский П. И. Декабристы в тобольском изгнании. - Свердловск, 1975. - С. 117; 

Даревская Е. М. Декабристы в Забайкалье и соседние страны // Памяти декабристов. - 

Иркутск, 1975. - С. 155-197. 
311

 Даревская Е. М. Указ. статья. - С. 197. 
312

 Марголис А. Д Путь следования декабристов в Сибирь // Декабристы и Сибирь. - 

Новосибирск, 1977. - С. 160-167; Тальская О. С. Новые материалы о пути следования 

декабристов на каторгу // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.). - 

Вып. 9. - Иркутск, 1985. - С. 37-13. 
313

 Охлопков Б. Е. История политической ссылки в Якутии. - Кн. 1: (1825-1895 гг.). - 

Якутск, 1982. - С. 32-86; Кодан C. B. Сибирская ссылка декабристов: (Историко-

юридические исследования). - Иркутск, 1983. – 282 с. и др. 
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«Декабристы и их окружение» – важная и многогранная 

исследовательская тема, над которой многие годы плодотворно работают 

ученые как Сибири, так и всего Советского Союза. Изучаются 

взаимоотношения ссыльных дворянских революционеров и о представителей 

передовых кругов сибирского общества. 
314

 Ряд исследований посвящен связям 

декабристов и петрашевцев в сибирской ссылке. 
315

 Необходимо шире 

использовать источники декабристского окружения при освещении вопроса 

«Декабристы и петрашевцы». 

К недостаточно исследованному вопросу темы «Декабристы и их 

окружение» относится конспиративная переписка ссыльных дворянских 

революционеров с родными и друзьями. Декабристы через своих 

родственников, приезжавших в Сибирь, посылали письма и сообщения, в 

которых резко критиковали политику царя по отношению к ссыльным. 

Сведения об этом содержатся в работах Э. А. Павлюченко и 

П. И. Рощевского. 
316

 Целостное представление о тайной переписке декабристов 

дает публикация В. Ф. Ретунского. 
317

 

Пришло время создать фундаментальное исследование по теме 

«Декабристы и их окружение». Собранный фактический материал требует 

дальнейшего теоретического осмысления. Необходимо во всей сложной 

противоречивости объективно рассмотреть влияние «первенцев свободы» на 

формирование передового общественного мнения в Сибири, проследить 

«живую связь» поколений революционеров России. Безусловно, следует 

обратить особое внимание на взаимоотношения декабристов и трудовых слоев 

Сибири. 

Активно исследуется вклад первых российских революционеров в 

развитие просвещения в Сибири. Только на протяжении 1975-1976 гг. было 

опубликовано около 20 исследований, посвященных педагогическим взглядам 

декабристов и их методам обучения, в том числе методу так называемого 

«взаимного обучения», применявшемуся в ланкастерских школах. Внимание к 

данной проблеме не ослабевает и в последующие годы. Советские 

декабристоведы считают, что главное внимание ссыльные «первенцы свободы» 
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 Рощевский П. И. Указ. соч. - С. 47-48, 59-60, 115-116; Павлюченко Э. А. В 

добровольном изгнании: О женах и сестрах декабристов. - M., 1976. - С. 42. 
317

 Ретунский В. Ф. Тайные курьеры декабристов // Сибирь и декабристы. - Вып. 3. - 

Иркутск, 1983. - С. 5-23. 



94 

 

уделяли просвещению, вытекавшему из программных документов дворянских 

революционеров. 
318

 

Значительное место в литературе о декабристах занимают исследования, 

раскрывающие вклад ссыльных дворянских революционеров в разработку 

проблем естественных и общественных наук, а также развитие здравоохранения 

в Сибири. Советские историки отмечают огромный вклад первых российских 

революционеров в изучение природных ресурсов, флоры и фауны края. Вместе 

с тем, декабристы-естествоиспытатели внесли также свою лепту и в изучение 

многих других регионов России, да и всего земного шара. 
319

 Литературное 

творчество ссыльных дворянских революционеров получило освещение в 

многочисленных статьях, очерках и монографиях. Созданы обобщающие 

труды, в которых прослеживаются творческие пути одного или нескольких 

писателей-декабристов, а также исследования о литературной деятельности 

декабристов в Сибири. О большом достижении в изучении литературного 

творчества первых российских революционеров свидетельствуют работы 

ученых Москвы, Ленинграда и других исследовательских центров? Важным 

показателем большой заинтересованности жизнью и литературным 

творчеством отдельных писателей-декабристов являются многочисленные 

монографические труды, посвященные жизни и творчеству Ф. Н. Глинки, 

А. И. Одоевского, А. А. Бестужева-Марлинского и других «первенцев 

свободы». 
320

 

Подвиг последовавших в Сибирь жен декабристов, волнует не одно 

поколение ученых. В последнее время проблеме «Декабристки в Сибири» 

посвящены многие научные и популярные работы. 
321

 Известный советский 

исследователь М. Д. Сергеев считает, что изучение подвига жен первых 

революционеров России является одной из актуальных задач 

декабристоведения. Он очертил и тот круг вопросов, над которыми работают 

ученые в настоящее время. 
322

 В новейшей литературе поступок жен 
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 Копылов А. Н., Малышева М. П. Декабристы и просвещение Сибири в первой 

половине XIX в. // Декабристы и Сибирь. - Новосибирск, 1977. - С. 89-108 и др. 
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Забайкальской каторге // Декабристы и Сибирь. - Новосибирск, 1977. - С. 73-79; 
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Креминская Е. К. Декабристы-естествоиспытатели. - М., 1989. – 256 с. и др. 
320

 Раковский Л. И. Жизни наперекор: Повесть о Марлинском. - Л., 1973; Ягунин В. П. 
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декабристов рассматривается как политический вызов властям, как форма 

общественного протеста. 
323

 Для более полного изучения вопроса о пребывании 

жен дворянских революционеров в Сибири необходима дальнейшая 

публикация эпистолярного наследия декабристок, хранящегося в рукописном 

фонде Государственной публичной библиотеке им. Ленина. 

Анализ литературы о декабристах будет неполным, если не остановиться 

на исследованиях, посвященных изучению биографий отдельным декабристам. 

Они становятся особенно актуальными на современном этапе, когда 

переосмысливается роль личностей в истории. Обращение к анализу жизни и 

деятельности отдельных членов тайных организаций способствовало введению 

в научный оборот документальных материалов. Особенно следует подчеркнуть 

важность используемых авторами эпистолярных источников, которые по своей 

значимости часто не уступают следственным делам и воспоминаниям 

декабристов. Вдумчивое использование эпистолярных материалов об 

отдельных участниках декабристского движения позволяет уточнить и 

конкретизировать ряд спорных вопросов. 

Среди биографической литературы можно выделить: исследования 

хроникально-описательного характера; 
324

 работы, освещающие отдельные 

аспекты деятельности некоторых дворянских революционеров; 
325

 труды, 

раскрывающие целый комплекс вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

того или иного декабриста. 
326

 Уточнение биографического материала 

позволяет глубже понять социальные корни движения дворянских 

революционеров, их идеологию, программные требования тайных обществ, 

причины поражения восстания «первенцев свободы». 

Многие проблемы движения первых революционеров России изучаются в 

краеведческой литературе. Нужно отметить, что подавляющее большинство 

исследований о декабристах несет на себе отпечаток краеведения. Активно 

изучались вопросы о пребывании дворянских революционеров во многих 

областях РСФСР, 
327

 а также в Украине, 
328

 в Белоруссии, 
329

 Молдавии 
330

 и 
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других союзных республиках. 
331

 В нашем Отечестве многие декабристоведы 

обращались и к краеведческим аспектам современного декабристоведения. 

Например, А. Н. Катренко, Н. П. Савичев и В. А. Сидоренко выявляли 

памятники декабристской эпохи в Украине и в г. Киеве. 
332

 Нами подсчитано, 

что более 250 населенных пунктов Украины тесно связаны с жизнью 

«первенцев свободы». В наших многочисленных краеведческих исследованиях, 

посвященных декабристам, анализируются конкретные факты их деятельности, 

сохранившиеся памятники их эпохи, увековечивание пребывания декабристов в 

наше время. 
333

 Мы считаем, что это направление очень перспективное, 

поскольку конкретно обращает внимание на изучение важнейших страниц 

истории Украины. Необходимо создать библиографический указатель 

памятников и памятных мест декабристов в Украине, а также карту. Над этими 

проблемами мы продолжаем работать и сейчас. Работа над краеведческой 

тематикой требует расширения поиска новых источников в областных и 

краевых архивах. 
334

 Это, с одной стороны, усиливает документальную основу 

советского декабристоведения, а с другой, знакомит научную общественность 

страны с еще неизвестными материалами, конкретизирует ряд вопросов 

движения первых революционеров России. В ряде краеведческих книг и 

буклетов большое внимание уделяется знакомству читателей с памятниками 

революционной деятельности декабристов, а также повествуется о 

мероприятиях, направленных на увековечение памяти первых борцов против 
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самодержавия и крепостничества. 
335

 Следует подчеркнуть, что в настоящее 

время работа по дальнейшему выявлению и сохранению памятников и 

памятных мест, связанных с декабристским движением, настоятельно требует 

активизации. 

Анализ развития современного декабристоведения будет неполным, если 

не остановиться на разработке отдельных тем истории движения декабристов 

представителями некоторых, выше указанных школ. 

Вклад сибирских ученых в изучение жизни и деятельности декабристов в 

ссылке и на поселении нами проанализирован совместно с О. А. Рафальским в 

специальной брошюре. 
336

 Нам представляется целесообразным более детально 

остановиться на белорусской школе. Она представлена плеядой талантливых 

ученых – В. В. Шведом, писателем С. У. Букчиным и др. Опубликованный 

недавно указатель литературы о декабристах в государстве Беларусь 

насчитывает 324 позиции. 
337

 165 лет со дня восстания декабристов, которое 

отмечалось в 1990 г., усиливает интерес исследователей к вкладу ученых 

Белоруссии в разработку проблем движения декабристов. Основополагающими 

в изучении этой темы являются следственные дела дворянских революционеров 

М. С. Лунина, А. М. Муравьева, М. М. Нарышкина, И. Д. Якушкина, 

В. И. Штейнгейля, А. Ф. Бриггена и др., служивших в разное время в воинских 

частях, которые расквартировывались в Белой Руси. В опубликованных 

документах белорусские ученые обращают внимание на витебский план 

убийства Александра I, службу членов тайных декабристских обществ в крае, 

работу Н. М. Муравьева над программным документом Северян. 
338

 

К следующему блоку документальных изданий, без сомнения, относятся 

записки, воспоминания «апостолов свободы». Особенно следует отметить 

высказывания деятельного члена «Союза благоденствия» Ф. Н. Глинки – автора 

популярных в ту пору «Писем русского офицера», мысли, высказанные 

Н. И. Лорером и А. Е. Розеном, в которых дана глубокая характеристика жизни 

белорусского народа, красоты края. 
339
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В последнее время советские исследователи обратили пристальное 

внимание на публикацию писем декабристов. Можно согласиться с 

белорусским писателем С. В. Букчиным, утверждающим, что документальная 

база этого своеобразного периода значительно расширится, если обратиться к 

семейным архивам дворянских революционеров. 
340

 В этом направлении и 

работают ученые республики. В первую очередь необходимо отметить 

С. В. Букчина, опубликовавшего выдержки писем Н. М. Муравьева и 

А. А. Бестужева к родным в Петербург. 
341

 Исключительный интерес 

представляют письма Д. И. Завалишина от 21 октября 1825 г. и 

В. И. Штейнгеля от 11 января 1826 г. Николаю I. 
342

 

Немало интересных и малоиспользуемых материалов о декабристах и их 

окружении, по-видимому, хранят архивы республики, о чем свидетельствуют 

разыскания В. В. Шведа и С. В. Букчина. На основе архивных документов 

В. В. Швед подготовил сообщение о И. И. Горбачевском. В этой работе он 

доказывает, что видный член Общества соединенных славян родился в 

Витебске, 
343

 а не «вблизи Нежина», как это утверждалось раньше. 
344

 

С. В. Букчин привел материалы о современнике декабристов, представителе 

белорусской интеллигенции Ф. Ф. Вайдзевиче. 
345

 Нам представляется, что это 

небольшая толика того, что хранят государственный республиканский и 

областные архивы республики. В этом направлении необходимо упорно 

поработать ученым и краеведам. 

Документальные материалы, как уже опубликованные, так и вновь 

выявляемые в архивах, воспоминания, записки и письма – основа для 

исследования жизни и деятельности декабристов в Белоруссии. По этой 

проблеме опубликовано более 40 специальных трудов, но во многих она 

находит лишь фрагментарное упоминание. Это и научно-документальные 

повести, статьи, очерки и работы краеведов. Сколько-нибудь обобщающей, а 

тем более монографической работы, к сожалению, в Белоруссии не создано. А 

жаль, материал имеется, и достаточно весомый. 
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Исследования белорусских декабристоведов мы условно, для облегчения 

анализа, разделим на четыре группы: 1) обобщающего плана в курсах лекций, 

школьных учебниках; 2) исследовательские статьи и очерки, документальные 

повести; 3) путеводители по городам республики, где бывали декабристы, 

энциклопедические справочники; 4) публикации на страницах местной печати. 

Деятельность декабристов на территории Белой Руси анализируется 

очень скупо в обобщающих лекционных курсах, вузовских и школьных 

учебниках. Анализ односторонний и неполный. Как правило, прослеживается 

пребывание некоторых дворянских революционеров в крае, их влияние на 

формирование общественного мнения, конкретные контакты с 

представителями белорусской интеллигенции. Главным недостатком этих 

исследований является необоснованный отрыв от конкретной истории 

движения. Нельзя создать представление, читая эти курсы, о программах, 

составленных декабристами, в чем их отличие, что их роднит. Нет рассказа и о 

восстаниях дворянских революционеров. Что может остаться в памяти 

школьника из двух страниц повествования о декабристах в учебнике? 

Наиболее полно представлена проблема в исследованиях, посвященным 

отдельным вопросам движения декабристов: разыскивание В. К. Кюхельбекера, 

пытавшегося бежать после поражения восстания 14 декабря 1825 г. через 

Белоруссию, 
346

 пребывание декабристов в Могилеве, 
347

 влияние идей 

декабристов на общественность Минска. Среди работ белорусских 

декабристоведов необходимо отметить исследования С. В. Букчина, 

изучавшего пребывание Гвардейского корпуса на территории западных 

губерний России в 1821 – 1822 гг., историю общества Военных друзей, а также 

некоторые аспекты контактов декабристов с представителями Польского 

патриотического общества. 
348

 В его исследованиях много внимания отводится 

выявлению связей видных деятелей движения декабристов как с тайными 

организациями, действующими в Белой Руси, так и белорусской 

общественностью. На основе выявленных архивных документов он опровергает 

ряд необоснованных выводов, встречающихся в трудах по истории Белоруссии. 

Заслуживает внимание его утверждение о том, что никакого витебского 

варианта конституции Н. M. Муравьева, о котором писал Д. Симанович, не 

было. Уточняются, а иногда и трактуются по-новому, сроки пребывания в 

                                                 
346

 Бас I. Падарожжа у літературное мінулае. Літ.-крыт.артыклы. - Мн., 1971. - 

С. 19-23. 
347

 Філіпович І. І. Дзекабрысты у Магілеве // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. - 

1974. - № 4. - С. 32-33; Швед В. В. Военный суд в Могилеве над офицерами-черниговцами // 

Декабристские чтения. - К., 1990. - Вып. ІІІ. - С. 23-25 и др. 
348

 Букчин С. К мечам рванулись наши руки: Документ. повесть. - Мн., 1978. - 

С. 8-101. 



100 

 

Минске, Витебске, Могилеве П. И. Пестеля, Н. М. Муравьева, М. П. Бестужева-

Рюмина и других декабристов. 
349

 По поводу одного, так называемого, 

«открытия» С. В. Букчин пишет: «... не может вызвать удивление А. Гусевой, 

которая, используя опубликованные нами в журнале «Неман» письма 

Муравьева, 
350

 конкретизирует место жительства автора «Конституции». Делать 

такие поспешные выводы, конечно же, неправомерно, поскольку в 

опубликованных выдержках из 40 писем Н. М. Муравьева конкретный адрес не 

указывается. 

Много достоверных фактов приводит автор исследования и по истории 

общества Военных друзей. Он конкретизирует, а во многих случаях уточняют, 

ряд вопросов о написании программных документов и разработке тактических 

установок, связей общества Военных друзей с Северным и Южным 

обществами, с польскими борцами за свободу. С. В. Букчину удалось выявить 

новые факты биографического характера одного из руководителей общества 

Военных друзей К. Игельстрома. 
351

 Уточнено время пребывания 

В. К. Кюхельбекера в западных губерниях России после поражения восстания. 

В последние десятилетия были подготовлены исторические и историко-

экономические путеводители по крупным городам Белоруссии, в том числе и 

тем, где жили декабристы: Бобруйск, Витебск, Гродно, Минск. В путеводителях 

по Витебску и Гродно декабристам практически не уделено внимания. Только 

вскользь говорится о формировании мировоззрения дворянских 

революционеров, о влиянии их идей на общественность этих городов. 
352

 Более 

обширный материал опубликован в очерках, посвященных г. Бобруйску. 

Однако количество материала не переросло в качество. Читаешь и диву 

даешься, кто писал его? Во введении к очерку сказано, что автор раздела, где 

упоминаются декабристы, Ф. Р. Сидоренко, который называет С. И. Муравьева-

Апостола командиром Черниговского полка, в то время как он был только 

командиром одного из батальонов этого полка. А сделать подпоручика 

М. П. Бестужева-Рюмина командиром Полтавского пехотного полка, это нужно 

совершенно не знать материала, о котором пишешь. В путеводителе допущен 

еще ряд грубейших ошибок – перекручены инициалы С. П.Трубецкого и др. 

декабристов. 
353

 

                                                 
349

 Кісляєва В. А. Як шукалі дзекабрыста Кюхельбекера // Помнікі гісторії i культуры 
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очерк. - Мн., 1974. - С. 31. 
353

 Бобруйск: Ист.-эконом. очерк. - Мн., 1970. - С. 14-15. 
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Газетный материал о декабристах ценен тем, что он оперативно знакомит 

читателей с историей декабристов, в связи с чем имеет огромное 

воспитательное значение. На страницах газет краеведы рассказывают о 

неизвестных еще фактах из жизни дворянских революционеров, которые 

впоследствии становятся достоянием широкой научной общественности. 

На современном этапе весомый вклад в разработку проблем движения 

декабристов вносят исследователи украинской декабристоведческой школы, 

возрождение которой началось со второй половины 1950-х годов, во время 

хрущевской «оттепели». 

В 1970-е годы активно исследовали движение декабристов Н. Н. Лысенко 

(защитил докторскую диссертацию) и Г. Я. Сергиенко, подготовивший ряд 

ценных книг и статей о декабристах. Сегодня одним из важнейших 

направлений ее деятельности является создание политических портретов 

«апостолов правды». Новейшие работы о декабристах историко-

биографического характера, посвященные отдельным членам тайных обществ, 

вводят в научный оборот ранее не известные документальные и эпистолярные 

источники, которые по своей значимости часто не уступают следственным 

делам и мемуарам «первых благовестителей свободы», позволяют глубже 

понять социальные корни и идеологию декабризма, его эволюцию в период 

сибирской ссылки. Так, Р. С. Вавренюку удалось разыскать письма 

Е. П. Оболенского, благодаря которым устранены разночтения в дате рождения 

декабриста. 
354

 А. В. Силкин стремится к созданию, на основе опубликованных 

и вновь обнаруженных документальных материалов, целостного очерка о 

жизни и деятельности основателей Общества соединенных славян – братьев 

Андрея и Петра Борисовых. 
355

 Заслуживают внимания работы И. И. Бродской о 

братьях Поджио 
356

 и А. С. Каренина о М. И. Муравьеве-Апостоле. 
357

 К 170-

летию Южного общества декабристов Н. П. Савичев еще раз перелистал 

украинские страницы биографии братьев Муравьевых-Апостолов. К работе над 

созданием политических портретов декабристов все чаще подключаются 

молодые исследователи – аспиранты и студенты исторических факультетов 

университетов и пединститутов, Они продолжают и развивают традиции 

украинской декабристоведческой школы. «Человеко-исторический ракурс 
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излома 1825 года», по справедливому замечанию В. А. Пъецуха, открывает 

«непроторенные пути». 
358

 

Многие новейшие исследования украинских декабристоведов связаны с 

историческим краеведением. 
359

 В них дан глубокий анализ материалов 

областных архивов. Краеведение становится одним из определяющих факторов 

развития современного украинского декабристоведения. Создавая предпосылки 

к теоретическому обобщению фактов, работы, посвященные связям «первенцев 

свободы» с тем или иным населенным пунктом, а таких в Украине около 250, 

составляют, на наш взгляд, перспективное направление в изучении движения 

декабристов. 

В сфере научных интересов украинских историков на современном этапе 

важное место занимают проблемы историографии декабристского движения. К 

их анализу обращаются такие известные исследователи, как В. Г. Сарбей, 

А. В. Санцевич, Г. Д. Казьмирчук, а также молодые декабристоведы 

А. М. Куликовская и А. В. Силкин. 
360

 Появился ряд статей, в которых 

рассматриваются публикации о жизни и деятельности того или иного 

конкретного декабриста. 
361

 Все возрастающее количество исследований об 

«апостолах правды» свидетельствует, по нашему мнению, о том, что сегодня 

назрела необходимость создания обобщающих историографических трудов с 

целью глубокого и взвешенного анализа литературы о декабристских 

организациях, действовавших в Украине, – Южного общества и Общества 

соединенных славян, а также посвященных отдельным декабристам, в том 

числе К. Ф. Рылееву, П. И. Пестелю и др. Перспективным историографическим 
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направлением является анализ научной деятельности декабристоведов: 

М. В. Нечкиной, Л. П. Добровольского, Л. А. Медведской и др. 

Подводя итоги анализа литературы о первых революционерах России, 

изданной в 1975-1993 гг., можно сделать вывод о том, что в этот период 

советское декабристоведение обогатилось новыми исследованиями, 

содействовавшими конкретному освещению ранее не исследуемых вопросов 

движения дворянских революционеров. 

Анализ исследований, вышедших в Белоруссии, позволяет сделать вывод, 

что интерес наших белорусских коллег к декабристам не ослабевает, а 

подготовленные исследования не лишены оригинальности и имеют важное 

значение в подготовке монографических исследований. Этому поможет и 

дальнейшая работа в актохранилищах республики и центральных архивах. 

Следует обратить внимание на необходимость увековечивания памяти и 

памятных мест декабристов в Белоруссии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После 1917 г. декабристоведение, в первую очередь отечественное, 

прошло в своем развитии непростой путь, который продолжается и поныне. 

Современные исследователи имеют перед собой достаточно весомую 

историографическую базу, позволяющую создавать научные труды на высоком 

теоретико-методологическом уровне. В то же время, сейчас появляется в 

печати множество работ о декабристах сугубо публицистического характера, 

что делает их более читабельными, но менее научными, чем того хотелось бы. 

Для придания большей убедительности авторы таких работ под видом 

пересмотра и переосмысления достигнутого бросаются в крайность: то, что 

раньше считалось неоспоримым успехом декабристоведения, теперь 

подвергается сокрушительной критике, причем не всегда объективной и научно 

обоснованной. 

В немалой степени данная ситуация объясняется тем, что исследователи 

крайне мало вводят в научный оборот документальные материалы, продолжают 

пользоваться теми, что уже были опубликованы ранее. Эвристический поиск 

документальных и эпистолярных материалов, особенно тех, что хранятся в 

областных архивах (Херсонском, Николаевском, Иркутском и др.), даст 

возможность выявить новые источники, усилить документальную базу 

декабристоведения. Обращение ученых к глубокому и всестороннему анализу 

архивных материалов – залог устранения ошибок и перегибов, допущенных в 

работах, посвященных «первенцам свободы». 

Перспективными, по нашему мнению, направлениями в современном 

декабристоведение являются создание политических портретов «апостолов 

правды», а также исследования краеведческого характера, отражающие связь 

жизни и деятельности дворянских революционеров с определенным регионом. 

Актуальным становится изучение научного наследия выдающихся 

декабристоведов прошлых лет, особенно тех из них, чьи имена необоснованно 

замалчивались до недавнего времени. Было бы целесообразным, на наш взгляд, 

в монографических работах постараться дать объективный и взвешенный 

анализ литературы по истории отдельных тайных организаций, созданных 

«первыми благовестителями свободы» – Южного и Северного обществ, а также 

Общества соединенных славян. 

Настало время полностью устранить такой тормоз в развитии 

декабристоведения, как чрезмерная идеологизация данной отрасли 

исторической науки. Движение декабристов, по нашему убеждению, следует 

рассматривать не с классовых или партийных позиций, а видеть в дворянских 

революционерах прежде всего гуманистов и патриотов, искренне желавших, 

чтобы родная страна продвигалась вперед по пути прогресса. Думается, что при 
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таком подходе мы в максимально приблизимся к непредвзятой опенке места и 

роли декабристского движения в истории. 
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ВСТУП 

Вітчизняна історична наука розвивається зараз в складних умовах. 

Вімовившись від старого заідеологізованного і затеоретизованного розуміння 

історичного процессу, дослідники не завжди в змозі одразу ж взятии на 

озброєння нові принципи й методи вивчення минулого. Цим, на наш погляд, 

пояснюється полярність думок сучасних фахівців з багатох проблем історичної 

спадщини народів, що раніше входили до складу Російської імперії. Ті питання, 

які вважался»вічними», яким присвячувалася значна кількість наукових праць, 

поступово втрачають свою колишню привабливість для вчених. До того ж 

позитивні судження з цих проблем в новітніх публікаціях часто-густо 

замінюються на негативні без будь-якого глибокого аналізу. З іншого боку, ті 

історичні теми, які ще недавно зомовчувалися, сьогодні активно пропагуються. 

Гадаємо, що уникнути подібних крайнощів у подальшому вивченні вітчизняної 

історії дозволить досконала підготовка усіх дослідників з історіографії. Адже 

ця дисципліна розглядає концепції та підходи, що існували в історичній наукці, 

і тому націлює на пошук нових шляхів під час аналізу будь-якої проблеми, в 

тому числі й такої складної і багатопланової, як рух декабристів. 

Декабристський рух є однією з найбільш плідно досліджуваних тем 

вітчизняної історії. Це можна пояснити, що на нашу думку, тим, що дворянські 

революціонери довгий час перебували на території України, залишивши по собі 

добру пам’ять в нашому народові. Ще й сьогодні живуть серед населення 

Вінничини, Київщини та інших регіонів України усні перекази про діяльність 

декабристів, про повстання Чернігівського піхотного полку. Щоправда, 

останнім часом «споборникам святої волі», як називав декабристів великий син 

українського народу Тарас Шевченко, стали приділяти, на жаль, значно менше 

уваги, ніж у попередні роки. Припинилося проведення «Декабристських 

читань» - наукво-теоретичних і науково-практичних конференцій, які завжди 

були генераторами нових ідей в сучасному декабристознавстві. Зменшилася 

кількість публікацій, в тому числі історіографічного характеру, присвячених 

«провісникам свободи». Ось чому одне із завдань нашої праці ми вбачаємо в 

тому, щоб збудити інтерес у істориків, особливо молодих, до вивчення руху 

декабристів, адже «розуміння декабристами морального обов’язку перед 

народом, відповідальності за його долю, такі моральні цінності, як справжній 

патріотизм, ідея свободи ообистості, культ розуму і освіти – це багаті духовні 

джерела формування здорового сучасного суспільства і, в першу чергу, 

справжньої інтелегенції»
362

. 

В пропонованому читачам монографічному дослідженні вперше 

комплексно аналізуються студії з історії декабристського руху, що вийшли 

                                                 
362

 Вавренюк Р. С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія 

Юшневського: Автореф. дис… к. іст. наук. – Київ:у надзагол.:Київ. ун-т ім. Тараса 

Шевченко, 1993. – С. 3. 



108 

 

друком з кінця 1910-х до середини 1930-х рр. Варте уваги, що сааме в той час 

особливо активно розвивалося декабристознавство на Україні, але цей розвиток 

невдозі був перерваний хвилею репресій протии національної інтелегенції, 

перш за все української. Праця складається із вступу, семи розділів, висновків 

та списку спеціальної історіографічної літератури, в якій розглядаються 

опубліковані у зазначений період розвідки вітчизняних й зарубіжних авторів, 

присвячені «апостолам праці». У своєму дослідженні ми робимо спробу з 

максимальною об’єктивністю показати складний процесс розвитку 

декабристознавства в перші півтора десятиліття після жовтневого превороту 

1917 р. Ми намагалися якомога більше використовувати історіографічні праці 

Л П. Добровольського, П. Парадизова та інших дослідників тих років, які 

довгий час невиправдано замовчувалися. Треба візначити, що монографія не 

вичерпує в понвій мірі всіх історіографічних сюжетів. Залишається ще багато 

недостаньо вивчених та спірних проблем. Тому ми запрошуємо до дискусії як 

фахівців з історії руху декабристів, так і усіх тих, кому небайдуже минуле 

рідної країни. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОЯВА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Історіографічні студії почали з’являтися ще в період становлення 

нового та новітнього декабристознавства і належали молодому на той час 

досліднику М. В. Нєчкіній (1901-1985) та професорові Київського інституту 

народної освіти Л. П. Добровольському (1867-1829), праці яких були 

присвячені аналізові наукового доробку українських вчених. 

М. В. Нєчкіна відзначала, що 100-річний ювілей створив сприятливі 

умови для розвитку декабристознавства, значно зріс інтерес українських 

дослідників до вивчення життя й діяльності декабристів в Україні. Цієї ж 

думки, а вона була загально прийнятою у новітньому декабристознавстві, був 

професор В. А. Барвінський. Він у 1927 р. писав: «Святкування 100-річного 

ювілею декабристського повстання збудило великий інтерес до нього в 

наукових громадських колах, що виявився у студіюванні нових матеріалів, як в 

українських, так і в російських (ленінградських та московських) архівах...”. 
363

 

Усі свої сили М. В. Нєчкіна спрямувала на те, щоб довести хибність теорії 

існування «українських декабристів», 
364

 що тривалий час панувала в 

декабристознавстві України. На нашу думку, ця критика не завжди була 

об’єктивною, проте висновки М. В. Нєчкіної мали вирішальний вплив на 

формування світосприйняття майбутніх істориків-декабристознавців. 

Шанобливого ставлення вимагає інша історіографічна стаття 

М. В. Нєчкіної, де змальована загальна картина ювілейної роботи над історією 

декабризму. І це завдання М. В. Нєчкіна виконала з честю. Аналіз вівся по 

головних напрямках роботи радянських декабристознавців, яка вилилася у 

джерелознавчі праці, монографічні дослідження, статті й популярні нариси. 

М. В. Нєчкіна першою визначила коло проблем, над якими вчені працювали у 

ці роки: економічні передумови виникнення руху декабристів (Б. Д. Греков, 

М. Л. Рубінштейн); формування світогляду дворянських революціонерів 

(М. В. Нєчкіна); повстання декабристів (О. Є. Пресняков) тощо. Вона 

відзначала, що «М. М. Покровський був першим вченим, який зробив аналіз 

класового змісту руху декабристів», 
365

 розпочав вивчення економічних 

підвалин руху, розробив нову загальну схему, в основі якої, на відміну від 

попередньої, поклав виняткову роль Південного товариства, а не Північного 

товариства та повстання 14 грудня, як це робилося у дореволюційній літературі. 

Гостро розкритиковано популярні праці, що побачили світ у ювілейний 1925 р. 

Однак, думка про те, що більшість праць про декабристів, опублікованих до 

                                                 
363

 Барвінський В. А. Історіографія й джерелознавство в УРСР за рр. 1917-1927 // 

Бібліографічний збірник, присвячений Х річниці Жовтневої революції на Україні 

(1917-1927). - Харків, 1930. - С. 21. 
364

 Нечкина М. В. Украинская юбилейная литература о декабристах // Историк-

марксист. - 1927. - Кн. 3. - С. 187-195. 
365

 Нечкина М. В. Столетие восстания декабристов в юбилейной литературе 

(1825-1925) // Историк-марксист. - 1926. - Кн. 2. - С. 247. 
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ювілею і після ювілею, застаріла, 
366

 неправильна. Ці праці являють собою не 

лише певний етап розвитку радянського декабристознавства, а й джерело 

оригінальних, хоча й дискусійних думок. Серед них потрібно згадати 

дослідження О. Є. Преснякова (1870-1929), брошуру М. М. Дружиніна 

(1886-1986) тощо. Визначила М. В. Нєчкіна й аспекти, над якими вчені 

попрацювали ще недостатньо: історія Південного товариства, діяльність 

П. І. Пестеля, ставлення сучасників до декабристів. 

Значним внеском у розвиток історіографії декабризму є стаття 

Л. П. Добровольського. Він закінчив історико-філологічний факультет 

Київського університету св. Володимира у 1889 р. і був учнем В. С. Іконникова, 

зазнав впливу професора В. Б. Антоновича. У радянський час працював 

учителем в Київській реальній школі (з 1920 р. трудова школа); викладав на 

вищих Жекулінських курсах, в Київському ІНО. Деякий час 

Л. П. Добровольський був директором Київського педагогічного музею, 

активний член багатьох наукових товариств, зокрема, історичного товариства 

Нестора-літописця, Комісії стародавнього Києва тощо. Він автор більше як 60 

друкованих праць, із них 17 присвячені рухові декабристів. 
367

 Серед них є й 

історіографічні студії, що на превеликий жаль, як, наприклад, його 

«Deсembriana», потрапили до спецхрану і довгий час про них не знали широкі 

читацькі кола. Лише спеціалісти, які мали допуск до спецзбереження, читали її. 

Вперше про неї згадали у 1973 р. і знову «забули». У статті 

Л. П. Добровольського грунтовно аналізується література, що була 

опублікована у Радянському Союзі в 1920-ті роки. Оцінки його точні й глибокі. 

Вони не втратили свого значення і в наші дні. 
368

 

На відміну від М. В. Нєчкіної, український дослідник позитивно оцінює 

теорію «українського декабризму». Його думки про високий рівень праць 

академіка АН УРСР М. С. Грушевського (1866-1934), професора 

М. І. Яворського (1885 чи 1884 – 1937) поділяє академік АН УРСР Д. І. Багалій 

(1857-1932). В 1927 р. він писав, що «Жовтень дав великі досягнення в усіх 

галузях знань, поліпшив загальні умови наукової праці». 
369

 

Важливою обставиною для розвитку української історії була, на думку 

Д. І. Багалія, організація архівної справи, створення сприятливих умов для 

розвитку архівів на місцях, концентрація матеріалів в окремих актосховищах. 

Неординарним у розвитку історіографічної науки було й створення наукової 

системи: АН республіки, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних 

                                                 
366

 Там само. - С. 249. 
367

 В. Б. (Базилевич. – Г. Д.). Пам’яті Л. П. Добровольського // Декабристи на 

Україні. - К., 1930. - Т. 2. - С. 181-184. 
368

 Добровольський Л. П. «Deсembriana». До підсумків ювілейної літератури про 

південний декабризм // Ювілейний збірник на пошану акад. Д. І. Багалія. - К., 1927. - 

С. 901-921. 
369

 Багалій Д. І. Рецензія на працю М. І. Яворського «Нариси з історії революційної 

боротьби на Україні» // ІР ЦНБ НАН України. - Ф. 1. - Спр. 45357. - Арк. 1; Його ж. Нариси 

історії України на соціально-економічному грунті. - Т. 1. - ДВУ, 1928. - С. 89. 
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кафедр. Найбільшими центрами історичної науки, зокрема вивчення руху 

декабристів, в республіці стали Київ та Харків, з’явилися й нові, такі як Одеса. 

У глибокому огляді розвитку історичної науки в Україні в цілому 

Д. І. Багалій пише про те, що керована ним науково-дослідна кафедра історії 

української культури випустила у світ 7 наукових збірників. «Один том 

збірника був спеціально присвячений декабризмові на Україні з просторовими 

розвідками членів кафедри М. І. Яворського, Л. П. Добровольського (з Києва) і 

О. Д. Татаринової-Багалій. Я, власне, також взяв енергійну участь у вивченні й 

освітленні декабристського руху на Україні і вмістив декілька дослідів про 

нього в редагованому мною збірнику про декабристів на Україні, виданому 

Укрцентрархівом...». 
370

 Далі академік перераховує праці О. Д. Татаринової-

Багалій, Н. В. Суровцевої, подає аналіз студій, виданих Укрцентрархівом, де 

вмістили свої розвідки В. О. Романовський, В. В. Міяковський, О. О. Рябінін-

Скляревський. 
371

 

«Проф. М. І. Яворському належить найбільша заслуга в постановці 

української історії на новий шлях марксистського вивчення». 
372

 Однак цю 

думку не поділяли партійні і державні діячі України. Так у 1933 р. О. Шліхтер 

писав: «Фашист Яворський, прикриваючись «марксистською» фразеологією, 

поставив справу вивчення історичного процесу на Україні на службу 

буржуазній політиці реставрації капіталізму ... Фашист Яворський дав не що 

інше, як куркульську, фашистсько-нацоналістичну концепцію історичного 

процесу на Україні». 
373

 

Д. І. Багалій високо оцінює працю М. І. Яворського «Нариси з історії 

революційної боротьби на Україні» (Т. 1). Найбільш змістовні ІV (декабристи 

на Україні) та V розділи. 
374

 «Рух ідеологічний (декабристський, 

кириломефодіївський) ставиться постійно в органічний зв’язок з економікою, 

пояснюється нею» – це є, на думку Д. І. Багалія, однією з особливих рис праці 

М. І. Яворського. 
375

 

Наведені Д. І. Багалієм підсумки вивчення руху декабристів 

українськими дослідниками свідчать про їхнє бажання глибоко і всебічно 

дослідити діяльність «споборників святої волі» в Україні, створити 

документальну базу радянського декабристознавства в республіці, заснувати 

українську школу декабристознавства. 

М. В. Нєчкіна виступила з оцінками історичних поглядів 

М. М. Покровського, зокрема, із проблем руху декабристів. 
376

 О. Д. Соколов 

згодом відзначив: «Першим радянським історіографом Покровського по праву 
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 Багалій Д. Нариси... - С. 97. 

371
 Там само. - С. 98. 
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 Там само. - С. 99. 

373
 Шліхтер О. Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здійснення 

ленінської національної політики на Україні // Більшовик України. - 1933. - № 9-10. - С. 73. 
374

 Багалій Д. Вказ. праця. - С. 103. 
375
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слід вважати М. В. Нечкіну». 
377

 Але аналіз нею доробку М. М. Покровського 

нагадує швидше критиканство його творчості, ніж бажання глибоко вивчити 

його праці. Цитований уже О. Д. Соколов правильно відзначає, що «критики 

Покровського інколи відступали від історичної правди, приписуючи йому 

помилкові положення, висловлені іншими істориками...». 
378

 Це дуже м’яко 

сказано. Огульна критика М. М. Покровського – один із засобів сталінського 

режиму, що підтримував видимість класової боротьби. 

Прикладом критики «всіх і вся» в Україні є історіографічна спадщина 

П. А. Кияниці, вихованця науково-дослідної кафедри історії України в Києві, 

якою керував М. С. Грушевський. Він з осудом ставився до доробку 

українських вчених з проблем декабризму, вважаючи, що їхні праці є нічим 

іншим, як пропагандою українського буржуазного націоналізму. 
379

 Стаття 

написана у час гоніння на українську інтелігенцію, на національні кадри, на 

тих, хто вважав за доцільне обстоювати свої неординарні думки з питань 

декабризму і йшов у розріз із сталінським розумінням революційного процесу. 

П. А. Кияниця – яскравий зразок пристосування до політизованого замовлення, 

взірець псевдовченого, використаного для знищення цвіту нації. «У нас, 

нажаль, - писав відомий історик В. І. Невський, - з деякого часу укоренилася 

якась дивна звичка: хвалити того, кого дозволено, лаяти того, кого небезпечно... 

Більш того, віддаючи належне видатним і навіть блискучим працям 

т. М. М. Покровського, наш молодий автор (П. Парадизов – Г. К.) має 

сміливість підкреслити й те, що він знаходить неправильним у працях свого 

вчителя. А оскільки робиться це без будь-яких зайвих гримас і словечок, то 

треба сподіватися, що належна повага до заслуг своїх учителів залишиться у 

нашого молодого автора і в майбутньому». 
380

 Але так чинили далеко не всі 

послідовники й учні М. М. Покровського, зокрема, М. В. Нєчкіна. Ілько 

Борщак, сучасник тих страшних деформацій у історичній науці, писав: «Я 

стверджую абсолютно й без жодного застереження, що наука має одну мету –

 правду задля правди...». 
381

 

Наступні розділи П. Парадизов присвятив розглядові революційної 

легенди про декабристів, правильно вказавши, що її основоположником був 

О. І. Герцен, щоправда, забувши при цьому згадати співавтора цієї легенди –

 М. П. Огарьова. Це була помилка не тільки П. Парадизова, а й переважної 

більшості сучасних дослідників. Історик твердить, що: «...Герцен використав 

увесь свій вплив, усю свою владу, увесь свій авторитет на реабілітацію 
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декабристів. Він зробив із них революціонерів, за що, правда, самі здивовані 

декабристи косо поглядали на нього». 
382

 Недоліком цього розділу є те, що 

автор не показав ролі М. П. Огарьова у вивченні діяльності перших 

революціонерів Росії, тим самим віднісши вироблення революційної легенди 

про декабристів тільки на рахунок О. І. Герцена. 

Г. В. Плеханов був першим із марксистів, хто високо оцінив діяльність 

декабристів, але те, що є у нього з питання, незначне. 
383

 Причину того, що 

Г. В. Плеханов мало висвітлював діяльність дворянських революціонерів, 

пояснив М. М. Покровський: «...у нього не було досить матеріалу під руками. 

Промова його побудована майже цілком на записках декабристів», виданих у 

1860-х роках за кордоном, особливо на «Записках Якушкіна». 
384

 Г. В. Плеханов 

відмовився, на думку П. Парадизова, від «аналізу класової природи 

декабристського руху» і «приєднався до красивої ефектної революційної 

легенди про декабристів». Автор історіографічного дослідження відзначає ряд 

недоліків у концепції В. Г. Плеханова. Наприклад, П. Парадизов помилково 

твердить, що Плеханов вважав, що повстання не входило до програми 

Північного товариства і що воно «мало неісторичну випадковість», а тактика 

повстанців «непослідовна й недоцільна». 
385

 

П. Парадизов, аналізуючи подальший розвиток історіографії 

декабризму, твердить, що у 50-60-ті рр. ХІХ ст. у країні скалалася ліберальна 

легенда про декабристів, автором якої був О. М. Пипін. Особливістю нарису, де 

аналізуються погляди О. М. Пипіна на декабристську проблему, є те, що автор 

розглядає його діяльність на фоні суспільної та громадсько-політичної 

обстановки в Росії, відтворює складність формування світогляду О. М. Пипіна. 

П. Парадизов підкреслює близькість особистих та ідейних стосунків 

О. М. Пипіна і М. Г. Чернишевського. При він цьому наголошує, що 

дореволюційний історик ніколи не був палким прибічником революційно-

демократичних ідей «глави російських революціонерів». Погляди О. М. Пипіна 

пройшли складний шлях від юнацьких радикально-демократичних, коли він 

співробітничав у журналі «Современник», до буржуазно-ліберальних. 
386

 

О. М. Пипін вбачав можливість розв’язання соціальних та політичних питань 

лише «з монаршею волею», «виключно волею самого уряду». 
387

 

М. М. Покровський і П. Парадизов були одностайні в тому, що 

О. М. Пипін є основоположником ліберальної легенди про декабристів. «Ніхто 

не зробив стільки для впровадження в історичну літературу..., на цей раз уже 

ліберальної, що виникла зовсім в іншому середовищі, легенди, як Пипін...» –

 писав П. Парадизов. 
388

 «У такій обстановці в середині Росії склалося те, що 
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можна назвати ліберальною легендою про декабристів. Найповніше вона 

відбилася у Пипіна («Общественное движение в России при Александре І»). 

Персонажі цієї легенди менш за все мали властивості справжнього 

революціонера: рішучість й жорстококість. Ми маємо на увазі, звичайно, не 

хворобливу жорстокість садиста, а здатність не боятися крові, не тільки своєї, 

але й чужої; без цієї якості революціонерів, як і героїв зовнішньої війни, не 

буває”. Декабристи ж ліберальної легенди були надзвичайно сумирні люди, які 

не тільки перебити всіх Романових, а й зарізати курча, певно, не зважилися б. 

Вони мріяли виключно про поліпшення долі подібних до себе: про звільнення 

селян, про вдосконалення судочинства в Росії. Звичайно, мріяли і про 

конституцію, але це була вже межа бажань». 
389

 Ось яку стислу, але дуже точну, 

характеристику дав концепції О. М. Пипіна М. М. Покровський. 

У дослідженні П. Парадизова подано широку і всебічну характеристику 

ліберальної легенди. 
*
 Автор не поділяє цієї точки зору про декабристів. Автор 

відзначає, що О.М.Пипін розглядає декабристів як людей олександрівської 

епохи, які боролися за правовий порядок, за свободу, за людську гідність 

взагалі. Він прикрасив декабристів так, що забув згадати про їхні революційні 

плани, а відкриту боротьбу пов’язував з діяльністю екзальтованих молодих 

людей. «Було, правда, таємне товариство, але ж це, - пише історик, - в ту епоху 

було власне єдиною культурною формою вияву активності освіченого 

суспільства у прогресивному напрямі». 

П. Парадизов зазначає, що О. М. Пипін звинувачує уряд Олександра І, 

який встановив режим «поліцейської держави» і, тим самим, штовхнув вірних 

синів вітчизни, мирних пропагандистів правового порядку на «страшну 

крайність» – змову. О. М. Пипіна дуже цікавила політична програма 

декабристів, однак всю увагу він звертає на членів Північного товариства 

«поміркованого крила», виступає проти «південців», особливо проти «Русской 

правды». 
390

 

Як вірно твердить П. Парадизов, вершиною розвитку дореволюційної 

історіографії є праці «дуже великого» і «оригінального спеціаліста» 

В. І. Семевського (1848-1916). В основу його історико-філософських поглядів 

ліг «суб’єктивний метод у соціології», виразником якого в Росії були 

П. Л. Лавров (1823-1900) і М. Михайловський (1824-1904). 

В. І. Семевський – історик народницького напрямку у російській 

історіографії. Потрібно не забувати, що на розвиток декабристознавства 

вплинула перша буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр., яка збила 

замки із багатьох документів декабристської епохи. Внесок В. І. Семевського у 

вивчення історії декабризму змушені були визнати і такі відомі дореволюційні 

історики як П. М. Милюков та О. О. Кізеветтер, які були переконані, що історія 
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декабризму завжди викладатиметься «за Семевським». Високу оцінку працям 

В. І. Семевського дає автор історіографічного нарису: «У немарксистській 

історичній літературі про декабристів на перше місце, поза всяким сумнівом, 

варто поставити «Политические и общественные идеи декабристов» 

Семевського». 
391

 П. Парадизов підкреслює, що аналіз фундаментального 

дослідження маститого історика – дуже складна справа, адже він працював над 

її написанням майже десять років, глибоко вивчивши документальні джерела, і 

«залишається єдиною ... спробою аналізу ідеології декабристів у цілому». 
392

 

В. І. Семевського, за визначенням радянського історика, цікавили, 

насамперед, причини виникнення декабризму, класова суть конституційних 

проектів лідерів декабристів, ставлення до перетворюючих планів «південців» 

та членів Північного товариства. 
393

 Ці питання блискуче розв'язував 

В. І. Семевський. По-новому висвітлювалися й інші історіографічні проблеми 

П. Парадизовим, чим його праця й заслужила таку високу оцінку 

В. І. Невського. 

Історіографічний огляд декабристознавчої літератури, що з’явилася в 

1920-і роки за рубежем російською мовою, зробив Б. Ніколаєвський, який 

відзначив, що вона «за своєю цінністю не може ні в якому разі йти у порівняння 

з відповідною літературою, опублікованою в межах СРСР». 
394

 Цей висновок не 

відповідає дійсності, оскільки і серед праць вчених-емігрантів із Росії є значущі 

й такі, що заслуговують кращої оцінки, ніж тієї, що їм дав Б. Ніколаєвський. Це 

завдання першочергової значимості. 

Варто зупинитися на дослідженні Б. Ніколаєвського більш докладніше, 

оскільки радянське декабристознавство ніколи не розглядало доробку 

зарубіжних російських та українських дослідників, не аналізувало 

публікаторської діяльності нащадків декабристів. Це замовчування не пішло на 

користь вивченню руху декабристів, спотворювало картину життя й діяльності 

нащадків дворянських революціонерів. 

У своєму історіографічному доробку Б. Ніколаєвсьий коротко переказує 

документальні публікації, які підготували рідні декабристів –

 С. М. Волконського, Д. Д. Оболенського, М. В. Бризгалової. Крім того, 

Б. Ніколаєвський звернув увагу на «донесення графа де Ла-Феронне», 

французького посла у Петербурзі у 1819-1827 рр., яке розкриває «період 

міжцарів’я» та перші місяці правління Миколи І. 
395

 Ці матеріали підготували 

І. К. Борщак та Н. П. Вакар. Перший свої документи опублікував у 

«Паризькому віснику» за червень-серпень 1925 р., а другий – у газеті 

«Последние новости» 25 грудня 1925 р. Одним із недоліків цих видань, на 

думку Б. Ніколаєвського, є те, що укладачі «подають документи не повністю», 
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опустивши «особливо ті», що проливають світло «про саме повстання» 14 

грудня 1825 р., про страту декабристів. 
396

 Але таким недоліком хибувало і 

молоде радянське декабристознавство, хибує воно на цей недолік і зараз. 

Автор дослідження зізнається, що він не зумів проналізувати всю 

емігрантську декабристознавчу літературу, оскільки вона досить значна. 

Цінність його огляду полягає ще й у тім, що Б. Ніколаєвський, говорячи про ті 

чи інші видання, зупиняється на тих матеріалах і дослідженнях, які 

публікуються вперше, і відтіняє їх, наприклад, онуки О. І. Анненкова 

М. В. Бризгалової і онука Є. П. Оболенського Д. Д. Оболенського, що 

публікувалися у видавництвах Радянського Союзу, з метою повнішої 

бібліографічної повноти. 
397

 

Праця Б. Ніколаєвського дає уяву про те, у яких західноєвропейських 

містах проживали нащадки декабристів, які видавництва друкували їхні 

матеріали про декабристів. Серед таких центрів світової культури – Прага, 

Лозана, Бєлград, Варшава тощо. 

Меншою мірою автор зупиняється на працях «крайньо правого табору», 

в якому відзначалося не стільки 100-річчя з дня повстання декабристів, скільки 

«ювілей придушення цього повстання», бо вважали, що саме декабристи 

винуваті у тому, що відбулося у жовтневі дні 1917 р. 27 грудня 1925 р., «у день 

роковин повстання», в Сорбоні відбулося публічне засідання «Російського 

академічного союзу», на якому із доповідями виступили М. А. Алданов, 

П. М. Милюков, С. П. Мельгунов, В. О. Мякотін. Згодом ці матеріали були 

опубліковані у журналі «Голос минувшего на чужой стороне» (1926, № 2). 
398

 У 

цьому виданні було надруковано статтю О. О. Кізеветтера, де критично 

аналізується «висвітлення подій 1825 р.» істориками-марксистами. Полемічну 

розвідку О. О. Кізеветтера високо оцінив Б. Ніколаєвський, як спробу дати 

об’єктивний аналіз положень істориків-марксистів і представників «охоронної 

концепції». 
399

 

У цей же період з’явилася низка історіографічних розвідок, у яких 

аналізувалася французька література про декабристів. Однією із перших була 

стаття вихованця Київського університету св. Володимира, згодом відомого 

академіка СРСР, Є. В. Тарле (1875-1955). Він, вивчивши матеріали 

французьких газет, прийшлов до висновку, що «декабристський бунт дуже 

погано й поверхово зрозуміли у Франції, його вважали то як боротьбу 

династичних партій, то як заколот, анархічний виступ «покидьків» армії...». 
400

 

Відгук французької преси на повстання декабристів 14 грудня 1825 р. аналізує у 

статті І. К. Борщак. 
401

 Нажаль, студії І. К. Борщака у наших бібліотеках знайти 
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не вдалося, щоб більш детальніше її розглянути, зробити зрівняльний аналіз із 

працею Є. В. Тарле. 

Цей напрямок був продовжений О. М. Шебуніним у статті, що побачила 

світ напередодні 100-річного ювілею з дня повстання декабристів. В ній 

розглянуто книги М. А. Анселота, Констіана, працю невідомого англійського 

автора, а також дослідження Ф. Мюруа та І. Г. Шніцлера. 
402

 

Була також опублікована стаття, у якій висвітлено становлення 

англійської громадськості до повстання 14 грудня 1825 р. Її автор, 

проаналізувавши матеріали англійської преси, дійшов висновку, що в 

англійському суспільстві не склалося якогось єдиного розуміння подій у 

Петербурзі. Одні засуджували декабристів, називаючи їх анархістами, 

небезпечними революціонерами, здатними «повалити державну 

організацію». 
403

 Другі вважали, що революція можлива лише тоді, коли 

суспільство стоїть на досить низькому рівні розвитку, а ті, хто її проводить, 

незнайомі з традиціями «західного конституціалізму». Треті писали, що 

дворянські революціонери – це «патріоти», невдоволені політикою 

Олександра І і засиллям іноземців у вищих придворних колах. «Декабристське 

повстання було спочатку сприйнято англійською суспільною думкою, - пише 

І. Звавич, - як спроба гвардійського палацового перевороту, схожого на 

перевороти у ХVІІІ ст.». 
404

 На думку англійської газети «Тіmеs» за 16 січня 

1826 р., народні маси були у цій боротьбі пасивні, їх роль незначна. Досить 

скупо і з великим запізненням змальовуються повстання у «Південній 

російській армії». 

Таким чином, з появою радянських історіографічних праць була 

зроблена досить вдала спроба осмислити все те, що з’явилося в період 

становлення декабристознавства в нашій країні. Загальним недоліком цих 

досліджень є те, що у них приділялася увага аналізу вивчення історії 

декабризму або в окремому регіоні, або внеску конкретного дореволюційного і 

радянського історика. Щодо оглядів зарубіжної літератури, то в них більше 

уваги приділено розглядові документальних та монографічних праць. Проте 

ознайомлення читача з іноземною пресою, де висвітлювався виступ 

декабристів, дає змогу уявити думку англійського та французького суспільства, 

яка поступово трансформувалася. 
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РОЗДІЛ 2. 

УТВОРЕННЯ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

ЗАКЛАДІВ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 

Перемога Жовтневої революції у Росії поставила важливе творче 

завдання – будівництво нової соціалістичної культури. Поряд із революційними 

перетвореннями в економічній, політичній та соціальній сферах розпочалася 

перебудова всього культурного життя. Виступаючи на ІІІ Всеросійському з’їзді 

Рад, В. І. Ленін говорив: «Раніше весь людський розум, весь його геній творив 

лише для того, щоб дати одним усі блага техніки й культури, а інших позбавити 

найнеобхіднішого – освіти і розвитку”. 
405

 

До перемоги Жовтня 1917 р. історія в руках пролетаріату була 

могутньою зброєю у боротьбі за повалення експлуататорського ладу. «Для того, 

щоб перемогти, – писав В. І. Ленін, – потрібно, зрозуміти всю найглибшу 

історію старого буржуазного світу, … потрібно взяти і техніку, і культуру і 

пустити її в хід для широких кіл...». 
406

 Із встановленням радянської влади 

історичній науці відводиться одне із чільних місць у побудові нового 

суспільства, вона зв’язала в єдине ціле минуле з сьогоденням і майбутнім. 

Значно зросло значення історичної науки в період будівництва 

соціалістичного суспільства. «Для того, щоб будувати соціалізм, – говорила 

Н. К. Крупська, – нам потрібно знати минуле». 
407

 Питання про ставлення до 

минулого в цей час набуває першочергового практичного значення. Радянський 

уряд ухвалює ряд декретів про збереження пам’яток старовини й мистецтва. 

Вивченню історичного досвіду, революційних традицій народів нашої країни 

відводиться велика виховна роль. Увічнення героїчних подвигів борців за 

свободу посідає важливе місце у ленінському плані монументальної 

пропаганди. У розмові з В. Д. Бонч-Бруєвичем В. І. Ленін наголошував на 

великому виховному значенні запровадження історичних знань. «Нам потрібно 

зобразити і Марата, і Дантона, Бабефа, Бакуніна й багатьох інших 

революціонерів...». 
408

 У важкі для більшовиків липневі дні 1918 р. з ініціативи 

В. І. Леніна Раднарком Радянської Росії схвалив список видатних революційних 

діячів і мислителів світу, яким мали спорудити в нашій країні пам’ятники. 

Серед них були й імена політичних лідерів декабристів – П. І. Пестеля і 

К. Ф. Рилєєва. 
409

 

У процесі побудови соціалістичної культури постало питання про 

ставлення до культурного надбання минувших поколінь. В. І. Ленін 
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наголошував на тому, що робітничий клас не може відкинути набутого досвіду 

світової культури, створеної людством у багатовіковій боротьбі із природою, а 

мусить берегти її, критично засвоювати, використовувати у будівництві 

соціалістичного суспільства. «Потрібно взяти всю культуру, – писав 

В. І. Ленін, – яку капіталізм залишив, і з неї побудувати соціалізм». 
410

 

Виходячи із завдань соціалістичного будівництва, радянський уряд 

приступив до створення науково-дослідницьких центрів, видавництв, вищих 

навчальних закладів, у яких готували кадри. З перших днів свого існування 

уряд приділяє увагу збереженню архівних матеріалів, що мають наукове, 

політичне і практичне значення. 1 червня 1918 р. Голова Раднаркому В. І. Ленін 

підписав декрет «Про реорганізацію та централізацію архівної справи в 

РРФСР», згідно з яким усі архіви й документи, що з’явилися в результаті 

діяльності закладів, організацій та підприємств, були визнані державною 

власністю. Було створено органи архівного управління, до роботи в яких 

залучалися видатні історики – М. М. Покровський, В. В. Адоратський, 

М. М. Батурін, В. І. Пічета та ін. Централізація архівної справи, виникнення 

системи державних архівів створили сприятливі умови для публікації 

історичних джерел, розробки історичних проблем, серед яких центральне місце 

зайняла історія визвольного руху в Росії. 

Не менш важливу роль у вивченні руху декабристів як складової 

частини визвольного руху Росії на його дворянському етапі відіграють 

новостворені навчальні заклади, де слухачі й викладачі приділяють досить 

уваги дворянським революціонерам. У 1918 р. з ініціативи В. І. Леніна була 

відкрита Соціалістична Академія суспільних наук, де розпочали готувати кадри 

радянських істориків, видавати твори класиків марксизму-ленінізму, вивчати 

історію революційного руху. 

Питання суспільно-політичної боротьби в Росії XIX-XX ст. опинилися в 

центрі уваги вчених Соціалістичної Академії, згодом перейменованої у 

Комуністичну Академію (1918-1936 рр.). Ставши марксистсько-ленінським 

методологічним центром розробки гуманітарних наук, Комакадемія розгорнула 

«гостру боротьбу» проти буржуазної історіографії, сприяла об’єднанню 

марксистських сил в одному навчальному закладі, підготовці кадрів істориків-

марксистів. При Комуністичній Академії створюється Товариство істориків-

марксистів (1925-1932 рр.), яке значною мірою займається проблемами руху 

декабристів. Певна кількість матеріалів цієї проблематики друкувалися на 

сторінках журналу «Историк-марксист», 
411

 який видавало це Товариство.  

Розробка революційної проблематики і підготовка спеціалістів-

істориків велася Інститутом червоної професури, створеного з ініціативи 

В. І. Леніна у 1921 р. У збиранні та друкуванні матеріалів із історії руху 

декабристів, безсумнівно, велика заслуга і таких організацій, як «Товариство 
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колишніх політкаторжан і засланопоселенців», «Товариство старих 

більшовиків» і «Товариство істориків-марксистів». Значний внесок у розробку 

й пропаганду проблем руху декабристів зробили й такі журнали, як 

«Пролетарськая революция», «Красный архив», «Каторга и ссылка», на 

сторінках яких друкувалися матеріали, присвячені окремим аспектам історії 

декабризму. Лише на сторінках журналу «Красный архив» надруковано 31 

дослідження, в яких аналізується життя й діяльність «апостолів правди». 
412

 

З ініціативи «Декабристської комісії» Товариства політкаторжан у 

березні 1924 р. відбулося засідання, на яке були запрошені представники 

Товариства Російської словесності (Н. Л. Бродський); Товариства старих 

більшовиків (С. І. Міцкевич); Спілки письменників (В. Львов-Рогачевський); 

Музею революції (А. І. Крючков); онук декабриста І. Д. Якушкін, а також 

дослідники-декабристознавці М. М. Дружинін, М. В. Нєчкіна та ін. На засіданні 

було створено три секції: літературну, лекційно-екскурсійну та художню і 

Бюро, які й взяли на себе керівництво підготовкою 100-річного ювілею з дня 

повстання декабристів. Лекційна комісія взяла на себе завдання обслуговувати 

лекторами не лише Москву, а й провінцію, особливо ті міста, де існували 

відділення Товариства Політкаторжан. 
413

 Літературна комісія зобов’язувалася 

підготувати “один або кілька збірників, присвячених декабристам”. 
414

 

Уся практична діяльність Об’єднаної комісії по святкуванню ювілею 

декабристів проходила під безпосереднім керівництвом створеного 

інформаційного Бюро, яке розв’язувало конкретні практичні завдання: 

«1. Широко оповіщати населення про мету, форми і значення ювілейного 

святкування. 2. Обмін даними про підготовку до ювілею між урядовими 

закладами і громадськими організаціями, що беруть участь у святкуванні. 

3. Видання довідок, що стосуються руху декабристів у відповідь на запитання 

окремих осіб і закладів». 
415

 

У листопаді 1924 р. було розроблено систему широких заходів по 

увічненню пам’яті декабристів. Планувалися проведення святкового вечора у 

Великому театрі, організація виставок у музеях, книг у бібліотеках. Постійна 

комісія по вивченню історії руху декабристів на чолі із В. М. Фігнер прийшла 

до висновку, що «Ювілей декабристів надзвичайно підняв інтерес до їхньої 

історії і пожвавив її вивчення. Десятки дослідників і любителів у великих 

центрах і глухій провінції із оновленою енергією віддалися в ці місця пошукам 

нових матеріалів про декабристів, укладенню праць, присвячених вивченню 

їхніх біографій, історії їхнього руху, їхньої епохи». 
416
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До цієї проблематики зверталися також вчені Комуністичного 

університету ім. Я. М. Свердлова. 23 листопада і 1 грудня 1922 р. перед його 

слухачами з лекціями, присвяченими декабристам, виступив 

М. М. Покровський. Він коротко розповів історію руху декабристів, висловив 

своє розуміння важливих проблем, накреслив завдання, над якими мали 

працювати у цей час молоді дослідники-марксисти. 
417

 

Створення нових навчальних, дослідницьких і культурних установ 

відбулося і в Україні. У 1921 р. з ініціативи Політбюро ЦК КП(б)У ВУЦВК 

прийняв ухвалу про створення Іспарту на Україні. У ній відзначалося, що з 

метою збереження і вивчення документів про боротьбу пролетаріату 

республіки та його авангарду – Комуністичної партії, з метою пропаганди 

досвіду будівництва нового суспільства, необхідно створити «Комісію із історії 

Української революції і Комуністичної партії». До її складу увійшли відомі 

партійні та державні діячі Г. І. Петровський, М. О. Скрипник, М. М. Попов, а 

також ряд істориків України. 
418

 

Друкованим органом Іспарту ЦК КП(б)У став журнал «Літопис 

революції», що виходив у Харкові (1922-1933 рр.). На його сторінках 

друкувалися дослідження, документальні матеріали про революційний рух, 

зокрема, і про декабристський, діяльність місцевих іспартів. Члени комісії у 

своїй роботі керувалися «Положенням про комісії при ВУЦВК із історії 

Української революційної і Комуністичної партії», в якому визначалися 

конкретні завдання для місцевих комісій іспартів та архівів – вивчення проблем 

руху на всіх його етапах. 
419

 

По виконанню своєї місії у становленні історико-партійної науки, 

Іспарт, рішенням ВУЦВК від 7 серпня 1929 р., був реорганізований у Науково-

дослідницький інститут історії партії і Жовтневої Революції (1929-1939 рр.). З 

1930 р. тут розпочали готувати спеціалістів істориків-марксистів через 

аспірантуру. 

Питанням підготовки кадрів і вивченням історії, зокрема проблем руху 

декабристів, займалися і в інституті марксизму-ленінізму (УІМЛ) (1921-

1931 рр.). Головним нампрямком діяльності УІМЛ була розробка й пропаганда 

проблем марксизму, ленінської спадщини, виховання нового покоління 

спеціалістів-істориків. 
420

 В ньому працював один із найвідоміших вчених-

марксистів України М. І. Яворський – керівник «кафедри української історії» і 

«голова історичного відділу» інституту, який згодом буде безпідставно 
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звинувачений в націоналізмі і знищений на Соловках. Згодом на основі УІМЛ’у 

було створено три самостійних навчально-дослідних інститути – історії партії, 

економіки і філософії, що об’єднались у «Всеукраїнську асоціацію 

марксистсько-ленінських інститутів» (ВУАМЛІН, згодом – УАМЛІН). 

Інститут історії УАМЛІН’у (1931-1936 рр.) посідає почесне місце у так 

званому розвитку радянської історичної науки в Україні. Науково-дослідницька 

робота вчених інституту зосереджувалася на вивченні історії революційної 

боротьби у країні, критиці буржуазної та буржуазно-націоналістичної 

історіографії, публікації творів класиків марксизму-ленінізму, 
421

 написанні 

підручників та складанні хрестоматій із історії України, розв’язанні питань, 

пов’язаних з підготовкою вчителів історії для середніх шкіл. 
422

 

У 1936 р. Інститут історії УАМЛІН’у, де працювали М. А. Рубач, 

К. Г. Гуслистий, Ф. О. Ястребов, Т. Т. Скубицький та ін., влився у АН УРСР. 

Академія республіки «є дітищем Жовтневої революцї, - так говорив про її 

значення Д. І. Багалій, - і її розвиток знаходиться в органічному зв’язку з 

бурхливим розвитком радянського будівництва взагалі і науково-культурного 

зокрема...». 
423

 Увага дослідників інституту історії України АН УРСР (з 

1950 р. – інститут історії АН УРСР) концентрувалася на проблемах вітчизняної 

та зарубіжної історіографії, зібранні й обробці документів, підготовці кадрів 

вищої кваліфікації з історії. 
424

 

Важливими центрами підготовки наукових кадрів в Україні були також 

Комуністичний університет імені Артема (1922-1938 рр.) і Інститут червоної 

професури (1932-1937 рр.). У роботі цих закладів брали активну участь партійні 

й радянські діячі Радянської України Г. І. Петровський, М. О. Скрипник та ін. 

Багато випускників згодом стали відомими істориками. 
*
 

Виникли й нові навчально-дослідні установи. Постановою Президії 

Відділу Професійної освіти Народного комісаріату освіти 31 березня 1924 р. за 

поданням акад. М. С. Грушевського була відкрита «Науково-дослідна кафедра 

історії України в Києві». Було створено три секції. Одна із них зосередила увагу 

на дослідженні історії економічної, соціальної та політичної. На кафедрі 

працювали академік М. С. Грушевський, член-кор. АН УРСР В. І. Щербина, 

професори К. С. Грушевська, О. Ю. Гермайзе та ін. Історичну тематику 

розробляли не лише члени кафедри, а й аспіранти. Проблемами руху 

декабристів на кафедрі займалися М. С. Грушевський та О. Ю. Гермайзе, а 
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згодом і П. А. Кияниця – аспірант цієї ж кафедри. З 1925 р. на кафедрі 

навчалися 6 аспірантів першого року навчання, стільки ж було і на другому. 
425

 

Активно розроблялася декабристська тематика в Одеській Комісії 

краєзнавства при Українській АН. Найбільш творчо працювала соціально-

історична секція. На її засіданні, що відбулося 4 січня 1924 р., виступив з 

доповіддю «Декабристи в історії російського революційного руху» 

М. Л. Рубінштейн. Але О. Ф. Малєєв та І. А. Хмельницький «не погодилися з 

доповідачем і дали власну оцінку рис руху декабристів». 
426

 Лише у 

зазначеному році секція збиралася більше трьох разів, на її засіданнях 

доповідали Є. В. Сказін, О. О. Рябінін-Скляревський, аспірант Л. Г. Гофман. 

Їхні повідомлення згодом будуть надруковані в періодиці й дістануть високу 

оцінку. 

Декабристська тематика була у полі зору вчених Київського, Одеського 

та Харківського інститутів народної освіти, які у 1920-х рр. виникли замість 

університетів. У Харківському ІНО працював академік ВАУН Д. І. Багалій, в 

Київському – Л. П. Добровольський, О. Ю. Гермайзе, П. П. Филипович, а в 

Одеському – Ю. Г. Оксман. У листі В. В. Міяковського до Д. І. Багалія 

писалося: «Здається, Ви завжди цінили роботи Л. Пав. (Добровольського –

 авт.) і навіть деякі роботи друкували у своїх харківських виданнях. 

Леон. Павл. зараз скінчив низку чергових робіт, між іншим про Горбачевського, 

як декабристського історіографа...». 
427

 

Крім вищезазначених науково-дослідницьких закладів, де 

досліджувалися питання історії визвольного руху, зокрема, й декабристського, 

в Україні було створено у жовтні 1922 р. відділення всесоюзного «Товариства 

політкаторжан і заслано поселенців» і в 1923 р. «Українське товариство 

істориків-марксистів». 
428

 Члени цих товариств публікували свої студії про 

декабристів на сторінках журналів, зокрема, в збірнику «Из эпохи борьбы с 

царизмом». На його сторінках друкувалися відомі декабристознавці, як, 

наприклад, В. І. Маслов, В. М. Базилевич. 
429

 

У роки становлення радянської історичної науки в Україні видавалися 

журнали: «Під марксистсько-ленінським прапором», «Літопис революції», 

«Більшовик України», «Архівна справа» (1926-1931 рр.), а згодом «Радянський 

архів» (1931 р.), «Історик-більшовик» (вийшов один номер) та інші, які 
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друкували матеріали й дослідження про дворянських революціонерів, нариси 

про революційні події у Західній Європі тощо. 
430

 

Викладачі нових навчально-дослідних закладів, члени товариств, 

активісти відгукнулися на дискусії з проблем руху декабристів. Це було новим і 

досить ефективним явищем у молодій радянській науці і, зокрема, у 

декабристознавстві. Одна із перших таких всесоюзних дискусій розпочалася у 

період підготовки й проведення 100-річного ювілею з дня повстання 

декабристів. Цей ювілей збігся із 20-річчям початку першої буржуазно-

демократичної революції в Росії 1905-1907 рр., що викликало гостру дискусію з 

приводу того, який ювілей слід відзначити молодій соціалістичній державі. 

Ряд партійних діячів, активних дослідників революційного руху 

схилявся до того, що потрібно відзначити ювілей першої буржуазно-

демократичної революції. Цю думку підтримував і захищав відомий партійний 

діяч і публіцист М. С. Ольмінський. У невеликій за обсягом брошурі він 

обгрунтував свою тезу про те, що спочатку декабристи були прихильники 

уряду і лише поступово перетворилися в ідейних відступників свого ж 

дворянського класу. 
431

 

Саме «Русская правда» П. І. Пестеля, як твердить М. С. Ольмінський, та 

висловлювання декабристів про необхідність захисту після перемоги над 

самодержавством завоювань революції стали причиною створення Миколою І 

корпусу жандармів і ІІІ-го відділення з метою захисту існуючого ладу від 

революції. 
*
 

Декабристи, на думку М. С. Ольмінського, ставили перед собою 

завдання не лише захистити завойовані перетворення, але й затримати дальший 

розвиток революції в країні. 
432

 На помилковість цього положення вперше 

вказав С. Я. Штрайх у праці «Брожение в армии при Александре І». (Пг., 1922.) 

Саме на цій основі інтереси дворянських революціонерів і реакціонерів, яких 

уособлював Микола І та його оточення, збігалися. 
433

 

Ще з гострішою критикою декабристів М. С. Ольмінський виступив у 

статті, де писав, що декабристи «...були поміщиками, які обманом звабили 

солдат на Сенатську площу і ганебно залишили їх, коли цар почав цих солдатів 

розстрілювати...». 
434

 Закінчуючи свою статтю, автор закликав громадськість 

Країни Рад не відзначати сторічний ювілей з дня повстання декабристів. 

Проте, більшість дослідників і громадських діячів країни не погодилися 

із думкою М. С. Ольмінського. Так, директор Музею революції СРСР 

С. І. Міцкевич (1864-1944), опублікував статтю «Декабристам надо поставить 

памятник», в якій полемізував з М. С. Ольминським. Декабристи не були 
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«дворянськими зрадниками», - твердив С. І. Міцкевич, - які обманом вивели 

солдат на Сенатську площу». Він вважав, що існувало два крила: у Петербурзі 

жили й діяли переважно представники правого, а на півдні – лівого крила, яке 

готувало збройне повстання з метою знищення царської родини і встановлення 

республіки, бажало провести націоналізацію землі. 
435

 

Декабристи «були революційним авангардом свого часу і заплатили 

власним життям за свої революційні переконання, а тому їм треба збудувати 

пам’ятник, як нашим попередникам». 
436

 Це побажання ще раніше було втілене 

у рішення РНК РРФСР про спорудження пам’ятників П. І. Пестелю і 

К. Ф. Рилєєву. 

З критикою положень М. С. Ольмінського виступив і 

М. М. Покровський у лекції «Чи потрібно святкувати ювілей декабристів?», 

прочитаній у грудні 1923 р. В ній викладено ряд нових думок, які свідчать про 

певні зміни в поглядах М. М. Покровського щодо декабристського руху. 

Декабристи «справжні революціонери», якщо не всі, то принаймні ліве крило, 

«так зване Товариство об’єднаних слов’ян». Це революціонери-демократи, 

програма яких не мала нічого спільного з інтересами поміщиків. 
437

 

М. М. Покровський високо оцінював аграрний проект П. І. Пестеля, ідеї 

якого розвивав революційний рух аж до 1917 р. «Ми всі йдемо від аграрної 

програми Пестеля», 
438

 - пише відомий історик. За висловом 

М. М. Покровського, «Пестель бажав провести націоналізацію землі, але умови, 

що склалися тоді, не дозволили цього зробити». Ось чому «практик» 

П. І. Пестель пристосувався до тодішніх умов, висунув програму поділу землі 

на дві частини, не провівши націоналізацію до кінця. 
439

 При цьому вчений 

робить цікавий висновок, що П. І. Пестель був «віддаленим попередником 

великого практика-революціонера наших днів» (В. І. Ленін – Авт./. 

Невідповідність цього твердження очевидна. Ніхто не ставить під 

сумнів своєрідність земельного проекту П. І. Пестеля, його необхідність для 

тодішньої Росії, але вбачати в ньому недоведену до кінця націоналізацію землі 

не можна. Аграрна реформа П. І. Пестеля враховувала насамперед інтереси 

поміщиків, забезпечення їх робочою силою, але зовсім не націоналізацію землі 

на користь селян. 

Не менш гостра дискусія розгорнулася й в Україні. У цей час тут 

існувала своя школа декабристознавства на чолі з академіком ВУАН 

Д. І. Багалієм. Дискусія розвивалася одночасно з активною підготовкою до 

святкування ювілею декабристів, підготовкою до друку архівних матеріалів та 

досліджень, присвячених «споборникам святої волі». 
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Більшість студій істориків республіки про декабристський рух, так чи 

інакше, відбивали ставлення їхніх авторів до висунутої М. С. Грушевським, 

С. О. Єфремовим та Д. І. Багалієм концепції «українських декабристів». 

М. С. Грушевський поставив питання: «Українські декабристи чи 

декабристи в Україні», 
440

 а О. Ю. Гермайзе обгрунтував цю тезу так: 

«Політична й національна свідомість українських декабристів, офіцерської 

молоді, яка в ХІХ ст. стала до розв’язання соціальних та політичних 

проблем...». 
441

 

Денаціоналізованому, фактично, українцеві І. І. Горбачевському 

Л. П. Добровольський робить закид у «несвідомому нехтуванні ваги українства, 

трохи поверховим, інтелігентним трактуванням його». 
442

 Ідеологію 

українських декабристів, її тісний зв’язок з «українськими умовами» розвитку 

розглядав і Д. І. Багалій. 
443

 «Цим підгрунтям була ідея українського 

відродження, - писав С. О. Єфремов, - що виникла з самих підстав тодішнього 

українського життя й переможно тягла людей з демократичних і 

демократизованих класів назад до народу, конкретно українського народу». 
444

 

Наведені вище вислови істориків України свідчать, що фундатори 

концепції розглядали Товариство об’єднаних слов’ян і, дещо меншою мірою, 

Південне товариство як такі, що об’єдналися з метою боротьби за ідею 

«українського відродження». До Товариства об’єднаних слов’ян входили 

найбідніші члени таємних декабристських організацій, для декого із них рідною 

мовою була українська. Слов’яни висунули ідею створення слов’янської 

федерації, спираючись, нібито, на широкі народні маси, і розгорнули агітацію з 

метою проведення народної революції. 

Автори концепції штучно протиставляли вимоги Товариства об’єднаних 

слов’ян програмним вимогам Південного товариства, яке, мовляв, було 

невеличким оазисом в Україні, відірваним від місцевого грунту, чим і 

пояснюється його слабкість. Лише члени Товариства об’єднаних слов’ян, тісно 

пов’язані з Україною, висунули передову програму, що свідчила насамперед 

про їхні національні прагнення. 
445

 Про наявність серед декабристів 

представників різних напрямків писала і М. В. Нєчкіна. Вона, слідом за 

М. М. Покровським, твердила, що різночинське Товариство об’єднаних слов’ян 

відрізнялося «від інших товариств щодо соціального складу». 
446
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Вади цієї концепції неодноразово відзначалися дослідниками, які 

заперечували існування «українських декабристів». М. В. Нєчкіна ж вважала, 

що їх можна розглядати хіба що як декабристів-українців за походженням. 
447

 

До такого висновку дійшла більшість вчених, які взяли участь в обговоренні 

концепції «українських декабристів» на Всесоюзній конференції істориків-

марксистів у 1928-1929 рр., коли була зроблена спроба відстояти її. Принагідно 

зазначимо, що в наукову літературу термін «декабристи-українці» вперше 

запровадив Юліан Охримович, 
448

 а М. В. Нєчкіна лише повторила цю 

діфініцію. Проте, згодом усі декабристознавці, критикуючи теорію 

українського декабризму, посилалися на нєчкінське визначення, не знаючи, що 

не вона була його автором. 

Коли обговорювалася доповідь М. І. Яворського «Сучасні 

антимарксистські течії в українській історичній науці» З. Гуревич і О. Гермайзе 

обстоювали думку про те, що М. В. Нєчкіна, написавши працю, присвячену 

Товариству об’єднаних слов’ян, не показала його тісного зв’язку з «соціально-

політичною й культурною обстановкою України», впливу цих факторів «на 

формування ідеології і програми товариства». 
449

 З. Гуревич вказавши, «що 

діячі декабризму корінням своїм упиралися в українську обстановку, що вони 

виросли в українській дійсності», підтримав О. Ю. Гермайзе. Основною хибою 

концепції українського декабризму, на думку російських декабристознавців, 

було те, що українські вчені діяльність Товариства об’єднаних слов’ян 

пов’язували із історією України. 

Під час дискусії М. В. Нєчкіна заявила: «Коли йде вимога зв’язати 

декабристів з концепцією, що явно не має під собою найменших історичних 

підстав, я дозволю собі йти за фактами, а не за тими, буквально штучно 

створеними, концепціями «українського декабризму», якого не існувало в 

природі». 
450

 

Висновок М. В. Нєчкіної підтримали М. М. Покровський та інші 

учасники обговорення доповіді М. І. Яворського, де остаточно була похована 

концепція «українського декабризму». В цілому, цей висновок правильний, 

проте слід відзначити, що і М. В. Нєчкіна і М. М. Покровський припустилися 

великої неточності, знехтувавши вплив природних, економічних, соціальних та 

культурних факторів на формування світогляду членів таємних декабристських 

організацій. Помилковим також є твердження М. В. Нєчкіної, що фундатором 

цієї теорії, разом з іншими вченими України, є М. С. Грушевський. Звичайно, 

він був визнаним фахівцем історії України, авторитетом для молодого 

покоління істориків республіки, що формувалися під його керівництвом. Але 

його думку сприйняла ціла генерація істориків України, розвинула її, 
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наповнила глибоким змістом і конкретним матеріалом. Тобто це була 

колективна праця українських декабристознавців, які події декабристського 

руху розглядали через призму бурхливого життя України першої чверті ХІХ ст. 

М. М. Покровський виступив із звинуваченням всієї української науки, 

вважаючи, що вона розвивається під «впливом Грушевського», 
451

 і закликав 

створити єдиний фронт проти українських буржуазних націоналістів. Цей 

заклик – початок гоніння на українську історичну науку в цілому і, зокрема, на 

українське декабристознавство. Яскравим свідченням цього є стаття 

П. А. Кияниці, в якій авторів концепції «українських декабристів» і тих, хто її 

поділяв, звинувачується у створенні ідеології «сучасного українського 

фашизму», 
452

 і дехто, як, наприклад, професори Київського ІОН 

О. Ю. Гермайзе і П. П. Филипович будуть репресовані. У цей час стараннями 

деяких істориків формувалася концепція єдиного розуміння події, таврувалася 

найменша спроба виявити особисте, не притаманне теорії інтернаціонального, 

класової боротьби. Саме на початку 1930-х років в Україні припинить своє 

існування українська радянська школа декабристознавства, фундатором якої 

був академік Д. І. Багалій. 

Таким чином, становлення радянського декабристознавства проходило 

в складних політичних і соціально-економічних умовах. Одночасно із 

скасуванням дореволюційної освіти й науково-дослідних закладів були 

відкинуті відповідні концепції у вивченні руху декабристів, почав 

домішуватися класовий більшовицький підхід у дослідженні проблеми. Все, що 

було досягнуто раніше в студіюванні декабризму, оголошувалося шкідливим і 

непридатним в нових умовах. 

Виникнення нових навчальних і дослідницьких закладів, історичних 

товариств, видання нових журналів, публікація історичних джерел, створили 

необхідні умови для розробки проблем вітчизняної історії, зокрема, руху 

декабристів. Одним із найважливіших завдань дослідники вважали ретельний 

пошук документальних матеріалів, їхню обробку й публікацію. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕКАБРИСТІВ 

Жовтнева революція 1917 р. зняла замки з багатьох історичних джерел. 

Документи широким потоком влилися в дослідження, збагатили історію, 

зокрема, і молоде радянське декабристознавство, новими фактичними 

матеріалами, створили умови для теоретичного осмислення конкретно-

історичних і теоретичних проблем руху декабристів. Дослідниця тих часів 

О. Д. Багалій-Татаринова, з цього приводу писала: «Лише тепер перед нами –

 істориками і України, і Росії поодмикалися різні секретні архівні фонди, 

порозчинялися воєнні архіви, що й дозволяють нам прочитати ці маловідомі 

сторінки нашого недавнього минулого...». 
453

 

Історичні матеріали про дворянських революціонерів поділимо на 

основні, або, як раніше називали їх, генеральні, і партикулярні. Генеральні 

документи умовно можно поділити на кілька груп. До першої групи віднесемо 

слідчі справи декабристів, розпорядження центральних органів влади, рапорти 

місцевих органів влади. До другої – мемуари, щоденники, спогади членів 

таємних організацій та їхніх сучасників. До третьої – епістолярну спадщину 

декабристів, дружин та їхніх кореспондентів. 

До партикулярних відносяться матеріали тих сучасників декабристів, 

які залишили спогади на підставі розповідей інших людей, часто далеких від 

декабристів, матеріали, що йшли від декабристських кіл. Усі документи 

декабризму різняться за такими параметрами: масштабами, хронологічними 

рамками, охопленням матеріалу, присвяченого окремому декабристу або цілій 

епосі. Немає потреби говорити про їхню суб’єктивність, а інколи й 

помилковість висновків, оцінок і трактування того чи іншого факту. 

Особливою увагою у дослідників і співробітників архівних установ 

користувалися слідчі справи. З утворенням Центрархіву навколо нього 

згуртувалася когорта спеціалістів, що сформувалися ще у дореволюційний час 

(наприклад, П. Є. Щоголєв, В. М. Базилевич, В. В. Міяковський), та кращі сили 

істориків-марксистів передреволюційного періоду – М. М. Покровський, 

В. І. Невський та ін. Центрархів розробив велику програму публікацій корпусу 

документів під назвою «Восстание декабристов. Материалы». У 1925 р. світ 

побачив перший том, де вміщено матеріали таких відомих діячів, як 

А. П. Арбузов, М. О. Бестужева, М. М. Панова, О. М. Сутгофа, 

В. К. Кюхельбекера (9 справ у II томі; 8 справ у III томі), О. М. Муравйова, 

І. Д. Якушкіна, М. О. Фонвізіна, С. М. Луніна та ін. 
454

 

У четвертому томі, присвяченому керівникам Південного товариства, 

вміщено слідчі справи П. І. Пестеля та С. І. Муравйова-Апостола. До них 
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додано факсиміле листів П. І. Пестеля до генерал-лейтенанта В. В. Левашова і 

С. І. Муравйова-Апостола до Миколи І, «Православного Катехизиса». 
455

 

П’ятий том «Восстание декабристов» відведено для 9 членів Товариства 

об’єднаних слов’ян – братам П. І. та А. І. Борисовим, М. М. Спиридову, 

І. І. Горбачевському, В. А. Бечасному, О. С. Пестову, Я. М. Андрієвичу, 

Ю. К. Люблінському та ін. 
456

 

Значна кількість документів побачила світ також і в тематичних 

збірниках. В Україні друкувалися збірники, що складалися із студій і 

документів. Відзначимо витяг із свідчень Я. Я. Драгоманова від 16 і 24 квітня 

1825 р. Слідчій комісії у Могильові, а також рапорт голови цієї комісії генерал-

майора Набокова і генерал-аудитора Шмакова. Їхня цінність у тому, вважала 

укладач О. Д. Багаліївна-Татаринова, що декабрист, вміло висловлюючи 

вірнопіддані почуття цареві, так і не сказав основного: про те, що він знав мету 

і засоби поставлених Товариством об’єднаних слов’ян завдань. 
457

 

У підготовці й публікації архівних матеріалів про рух декабристів 

активну участь взяли дослідники Ленінграду, Сибіру й України. Відомі 

декабристознавці республіки, зокрема, П. П. Филипович, Д. І. Багалій, 

В. В. Міяковський, виїзджали у довгострокові відрядження «до Ленінграду й 

Москви для роботи по архівам». 
458

 Була зроблена спроба сконцентрувати в 

республіці архівні документи про діяльність членів таємних декабристських 

організацій, які жили й діяли в Україні, виявлені в актосховищах Росії. Однак, 

на прохання вчених республіки 2 листопада 1925 р. ЦВК СРСР ухвалив 

рішення, в якому містилася пряма відмова: «Визнати, що зібрання архівних 

матеріалів, які зберігаються в наукових установах РРФСР, і мають 

загальносоюзне значення ... не можуть бути розрізнені, а тому окремі предмети 

цих зібрань не підлягають передаванню Союзним республікам». 
459

 

У деяких архівах республіки збереглися документи, що висвітлюють 

діяльність дворянських революціонерів. Укрцентрархів звернувся до місцевих 

істархівів із листом, в якому просив розгорнути пошук матеріалів про них, а 

знайдені документи відсилати до Києва для підготовки до друку. 
460

 

Незабаром з місцевих архівів почали надходити повідомлення про 

знахідки. Це були, головним чином, листи, циркуляри, рапорти місцевої 

цивільної та військової влади. Вони публікувалися в ряді збірників, 

присвячених рухові декабристів, і були цінними, з одного боку, як носій 

реального фанатизму, що відбив каральну політику царизму, а з іншого – як 
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свідчення поглядів карателів на хід, зміст та перспективи революційної 

боротьби «апостолів свободи». Найбільш цікавий матеріал був знайдений 

завідуючим Київського центрального архіву В. В. Міяковським – це архівна 

справа про повстання Чернігівського полку. 
461

 

Документальні видання про повстання Чернігівського піхотного полку, 

в основному, були підготовлені і опубліковані у четвертому томі «Восстания 

декабристов». У цьому виданні особливо цінні факти містять слідчі справи 

керівників повстання С. І. Муравйова-Апостола і М. П. Бестужева-Рюміна. 
462

 

Варто погодитися із М. В. Нєчкіною, яка відзначала: «Нарівні з ними за 

цінністю стоїть справа С. І. Муравйова-Апостола, де кілька разів докладно 

викладається фактичний хід подій. Але обидва ці документи – все ж таки 

матеріали слідства, і особи, які давали свідчення, часто дають свідомо 

неправдиві показання». 
463

 Зауваження слушне, але воно меншою мірою 

стосується свідчень С. І. Муравйова-Апостола та й більшості декабристів, 

оскільки їхнє виховання, слово офіцерської честі, стояло на перешкоді неправді 

й недомовленості. 

Багато матеріалів друкувалося у збірках. Серед них слід відзначити 

збірник, куди документи увійшли частково в оригіналах, а частково взяті з 

«авторитетних копій» з фондів Пушкінського Дому в м. Ленінграді, а також 

документи, знайдені Ю. Г. Оксманом в Одеському архівосховищі та архіві 

редактора «Русской старины» М. І. Семевського, папери С. Р. і 

О. А. Лепарських, матеріали Новоросійського і Бесарабського генерал-

губернаторства тощо. 

Особливий інтерес для дослідників становили рапорти командирів 

військових частин, що брали участь у розгромі повстання чернігівців, зокрема, 

декабриста П. О. Набокова – командира Кременчуцького піхотного полку. 
464

 

Укрцентрархів підготував спеціальний збірник документів, де 

висвітлюється «бунт деяких рот» Чернігівського піхотного полку. До нього 

включено розпорядження Київського цивільного губернатора І. Г. Ковальова, 

рапорти Васильківського городничого Девільєра, виконуючого обов’язки 

Васильківського повітового стряпчого Пивінського, донесення командуючого 

4-го корпусу кн. О. Г. Щербатова. 
465

 

Не менш цінними джерелами про рух декабристів є щоденники, записки 

і спогади членів таємних організацій, що публікувалися окремими 

виданнями. 
466

 Знайдено зовсім невідомі досі записки О. Ф. Брігена «про 
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поводження Павла І». 
467

 У хрестоматію, підготовлену М. М. Клевенським і 

К. В. Дубровським, увійшли фрагменти «Із записок» М. О. Фонвізіна, 

І. Д. Якушкіна та ін. 
468

 Протее, до них слід ставитися обережно, оскільки вони 

суб’єктивні за характером. 
469

 

До них відносяться і спогади про повстання Чернігівського полку, які 

умовно можна поділити на мемуари свідків повстання та тих учасників руху 

декабристів, які у своїх мемуарах приділяють значне місце повстанню на основі 

свідчень інших учасників. 

До перших належать записки поміщика Мотовилівського ключа Й.-А.-

К. Руликовського (1770-1860) – автора десятитомного видання спогадів про 

свій рід. Цікавими є і його спогади про повстання Чернігівського полку, 

написані на схилі життя. Й.-А.-К. Руликовський особисто знав багатьох 

учасників повстання, зокрема, С. І. Муравйова-Апостола, І. І. Сухинова, 

М. О. Щепиллу та ін. Згадує у своїх мемуарах і рядових солдатів – Ніколаєва та 

Тихона (Тимофєєва). Він добре знав топографію місцевості, зібрав відомості від 

свідків повстання та публікації з газет. 

Записки Й.-А.-К. Руликовського перекладені українською мовою 

Софією Тобілевич – актрисою і письменницею, дружиною І. Карпенка-Карого, і 

вперше опубліковані у роки становлення декабристознавства в Україні. Автор 

розпочинає свою розповідь із коротенької історії Чернігівського піхотного 

полку, порядків, що панували в ньому перед повстанням, послідовно змальовує 

початок та хід повстання. Особливо докладно описує перебування повсталих у 

селі Мотовилівці. Розповідь Й.-А.-К. Руликовського про події після виходу 

С. І. Муравйова-Апостола із Великої Мотовилівки менш насичені конкретними 

фактами, досить фрагментарно описує похід на Білу Церкву, паніку серед 

місцевого населення, ночівлю повсталих у с. Пологах, заходи місцевої та 

військової адміністрації, поразку повстання, діяльність Слідчої комісії у Білій 

Церкві, до якої викликали також і Й.-А.-К. Руликовського та його селян 

С. Білодуба та І. Донця 
470

 тощо. 

Записки М. І. Муравйова-Апостола, які, хоча за визначенням 

М. В. Нєчкіної, і «мають багато фактичних помилок і дуже неповні», 
471

 є 

досить вагомим джерелом, оскільки він був увесь час із своїм братом 

С. І. Муравйовим-Апостолом під час повстання і його поразки. Інша річ, що 

вони були написані у 1871 р. після повернення М. І. Муравйова-Апостола із 

заслання, а тому не позбавлені певних неточностей. 
472
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До другого типу мемуарів про повстання Чернігівського полку належать 

записки І. І. Горбачевського. У цей період вони друкувалися кілька разів, 

зокрема, й українською мовою. Це єдине джерело з історії декабризму, 

перекладене на іншу мову. 
473

 Відомий архівіст України В. В. Міяковський 

відзначив їх, як «важливий документ в серії джерел до історії повстання». 
474

 

«Вони вражають переконливістю...», - пише далі український 

декабристознавець, автор 12 праць, присвячених декабристам. 
475

 Це 

твердження не зовсім відповідає дійсності, оскільки хибує не тільки на 

суб’єктивність, а й на гіперболічне перебільшення деяких сюжетів, як, 

наприклад, про керівну роль членів Товариства об’єднаних слов’ян у 

повстанні. 
476

 

Радянські декабристознавці користувалися і матеріалами, що вийшли із 

урядових кіл. Відомий радянський декабристознавець Б. Є. Сироєчковський 

дослідив «Записки» Миколи І. Російський імператор писав їх дуже довго. А 

поштовхом до їхнього створення стали події у Польші 1830-1831 рр., коли 

царський трон захитався знову, і ще раз довелося зброєю доводити своє право 

на престол. 

Записки царя складаються із чотирьох частин. Перша – розповідь про 

дитячі роки майбутнього імператора, його навчання; друга – про його 

діяльність як командира бригади і події, що передували його призначенню 

спадкоємцем російського престолу; третя – про події від 3 грудня до вечора 14 

грудня 1825 р.; четверта – про події придушення повстання у столиці імперії і 

перші дні слідства. 

Спочатку була видрукована четверта частина. Її підготував 

Б. Є. Сироєчковський, який вважає її важливою документальною основою 

розвитку офіційної концепції. 
477

 Миколі І ці «Записки» були потрібні, щоб 

довести, що він не шукав «винних», а прагнув усім дати змогу виправдатися. 
478

 

Через два роки ця частина була включена до збірника, де вміщено і перші три 

частини та листи членів царської сім’ї. Ці матеріали значно розширили 

уявлення про розгубленість урядових кіл в період повстання, лицемірство під 

час слідства й суду. «Я не могла спати сьогодні вночі, - писала 14 серпня 

1826 р. Марія Федорівна, мати Олександра І, - ні про що не могла думати, крім, 

як про цих нещасних, які простилися вчора з життям; я звертала всі свої 

душевні помисли до Бога, молячись за них, просячи про дарування їм 
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божественного милосердя. Чи причащались вони...». 
479

 Близький у той час до 

Миколи І царедворець О. М. Голицин відписав цариці, що всі п’ятеро 

повішених причащалися. Проте М. П. Огарьов пише про те, що: «Перед 

стратою причащалися всі, крім Пестеля, який лишився вірний своєму 

здоровому глузду». 
480

 

Про розгубленість царського оточення, зокрема, рідних декабристів, 

свідчить лист матері С. Г. Волконського, написаний 5 лютого 1826 р., в якому 

вона писала: «Один цар небесний може тебе врятувати та чистосердечне 

розкаяння перед царем земним. Заспокій чесним твоїм зізнанням у твоїх тяжких 

гріхах нещасну матір твою». 
481

 

Публікуються листи сучасників і свідків повстання 14 грудня 1825 р. До 

них належить 6 листів відомого байкаря і журналіста, видавця 

«Благонамеренного» О. Є. Ізмайлова. 
482

 Його «політична сторона 14 грудня 

мало цікавила», - пише укладач цих листів, - для нього важливі «анекдоти, 

сентенції». З іншого боку, вони відбивають «переляк», «обурення» 

петербурзького громадянства. 
483

 

Важливі документальні матеріали вийшли з-під пера найближчого 

оточення, або «лже-членів», до яких належав О. К. Бошняк – агент графа 

І. О. Вітте. Викликаний до Петербурга, він, на вимогу генерала 

О. І. Чернишова, 25 березня 1826 р. написав «Свідчення кол. рад. Бошняка», де 

розповідає про те, як був прийнятий В. М. Лихаревим у таємне товариство, як 

старався через нього і В. Л. Давидова дізнатися про діяльність таємної 

організації, плани її керівників. 
484

 

У широких примітках до «Свідчень» О. К. Бошняка 

Б. Є. Сироєчковський надрукував фрагменти листування І. І. Дібича з 

І. О. Вітте, свідчення декабристів на звинувачення О. К. Бошняка. В рапорті 

генералу І. І. Дібичу генерал О. І. Чернишов пише: «Відкриття п. Бошняка 

могли принести істотну і важливу користь тоді, коли уряд не мав ще відомостей 

про таємне товариство, але при виявлених вже Комітетом намірах і діях його 

донесення не служать ниткою для нового розшуку». 
485

 

Погоджуючись із думкою генерала-слідчого, слід відзначити, що 

свідчення агента І. О. Вітте мало виняткове значення для складання Слідчою 

комісією запитань декабристам і, що головне, змалювання картини діяльності 
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таємного розшуку в Росії. Вони ще раз переконливо доводять помилковість 

тверджень М. С. Ольмінського про те, що саме пестелівська «Руська правда» 

підказала Миколі І ідею створення корпусу жандармів. 

Виняткове значення мають спогади близьких і рідних декабристів. 

Опубліковані матеріали М. В. Бризгалової, онуки декабриста І. О. Анненкова, 

присвячені «останнім декабристам» П. М. Свистунову, М. І. Муравйову-

Апостолу, Д. І. Завалишину. Вони уточнюють ряд моментів життя дворянських 

революціонерів після повернення із заслання. 
486

 М. В. Бризгалова, наприклад, 

пише, що Д. І. Завалишин жив «у готелі «Кремль» навпроти Олександрівського 

саду зі своєю єдиною донькою. Кімната ... була обставлена дуже убого: старий 

заробляв собі на життя, даючи уроки». 
487

 

Але найбільш цікаві спогади М. В. Бризгалової про свого дідуся. Вони 

фіксують його життя з часу служби у Кавалергардському полку і до заслання. 

Авторка стверджує, що портрет І. О. Анненкова малював відомий художник 

О. А. Кіпренський, який довгий час проживав в Україні. 
488

 Цей факт, як і 

багато інших, нагально вимагає пильної уваги до вивчення питання 

«Декабристи і передова російська інтелігенція». 

М. В. Бризгалова зафіксувала спогади І. О. Анненкова про П. І. Пестеля, 

С. І. Муравйова-Апостола, М. С. Луніна. Зі слів онуки явно проступає теплота й 

повага до лідерів декабризму. 
489

 

Ряд цікавих матеріалів, «зовсім нових, не опублікованих», зокрема, 

листи декабристів Муравйова (?), С. Г. Волконського, І. О. Анненкова, передав 

режисеру А. В. Івановському, постановнику фільму «Декабристи», онук 

декабриста Г. Б. Анненков. 
490

 

Епістолярна спадщина декабристів – не менш важливе джерело, ніж 

попередні групи. Вона надзвичайно багата. Десятки їхніх листів публікувалися 

ще в дореволюційний час. У роки становлення радянського декабристознавства 

дослідники звернули увагу на доцільність подальшої їхньої публікації. 

Індивідуальне листування поділяється на дві групи: на листи, де 

описуються побутові сторони життя й діяльності, особисті й сімейні 

переживання, стосунки між учасниками руху; і на листи, в яких висвітлені 

суспільно-політичні й культурологічні погляди декабристів. В окрему 

(змішану) групу віднесено листування, наприклад, декабристів-письменників із 

О. С. Пушкіним, де одночасно аналізуються питання двох попередніх груп. 

Епістолярна спадщина декабристів поділяється і за часом написання: до 

арешту, під час слідства і заслання, а також листи, написані після амністії 

дворянських революціонерів. За кількістю, їхньою тематикою, групи цих листів 

не однозначні. 
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Від часу формування і діяльності таємних товариств та підготовки 

повстань листів залишилося порівняно мало, багато їх знищили самі 

декабристи, розуміючи неминучість арешту. Тому зміст деяких листів відомий 

з матеріалів слідства або пізніших мемуарів. Частина їх збереглася у слідчих 

справах, у друзів декабристів, або людей з їхнього оточення. П. Д. Кисельов, 

наприклад, зберіг адресовані йому листи П. І. Пестеля, де розглядалося, 

зокрема, питання комплектування й дислокації Вятського піхотного полку. 
491

 

М. М. Муравйов свідчить про інтенсивне листування між Північним і 

Південним товариствами, основною темою якого були вироблення програми і 

плану спільного виступу. Листи ці передавалися через В. Л. Давидова, 

О. П. Барятинського та ін. До числа втрачених пам’яток декабристської 

епістолярної спадщини належать і надзвичайно цінні листи солдатів-

декабристів, колишніх семенівців, до С. І. Муравйова-Апостола, про зміст яких 

можна судити із свідчень Ф. М. Анойченка, Ф. Ніколаєва та ін. Публікації цих 

часів вигідно вирізнюються докладною звіркою з оригіналами, доповненням 

місць, які вилучила цензура, науковим коментарем. 
492

 

Характеристика «ще нерозгаданої», «складної натури» С. І. Муравйова-

Апостола постає із його 12 листів до сестри Г. І. і зятя О. Д. Хрущових та 2-х 

листів Матвія Івановича до цих же адресатів. Написані у 1820-1828 рр., вони 

відтворюють побутові сторони життя декабриста, його миротворчу місію під 

час чвар між батьком і дітьми від першої дружини. 
493

 

Найбільшу групу листів складають ті, що були написані «апостолами 

свободи» і їхніми «ангелами-хранителями» – дружинами у період сибірського 

та кавказького заслання. Вони, як правило, всеохоплюючі: від побутових сторін 

життя до культурологічних сюжетів. Член-кореспондент АН СРСР 

Б. Л. Модзалевський підготував до друку листи І. І. Пущина до найближчого і 

улюбленого ліцейського товариша Ф. Ф. Матюшкіна, надіслані із Сибіру. У 

першому листі від 25 січня 1852 р. із Ялуторовська він стисло описує своє 

сибірське життя з «року 1827, коли його вислано до Сибіру». 
494

 В інших 

чотирьох листах І. І. Пущина мова йде про купівлю для своєї доньки Ганнусі 

фортепіано, про ліцейських товаришів та однокашників, його ранні літературні 

твори. 
495
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Сибірське листування декабристів І. І. Горбачевського з І. І. Пущиним, 

як і лист П. І. Борисова від 18 березня 1841 р. до генерал-губернатора Східного 

Сибіру, змальовують їхнє життя й діяльність у засланні. 
496

 

Меншою мірою публікувалися листи, написані після повернення 

декабристів із заслання. До таких належать листи П. М. Свистунова до 

Л. М. Толстого, підготовлені до друку М. О. Цявловським. Вони становлять 

незначну дещицю колекції із багатющої епістолярної спадщини дворянських 

революціонерів. Всього надруковано 9 листів: чотири – П. М. Свистунова, 

написаних у 1878 р., і п’ять – О. П. Бєляєва за 1878-1879 рр. 

Листування П. М. Свистунова із видатним російським письменником 

проливає світло на його працю над романом «Декабристи». 
497

 Л. М. Толстой 

писав П. М. Свистунову: «Робота моя втомлює й мучить мене, і радує, й 

приводить то до стану захоплення, то зневіри й сумнівів; але ні вдень, ні вночі, 

ні хворого, ні здорового думка про неї ні на хвилину не лишає мене. Ви мені 

дозволили ставити Вам і письмові запитання. Обираю найважливіші для мене 

тепер...». 
498

 

П. М. Свистунов розповідає письменникові про його утримання у 

Петропавлівській фортеці, про головного тюремника О. Я. Сукіна, шуряка 

С. М. Луніна, Ф. О. Уварова, надсилає йому рукопис дружини декабриста 

М. О. Фонвізіна Н. Д. Фонвізіної «Исповедь» тощо. 
499

 

Уявити епоху, яка по-справжньому хвилювала Л. М. Толстого, 

допомогли записки декабриста О. П. Бєляєва, які він надав у розпорядження 

письменника. Із листів декабриста видно, що Л. М. Толстой з великою увагою 

прочитав його записки і зробив ряд зауважень, які з вдячністю сприйняв 

О. П. Бєляєв. «У 2-й частині я багато що викинув, інше скоротив і залишив 

тільки те, що може становити певний інтерес, будучи мало знайоме читачам», - 

пише декабрист 5 лютого 1879 р. 
500

 

Опубліковані у цей час три листи Л. М. Толстого до П. М. Свистунова 

дають змогу з’ясувати взаємовідносини письменника й декабриста. Наприклад, 

із листа Л. М. Толстого від 1 квітня 1878 р. стає очевидним, що він читав листи 

М. О. Фонвізіна, які «відіслав назад» декабристу. 
501

 Декабристознавці 

користувалися листами Л. М. Толстого, опублікованими ще у дореволюційний 

час. Серед них назвемо лист від 17 квітня 1879 р. до А. А. Фета, а також до 
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П. І. Бирюкова, де декабристський рух розглядається як «не зовсім народний 

російський». Прохав Л. М. Толстой збирати матеріали про декабристів і свою 

рідню. 
502

 

У цей період публікуються матеріали, які охоплюють цілу епоху 

розвитку суспільства, а також значний пласт культури народів Росії. Звернімо 

увагу на слідчі документи О. С. Грибоєдова і «Щоденник» Т. Г. Шевченка. 

Якщо справа російського поета розкриває взаємозв’язки сучасника руху 

декабристів, то сторінки «Щоденника» українського поета написані під 

впливом його зустрічей з дворянськими революціонерами, які поверталися із 

заслання. 

Стосунки О. С. Грибоєдова з декабристами висвітлює опублікована 

П. Є. Щоголєвим ще у 1903 і 1905 рр., і перевидана у 1926 р., слідча справа 

автора «Горе з розуму». Вона складається зі свідчень декабристів Артамона 

Муравйова, Є. П. Оболенського, С. П. Трубецького про зустрічі 

О. С. Грибоєдова у Києві із С. І. Муравйовим-Апостолом, і навіть про те, «що 

Грибоєдов був прийнятий у члени товариства за місяць – два, або три, перед 14-

м грудня», 
503

 а також лист поета до Миколи І і «Запитання Комісії» до 

декабристів М. П. Бестужева-Рюміна, С. І. Муравйова-Апостола та ін. на 

предмет «чи належав О. С. Грибоєдов до таємного товариства». Після того 

вміщено «Запитання Грибоєдову 24 лютого» і його відповіді. Комісія прийшла 

до висновку: «Колезький асесор Грибоєдов не належав до товариства і про 

існування оного не знав». 
504

 Драматурга звільнили «с очистительным 

аттестатом» і «надали» наступне звання. 

Проблема «Декабристи і Т. Г. Шевченко» у дореволюційні часи 

практично не розроблялася. Близькі до поета друзі й соратники, такі, як 

М. М. Лазаревський та О. Я. Кониський, як і ряд дослідників, знали про те, що 

Т. Г. Шевченко зустрічався з декабристами та їхнім оточенням. Про 

дворянських революціонерів поет не раз згадував у «Щоденнику», який вперше 

«дуже обскубаним» 
505

 був надрукований через два місяці по смерті поета в 

журналі «Основа», що видавався українською мовою в Петербурзі. 
506

 

«Щоденник», або записки, становлять цінний біографічний матеріал, але, на 

жаль, «Основа» не могла надрукувати його дослівно. 
507
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Наприкінці ХІХ ст. публікуються записки В. М. Рєпніної, які 

проливають світло на стосунки дочки Малоросійського генерал-губернатора 

М. Г .Репніна-Волконського, племінниці декабриста С. Г. Волконського, з 

великим поетом України. 
508

 Спогади ж сучасників поета, українського й 

російського етнографа О. С. Чужбинського-Афанасьєва та віце-губернатора 

Київської губернії у 1858-1866 рр. П. Д. Селецького повідомляють про особисті 

зустрічі з Кобзарем, його перебування у Яготині. 
509

 

Цікаві факти, що розкривають стосунки В. М. Рєпніної з 

Т. Г. Шевченком, фіксує лист князівни до свого духовного наставника француза 

Ш. Ейнара. Особливо значним щодо цього є лист В. М. Рєпніної від 27 січня 

1844 р. із Яготина, в якому вона пригадує своє знайомство з поетом, 

характерзує його позитивні риси характеру, пише про своє захоплення творами 

Т. Г. Шевченка «Слепая» та поемою «Тризна». 
510

 

Революція 1917 р. створила нові сприятливі умови для вивчення 

проблеми «Декабристи і Т. Г. Шевченко». Цьому сприяло відзначення в нашій 

країні ювілеїв, присвячених 100-річчю з дня повстання на Сенатській площі в 

Петербурзі і 120-ті роковини з дня народження великого сина українського 

народу. Саме в цей час виник Інститут Т. Шевченка, вчені якого готували 

десятитомне академічне зібрання творів Т. Г. Шевченка. 
511

 Починаючи з 

1917 р., «Щоденник» перевидавався кілька разів. 
512

 Цінні документальні 

матеріали, що висвітлюють ставлення поета до «апостолів свободи», 

публікувалися й на сторінках періодичних видань. 
513

 

Публікація «Щоденника» Т. Г. Шевченка без купюр, його творів про 

декабристів, а також листування привернули увагу дослідників до раніше 

забороненої теми «Декабристи і Т. Г. Шевченко». 

Безперечно, в цей період публікувалися й листи та документи 

О. С. Пушкіна і ті, що вийшли з-під пера О. І. Герцена. Вони репрезентують 

один напрямок у вивченні руху декабристів. Тут також можна провести таку ж 

саму паралель, як і між О. С. Грибоєдовим і Т. Г. Шевченком. О. С. Пушкін –

 близький друг багатьох декабристів, літературно висловлював ідеї декабристів; 

О.І.Герцен – син своїх батьків – продовжував їхню боротьбу. 
514

 Значення цих 

матеріалів виняткове. Вони – основа вивчення складної теми «Декабристи і 
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О. С. Пушкін», а також «Батьки і діти», тобто «Декабристи і О. І. Герцен та 

М. П. Огарьов», які тісно пов’язані з сюжетами розвитку культури народів 

Росії, розвитком суспільно-політичної думки 30-70-х років ХІХ ст. 

Окремими збірками публікувалися матеріали про життя й діяльність 

декабристів у Сибіру. Виняткове значення мають документи із архіву 

І. Д. Якушкіна. 
515

 Перевидавалися публіцистичні твори декабристів. 
516

 

До партикулярних матеріалів відносяться опубліковані 

В. М. Базилевичем фрагменти листів із родинного архіву М. А. Лакерди. Він –

 студент «словесного» факультету Московського університету – у 1825-1826 рр. 

листувався зі своїми рідними й близькими, які проживали в Києві, інформував 

їх про те, як везли покійного Олександра І через Москву, про коронацію нового 

імператора. Потрібно згодитися із В. М. Базилевичем, який зауважував, що ці 

матеріали показують декабристів з точки зору «міщансько-купецької кляси». 
517

 

До цієї ж групи віднесемо документи генерал-лейтенанта Ф. Г. Гогеля, 

якому «було дано ще за життя Олександра І виключні повноваження секретно 

наглядати за настроєм війська і армії». 
518

 Донесення п’яти агентів Ф. Г. Гогеля 

опубліковано у збірнику документів за редакцією Б. Л. Модзалевського і 

Ю. Г. Оксмана. 
519

 Рапорти і спогади капітана В. С. Сотникова поклала в основу 

своєї документальної студії О. Д. Багалій-Татаринова. 
520

 

До цього ж типу належать і щоденники Т. Г. Шевченка та 

Ф. М. Достоєвського, в яких аналізується епоха, ставлення до декабристів, 

відомості про читання забороненої літератури. Наприклад, у одному із 

«Щоденників» письменника-петрашевця Ф. М. Достоєвського змальовано 

характер М. С. Луніна. 
521

 

Таким чином, аналіз опублікованих документальних матеріалів, 

мемуарної літератури й епістолярної спадщини «апостолів свободи», дозволяє 

твердити, що за порівняно короткий проміжок часу було створено міцну 

документальну базу з історії декабризму. Опубліковано значну кількість 

слідчих справ декабристів, чим започатковано серійний корпус «Восстание 

декабристов. Материалы», документи, звірені з оригіналами, забезпечені 

науковими примітками й поясненнями. Перевидавалася мемуарна спадщина 

декабристів. В ряді випадків відновлені викинуті царською цензурою місця. 
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Значно збагатилася епістолярія дворянських революціонерів невідомими до 

того часу листами П. І. Борисова, П. М. Свистунова, О. П. Беляєва та ін. 

Радянські публікації вигідно відрізняються від опублікованих листів до 

революції не тільки повнотою, а й глибокими інформативними студіями 

вчених, що їх спеціально готували до перевидань. Публікувалися спогади 

сучасників і свідків виступу декабристів. Деякі, зокрема, Й.-А.-

К. Руликовського, були надруковані вперше. Опубліковані історичні 

документальні матеріали відразу ж використовувалися декабристознавцями, що 

дозволило часто по-новому підійти до вивчення проблем руху декабристів, 

зокрема, і аналізу джерел формування дворянського світогляду. 
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РОЗДІЛ 4. 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ДЕКАБРИСТІВ 

Декабристознавці доби становлення радянської історичної науки, 

звертаючись до проблеми «Формування світогляду майбутніх декабристів», 

йшли різними шляхами, віддавали пріорітет тим чи іншим чинникам. Єдності у 

молодій історичній декабристознавчій літературі з цієї проблеми не було. 

Визначилося кілька напрямків. Перший репрезентувала М. В. Нєчкіна, яка 

віддавала перевагу російським факторам, започаткувавши великодержавне 

трактування руху декабристів у цілому і, зокрема, формування їхнього 

світогляду. Протее, зазначимо, що М. В. Нєчкіна, розглядаючи формування 

світогляду братів П. та А. Борисових, справедливо констатувала вплив 

«відгомонів» «французької революції», які давали їм більше свіжих прикладів 

вольності і боротьби за неї. 
522

 Другий напрямок очолив М. М. Дружинін, що 

схилявся до виняткового впливу на формування світогляду 

західноєвропейських факторів. Третій напрямок репрезентував 

М. М. Покровський, який, слідом за М. В. Довнар-Запольським, розглядав 

причини виникнення руху декабристів як результат впливу російських і 

західноєвропейських чинників. 
523

 Судження М. М. Покровського було значним 

кроком вперед у розв’язанні спірної проблеми, оскільки малювало явище у всій 

його складності. Воно ж поглиблювало концепцію М. В. Довнар-Запольського, 

який західноєвропейські фактори розглядав як другорядні, підкреслюючи при 

цьому, що декабристи не були сліпими послідовниками західноєвропейських 

таємних організацій, оскільки одночасно ставили як політичні, так і культурні 

завдання. 
524

  

До цього напрямку схилялася й українська декабристознавча школа. 

Декабристознавці України 1917 р. – першої половини 1930-х років, 

розглядаючи внутрішні фактори формування світогляду декабристів, велику 

увагу приділяли економічному розвиткові України, її культурним процесам, що 

безперечно впливало на світогляд молодих офіцерів, які служили на цій 

території. Але ці аспекти були лише поставлені і, не з вини українських 

декабристознавців, глибоко не досліджені. Адже в кінці 1920-х – на початку 

1930-х років були, як уже зазначалося, звинувачені у «псевдомарксизмі» і 

Д. І. Багалій, М. І. Яворський, О. Й. Гермайзе, М. Є. Слабченко й інші, що 

негативно позначилося на українському декабристознавстві. 

Домінуючим поступово став напрямок, з якого пізніше розвинулася 

школа М. В. Нєчкіної. Однією з причин утвердження концепції М. В. Нєчкіної 

стала політика централізації, яку проводили ЦК ВКП(б) і РНК СРСР. 

Декларувалася рівність народів, а на практиці підпорядковувалося усе 

завданням і меті прославлення «великого російського брата». Абсолютизація 

всього російського, зокрема і внутрішніх факторів, що впливали на формування 
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світогляду декабристів, призвело до того, що школа М. М. Покровського в Росії 

і Д. І. Багалія в Україні були знищені. 

Жахлива російська дійсність з її феодально-кріпосницькою системою, 

реакційна внутрішня та зовнішня політика уряду Олександра І, 

антикріпосницькі селянські виступи, знайомство з передовими філософськими 

ідеями французьких просвітителів та англійських економістів, піднесення 

свідомості народу після перемоги над Наполеоном І, Вітчизняна війна 1812 р., 

передова російська суспільно-політична думка й революційні події Західної 

Європи – ось головні чинники, що впливали на розвиток прогресивної думки 

серед дворянської молоді, думки, яка постійно шукала шляхів для знищення 

відживаючого феодального ладу. Ці чинники й намагалися розкрити радянські 

дослідники до другої половини 1930-х років. 

Безперечно, зерна антисамодержавної ідеології могли дати буйні 

паростки лише за умов, що грунт, тобто рівень розвитку майбутніх декабристів, 

уже підготовлений. На початку ХІХ ст. у Росії сформувалися люди, які своїм 

культурним й політичним розвитком були здатні сприйняти революційну 

думку. На це, зокрема, звернув увагу в незакінченому рукописі статті «О 

социально-политическом строе России в ХVІІІ и начале ХІХ ст.» М. В. Довнар-

Запольський, який писав: «Рівень інтелектуального розвитку суспільства 

(розуміється вищого його класу) у значній мірі підвищується і його починають 

цікавити такі питання, які тільки зароджувалися в головах батьків і зовсім не 

цікавили дідусів». 
525

 

На основі вивчення нових архівних документів історики 1917 – першої 

половини 1930-х років стверджували про глибоке, як на той час, розуміння 

декабристами соціальних, економічних та культурних процесів, що мали місце 

не тільки в Росії, а й у країнах Західної Європи. Розкриваючи напрямки 

формування світогляду дворянських революціонерів, автори підкреслювали, що 

«апостоли свободи»” розуміли вимоги часу і об’єктивно виступали за 

буржуазний шлях розвитку Росії, повівши боротьбу проти самодержавства, за 

знищення кріпосного права. 

Д. І. Багалій, а з його думкою варто погодитися, вважав, що 

використання нових фактичних даних допоможе історикам дослідити «неясні 

досить положення ідеології об’єднаних слов’ян і Південного товариства, бо 

широкі відомості про це в записках Горбачевського потребують, очевидно, 

критичного розбору і перевірки іншими джерелами». 
526

 

Заслуговують на увагу спроби вчених-декабристознавців 1920-х –

 першої половини 1930-х років показати вплив економічного розвитку Росії та її 

окремих складових частин, зокрема й України, на формування світогляду 

майбутніх декабристів. У зв’язку з цим вони акцентували увагу на кризі 

кріпосницького господарства. 

М. М. Покровський, а за ним і Д. І. Багалій, торкаючись проблеми 

виникнення декабристського руху в цілому й революційної ідеології, зокрема, 
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звертали увагу на зростання «російського хлібного вивозу». 
527

 Д. І. Багалій 

стверджував, «що ціни на хліб – головний двигун виникнення й розвитку 

декабристського руху». 
528

 Його підтримував О. П. Парадиський, який писав: 

«Як на основну причину послатися на революцію хлібних цін, що виявилась у 

цю добу...». 
529

 М. В. Нєчкіна в «Популярній книжці» більше уваги приділила 

розвитку кріпосницького господарства першої чверті ХІХ ст., вказавши, що тут 

відбувалися складні й суперечливі процеси (розвиток російської промисловості, 

зростання цін на хліб, що сприяло інтенсифікації сільського господарства, 

використання техніки, обезземелення селян тощо). 
530

 Професор 

М. І. Яворський образно говорив, торкаючись цього питання, так: 

«Революційна буржуазія, що виховувалася під крилом дворянсько-

кріпосницької системи, годувалися буйно соками її основи – торговельного 

капіталу». 
531

 Відштовхуючись від основоположного принципу 

М. М. Покровського про виняткову роль торгівельного капіталу у розвитку 

суспільства, С. Я. Штрайх стверджує, що «декабризм – ідеологія промислового 

капіталу». 
532

 

Протее, ряд дослідників вважали, що надмірна концентрація уваги 

М. М. Покровського на «впливі світового ринку на російський експорт» не 

витримує критики, оскільки «хлібні ціни протягом олександрівського 

царствування лишаються, за великим винятком, стабільними, а в 1820-ті роки 

починають падати», 
533

 - писав М. Л. Рубінштейн. Він же поставив під сумнів 

правильність висновків М. В. Нєчкіної про розклад кріпосницького 

господарства, як однієї із причин формування світогляду декабристів. Спроби 

дослідниці пояснити його, твердить М. Л. Рубінштейн, «інтенсифікацією 

сільського господарства» не відповідають дійсності, оскільки, система 

приречена на загибель, навпаки «напрягає всі наявні економічні сили, 

використовує всі доступні, у рамках даної економічної системи, засоби», щоб 

зберегти себе. 
534

 Ця боротьба загостриться, коли в ній народяться соціальні 

елементи нового ладу, які повалять старий лад і займуть його місце. 
535

 

Передові люди Росії, на думку М. Л. Рубінштейна, розуміли, що 

головним гальмом розвитку країни є кріпосне право, яке перешкоджало 
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розвиткові фабричної промисловості, зростанню народонаселення, торгівлі і, 

зрештою, «правильного грошового обігу». 
536

 

Аналіз поглядів А. Сміта, Ж.-Б. Сея, як і економічного розвитку Росії, 

дозволили М. Л. Рубінштейну констатувати, що суперечність не в аграрному 

питанні, а в «площині промислово-торгівельних відносин» і була важливим 

джерелом формування декабристської ідеології. 
537

 «У процесі господарської 

кризи й еволюції нових соціально-економічних відношень в історично 

відживаючому себе класі переважає процес внутрішнього розкладу і розпаду. У 

цьому процесі передові групи поступово відходять від своєї класової позиції і, 

підкоряючись історичному руху епохи, починають здійснювати програму 

нового грядущого класу», 
538

 - писав М. Л. Рубінштейн. 

Економічні фактори, що впливали на формування світогляду майбутніх 

дворянських революціонерів, перебували у полі зору й інших 

декабристознавців, зокрема М. В. Нєчкіної та П. Парадизова. «Дослідники-

ідеалісти схильні пояснювати це явище переважно суб’єктивними моментами: 

впливом літератури, наполеонівських війн, враженням російських дворян від 

споглядання побуту західноєвропейських країн і т.п., - пише П. Парадизов, - 

словом, «духом часу». Але суть справи, гадаємо, звичайно не в цьому». 
539

 

Автор акцентує увагу на зв’язках між ідеологією економічно передової частини 

поміщицького класу і новими підходами промислового капіталізму. Дослідник 

констатує відносну єдність інтересів цих класів. Їх зближувала «вимога 

скасування кріпосницького права». 
540

 Немов би підтверджуючи цю тезу, 

М. В. Нєчкіна звернула увагу на недостатньо досліджений аспект – розклад 

панівного дворянського класу, виникнення у його середовищі явища 

«пролетарізації» дворянства, яке шукало вихід із скрутного становища: одні –

 ставши на шлях інтенсифікації сільськогосподарського виробника, а інші – на 

стежку революційного оновлення суспільства. До останніх і належала 

«революційна група Об’єднаних слов’ян». 
541

 

Досліджуючи соціально-економічне життя Росії, що, безперечно, 

впливало на формування світогляду декабристів, ряд вчених-істориків 

акцентували увагу на зростанні у виробництві вільнонайманої праці, кількість 

якої у 1810-1814 рр. зросла до 120 %, на занепад дворянських мануфактур, де 

продовжували використовувати переважно підневільну працю селян-

кріпаків 
542

 тощо. 

Вивченню соціально-економічної дійсності Росії, під впливом якої 

сформувався рух декабристів, присвячені невеликі за обсягом розвідки, або 

окремі розділи у працях вчених України. У них дослідники пробували пояснити 
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виникнення руху декабристів і їхніх поглядів соціально-економічним 

розвитком країни. У вивченні цього питання були досягнуті певні успіхи, проте 

ще залишилися аспекти, які викликали гострі дискусії. 
543

 Деякі історики, 

зокрема М. Є. Слабченко, виділяли Україну у самостійній економічний регіон 

Росії, відірваний від всеросійського ринку. 

Ряд дослідників звернули увагу на «дворянську опозицію» – «виходну 

стежку, а не джерела» формування революційної думки. 
544

 Ця теза 

М. І. Яворського надто туманна, кого він має на увазі, читачеві з’ясувати вкрай 

важко. Більш конкретно висловився Д. І. Дорошенко: «як наслідок цих настроїв 

російських військ ... було поширення в Росії масонських лож...». 
545

 Це суттєва 

думка. Її підтримали й інші дослідники. С. О. Єфремов пише, що масонські 

ложі – це те зерно, з якого проростають організації з виразним політичним 

завданням: Союз порятунку, Союз благоденства, Південне й Північне 

товариство, а також Товариство об’єднаних слов’ян – усі вони вийшли із 

масонства.
546

 Розглядаючи розвиток декабризму в Україні, формування 

суспільно-політичної думки, Д. І. Багалій вважав, що одним із витоків його є 

масонство. Цей висновок більш справедливий, ніж теза С. О. Єфремова, 

оскільки примушує розглядати й інше середовище, в якому могли формуватися 

переконання майбутніх декабристів. Д. І. Багалій стверджував, що більшість 

членів таємних декабристських організацій були членами масонських лож. 
547

 

«Масонські ложі стали за ядро таємним товариствам, - вторить йому 

В. М. Базилевич, - Немало видатних декабристів були масонами». 
548

 Автор, 

посилаючись на підрахунки дореволюційних істориків, зокрема історика 

В. І. Семевського, стверджує, «що 23 чоловіки, тобто п’ята частина членів 

таємного товариства, що було віддано до суду, хоч деякий час були 

масонами». 
549

 Серед них названі: С. Г. Волконський, брати М. І. та 

С. І. Муравйови-Апостоли, П. І. Пестель та інші. 

В даний період вивчалася діяльність й інших таємних організацій, які 

існували одночасно з декабристськими, у яких йшов процес формування 

суспільної антикріпосницької думки. Увагу дослідників радянської України 

привернуло «Українське товариство», яке очолював бориспільський поміщик 
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Лукашевич. С. О. Єфремов зробив спробу віднайти фактичний матеріал, який 

би підтвердив його думку про існування цього товариства. 
550

 Цим же шляхом 

пішов й М. І. Яворський. Він навів деякі фактичні докази, 
551

 але, на думку 

І. Ф. Рибакова, вони не стільки підтверджують тезу існування «Українського 

товариства», скільки «не дають солідної аргументації для подібного 

твердження». 
552

 

Безперечно, дослідники 1920-1930-х років ще не володіли достатніми 

архівними матеріалами, щоб переконливо довести правоту своїх висновків. 

Цінність їхніх спостережень в іншому: в спробі аналізу подій у їхньої 

складності і всебічності. Дворянські революціонери діяли в оточенні інших 

таємних товариств, або, як ще їх називають, «опозиційних» груп, були тісно 

пов’язані з ними, пізніше стали найбільш яскравими виразниками тих ідей, які 

«хвилювали російське суспільство першої чверті ХІХ ст.». До них слід віднести 

й діяльність М. І. Новікова, Орден Російських рицарів М. Ф. Орлова і 

Дмитрієва-Мамонтова, членів гетерій, тісно пов’язаних з грецьким 

національно-визвольним рухом тощо. Як образно висловився М. С. Ашукін, 

необхідно вивчати «станово-дворянські тенденції», 
553

 у середовищі яких і йшов 

інтенсивний пошук відповіді сучасності – знайти шлях прогресивного розвитку 

Росії. 

Визначною віхою у формуванні свідомості й свободолюбивих думок, 

або, як писав М. С. Ашукін, як їх тоді називали, «ліберальних ідей», 
554

 були 

події 17-19 жовтня 1820 р. в Семенівському полку. Правильно вважає 

С. Я. Штрайх, що повстання семенівців не лише показало важке становище 

солдатів полку, гоніння на передову військову науку, але засвідчило те, що 

армія, особливо гвардія, уже не є сліпою й покірною силою. Він звернув увагу 

на це важливе питання, яке залишається й досі комплексно недосліджене, - роль 

«бунтівних семенівців» у розвитку самосвідомості солдатів російської армії і 

формування світогляду декабристів. 
555

 С. Я. Штрайх лише окреслив аспекти 

цього питання: агітаційна діяльність семенівців серед солдатів армійських 

частин, куди вони були розіслані, зв’язки семенівців із членами таємних 

товариств; ставлення російського суспільства до повстання; вплив семенівців 

на формування світорозуміння в суспільстві 
556

 тощо. 

У декабристознавчій літературі велика увага приділяється впливові 

життя й політичної думки західноєвропейських держав на декабристів. Вчені 
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підкреслювали, що закордонні походи російської армії у 1813-1815 рр. сприяли 

формуванню серед офіцерів передових ідей і піднесенню загального рівня 

свідомості солдатських мас. Саме такої думки дотримувався Д. І. Дорошенко, 

твердячи, що «... російське громадянство було охоплене ліберальними і, навіть, 

радикальними настроями в результаті ближчого знайомства з 

західноєвропейським життям в часи походів до Німеччини, Австрії й 

Франції». 
557

 С. Я. Штрайх вважав, що «російська політична свідомість почала 

пробуджуватися, головним чином, з часів Великої Французької революції». 

Поділяє такий висновок і М. М. Дружинін. 
558

 Видатний російський філософ 

нашого часу М. О. Бердяєв (1874-1948) ще у 1930-ті роки, розглядаючи 

«бунташне» ХІХ ст., підкреслював, що краща, найбільш культурна, частина 

російського дворянства почувала ненормальність і невиправданість свого 

становища, свою провину перед народом, 
559

 і під впливом Заходу серед неї 

сформувалося «народолюбство й визвольні устремління». 
560

 

У 1923 р. у Варшаві опублікована праця українського історика-

емігранта Д. І. Дорошенка (1882-1951), в якій він висловив своє розуміння 

виникнення передової суспільно-політичної думки, головним чинником якої 

автор вважає вплив західноєвропейської, яка «торувала собі шлях на Україні 

через слов’янскі землі», полонивши й освідчену частину російського 

дворянства. 
561

 Цю ж думку ще раніше висловив професор університету 

св. Володимира М. В. Довнар-Запольский, який писав: «Пожвавленню 

суспільства багато допомогли зовнішні події того часу і тісний зв’язок 

російських людей із Західноєвропейськими ідеями». 
562

 

Перебування солдатів і офіцерів російської армії за кордоном не могло 

не вплинути на формування світогляду майбутніх декабристів. Із закордонного 

походу російські війська, особливо офіцери, найбільш освідчені, повернулися 

вже іншими. 

Свіже повітря свободи приголомшило і переродило цвіт тодішньої 

російської молоді, підкреслює інший дослідник, офіцерство. У неї ніби пов’язка 

спала з очей. М. С. Ашукін зробив спробу визначити найбільш важливі 

фактори, які безпосередньо вплинули на цей процес. Серед них він у своїй 

науково-популярній праці називає європейську дійсність, яка 

характеризувалася високим рівнем культури, відсутністю кріпосного права, 

порівняно високим рівнем життя. 

Ряд дослідників визначили, що аракчеївщина, муштра, палиці 

призводили солдатів до самогубства, втеч і збройних виступів. Над цим 
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задумалися молоді офіцери і це також було важливим фактором у формуванні 

ідеологічних переконань майбутніх декабристів. 
563

 

Розглядаючи думки декабристознавців цього часу із зазначеної вище 

проблеми, можна констатувати, що серед них не було єдиного підходу до 

визначення чинників, які впливали на формування світогляду декабристів. Була 

відсутньою єдність у розв’язанні питання які із аспектів були головними, а які 

другорядними. Ряд вчених, наприклад С. Я. Штрайх, Д. І. Дорошенко віддали 

перевагу західноєвропейським причинам, інші, зокрема, М. В. Нєчкіна –

 російським. 

Не всі дослідники однаковою мірою аналізували всю сукупність причин 

формування світогляду декабристів. Цей метод не можна інкримінувати, як 

провину, або значний недолік, оскільки спеціальної праці написано не було, а 

питання проблеми розглядалися переважно лише побіжно. Заслугою істориків 

цією доби є й те, що вони, усвідомлюючи неабияке значення цієї проблеми, 

загострили увагу на її найважливіші аспекти. Вони розуміли, що без їхнього 

дослідження неможливо вивчити історію виникнення таємних організацій, в 

яких формувалися самі дворянські революціонери, кріпилися їхні думки, 

гартувалися, або навпаки виникала зневіра у можливе втілення у життя 

задуманого. 
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РОЗДІЛ 5. 

ТАЄМНІ ТОВАРИСТВА ДЕКАБРИСТІВ 

У першій чверті ХІХ ст. в Росії, під впливом передових суспільно-

політичних ідей, виникає ціла мережа таємних товариств, як важлива форма 

організаційного об’єднання однодумців. За своєю структурою, програмними 

документами, формами діяльності вони досить суттєво відрізнялися одне від 

одного: масонські ложі; військові артілі, до складу яких входили офіцери, що 

заступали у військові караули; таємні декабристські організації та об’єднання, 

які були до них близькі за програмними вимогами. 

Передові люди Росії, надії яких на «перебудову держави» 

Олександром І на конституційних засадах не виправдалися, стали створювати 

таємні організації, покликані перебудувати державний устрій. Урядові кола 

«все більше й більше почали» опановувати репресивні форми боротьби з 

інакомислячими. Це викликало незадоволення різних прошарків російського 

суспільства. Набирали більшого поширення народні рухи, а окремі виступи 

почали лякати не лише уряд Олександра І, але й певну частину вищого стану 

Росії. «Тоді, - пише В. М. Базилевич, - зневірившись в тому, що може бути 

реформа згори, боячись революції знизу, найбільш поступова частина 

дворянства поклала взяти на себе реформування держави: в столицях і в 

провінції почали закладатися таємні громади та гуртки, що ставили собі таке 

завдання». 
564

 

Ми не будемо розглядати аналіз радянськими вченими діяльності 

масонських лож з їхніми філантропічними ідеями, оскільки з цієї проблеми є 

ряд значних досліджень. 
565

 На великий жаль, автор не спиняється на внеску 

українських дореволюційних і радянських дослідників з цього питання. Не 

поділяємо ми й назви. Краще потрібно розглядати діяльність масонів у Росії, 

оскільки серед російських масонів були представники й інших народів, 

насильно у різні часи включених до складу Росії. Вважаємо, що масонські 

ложі – це певний етап у розвитку суспільно-політичної думки. Не зупиняємося 

ми також і на білядекабристських таємних організаціях, таких, наприклад, як 

Малоросійське товариство на чолі з В. Л. Лукашевичем. До них, на наш погляд, 

належало, до злиття з Південним товариством декабристів у 1825 р., й 

Товариство об’єднаних слов’ян. Але, оскільки таке об’єднання відбулося і його 

члени брали участь у повстанні Чернігівського піхотного полку, то з цього часу 

воно відноситься до декабристського. Поза нашою увагою залишаються думки 

декабристознавців про Артіль молодих офіцерів, що виникла у Семенівському 

гвардійському полку і, безперечно, серед її членів зародилася думка про 

створення таємного товариства. 

Таємні товариства, в тому числі й декабристські, остаточно 

оформлюються після серпневого 1822 р. указу Олександра І про «закриття всіх 
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таємних товариств». 
566

 Більшість істориків часів становлення радянського 

декабристознавства схилялися до думки, що до цього указу таємні товариства 

існували напівлегально. Їхня «таємниця» – лише приємна форма зборів, - 

таємних, більш або менш замкнутих, малолюдних». 
567

 «Олександру було 

відомо про існування таємного товариства (мова йде, звичайно, про 

першопочатковий Союз благоденства)». 
568

 «Союз благоденства існував 

фактично відкрито, у його статуті не було жодного революційного 

параграфу», 
569

 - твердить М.М. Покровський. «Намагалися дотримуватися 

суворої конспірації, хоча Олександр І і знав про існування таємних 

організацій», - повторює О. М. Ладиженський. 
570

 

Особливістю декабристознавчої літератури цього часу є те, що 

більшість дослідників поверхово зупинялися на історії виникнення ранніх 

таємних організацій. Наприклад, В. М. Базилевич Союзу порятунку або 

Товариству істинних і вірних синів вітчизни приділив лише чотири рядочки 

тексту. 
571

 Стільки ж приділив уваги Союзу благоденства О. М. Ладиженський. 

Тільки й того, що він називає це товариство «першою великою політичною 

організацією», яка мала свій статут. 
572

 Нічого конкретно про ранні товариства 

декабристів не писав й М. І. Яворський, згадуючи лише «ці товариства». 
573

 Це, 

на нашу думку, викликано тим, що нереволюційним товариствам, тим більше 

малочисленним, дослідники не приділяли належної уваги, ніхто не хотів 

заперечувати тезу М. М. Покровського, який закликав вивчати найбільш 

революційне товариство декабристів – Південне. Про це красномовно свідчить 

дослідження Д. І. Багалія, який коротенько переповів про масонські ложі в 

Україні і одразу ж перейшов до викладу матеріалів про «заснування 

декабристських товариств – Південного і Сполучених слов’ян». 
574

 

Ряд вчених-декабристознавців звернули увагу на дослідження 

середовища і причин виникнення таємних організацій. Найбільш чітко про 

середовище, у якому виникають опозиційно настроєні організації, написав 

М. О. Ашукін: «Утворення таємних організацій саме серед військових 

пояснюється тим, що до офіцерів належали тоді найбільш освічені люди, які 

вступили в армію у 1812 році під час Вітчизняної війні і які побували за 
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кордоном». 
575

 Ця теза була домінуючою у більшості досліджень, а тому ми не 

будемо цитувати відповідні місця із праць інших авторів. 

Поштовхом до створення таємних організацій, як «зручної форми» 

формування громадської думки в Росії, була діяльність Тугенбунду в Німеччині 

часів наполенівського панування. Цю думку поділяє О. Є. Пресняков, який 

вважає, що М. Ф. Орлов, на якого вплинула діяльність Тугенбунду, «наважився 

створити таємно товариство, яке складалося б із чесних людей, для опору 

хабарництву й іншим безчинствам, які часто трапляються у внутрішньому 

управлінні Росією». 
576

 

«Дворянська молодь гвардійських полків стала об’єднуватися у гуртки 

під тиском важкого враження, пережитого нею при новій зустрічі з російською 

дійсністю після тривалого перебування за кордоном. Гнітила пустота і 

непристойність звичайного петербургського життя без будь-яких суспільних 

інтересів, без доступу до них, без права на них», - пише О. Є. Пресняков. 
577

 

Стисліше і краще не скажеш про причини виникнення таємних організацій, як 

це зробив маститий вчений, чия думка практично замовчувалася радянським 

декабристознавством. 

У дослідженні акцентується увага й на інших причинах: повернення до 

старої казарменної «фрунтоманії», призначення на командирські посади грубих 

і жорстких офіцерів-службистів, а також відлучення від посад загартованих у 

боях офіцерів, 
578

 мізерна плата офіцерам, які не могли робити значних витрат 

на свою екіпіровку, особливо у гвардії 
579

 тощо. 

Більшість дослідників вважає, що перша таємна організація виникла у 

середовищі масонських лож, коли «новоприйняті політики-масони 

розчарувалися в своїх планах: вони переконалися, що обставини і характер 

масонських лож не відповідають їхнім політичним прагненням». 
580

 

Створення Союзу порятунку почалося, на думку О. Є. Преснякова, із 

«наради невеликої ініціативної групи в 1816 р.» 
581

 Йому заперечує 

П. Парадизов: «Перші наради ще не привели до оформлення організації і лише 

з січня 1817 р. Союз порятунку почав своє формальне існування». 

М. В. Нєчкина з цього приводу пише: «На початку 1816 р. кілька гвардійських 

офіцерів з Олександром Муравйовим на чолі заснували в Петербурзі 

Товариство істинних і вірних синів Вітчизни». 
582

 «Союз порятунку виник у 

1817 р.», - констатує М. М. Покровський. 
583
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Серед декабристознавців не було єдності і стосовно питання назви 

першої таємної організації. М. В. Нєчкіна і М. М. Дружинін називають її 

«Товариством істинних і вірних синів вітчизни» і пишуть, що лише «деякі 

члени називали її «Союзом порятунку». 
584

 П. Парадизов категорично заявляє, 

що «Союз порятунку був першою таємною організацією», а в примітці 

пояснює: «Пестель називає його «Товариством істинних і вірних синів 

вітчизни». 
585

 

Не зупиняючись детально на програмних вимогах Союзу порятунку, 

вчені вказували на наявність в ньому правого (на чолі з С. П. Трубецьким) і 

лівого (на чолі з П. І. Пестелем) угрупувань, між якими точилися постійні 

суперечки. 
586

 М. В. Нєчкіна зазначала, що внутрішня боротьба тривала і після 

того, як Союз порятунку на початку 1818 р. було реорганізовано у Союз 

благоденства. 
587

 

Розглядаючи статут Союзу благоденства, дослідники підкреслювали, що 

він багато в чому співпадає з програмою німецького Союзу доброчесності 

(Тугенбунду). 
588

 Найбільш глибоко, на нашу думку, статут Союзу благоденства 

проаналізував С. М. Чернов. Він доводить, що цей документ складається з двох 

частин: явної і прихованої. С. М. Чернов дійшов висновку, що прихованою 

метою Союзу благоденства була підготовка народу до запровадження в країні 

конституційного ладу і вирішення селянського питання. 
589

 

В. М. Базилевич звернув увагу на діяльність Тульчинської управи 

Союзу благоденства. Він показав, як у цьому українському містечку офіцери 

штабу 2-ї армії разом з офіцерами, що приїздили в Тульчин в службових 

справах, утворили своє окреме військове товариство, багато учасників якого 

згодом вступили до Тульчинської управи Союзу благоденства. 

Декабристознавець підкреслює вплив на «тульчинських політиків» 

революційно-національного руху в різних країнах Європи, на основі якого 

поміж тульчинськими членами таємної організації розвинулося жадання 

активної праці. В. М. Базилевич розглянув візит І. Д. Якушкіна до Тульчина 

наприкінці 1820 р., де той провів нараду з місцевими діячами Союзу 

благоденства, на якій було вирішено послати делегацію до Москви на з’їзд у 

справі реорганізації товариства. 
590

 

Висвітлюючи розпуск Союзу благоденства, дослідники підкреслюють, 

що цим заходом радикально настроєні діячі організації намагалися позбутися 
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«слабких і ненадійних товаришів». 
591

 Є. В. Сказкін вважав, що припинення 

діяльності Союзу благоденства також «цілком відповідало бажанню правої 

групи організації». 
592

 

Аналізуючи історію пізніших декабристських товариств – Південного і 

Північного, М. М. Дружинін зазначав, що «після закриття Союзу благоденства 

утворилося два революційних центри: один – на півночі в Петербурзі, другий –

 на півдні, в Подільскій та Київських губерніях, в місці розташування другої 

армії». 
593

 «Між Північним і Південним товариствами, - продовжує далі автор, - 

не було ні зовнішньої, ані внутрішньої єдності; кожне керувалося самостійно, в 

кожному переважали власні прагнення». 
594

 Подібну ж оцінку висловила 

М. В. Нєчкіна: «Південне і Північне товариства декабристів, що виникли на 

руїнах Союзу благоденства, стали з того часу центрами різних політичних 

забарвлень: дрібнобуржуазного «якобінського» та ліберально-поміщицького. 
595

 

Наведені тези М. М. Дружиніна і М. В. Нєчкіної, як бачимо, суперечать 

висновкам вітчизняних істориків пізнішого періоду про цілісність руху 

декабристів, який був об’єднаний метою повалення самодержавства і ліквідації 

кріпосного права. Але твердження цих авторів цілком узгоджуються з 

концепцією М. М. Покровського, вплив якої відчувається майже в усіх 

декабристознавчих студіях 1920-х – початку 1930-х років. Панування в 

тогочасній літературі теоретичних положень цього, безперечно, талановитого 

вченого можна пояснити, на наш погляд, не лише його науковими заслугами та 

керівними посадами, які він займав, але й, в значній мірі, тодішнім станом 

історичної науки, зокрема, й декабристознавства. 

М. М. Покровський розробив власну схему руху декабристів, 

розділивши його на кілька напрямків. Головне місце відводилося Південному 

товариству на чолі з П. І. Пестелем і, особливо, «Товариству об’єднаних 

слов’ян»... як найбільш демократичній і найбільш революційній організації». 
596

 

М. М. Покровський писав: «Ідеологічно крайню ліву сторону руху ми маємо в 

Пестелі: «Об’єднані слов’яни» були, без сумніву, лівіше Пестеля за своїми 

настроями...». 
597

 Подібна схема дозволяла звеличити «демократів» і 

«різночинців», тобто Товариство об’єднаних слов’ян, проте, без жодної 

підстави, обминала увагою багатьох активних, але не «революційних» членів 

Північного товариства. Взагалі, погляди М. М. Покровського щодо 

декабристського руху ще чекають на своє глибоке дослідження. На нашу 

думку, вже давно настав час для об’єктивної і неупередженої оцінки внеску 

цього вченого у розвиток історичної науки, зокрема і декабристознавства. 
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Ми розділяємо більш точний висновок, висловлений представниками 

російської еміграції, зокрема, П. М. Милюковим, який писав, що, по суті, 

«великої різниці між обома течіями не було». До республіканізму не лише «в 

душі», але і на практиці, схилялися і конституційні монархісти північної 

групи». 
598

 Цей висновок справедливий, оскільки більшість декабристів не 

поділяли радикальних поглядів П. І. Пестеля, зокрема члени Південного 

товариства О. П. Юшневський та ін. На жаль, праця П. М. Милюкова довгий 

час була заборонена, число журналу, в якому було опубліковане його 

дослідження, знаходилися у спецфонді бібліотеки архівного управління 

України. 

Українські декабристознавці розглянули обставини, за яких в Тульчині 

в 1821 р. утворилося Південне товариство. В. М. Базилевич детально висвітлив 

хід першого установчого засідання. 
599

 Він, як і Д. І. Багалій, цілком вірно 

підкреслює виключну роль П. І. Пестеля у заснуванні цієї таємної 

організації. 
600

 В. М. Базилевич також дав стислий аналіз програми й тактики 

Південного і Північного товариств. 
601

 Протее, деякі вчені припустилися 

фактичних помилок. Так, М. І. Яворський називає датою створення Південного 

товариства 1822 р., 
602

 що суперечить історичній реальності. 

Найбільш плідно, на наш погляд, досліджувалися програмні документи 

Південного і Північного товариств. Значним кроком у декабристознавстві є 

праця М. М. Дружиніна, в якій аналізується конституційний проект 

М. М. Муравйова. Автор розпочинає свій нарис з історіографічного огляду. Він 

перелічив науковців, які вивчали цю проблему, вказав на головні положення, 

висунуті ними, зупинився на питаннях, які, на його думку, висвітлені 

неправильно. Конституція М. М. Муравйова оцінювалася по-різному. Одні 

вчені вважали її ремінісценцією феодального минулого, другі – вбачали в ній 

відображення інтересів землевласників, треті – розглядали проект як вираження 

буржуазних антидворянських поглядів. Це, на думку М. М. Дружиніна, було 

зумовлено неповним і недостатнім вивченням питання. 
603

 

У праці декабристознавець грунтовно дослідив три варіанти 

Конституції М. М. Муравйова: список, що був у І. І. Пущина; конституційний 

проект, знайдений серед паперів С. П. Трубецького; варіант, власноручно 

відновлений М. М. Муравйовим у в’язниці (1826 р.). Текстовий і стилістико-

орфографічний аналіз дав змогу зробити ряд висновків, зокрема: рукопис 

С. П. Трубецького є не що інше, як перший варіант Конституції 

М. М. Муравйова, написаний в середині або на початку 1821 р. Проект був 

незавершений і неоформлений, являючи собою несамостійну працю 
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декабриста. 
604

 На полях проекту С. П. Трубецький залишив позначки, на що 

вказує О. Є. Пресняков. 
605

 

Критичні зауваження щодо проекту М. М. Муравйова, висловлені 

іншими декабристами, вплинули на зміну поглядів автора документу, і це 

призвело до складання нового варіанту. В ньому зафіксовані нові думки: ідеї 

знищення царської родини протиставлена агітація, революційній диктатурі –

 скликання Установчих зборів, республіці – конституційна монархія, 

усуспільненню землі – ідея виникнення карликових наділів. 
606

 Але цей варіант 

відрізнявся від попереднього ще й тим, що думки було викладено чіткіше і 

стисліше. Усе це свідчить про те, що рукопис, переданий згодом у Ленінську 

бібліотеку, був складений пізніше і є більш досконалим. Написаний він, на 

думку М. М. Дружиніна, восени 1824 р. 
607

 

Третій варіант виник восени 1825 р. як відгук на політичні дискусії з 

П. І. Пестелем і життєві враження. Орігінал досі не знайдено, але є свідчення 

М. М. Муравйова, яке він написав на вимогу Слідчого комітету на початку 

1826 р., що він був знищений. М. М. Дружинін висловив думку, що третій 

варіант був результатом завершеної перед повстанням декабристів тривалої 

роботи, і, мабуть, є третьою редакцією Конституції М. М. Муравйова. Цей 

список до нас не дійшов. Можливо, М. М. Муравйов його знищив сам. Він на 

вимогу Слідчого комітету по пам’яті написав новий, який вчені вважають 

третьою редакцією. Вона має суттєві відміни від двох попередніх редакцій у 

сфері державно-політичного устрою, у розв’язанні аграрного питання тощо. 

Але, незважаючи на все це, декабристознавець схильний вважати, що саме цей 

варіант є найбільш достовірним документом. 
608

 

Вивчивши три варіанти Конституції М. М. Муравйова, М. М. Дружинін 

дійшов висновку, що їх слід розглядати у тісному взаємозв’язку, що вони є 

послідовними відображеннями розвитку поглядів ідеолога Північного 

товариства, характеризують несталість його ідейних переконань. 

Аналіз конституційного проекту М. М. Муравйова був зроблений також 

у праці М. В. Нєчкіної. Він має дещо популяризаторський характер, як і книга 

автора в цілому. Однак, цікавим є метод вивчення: зіставлення положень 

Конституції М. М. Муравйова з положеннями «Русской правды» П. І. Пестеля. 

М. В. Нєчкіна твердить, що Конституція М. М. Муравйова не є твором однієї 

особи, а що це – система ідей, які поділяла певна група революціонерів. 
609

 В 

конституційному проекті М. М. Муравйова чітко прослідковується пруський 

шлях розв’язання аграрного питання, який передбачав збереження за 

поміщиками всієї землі. 
610

 На нашу думку, перше положення цілком 
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правильне. Відомо, що М. М. Муравйов при складанні другого варіанту 

Конституції врахував зауваження своїх однодумців К. Ф. Рилєєва, 

В. І. Штейнгеля, М. О. Бестужева, К. П. Торсона, П. І. Колошина та інших. 
611

 

Щодо другої думки, то автор неправильно використовує ленінський термін, 

який В. І. Ленін застосував щодо іншої епохи. 

«Русская правда» П. І. Пестеля досліджена М. В. Нєчкіною 

грунтовніше. Авторка пов’язує її виникнення, особливо аграрної частини, з 

аграрною кризою, усвідомлення якої впливало на формування думки 

П. І. Пестеля про необхідність знищення кріпосного права. 
612

 Дослідниця 

підтримує погляд свого вчителя М. М. Покровського на аграрний проект, як на 

часткову націоналізацію землі, що сприяє, на її думку, повному розумінню 

діяльності лівого крила декабристів. 
613

 Ця думка потребує певного уточнення. 

Правильніше було б стверджувати, що аграрний проект конституції 

П. І. Пестеля – зародок капіталістичної націоналізації, а не націоналізації 

взагалі. По-перше, чітко зумовлюється відчуження землі власника, якщо розмір 

її перевищує 5 000 десятин, за винагороду, яку виплачує держава. По-друге, 

вилучена земля мала стати власністю місцевих органів, які виступали стосовно 

селян як власники. При цьому мала бути проведена так звана «часткова 

націоналізація», яка не змінювала суті експлуатації селян. 

Порівнюючи два конституційні проекти, відтіняючи їхні особливості, 

М. В. Нєчкіна робить висновок, що деякі відмінності були і в сфері тактичних 

планів. Захоплювати владу передбачалося по-різному: на Півдні – з допомогою 

військової революції, без участі «черні», а на Півночі вважали, що для перемоги 

досить простого «тиску на уряд». 
614

 

Українські декабристознавці спробували розглянути, хоча в цілому й 

досить побіжно, місце України в програмних документах Південного і 

Північного товариств. Порівнюючи «Русскую правду» П. І. Пестеля і 

Конституцію М. М. Муравйова, В. М. Базилевич зазначає: «Україну він 

(П. І. Пестель - Авт.) уявляв собі як три краї – Чорноморський (головне місто 

Київ), Український (Харків) та, почасти, «Вершинний» (Смоленськ), тісно 

з’єднані з усією державою, всупереч М. Муравйову, що давав «державам» 

України, як й іншим краям, певну автономію». 
615

 «Декабристи, - робить далі 

висновок вчений, - не вважали людність українську за окрему народність». 
616

 

Висвітлюючи суспільно-політичні погляди П. І. Пестеля, які знайшли своє 

відображення в «Русской правде», Д. І. Багалій зауважував, що лідер 

«південців», не визначаючи Україну, як національного тіла, не дбав про 
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Україну, як про автономну частину федерації народів, з яких складалася 

тодішня Росія». 
617

 

Дослідники кінця 1910-х – першої половини 1930-х років звернули 

увагу на виникнення та діяльність Товариства об’єднаних слов’ян, яке, і ми це 

вже підкреслювали, «не можна вважати суто декабристським». 
618

 Особливий 

внесок в аналіз цієї проблеми зробили праці М. В. Нєчкіної. 
619

 Науковці більш 

детально почали вивчати засновані Андрієм і Петром Борисовим Товариство 

першої згоди і Товариство друзів природи, від яких розпочинається історія 

Товариства об’єднаних слов’ян. Серед декабристознавців немає одностайності 

щодо дати створення цих ранніх організацій. Так, Д. І. Багалій вважає, що 

перше таємне товариство братів Борисових існувало з 1817 р., а на думку 

М. В. Нєчкіної – з 1818 р. 
620

 М. В. Нєчкіна розглянула програмні завдання 

Товариства першої згоди і Товариства друзів природи і дійшла висновку, що 

останнє «за зовнішніми формами масонської символіки ховало мету утворити в 

Росії республіку». 
621

 Як бачимо, дослідниця вказує на зв’язок заснованих 

Андрієм і Петром Борисовим ранніх таємних товариств з масонськими ложами. 

Цю ж саму особливість підкреслював і Г. Чулков. 
622

 Зазначимо, що сучасні 

історики підтверджують факт зв’язку братів Борисових з масонством. 
623

 

М. В. Нєчкіна досить детально проаналізувала ідеологію Товариства 

об’єднаних слов’ян, спираючись на програмні документи цієї таємної 

організації, свідчення її членів під час слідства, а також на мемуарне джерело, 

відоме під назвою «Записок декабриста І. І. Горбачевського». 
624

 Вона вірно 

вказала на два головних аспекти: метою Слов’янського товариства стало 

утворення федеративної республіки слов’янських народів; важливим пунктом 

програми слов’ян була ліквідація кріпацтва і визволення селян. 
625

 

М. В. Нєчкіна у 1920-ті роки вважала, що ідея слов’янського єднання була 

висунута Ю. К. Люблінським, одним із співзасновників товариства, тобто мала 
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польське походження. 
626

 Щоправда, згодом автор переглянула цю тезу, 

віддавши належне ініціативі Андрія й Петра Борисових. 
627

 

Не витримали випробування часом також деякі інші положення праць 

М. В. Нєчкіної, що вийшли друком у зазначений період. Так, дослідниця 

зображувала членів Товариства об’єднаних слов’ян прибічниками народної 

революції, розглядала їх як попередників революціонерів-різночинців, як 

революційних демократів серед декабристів. 
628

 М. В. Нєчкіна переоцінила 

практичну діяльність «слов’ян» у справі агітації серед солдатів і їхню роль під 

час повстання Чернігівського піхотного полку. 
629

 Це, на наш погляд, ще раз 

переконливо свідчить про той вплив концепції М. М. Покровського, що вона 

справляла на тогочасних істориків. Слід підкреслити, що в працях пізнішого 

періоду М. В. Нєчкіна відмовилася від усіх зазначених вище положень. 
630

 Але, 

все ж, її ранні студії, в тому числі з історії Товариства об’єднаних слов’ян, 

мають дуже важливе значення для розвитку декабристознавства, перш за все 

тим, що містять у собі багатющий фактичний матеріал і просто вражають 

величезною кількістю джерел, залучених до їхнього написання. 

Таким чином, з другої половини 1910-х років – першої половини 1930-х 

років вчені зробили значний крок вперед у порівнянні з дореволюційним часом 

щодо вивчення історії таємних товариств декабристів. Внаслідок панування в 

літературі того періоду теоретичних положень М. М. Покровського дослідники 

досить детально і глибоко аналізували програму й тактику Південного 

товариства і Товариства об’єднаних слов’ян, а Північному товариству 

приділяли значно менше уваги. Також досить поверхнево розглядалися ранні 

таємні організації – Союз порятунку і Союз благоденства. Але, незважаючи на 

дані недоліки, декабристознавці цього часу своєю плідною працею створили 

вагому базу для подальшого вивчення діяльності товариств дворянських 

революціонерів. 
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РОЗДІЛ 6. 

ЗБРОЙНИЙ ВИСТУП ДЕКАБРИСТІВ. 

ПОВСТАННЯ 14 ГРУДНЯ 1825 РОКУ В СТОЛИЦІ РОСІЇ 

Протягом кількох років лідери декабристських організацій розробляли 

плани повалення самодержавства, а його початок пов’язували із природньою 

або «насильницькою» смертю імператора. Дослідникам відомі 

«Білоцерківський» та «Бобруйський» варіанти вбивства Олександра І, що мало 

б знаменувати початок повстання. П. І. Пестель же планував виступ у 1826 р. 

Однак доля внесла корективи. 19 листопада 1825 р., далеко від столиці, у 

Таганрозі, раптово помирає від пропасниці Олександр І. У країні, через 

незрозуміле для багатьох престолонаслідування, виникає своєрідна ситуація –

 міжцарів’я, коли Костянтин, якому присягнули війська, залишався у Варшаві, а 

Микола Павлович не міг оголосити себе царем, тому що про зречення 

Костянтина знало невелике коло осіб. Оскільки Костянтин не надіслав 

офіційного зречення, Микола Павлович призначив присягу на 14 грудня 1825 р. 

Цей час і вирішили використати члени Північного товариства для початку 

повстання. 

Порушуючи традицію, що склалася у радянському декабристознавстві 

періоду його становлення, коли перевагу віддавали героїчному повстанні 

Чернігівського полку, 
631

 ми розпочнемо аналіз досліджень з повстання у 

Петербурзі, яке розпочалося раніше, ніж в Україні. 

Повстання на Півночі, вважав С. Я. Гессен, висвітлюється у 49 

студіях. 
632

 А насправді ж «політичному повстанню» присвячено значно більше 

видань: сотня книг, нарисів, статей. Тема «Повстання декабристів у 

Петербурзі» складна, і через це її можна поділити на окремі питання: розробка 

плану повстання, підготовка сил до виступу, хід повстання, а також його 

поразка. 

Причиною повстання, або як пише М. М. Покровський, «приводом до 

самого вибуху 14 грудня, було питання про престолонаслідування». 
633

 Цю ж 

думку ще раніше висловив М. В. Довнар-Запольський, присвятивши розглядові 

питання про престолонаслідування кілька сторінок праці «Декабрськая 

революция 1825 г.». «Декабристская эпопея», пише дослідник, готувалася ще у 

кінці 10-х – на початку 20-х років ХІХ ст., коли цар Олександр І, прийнявши від 

великого князя Костянтина Павловича зречення від престолу, необнародував 

його, як і не оголосив про призначення новим наслідником великого князя 

Миколи Павловича. 
634

 Автор детально зупиняється на стосунках двох братів –

 претендентів на престол після смерті Олександра І, підкреслюючи при цьому, 

що саме у цей час у «найбільш активних членів визвольного руху стали 
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зароджуватися думки про можливість використати смуту в цілях революційних 

ідей». 
635

 Далі вчений пише: «Діяти передбачалося тільки у випадку переходу 

престолу до Миколи». Посилаючись на слідчу справу декабриста 

Є. П. Оболенського, історик твердить, що боротися з популярністю «уже 

вступавшего на престол государя (Костянтина – Авт.) не було можливим». 
636

 

Але, мабуть, це не зовсім так. Слід враховувати, що повстання – одна з форм 

досягнення поставленої мети декабристами. Більшість із них практично завжди 

були готові до відкритої боротьби. І зводити їхній виступ до протесту супроти 

престолонаслідування, як це зробив М. М. Покровський, неправильно. 

Питання розробки планів повстання має значну літературу, але єдності 

суджень дослідників у ній немає. «Події застали Північне товариство 

зненацька. Проводирі не встигли виробити план», - писав 

Д. С. Мережковський. 
637

 Інші ж вважали, що «у всіх деталях план розроблений 

не був, - лишилося багато неясного й недомовленого», 
638

 «все робилося 

поспіхом», непродумано. 
639

 «Згідно з планом, розробленим Рилєєвим», 

М. О. Бестужев виводить гвардійський екіпаж. 
640

 Меншість 

декабристівознавців стояла навіть на позиції, що «й самого плану не було». 
641

 

Таких суперечливих оцінок можна навести безліч. Історики так і не 

дійшли спільної думки: чи був розроблений план членами Північного 

товариства, чи ні. 
*
 Це одна із особливостей літератури з даного питання –

 полярність суджень. 

Найближчими до істини були дослідники, які, спираючись на свідчення 

самих декабристів, схилялися до того, що Північне товариство лише готувалося 

до збройного виступу. Безперечно, такий «виступ» входив у програму 

Північного товариства ще задовго до смерті Олександра І. 
642

 

На жаль, П. Парадизов не визначив, хто працював над розробкою плану 

повстання, його складові частини. Автор стверджує свою тезу посиланням на 
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М. Муровйова та розповіді про розмови членів Північного товариства. 
643

 

«Політичне повстання» розпочалося «під династичними, а не політичними, 

гаслами і було підготовлене наспіх». 
644

 

У більшості праць даного періоду з цього питання основну увагу 

приділено діяльності членів Північного товариства щодо розробки конкретного 

плану збройного виступу. В літературі немає єдиної оцінки змісту плану 

збройного виступу: збройна демонстрація, політичне повстання, військовий 

тиск на уряд 
645

 – думка одних; військове повстання, збройна сутичка –

 інших. 
646

 

У багатьох працях розглядаються конкретні зустрічі членів таємного 

товариства, їхні консультації. 

Особлива увага декабристознавців приділена нараді 13 грудня 1825 р., 

коли був остаточно розроблений план повстання. Цю нараду М. В. Довнар-

Запольський справедливо назвав головним штабом змови. 
647

 «Останні 

приготування було зроблено: ротні командири мали вивести війська на 

Сенатську площу, - пише М. Дружинін, - полковник Булатов прийняв над ними 

командування, князь Трубецький зосередив у своїх руках вищу владу 

революційного диктатора. Маніфест до народу було складено – його 

обговорили заздалегіть, і один із змовників усю ніч сидів над його остаточною 

обробкою». 
648

 Звичайно, не так просто розроблявся план. М. В. Довнар-

Запольський справедливо підкреслює, що його розробка проходила в складних 

умовах, коли висувалися пропозиції, які не завжди сприймалися однозначно. 

Ось чому у декабристознавчій літературі часто зустрічаються різні трактування 

складових плану, розробленого членами Північного товариства. 

В. Лебєдев і К. Левін наводять вироблений план, за яким 

пропонувалося: 1) Для цілей збройного повстання задіяти війська, які 

відмовляються присягати Миколі, не допускаючи їх до безпорядків, та 

прагнути до збільшення їхньої кількості; 2) в разі успіху повстання знищити 

самодержавство й створити Тимчасовий уряд з трьох членів; 3) командування 

армією й управління Петропавлівською фортецею віддати в руки людей, 

відданих товариству; 4) тимчасовий уряд повинен встановити по всій Росії 

«камери для обрання депутатів» до Установчих зборів; 5) Сенат повинен видати 

маніфест про те, що Установчі збори з представників усієї землі російської 

мають визначити нові закони для управління Росією на майбутні часи; 6) 

Тимчасовий уряд повинен запропонувати Установчим зборам прийняти 
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конституцію, тобто проект державного устрою на засадах народного 

представництва. 

До плану згодом додали ще ряд пунктів: 1) запровадити провінціальні 

палати для місцевого законодавства; 2) військові поселення перетворити в 

народну варту; 3) оголосити самоуправління університетів; 4) Петропавлівську 

фортецю віддати міському самоуправлінню. Якщо ж виступ зазнає поразки, то 

військам залишити місто й підняти на повстання провінцію. 
649

 

Ось такі найбільш повні плани зафіксовано М. Дружиніним і 

В. Лебедєвим. Перший варіант – неповний; другий – лише переповідає 

більшість програмних положень декабристів, але не є висвітлює конкретний 

план повстання. 

У дослідженнях інших вчених увага акцентується на певних складових 

плану військового виступу декабристів. Деякі автори аналізують розробку 

декабристами тактичних заходів: раптовий удар по Зимовому палацу 

(П. Каховський) – не що інше, як повторенння двірцевого перевороту. До цієї 

думки, вважає М. М. Фірсов, схилявся К. Ф. Рилєєв, але радив «йти до палацу 

вдень, коли солдати відмовляться присягти Миколі і виступлять із зброєю за 

Костянтина». 
650

 М. М. Покровський і, особливо, О. Є. Пресняков зупиняються 

на «плані» «нереволюційної революції» С. П. Трубецького, який передбачав 

після виступу Морського екіпажу рухатися від полку до полку, «вести одну 

військову частину прикладом іншої», 
651

 «силою тиску» на владу примусити 

Костянтина Павловича прибути до столиці. Якщо ж він не приїде, то 

продовжувати тиск, підтримуючи непокору солдатів, посилаючись на те, що 

Олександр І заповідав скоротити термін служби. Необхідно було обнародувати 

Маніфест від Сенату, в якому були б відбиті конституційні вимоги, створити 

Тимчасовий уряд, який би підготував пропозиції для «загальних зборів 

депутатів від усіх земель – Установчі збори». Запорукою успіху у столиці, на 

думку князя С. П. Трубецького, було неминуче повстання на Півдні й опір 

новій присязі. План не був прийнятий, хоча у ньому знайшло відбиття деякі 

його складові, про що не згадували ні В. Лебедєв, ні М. Дружинін. 

У ряді праць висвітлюється спроба вести пропаганду ідей Північного 

товариства серед солдатів, яка не мала успіхів, зауважують А. Дрезен і 

С. Гессен. 
652

 Про «пропаганду» серед військових, як важливий засіб 

накопичення сил, писав і М. В. Довнар-Запольський. 
653

 А. Дрезен досить 

грунтовно змальовує події у Гвардійському екіпажі перед його виходом на 

Сенатську площу. «Маса, збуджена виступом своїх офіцерів і наступним їхнім 
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арештом ... тільки й чекала того, щоб хтось з’явився й спрямував би її порив. 

Поява М. О. Бестужева і В. К. Кюхельбекера заспокоювала розвиток подій на 

дворі казарми й призвела до виходу екіпажу на вулицю». 
654

 

Серйозної пропаганди серед солдатів члени Північного товариства «не 

вели до останніх днів, що передували повстанню». Турбота про солдатів, 

скасування принизливих побоїв сприяло «особистій симпатії» до офіцерів, але 

вона не могла відіграти вирішальну роль у залученні їх до революційних 

подій. 
655

 

Агітація велася поспіхом, непродумано. «Навіть спішна агітація 

останніх днів перед повстанням найменше торкнулася Ізмайловського 

полку». 
656

 Це пояснюється тим, що одна частина членів товариства була поза 

межами міста, інші ж не були залучені до організації повстання. Активна 

діяльність К. Ф. Рилєєва і братів Бестужевих, які обходили військові частини, 

розмовляли із солдатами на вулиці і біля казарм, не могла дати бажаного, 

оскільки солдат переконували не приймати нової присяги, замовчуючи 

справжні цілі повстання. Солдати жадібно слухали розповіді про волю та 

скорочення строку служби в армії. 
657

 Передбачали, пише В. Лебєдев, написати 

прокламацію до війська і таємно її розповсюдити по солдатських казармах. 

Посилаючись на К. Ф. Рилєєва, автор переконує, що агітація К. Ф. Рилєєва і 

братів М. О. і О. О. Бестужевих «швидко рознесла наші слова по військам». 
658

 

Мабуть, не досить переконлива думка С. Я. Гессена, що агітація майбутніх 

декабристів подібна була до міхура, який роздмухував полум’я. 
659

 

Про успішну пропаганду декабристів серед солдатів Московського 

полку, як найбільш підготовленного до повстання, пише С. Я. Гессен. 
660

 З його 

думкою погоджуються й інші. «Московський полк першим відмовився 

присягнути. Бунт став явним». 
661

 Про агітацію братів О. і М. Бестужевих серед 

солдатів – «московці» 14 грудня 1825 р. згадує М. М. Дружинін. Декабристам 

вдалося підняти, спираючись на підтримку Д. О. Щепіна-Ростовського, кілька 

рот, захопити полкове знамено і вивести їх на Сенатську площу. 
662

 В результаті 

їхньої діяльності виступила «значна частина Московського полку, чоловік до 

700, із прапором». 
663

 Можна не погодитися з О. Є. Пресняковим, який 

твердить, що «події у Московському полку дали пряму зав’язку усій драмі 14 

грудня». 
664

 Справа в тому, що коли підтримати цю думку, то принижується і 

стає незрозумілим взагалі діяльність членів Північного товариства 9–13 грудня 
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1825 р., наради і розробка плану виступу, недооцінюється значення виступу 

Гвардійського екіпажу. 

Описи М. М. Дружиніна, С. Я. Гессена та інших дослідників того, як 

збиралися сили повстанців, суттєво не відрізняються. Одні говорять про це 

більш докладно, інші лише фрагментарно зупиняються на окремих нюансах 

цього питання. 
665

 Наприклад, П. Парадизов стверджує, що на 12 годину дня 

повстанці мали у своєму розпорядженні 3 000 штиків. Микола І мав «не 

більше». Це лише згодом він зміг зібрати 9 000. Та «навіть при такому 

співвідношенні сил перемога декабристів була можлива». 
666

 

Найбільш цінним, але несправедливо забутим, дослідженням про 

повстання 14 грудня 1825 р., безперечно, є праця професора, а згодом члена-

кореспондента АН СРСР О. Є. Преснякова (1870–1929), в якій докладно 

розглядаються всі питання теми. Насамперед слід звернути увагу на думку 

автора про збори на квартирі К. Ф. Рилєєва. На відміну від інших вчених, автор 

твердить, що ці зібрання «мали невелике значення, по суті їх не було». 
667

 Це –

 «ділові розмови», що проводив господар квартири в окремій кімнаті із 

спеціально запрошеними членами таємних товариств. Дуже, я б сказав, 

докладно висвітлює О. Є. Пресняков роль князя С. А. Трубецького, який 

погодився стати диктатором лише тому, що серед петербуржців не було більш 

достойного із більш значним прізвищем. 

Досить грунтовно розглянуто контрзаходи великого князя Миколи 

Павловича по охороні Зимового палацу шляхом збільшення кількості варти, 

зокрема, і саперами. 
668

 Хоча, як зазначає М. В. Нєчкіна, це не завадило 

поручикові М. О. Панову проникнути у приміщення Зимового палацу і лише 

через відсутність «розпорядження революційного центру» він не використав 

«сприятливі умови» і не захопив його. 
669

 

Дослідники К. Левін, Є. В. Сказін, М. Ашукін дуже поверхово 

розглядають не лише розстановку сил на Сенатській площі, але й дуже мало 

уваги приділяють аналізові перебігу й послідовності подій. 
670

 

Заслуговують шани праці, які супроводжуються картами. Струнку й 

зрозумілу «диспозицію повстання 14 грудня» змалювала М. В. Нєчкіна. 
671

 

О. Є. Пресняков описав місця квартирування військових частин м. Санкт-

Петербурга, виділивши казарми повсталих частин і шляхи їхнього слідування 

на Сенатську площу. Стає зрозумілим, що частина Гвардійського екіпажу 
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прямувала через Петропавлівську фортецю і не була затримана військами, 

вірними Миколі І. 
672

 

Підводячи підсумки приготувань протиборствуючих сторін, необхідно 

погодитися з думкою Г. С. Габаєва, який зауважує, що «дії керівників обох 

сторін були дуже складними, бо вони черпали свої збройні сили із рядів 

стройових гвардійських частин петербурзького гарнізону». 
673

 Цим, на думку 

дослідника, і пояснюється нерішучість і непослідовність обох сторін: як 

декабристів, так і урядових сил. 

Повстання 14 грудня 1825 р. висвітлюється у багатьох працях. 

Нараховується близько десяти спеціальних досліджень. У одних повстання, як, 

наприклад, у П. Парадизова, К. Левіна, Д. С. Мережковського, змальовано дуже 

побіжно. При цьому більше увага акцентується на психологічному аспекті 

діяльності керівників, аналізові невиконання тих чи інших сторін плану, 

метеорологічній ситуації тощо. «Ранок 14 грудня був холодним, неясним, 

вітряним. Мороз несильний, але неприємний, пронизуючий», – пише 

Д. С. Мережковський. Про 8-ми градусний мороз згадує Н. Н. Фирсов. 
674

 

Не було єдності серед дослідників про кількість повстанців на 

Сенатській площі. П. Парадизов твердить, що декабристи мали «у своєму 

розпорядженні вже 3 000 штиків. Близько 3 000, «або небагато менше 

повсталих військ» було за підрахунками О. Є. Преснякова і А. Дрезена. 
675

 

К. Левін з цього приводу пише, що всього повсталого війська «зібралося 

близько 2 000 чоловік». Цю цифру наводить у своїй праці М. М. Дружинін: 

«Проти нього (Миколи І. – Авт.) стояло дві тисячі безладно, слабо 

організованої піхоти». 
676

 

Збирання сил, як підкреслюють дослідники, йшло повільно. Це, на 

думку О. Є. Преснякова, призвело до того, що «первісний план, який обіцяв 

розвиток енергійної революційної активності, був зірваний». 
677

 

У літературі, присвяченій повстанню 14 грудня 1825 р. аналізуються ще 

інші аспекти, які перебували у полі зору вчених: дислокація військових сил, 

маршрути, якими повстанці прийшли на Сенатську площу, дії протилежних 

сторін, роль народних мас під час повстання, хід повстання, його поразка. 

Кожний з авторів, використовуючи доступний йому архівний та мемуарний 

матеріал, звертав увагу на певні сюжети, акцентував свій погляд на деяких 

моментах плану повстанців. Загалом, читач, ознайомившись із цими працями, 

зможе яскраво уявити собі складні події на Сенатській площі, визначити рівень 

і довершеність історичної розповіді того чи іншого автора. Звичайно, виклад 
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матеріалу у більшості студій перевантажений або емоційними оцінками, або 

занатдо політизований. 

Є. В. Сказін докладно аналізує шлях Московського піхотного полку, 

гренадерів і матросів Гвардійського екіпажу від місця їхньої дислокації аж до 

Сенатської площі. Значна увага приділена епізодові, коли А. Є. Розен –

 командир стрілецького взводу першої карабінерної роти, який брав участь у 

повстанні «лише побічно», 
678

 зумів паралізувати рух урядових військ по 

понтонному мосту. Дослідник правильно зауважує, що солдати бездумно йшли 

за своїм командиром, а його подальша бездіяльність свідчить про «відсутність 

революційних якостей» у декабриста А. Є. Розена. 

Діяльність урядового табору Є. В. Сказін зводить, переважно, до 

розкриття ролі Миколи І в організації захисту Зимового палацу, концентрації 

військ, особистої зустрічі імператора з народом. Цими сюжетами цікавилися 

О. Є. Пресняков, М. М. Дружинін та ін. М. М. Дружинін, наприклад, писав, що 

Миколі І вдалося не лише швидко стягнути вірні йому військові частини, але й 

«перехопити ініціативу у власні руки». 
679

 

Протистояння ворогующих сторін на Сенатській площі весь час 

перебувало у полі зору декабристзнавців. О. Є. Пресняков констатує, що вони 

не поспішали перейти до активних дій. Прибічники Миколи І сподівалися, що 

повсталі самі розійдуться до вечора, а керівники повстанців закликали солдатів, 

які «знемагали» від бездіяльності: «Підождіть, браття, підождіть трошки, ми 

скоро справу скінчимо». 
680

 Якщо цю ситуацію О. Є. Пресняков розглядає, як 

момент збільшення військових сил імператора, його упевненості у позитивному 

результаті на свою користь, 
681

 то Є. В. Сказін твердить, що «солдати полків, які 

перебували на боці Миколи, неухильно революціонізувалися, тобто збуджений 

стан повстанців дедалі більше передавався противникові». 
682

 

Дослідники досить поверхового описують діяльність Милорадовича, 

ієрархів православної церкви, великого князя Михайла Павловича та 

командирів частин, які вийшли на площу, щоб вивести своїх солдатів з 

Сенатської площі. До цих аспектів звераталася більшість вчених, і якщо у їхніх 

працях і знаходимо деяку розбіжність в оцінках, то лише в певних нюансах. 

Так, К. Левін вважає, що Миколі І порекомендував використати артилерію для 

розгрому повстанців генерал Толь, а О. Є. Пресняков твердить, що це зробив 

генерал І. В. Васильчиков. 
683

 О. Є. Пресняков, В. Є. Сказін, меншою мірою 

С. Я. Гессен і Д. С. Мережковський відзначають роль артилерії у розгромі 

повстання. 
684
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У працях наводиться багато ефектних картин, але вони не передають 

тієї напруженої ситуації, коли уряд застосовував артилерію. «Самі вони 

(солдати – Авт.) тут же падали рядами й умирали, а ті, хто залишився на ногах, 

кріпилися, ще стояли під зливою картечі». 
685

 

Питання участі народу у повстанні 14 грудня 1825 р. практично 

висвітлювалося більшістю радянських декабристознавців. М. М. Дружинін і 

М. М. Фірсов звернули увагу на «юрбу», що знаходилася на Сенатській площі. 

Народ був озлоблений соціальними тяготами й невільно запалився сам, – пише 

О. Є. Пресняков, – бачачи солдатський заколот, він стихійно приєднався до 

свого брата-солдата, бо перед ним була, головним чином, солдатська масса». 
686

 

На відміну від М. М. Фірсова, О. Є. Пресняков, твердить, що керівники 

повстання дуже стримано ставилися до союзу з юрбою». 
687

 Про обережне 

ставлення до народу пише і Б. І. Сиромятников. 
688

 Протилежну думку мав 

Є. В. Сказін. Він розглядав народ як «сильного і вірного союзника» повстанців. 

«Декабристи, – пише далі історик, – всіляко підтримували сприятливий для них 

настрій народних масс». 
689

 На думку Г. Є. Зінов’єва, «на Сенатській площі 

стояли петроградські фабричні, яких було зовсім небагато у Петрограді». 
690

 

Були й інші судження. П. Парадизов стверджував, що «члени 

Північного товариства були налякані не лише можливістю активного виступу 

масс, але й перспективою тривалої громадянської війни…». 
691

 «Ось чому, – 

продовжує вчений, – декабристи, як і Микола І, умовляли бунтівну юрбу 

розійтися по домівках, замість того, щоб закликати її до боротьби». 
692

 Слід 

погодитися із слушною думкою М. В. Нєчкіної, що проблема зв’язку повсталих 

декабристів із масами по суті ще не вивчена. 
693

 

Не знайшов у цей період свого висвітлення ще один аспект – про 

кількість жертв, яких зазнали учасники повстання. К. Левін, наприклад, 

констатує: «Точна кількість вбитих і поранених лишилася невідомою», 
694

 

О. Є. Пресняков називає цифру «70–80 вбитих». 
695

 «Втрати заколотників 

вбитими і пораненими, – пише С. Я. Гессен, – самого для 14 грудня були не 

дуже значні». 
696
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Певний внесок у вивчення цього аспекту внесли О. Д. Багалій, 

С. Я. Гессен та інші вчені. О. Дрезен висвітлював участь матросів 

Гвардійського екіпажу у повстанні 14 грудня 1825 р. Автор уточнив кількість 

загиблих і пропалих без вісті, або тих, хто втік із Сенатської площі. Він вважає, 

що дореволюційний дослідник С. Виноградов неправий, твердячи, що «під час 

придушення повстання багатьох було втоплено в прорубах Неви». 
697

 О. Дрезен 

наводить конкретні цифри: убито – 4 матроси, 15 – пропали без вісті, 18 –

 поранено, «із яких до першого числа січня 1826 р. вмерло 8». 
698

 Автор далі 

твердить, що із списків Гвардійського екіпажу за участь у повстанні було 

виключено 89 матросів. 
699

 С. Я. Гессен відзначає: «Із числа матросів 

Гвардійського екіпажу вбитих і смертельно поранених виявилося 13–14 

чоловік». 
700

 Це свідчить про те, що дослідникам того часу не вдалося точно 

встановити кількість вбитих, що вимагало подальшого пошуку архівних 

документів. 

В деяких дослідженнях аналізується конкретна участь нижчих чинів 

Московського, Гренадерського полків і Гвардійського екіпажу у повстанні 14 

грудня 1825 р. Вчених цікавили списки особового складу цих військових 

підрозділів. Г. С. Габаєв прийшов до висновку, що «встановити особи всіх 

учасників повстання» у столиці практично неможливо, оскільки слідчі справи 

зберігалися в архівах військових частин і згодом зникли. 
701

 

Іншим шляхом пішов Б. Пушкін, який, розглядаючи справи про 

«нанесення смертельних ран полковникові Стюрлеру і графові Милорадовичу», 

виявив призвіща 22 рядових і 11 унтер-офіцерів, які проходили по цих справах. 

Але це, звичайно, невелика кількість солдатів, що брали участь у повстанні на 

Сенатській площі. 
702

 Г. С. Габаєв і Б. Пушкін поставили перед собою й іншими 

декабристознавцями завдання наполегливого пошуку списків учасників 

збройного виступу. Проте, завдання залишилося невиконаним. 

Причини поразки повстанців на Півночі активно обговорювалися 

істориками країни. Єдності думки щодо даної проблеми серед них не було, як і 

не було чіткого їхнього визначення. М. М. Дружинін виділяє декілька факторів: 

відсутність порядку та революційної енергії; цілковите безначалля; відсутність 

сміливої ініціативи; невироблена тактика; небажання використати ініціативу 

масс. 
703

 Це найбільш повне визначення причин, які призвели до поразки 

повстання 14 грудня 1825 р. Інші ж вчені конкретизують їх. Так, Є. В. Сказін 

попутно говорить про пасивну тактику, Н. Н. Фирсов акцентує увагу на 
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тактичних прорахунках керівників, 
704

 на цілковитому невмінні лідерів 

повстання. 
705

 П. Парадизов описує «химерність і непослідовність змовників», 

побоювання керівників народу. 
706

 Та більшість дослідників взагалі не вважали 

за необхідне висловити свої думки з цього питання, концентруючи увагу на 

повстанні, його перебігу, милувалися народними масами, твердячи, як, 

наприклад, М. В. Нєчкіна: «згадуючи повстання 14 грудня, потрібно ясно 

усвідомити, що фактично лише солдатські маси дали змогу відбутися навіть 

такій «нереволюційній революції», як збройна демонстрація 14 грудня 

1825 р.». 
707

 

 

Події в Україні 

У дореволюційній літературі про декабристів є близько 45 праць та 

документальних видань, де змальовується повстання Чернігівського полку. У 

роки становлення радянського декабристознавства написано з цього приводу 19 

спеціальних праць. Якщо ж врахувати розділи узагальнюючих досліджень, то 

кількість їхня сягає до 30 назв. 
*
 

У цей період саме повстання Чернігівського полку перебувало в центрі 

уваги дослідників, оскільки М. М. Покровський відзначив його як одну із 

найголовніших подій в історії декабризму. На його думку, «справжнє повстання 

спалахнуло на Півдні». Ступінь висвітлення його в монографіях, статтях і 

нарисах різна. Одні, як-то Є. В. Сказін, К. Левін, М. Ашукін лише згадували, 

що таке повстання відбулося; 
708

 В. Лебєдев і Д. С. Мережковський 

фрагментарно акцентували увагу на ключових моментах. 
709

 З грунтовними 

статтями виступили М. В. Нєчкіна, Ю. Г. Оксман, Б. Є. Сироєчковський, 
710

 але, 

звичайно, найбільш активно ця проблема вивчалася в Україні. 
711

 

Проте, у дослідженнях не було єдності в загальній оцінці повстання 

Чернігівського полку: М. М. Покровський в лекції, прочитаній 23-го листопада 

і 1-го грудня 1922 р. у Комуністичному університеті ім. Я. М. Свердлова, 

розглядає його, як справжнє повстання; 
712

 М. В. Нєчкіна і 

                                                 
704

 Сказин Е. В. Указ. соч. – С. 65. 
705

 Сказин Е. В. Указ. соч. – С. 66; Фирсов Н. Указ. соч. – С. 70. 
706

 Парадизов П. Указ. соч. – С. 100, 102. 
707

 Нечкина М. В. Декабристы. – С. 76. 

 Підрахунки наші – Г.К. 
708

 Левин К. Указ. соч. – С. 31; Сказин Н. Е. Указ. соч. – С. 70; Ашукин Н. Указ. соч. – 

С. 40-41 та ін. 
709

 Лебедев В. Указ. соч. – С. 37; Мережковский Д. С. Указ. соч. – С. 24–28 та ін. 
710

 Нечкина М. В. Восстание Черниговского полка // Каторга и ссылка. - 1925. - 

№ 8. - С. 87-112; Оксман Ю. Восстание Черниговского пехотного полка (Новые 

материалы) // Декабристы. 1825-1925. - М., 1925. – С. 5–10 та ін. 
711

 Андреева Л. Восстание Черниговского полка // Пламя. – 1925. – № 23-24. – С. 27–

29 та ін. 
712

 Покровский М. Н. «Из истории общественного движения в России нач. ХІХ в.». - 

С. 99. 
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Д. С. Мережковський – повстання, 
713

 а П. Парадизов так і не зумів визначати, 

повстання це чи заколот. 
714

 «Тільки повстання Чернігівського полку прорізало 

громовим ударом обивательське затишшя в країні після повстання 14 

грудня», – писав О. Є. Пресняков, 
715

 де справді відбулося повстання і де люди 

із зброєю в руках гинули в бою, – це був виступ Чернігівського полку. 
716

 Як 

«революційний виступ» оцінює боротьбу чернігівців Л. П. Добровольський. 
717

 

Аналіз літератури з цього питання дає змогу визначити сюжети, над 

якими працювали в той час дослідники: існування розробленого плану у 

керівників Південного товариства; розстановка протиборствуючих сторін; хід 

повстання; роль окремих членів таємного товариства під час повстання; поразка 

повстання. Таке розчленування полегшило вивчення проблеми, виявило, як і 

хто її досліджував, на які аспекти звертав більше уваги. Тим більше, що такого 

поділу декабристознавці ще не зробили. Вони досить фрагментарно 

висвітлювали повстання декабристів в Україні. 

Як правило, дослідники не переконані, що декабристи-південці мали 

розроблений план виступу, хоча деякі вчені і схилялися до того, що у 

керівництва Південного товариства був такий план. До них належить 

Д. С. Мережковський. Він пише, що С. Муравйов-Апостол, «ведучи військо 

вперед, чим далі, тим все більше втрачав план» (підкреслено нами). 
718

 

П. Парадизов лише констатує факт, що «на півдні розроблявся план великого 

повстання», 
719

 але складових його не визначає. Він припускає, що «остаточно 

визначити план заколоту» керівники так і не зуміли. 
720

 Відомий український 

дослідник цих часів В. М. Базилевич твердить про те, що напередодні повстаня 

на Півдні «намагалися виробити нові плани», 
721

 а М. В. Нєчкіна, згадуючи про 

план, підкреслює, що його розробляли, і зупиняється на деталях його варіантів. 

Вона пише: «Першим планом слов’ян був такий: заарештувати терміново 

командира полку Гебеля, зібравши для цього солдатів...». І далі: 

«Обговорювали й інші плани, думаючи про повстання». 
722

 Але які? Так це і 

залишилося невідомим для читача. 

Підсумовуючи зроблене, слід відзначити, що дослідники так і не зуміли 

вирішити, чи був план у С. І. Муравйова-Апостола та М. П. Бестужева-Рюміна, 

чи ні. Думки М. В. Нєчкіної та В. М. Базилевича свідчать, що декабристознавці 

і не ставили перед собою завдання його визначити й оцінити. Всі без винятку 

пішли шляхом опису подій, роблячи дуже обережні й неповні коментарі. 
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 Мережковский Д. С. Указ. соч. – С. 24; Нечкина М. В. Декабристы. - С. 76, 78. 
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 Парадизов П. Указ. соч. – С. 104, 112. 
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 Пресняков А. Е. Указ. соч. – С. 143. 
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 Дрезен А. Столетие выступления декабристов. - С. 15. 

717
 Добровольский Л. Главные участники восстания Черниговского полка // Из эпохи 

борьбы с царизмом. – К., 1926. – № 5. – С. 68. 
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 Мережковский Д. С. Указ. соч. – С. 24. 
719

 Парадизов П. Указ. соч. – С. 104. 
720

 Там само. – С. 110. 
721

 Базилевич В. М. Декабристи на Київщині. 1825–1925. – С. 25. 
722

 Там само. – С. 78. 
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Значно краще опрацьовано інші аспекти. Особливо багато уваги 

приділяється дослідниками подіям, що передували повстанню Чернігівського 

полку. Серед сюжетів найбільшою увагою користується поїздка братів М. І. та 

С. І. Муравйових-Апостолів до Житомира 25–26 грудня 1825 р., куди вони 

виїхали, як твердять М. В. Нєчкіна, 24 грудня. 
723

 

Дослідники докладно, особливо М. В. Нєчкіна, зупиняються на подіях, 

які відбувалися між 25 і 29 грудня 1825 р.: на балу у Василькові, з нагоди 

прийняття присяги Миколі І; приїзді фельдєгерів, щоб заарештувати 

С. І. Муравйова-Апостола; поїздці Г. Гебеля із жандармами, а також 

М. П. Бестужева-Рюміна до Житомира, де в цей час перебували брати С. І. та 

М. І. Муравйови-Апостоли; поверненні братів до села Триліс і приїзді сюди 

Г. Гебеля та жандарма Ланге; арешті братів С. І. та М. І. Муравйових-

Апостолів. 
724

 

Значних відмінностей в описах М. В. Нєчкіної і В. М. Базилевича 

практично немає. Перший дослідник послідновно йде за «Записками» 

І. І. Горбачевського, сприйнявши його бачення ходу повстання Чернігівського 

полку. 
*
 Виклад В. М. Базилевича не тільки стисліший, але й більш обережний. 

У ньому відсутня ідеалізація членів Товариства об’єднаних слов’ян 

І. І. Сухинова, В. М. Соловйова, М. О. Щепилло, А. Д. Кузьмина, яка має місце 

у М. В. Нєчкіної. Праці обох істориків відбивають різні трактування початку 

повстання. М. В. Нєчкіна пише: «В ніч на 29 грудня Кузьмин одержав записку 

від Муравйова». 
725

 «Пізно увечері 28 грудня (9 січня) Кузьмин одержав із 

Триліс від В. Муравйова записку, – фіксує В. М. Базилевич, – в якій той 

запрошував Кузьмина, барона Соловйова, Щепилу 
**

 й Сухинова...». 
726

 

Сперечаються автори між собою й про те, чи запрошував 

С. І. Муравйов-Апостол до Триліс І. І. Сухинова. М. В. Нєчкіна твердить: 

“Сухинов поїхав з ними, хоч Муравйов не кликав його”, 
727

 а 

В. М. Базилевич наводить у своїй праці текст записки С. І. Муравйова-

Апостола, в якій зазначено й прізвище І. І. Сухинова. 
728

 

Декабристознавці, і серед них М. М. Дружинін та М. В. Нєчкіна, 

стверджують, що початок повстання Чернігівського полку – 29 грудня 1825 р. і 

                                                 
723

 Нечкина М. В. Восстание Черниговского полка. - С. 90;  Її ж. Общество 

соединенных славян. – С. 144. 
724

 Нечкина М. В. Указ. соч. – С. 91–95; Базилевич В. Восстание Черниговского полка 

в 1825–26 гг. // Из эпохи борьбы с царизмом. – К., 1926. – № 5. – С. 42–46. 

 І. І. Горбачевський учасником повстання не був. Його «Записки» написані на 

основі розповідей активних учасників повстання, членів Товариства об’єднаних слов’ян. А 

тому «Точна і багата фактами розповідь Горбачевського все ж не повна» /Див.: 

Нечкина М. В. Указ. статья. – С. 87. 
725

 Нечкина М. Указ. соч. – С. 93. 
**

 Правильно: Щепиллу. 
726

 Базилевич В. Вказ.стаття. – С. 44. 
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 Нечкина М. Указ. соч. – С. 93; Її ж. Общество соединенных славян. – С. 148. 
728

 Базилевич В. Декабристи на Київщині. 1825–1925. – С. 28. 
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започатковано воно звільненням С. І. Муравйова-Апостола з-під арешту. 
729

 

«Звільнений Муравйов (С. І. Муравйов-Апостол – Г. К.) став на чолі роти й 

пішов у місто Васильків на з’єднання з іншими частинами Чернігівського 

полку». 
730

 Звільнивши С. І. Муравйова-Апостола, «поранивши Гебеля», члени 

Товариства об’єднаних слов’ян поставили його «перед неминучою 

необхідністю почати повстання. Дата його початку – ранок 29 грудня 

1825 р.», 
731

 як писала М. В. Нєчкіна. Такої ж думки про початок повстання був 

М. М. Фирсов та інші дослідники. 

До питання про початок повстання чернігівців зверталися й інші 

дослідники. Так, П. Парадизов і С. Гессен вважають, що приїзд до Триліс 

чотирьох членів Товариства об’єднаних слов’ян і звільнення ними 

С. І. Муравйова-Апостола «є фактично початком повстання». 
732

 Поділяє це 

положення й В. М. Базилевич, 
733

 правда, уточнюючи, що думка «зараз же 

розпочати повстання» виникла у С. І. Муравйова-Апостола ще до приїзду у 

Триліси. 
734

 

Акцентуючи увагу на ролі А. Д. Кузьмина, В. М. Соловйова, 

М. О. Щепилли, І. І. Сухинова в організації повстання чернігівців, 

М. В. Нєчкіна принижує роль С. І. Муравйова-Апостола. 
735

 Вона пише: 

«С. Муравйов зважився на повстання... – це, справді так, але правда й те, що 

слов’яни зважилися на це ще у Василькові і що, не будь їх, справа повернула б 

на інше. Сам Муравйов приписує велике значення події у Трилісах». 
736

 

Фрагментарно описують декабристознавці збір рот Чернігівського 

полку. Виступ із Триліс С. І. Муравйова-Апостола до Василькова М. В. Нєчкіна 

розглядає як початок першого етапу повстання: «сповнений хитань, 

нерішучості, дій малоусвідомлених і викликаних випадковими обставинами 

закінчився» 
737

 вступом чернігівців до Василькова. 

Другий етап повстання, веде далі М. В. Нєчкіна, розпочинається у 

Василькові, коли С. І. Муравйов-Апостол очолив п’ять рот, що зібралися у 

місті. 
738

 Дослідниця багато уваги приділяє вивченню стосунків між 

С. І. Муравйовим-Апостолом і членами Товариства об’єднаних слов’ян, 

тлумачить їх неправильно, з великою упередженістю. Вона відшукує 

якнайбільше фактів, що підтверджували б керівне становище «слов`ян» у 
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Декабристы. - С. 81. 
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 Дружинин Н. Указ. соч. – С. 83. 
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 Там само. 
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повстанні, виникнення непорозуміння між ними й С. І. Муравйовим-

Апостолом. 
739

 

М. В. Нєчкіна проаналізувала ставлення жителів с. Мотовилівки до 

повстанців-чернігівців. Вона, з великим піїтетом, твердить, що С. І. Муравйов-

Апостол розповів селянам, за що вони борються, а ті з радістю прийняли їх на 

постій, намагалися їх нагодувати, «надаючи все в достатній кількості». 
740

 

В. Ганцова-Берникова звернула увагу на цікавий і до цього часу ще не 

досліджений сюжет – ставлення різних верств населення до повстання в 

Україні. 
741

 

Таким чином, в період становлення радянського декабристознавства 

було досягнуто значних успіхів у вивченні історії повстання «споборників 

святої волі». Дослідники довели, що збройний виступ дворянських 

революціонерів був об’єктивним результатом, невід’ємною ланкою усього 

розвитку декабризму. Вчені показали практичну діяльність членів Південного і 

Північного товариств щодо розробки планів революційного перевороту та 

підготовки до нього солдатської маси, висвітлили перебіг подій в Петербурзі та 

в Україні. Цим були закладені підвалини для подальшого дослідження 

зазначеної проблеми. 
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 Нечкина М. В. Там само. 
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 Ганцова-Берникова В. Отголоски декабрьского восстания 1825 г. // Красный 
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РОЗДІЛ 7. 

ДЕКАБРИСТИ І ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЦЕСИ В РОСІЇ 20-60-Х 

РОКІВ ХІХ СТ. 

Декабристи, їхня просвітницька й літературна діяльність мали вплив на 

розвиток культури всіх народів Росії. Література й журналістика, природничі 

науки й малярство, все відчувало значний вплив геніального розуму 

декабристів. У період становлення радянського декабристознавства дослідники 

акцентували увагу на вивченні проблеми «декабристи-письменники й 

література народів Росії», яку ми, для більш детального вивчення, розділимо на 

ряд тем: «Декабристи і О. С. Пушкін», «О. І. Герцен і дворянські 

революціонери», «Т. Г. Шевченко і «споборники святої волі» та інші. Крім 

перелічених, звичайно, й інші питання перебували у полі зору вчених-

декабристознавців. 

В цей період публікуються перші літературознавчі дослідження, в яких 

розглядаються питання «декабристи-письменники й література народів Росії». 

Безперечно, радянських декабристознавців цікавила, насамперед, літературна 

творчість декабристів. Найбільшою популярністю користувався керівник 

Північного товариства, поет-революціонер К. Ф. Рилєєв. Його літературна та 

революційна діяльність досліджена у статті доцента Київського університету 

В. І. Маслова (1884-1959), який взяв матеріал з раніше видрукованої 

монографії. В ній автор аналізує твори К. Ф. Рилєєва, де в поетичній формі 

висловлюються революційні думки. 
742

 Характеристика поета «захоплююча і 

шаблонна», - відзначала пізніше М. В. Нєчкіна, - після публікації нових 

документів про Рилєєва уявлення про нього стало значно складнішим». 
743

 

К. Ф. Рилєєву присвятив своє дослідження і В. М. Гнатюк – секретар наукового 

Товариства ім. Шевченка у Львові. В ньому він розглянув не лише місце поета 

в антисамодержавній боротьбі, але й акцентував увагу на недостатньо 

висвітленому, на той час, питанні взаємовпливу К. Ф. Рилєєва і українсько-

польського поета Тимака Падури, одного з представників так званої української 

школи в польському романтизмі. 
744

 

У дослідженнях літературознавців та істориків цього часу значну увагу 

приділяли темі «Декабристи і О. С. Пушкін», яка постійно перебувала у полі 

їхнього зору. Пушкіністи, а вони працювали над її питаннями більше за всіх, як 

і історики-декабристознавці, розуміли, що необхідно «грунтовно» перевірити 

версії й твердження дореволюційних вчених, оскільки навколо імені 

О. С. Пушкіна і його життя «протягом десятиріч складалися легенди, що 

нерідко виростали в цілі епопеї досить ризикованого змісту». 
745
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Ще в дореволюційний період було опубліковано цілу низку цікавих 

досліджень. «Останнім словом» була стаття А. Л. Слонимського «Пушкін і 

декабристський рух», де висвітлювалися точки зближення і розходження у 

світоглядах поета й декабристів. Умови нової доби висунули вимогу «нового» 

прочитання теми «Декабристи і О. С. Пушкін». 
746

 Дослідники звернулися до 

пошуків нових документальних матеріалів і уважного вивчення вже 

опублікованого. У цей час продовжують плідно працювати сформовані ще до 

революції пушкіністи: П. Є. Щоголєв, М. О. Лернер, С. Я. Штрайх, а також 

з’явилася генерація молодих талановитих дослідників – Д. Д. Благой, 

С. Я. Гессен, А. М. Шебунін, М. О. Цявловський, а в Україні – Д. М. Косарик та 

ін. Сплав молодості й завзяття з досвідом і знанням дали свої результати. За 

далеко не повними підрахунками в 1920-1930 рр. було опубліковано понад 35 

досліджень: нарисів, статей, науково-популярних монографій. М. В. Нєчкіна 

якось зауважила: «Про Пушкіна й декабристів написано гори паперу». Здається, 

цим вже все сказано. Одначе далі сама собі заперечує: «працюючи над 

різноманітними архівними матеріалами про декабристів, ... я зібрала ряд 

окремих рисочок, свідчень, характеристик пов’язаних з Пушкіним, 

декабристами...», 
747

 і запропонувала велику розвідку на цю тему. 

Досліджуючи її, літературознавці й історики відзначили взаємовплив 

декабристів і поета, стосунки його з окремими членами таємних організацій 

(К. Ф. Рилєєв, В. К. Кюхельбекер, І. І. Пущін та ін.); його зустріч з ними у 

Кишеневі, Кам’янці, Одесі. Не менш важливим блоком питань теми 

«Декабристи і О. С. Пушкін» є, безперечно, літературна творчість 

О. С. Пушкіна і декабристів-літераторів, її ідейна, суспільно-політична й 

духовна спрямованість. 

Особливістю вивчення цієї проблеми є те, що праці, які з’явилися у цей 

період, просякнуті гострою дискусійністю, мають популяризаторський 

характер, свідчать про бажання вчених докопатися до самих глибин правди, 

звертають увагу на соціально-політичні явища подій. Серед цих студій слід 

відзначити дослідження професора Алма-Атинського університету 

Н. Н. Фатова, підготовлене ще до ювілею декабристів. Проте, з невідомих 

причин, воно не було опубліковане. І лише у 1929 р. коштом автора воно 

побачило світ. 
748

 Критика поставилася до нього дуже негативно. Автора 

звинуватили в тому, що розробка написана на основі «праць 

М. М. Покровського, ак. Сухомлинова, С. О. Венгерова (уродженця м. Лубни 

(1855-?), Н. К. Скауліна та ін.», а «загальну оцінку ставлення Пушкіна до 

декабристів дослідник подає «з точки зору старої ліберальної критики». Ми не 

можемо погодитися з цим висновком, оскільки Н. Н. Фатов не лише зібрав 

значний літературний матеріал О. С. Пушкіна, але й спробував через нього 
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розкрити стосунки поета з декабристами. Він активно використовув документи, 

що нагромадилися в процесі слідства над дворянськими революціонерами. 

До узагальнюючих праць з цієї теми належить також дослідження 

М. Л. Гофмана, який ще у 1916 р., виступаючи перед членами Пушкінського 

товариства, навів ряд цікавих і, що характерно, сміливих доказів про вірш 

«Чаадаєву». Доля автора студії досить складна. Він багато друкувався у 

радянську добу, але одного разу опублікував якусь статтю у 

«білоемігрантському» часописі, за що й був позбавлений змоги друкуватися у 

радянських виданнях. 
749

 Згодом, мабуть, він емігрував із Радянського Союзу. 

Його дослідження з цього питання ми відносимо до найбільш цінних і 

оригінальних. Нас цікавить видрукована у 1918 р. у Чернігові праця, яка 

знаходиться у колекції книг П. М. Попова, що зберігається у ЦНБ НАН 

України. 
750

 

Вищезгадані дослідження належать перу дореволюційних 

літературознавців. А що зробили радянські історики для вивчення цієї теми? 

Доробок їх, нажаль, не дуже вагомий. Ми вже згадували статтю М. В. Нєчкіної. 

Ми розглядаємо її як початок фундаментальної праці на цю тему, що побачить 

світ значно пізніше. Студія М. В. Нєчкіної складається із семи нарисів, логічно 

пов’язаних між собою основною сюжетною лінією – еволюція світогляду 

О. С. Пушкіна і розвиток його стосунків з декабристами. Це був магістральний 

напрямок, навколо якого інтенсивно розвивалися пошуки всіх без винятку 

істориків і літераторів, які працювали над цією темою. 

У першому нарисі «Пушкін – агітатор за «вільність» дослідниця, 

використовуючи маловідомі факти із слідчих справ членів Південного 

товариства, таких, як М. П. Бестужева-Рюміна і особливо В. О. Бечаснова, 

П. Ф. Громнитського, І. І. Іванова та ін. з Товариства об’єднаних слов’ян, а 

також «поета-вільнодумця» М. М. Паскевича, твердить, що «ім’ям Пушкіна» 

агітували у таємне товариство нових членів, використовували його вірші «як 

своєрідні прокламації», отже поет допомагав формувати ідеологію 

декабристів. 
751

 

У другому нарисі «Повстання 14 грудня і Пушкін» М. В. Нєчкіна, на 

основі виявлених у рукопису М. І. Лорера (а вона готувала його до публікації –

 Г. К.) і знятих під час друкування у дореволюційний час цензурою місць, як і 

«Записок про Пушкіна», складених декабристом І. І. Пущиним, авторка 

проводить думку про те, що «Пущін, можливо, й захотів, щоб О. С. Пушкін не 

лишався чужим до цього рішучого моменту (повстання – Г. К.) й викликав його 

в Петербург. 
752
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А. М. Ефрос ще більш конкретизує цей момент, твердячи, що у січні 

1825 р., коли І. І. Пущин таємно від властей відвідав О. С. Пушкіна в 

с. Михайлівському, посвятив поета у плани майбутнього повстання. 
753

 Не 

менш «сенсаційне відкриття», відзначає А. М. Шебунін, зробили П. С. Попов і 

М. О. Цявловський, бажаючи переконати читача, що, прикриваючись 

«паперами селянина Хохлова», О. С. Пушкін хотів нелегально приїхати до 

Петербурга. 
754

 А. М. Шебунін категорично заперечує дану тезу, і ми поділяємо 

його думку, що все це «легенди», породжені безмежною довірою 

М. В. Нєчкіної до «Записок» М. І. Лорера, та інших авторів, про яких ми щойно 

згадували, небажанням критичного зіставлення знайдених матеріалів з іншими 

джерелами. Такої ж думки дотримувався й Б. В. Томашевський, який зазначав, 

що навряд чи І. І. Пущин міг при січневій зустрічі вести розмову з 

О. С. Пушкіним про повстання, 
755

 яке, зазначимо, виникло спонтанно і про яке 

й сам ліцейський друг поета ще не міг тоді знати. Не менш важливим є й те, що 

саме І. І. Пущин вважав поета «легковажним» 
756

 і, звичайно, не міг посвятити 

його в таку велику таємницю, як план повстання. 

У літературознавчих та історичних дослідженнях зазначеного періоду 

тривала гостра дискусія з питання: був О. С. Пушкін «поетом декабристів», чи 

ні? Існувало дві суперечливі думки. До першої схилялися автори підручника 

«Русского языка» М. О. Афанасьєв, Бродський, Сидоров. 
757

 Історик 

М. О. Рожков заперечував їм: «Зовсім не слід, як це іноді роблять, називати 

Пушкіна «поетом декабристів»: ні, у декабризму були інші поети, - не лише 

малообдаровані кн. О. І. Одоєвський і Кюхельбекер, а й Рилєєв, і особливо, 

Грибоєдов, який втілив навіки духовний образ типового декабриста в особі 

Чацького». 
758

 

Думку М. О. Рожкова 
*
 підтримав Д. Д. Благой, який зробив спробу 

синтетично дослідити це питання. Він твердить, що погляди і дружні зв’язки 

О. С. Пушкіна і декабристів ніколи не були сталими, вони видозмінювалися. 
759

 

«Починаючи з 1823-1824 рр. Пушкін явно прохолодно ставився до свого 

юнацького «вільнодумства» і закінчив повним відходом «від декабризму після 
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їхньої поразки». 
760

 «1825 рік», коли писалася поема «Полтава», став періодом 

значного повороту О. С. Пушкіна в бік примирення з царатом, «засудженням 

попередніх власних і своїх товаришів вільнолюбивих ідей». 
761

 

Якщо у ранній період своєї творчості О. С. Пушкін «відкрито 

висловлював близькі до декабристів вільнолюбні ідеї, - пише Д. Д. Благой, - то 

після розгрому декабризму Пушкін несвідомо служив справі декабристів». 
762

 

Автор прийшов до невірного висновку, твердячи, що О. С. Пушкін лише у 10-

х – 20-х роках ХІХ ст. «співав для декабристів», «був співцем декабристів». 
763

 

Штучний поділ творчості поета на внутрішні періоди і зумовили цей досить 

суб’єктивний висновок. На нашу думку, позиція Н. Н. Фатова більш правильна. 

О. С. Пушкін був і залишився ідейно близьким до декабристів: «Ідеї 

декабристів були ідеями Пушкіна». 
764

 «Пушкін в художній формі пропагував їх 

(декабристів – Г. К.) ідеї», 
765

 пише С. Я. Гессен. 

Слід віддати належне дослідникам-пушкіністам, які, як і Д. Д. Благой, 

вважали, що погляди О. С. Пушкіна на всі питання життя й літератури не могли 

бути раз і назавжди сталими. Ця еволюція притаманна у ставленні поета до 

декабристів. Якщо ця зміна і відбувалася, то у напрямку захисту ідей 

декабристів, їхньої моральної підтримки. Інакше ми не мали б вірша «Аріон», 

де він твердить: «Я гимны прежние пою», десятої глави «Євгенія Онегіна» та 

надзвичайно показового «Послання до Сибіру». Для розв’язання цих важливих 

сюжетів питання, на думку А. М. Шебуніна, необхідно працювати у напрямку 

уважного вивчення «відомих уже матеріалів і особливо шукати нових».  
766

 

Позиції Д. Д. Благого, як і інших пушкіністів, що поділяли погляди 

О. С. Пушкіна до і після 1825 року, вважаючи, що «крах декабризму змусив 

Пушкіна радикально змінити свої юнацькі переконання й примиритися з 

російською дійсністю...», 
767

 є «глибоко помилковими» і неправильними. 

Грунтовне вивчення цього питання ускладнюється ще й тим, що дослідники 

його творчості не могли твердо сказати, які твори належали О. С. Пушкіну, а 

які, будучи чужими, приписувалися йому «ще за життя». 
768

 М. Л. Гофман 

вважав, що не менш важливою перепоною на шляху дослідження цього 

питання було слабке виявлення «його зв’язків з декабристами», тим більше що 

«Пушкін не був політичним діячем». 
769
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На відміну від Д. Д. Благого, М. Л. Гофман твердить: «Політичні вірші 

Пушкіна власне не були декабристськими», 
770

 і в іншому місці: «Пушкін не 

лише формально не був декабристом, а й внутрішньо не зливався з 

декабризмом, хоча і був дуже близьким до останнього». 
771

 

Не менш активно обговорювався аспект теми, чи належав до таємних 

декабристських товариств О. С. Пушкін, а якщо ні – то чому? Більшість вчених 

схилялися до тези, що О. С. Пушкін членом декабристських організацій не був, 

хоч інтуїтивно здогадувався про існування таких. Д. Д. Благой, наприклад, 

констатує: «Пушкін не був членом таємного товариства». 
772

 М. Л. Гофман і 

Н. Н. Фатов більш докладно зупиняються на цьому сюжеті: «йому не довіряли 

не через його легковажність, а берегли в ньому великого національного поета, 

честь Росії», - твердить М. Л. Гофман. 
773

 І далі у своїй праці автор розвиває 

досить цікаве положення, що певною мірою зводить нанівець попередній 

висновок: «Пушкін зірко передбачав майбутнє, і, знаючи, що рух декабристів 

заздалегідь приречений на невдачу, що він залишається ізольованим і, 

практично, нездійсненим», 
774

 не дуже поспішав приєднатися до таємних 

організацій декабристів. Цей висновок вступає у суперечність з матеріалами, 

які свідчать про бажання поета стати членом товариства. Заслуговує на увагу 

думка М. Л. Гофмана про станову обмеженість учасників руху, який був 

репрезентований виключно дворянами, 
775

 і що О. С. Пушкін передбачав, що 

їхня «загибель дасть свої плоди в майбутньому». 
776

 

Досить цікаву версію щодо цього висловив С. Я. Гессен. 3 травня 

1820 р. поет стає «особою політично неблагонадійною» і весь час перебуває під 

таємним наглядом. «У таких умовах прийняти Пушкіна до таємного товариства 

було б особливо грубим порушенням основних вимог конспірації. Залучити 

його до змови – це означало б навести шпиків на прямий слід таємного 

товариства». 
777

 

С. Я. Гессен висловив ще одне слушне зауваження: з питання, чому 

поета не прийняли до товариства декабристів. Він радив провести «спеціальне 

дослідження» і не вирішувати його «мимохідь». 
778

 

У ряді студій дослідники, використовуючи фрагменти листів 

О. С. Пушкіна до В. О. Жуковського, А. А. Дельвіга, П. А. Вяземського, 

аналізують душевний стан поета, його вболівання за долю декабристів, що були 
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під слідством, відзначають, що він «доходить до відчаю» після страти 5 і 

заслання 120 «друзів, братів, товаришів». 
779

 

Перу Ю. Г. Оксмана належить невелике за обсягом, але глибоке за 

змістом дослідження, в якому автор розглядає історію виникнення у 

О. С. Пушкіна ідеї написання «Повісті про прапорщика Чернігівського полку», 

її подальшу долю. Дослідник схиляється до думки, що у фабулу майбутньої 

повісті поет поклав історію життя меншого брата С. І. Муравйова-Апостола –

 Іполита, який у 1825 р. закінчив кадетський корпус і був направлений до 

Тульчина. Цінність праці Ю. Г. Оксмана у тому, що він, по-перше, дає історію 

виникнення задуму, а, по-друге, наводить його задум цілком, чого не робили 

дореволюційні дослідники. 
780

 Але цю розвідку ми лише розглядаємо, як таку, 

де окреслено деякі сюжети важливої теми «О. С. Пушкін – історик руху 

декабристів». 

Є ще невелике за обсягом дослідження М. С. Ашукіна, 
781

 що уточнює 

версію М. О. Лернера, в якому він робить спробу з’ясувати, а що ж то за п’ять 

скіпок лежало у чорному ящикові, який зберігався у родині князя 

П. А. Вяземського. М. О. Лернер 
*
 писав, що ці скіпки О. С. Пушкін і 

П. А. Вяземський відщипнули від дерева, яке росло на могилі п’яти страчених 

декабристів на о. Голодай. М. С. Ашукін, співставивши ряд нових фактів, 

приходить до висновку, що це, напевно, скіпки, які поети відламали від 

помосту ешафоту, на якому були повішені видатні діячі декабристського 

руху. 
782

 

Дослідники цікавились і недостатньо вивченим питанням –

 О. С. Пушкін і сім’я Раєвських. У праці професора Б. Соколова аналізується 

ставлення поета до М. М. Раєвської (Волконської), в яку, до її одруження, був 

закоханий поет і який зберіг до неї теплі почуття і після її від’їзду до Сибіру за 

чоловіком-декабристом. 
783

 Цю тезу обстоювали й інші вчені-пушкіністи, 

зокрема, П. Є. Щеголєв і М. О. Гершензон. Новим у праці Б. Соколова є те, що 

автор через вірші поета розкриває повагу поета до М. М. Волконської, а також 

до її близьких. Дослідник твердить, що М. О. Гершензон помилявся, вбачаючи 

в образі кн. М. А. Голіциної «північну любов» поета, що саме М. М. Раєвська 

була прообразом її. 
784

 

                                                 
779

 Гладкий А. А. С. Пушкин в ссылке в селе Михайловском и казнь декабристов (По 

новоизданным Пушкинским Домом писем поэта) // Красная панорама. - 1928. - № 3. - С. 7. 
780

 Оксман Ю. Г. Повесть о прапорщике Черниговского полка (неизвестный замысел 

Пушкина) // Звезда. - 1930. - № 7. - С. 217-222. 
781

 Ашукин Н. С. Пушкинские реликвии // Красная нива. - 1927. - № 7. 
*
 Зокрема, М. О. Лернер вважав, що роль О. С. Пушкіна в русі декабристів «була 

мізерна і швидше декабристи впливали на нього, ніж навпаки» // Каторга и ссылка. - 1925. - 

№ . - С. 286. 
782

 Лернер Н. Таинственные щепочки (Из истории отношений Пушкина и 

декабристов) // Каторга и ссылка. - 1931. - № 6. - С. 181. 
783

 Соколов Б. Кн. Волконская и Пушкин. - С. 15. 
784

 Там само. - С. 22. 



182 

 

Деякі «рисочки» до розкриття стосунків сім’ї Раєвських і О. С. Пушкіна 

додала М. В. Нєчкіна. Відштовхуючись від спогадів Д. Є. Остен-Сакен, вона 

переконує читача в тому, що другом поета був Микола Раєвський, «а не 

Олександр», якого О. С. Пушкін «боявся». 
785

 

Аналізували дослідники, щоправда дуже поверхово, і стосунки поета із 

членами окремих таємних декабристських організацій. Наприклад, С. Я. Гессен 

розглянув епізод зустрічі О. С. Пушкіна і декабристів М. Ф. Орлова, 

І. Д. Якушкіна і інших у Кам’янці. 
786

 Зустріч «першого декабриста» 

В. Ф. Раєвського і висланого у Кишинів О. С. Пушкіна змальовують 

підготовлені матеріали й коментарі Ю. Г. Оксмана, де наводяться фрагменти 

обговорення ними одного із віршів про Наполеона. 
787

 Стосунки поета і членів 

Північного товариства мимохідь зачіпає М. М. Дружинін у монографії, 

присвяченій М. М. Муравйову. 
788

 

Не зупиняючись докладно на літературних зв’язках О. С. Пушкіна і 

декабристів-літераторів, ми відзначимо лише деякі їхні аспекти: відтворення у 

Х главі «Євгенія Онегіна» долі декабристів, джерела написання цієї частини, її 

історія. Ось далеко неповний перелік аспектів, над якими працювали історики й 

пушкіністи цього часу. 
789

 Заслугою Б. В. Томашевського є те, що він перший 

відновив «кінцевий» «текст глави», 
790

 тим самим поклавши кінець довільному 

прочитанню законспірованої Х глави поеми. З цікавою розвідкою виступив 

Б. С. Мейлах, звернувши увагу на відмінності у поглядах декабристів-

літераторів і поета на значення літератури, її ролі у суспільстві. Автор 

підкреслює головне, що об’єднувало їх – висока оцінка літератури як засобу 

впливу на формування суспільної думки. 
791

 

Література, присвячена темі «Декабристи і О. С. Пушкін», пронизана, 

часом, гострими дискусійними судженнями. Ми наведемо лише один приклад, 

який засвідчить безкомпромісну боротьбу дослідників навколо, на перший 

погляд, незначного аспекту – хто автор вірша «Чаадаєву?». Найбільш гостра 

дискусія точилася між М. Л. Гофманом і Л. П. Гроссманом. Ще у 1916 р. 

перший поставив під сумнів тезу, що автором цього твору є О. С. Пушкін. За 

радянської доби він не раз звертав увагу дослідників на це. І в серпні 1924 р. 

М. Л. Гофман виступив із доповіддю «Пушкін і Рилєєв» перед членами 

Товариства літераторів у Коктебелі, яка згодом була надрукована у журналі. 
792
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У цьому дослідженні М. Л. Гофман доводить, що автором вірша «Чаадаєву» є 

не хто інший, як К. Ф. Рилєєв. 

Проти цієї тези виступив Л. П. Гроссман, який, за матеріалами спогадів, 

листування, чорнових рукописів О. С. Пушкіна доводить протилежне. 

Л. П. Гроссману, як і М. О. Лернеру, довелося погодитися із опонентом, що ще 

за життя великого поета Росії йому приписувалися вірші, авторами яких він не 

був, 
793

 але твір «Чаадаєву?» («Любви, надежды, тихой славы»), безперечно, був 

написаний О. С. Пушкіним. 
794

 Розглядаючи дискусію між М. Л. Гофманом і 

Л. П. Гроссманом, як і наведені ними документальні матеріали, на нашу думку, 

слід підтримати концепцію М. Л. Гофмана. Вона більш аргументована й 

логічна. 

Необхідно зупинитися й на аспектах теми, які, щойно були поставлені. 

Серед них питання «Декабристи і М. В. Гоголь». У сьомому нарисі 

М. В. Нєчкіної «Чорноока Россет» наведені матеріали про допомогу 

М. В. Гоголю, яку він отримав від царя на прохання племінниці декабриста 

М. І. Лорера О. О. Смирнової-Россет. 
795

 Про знайомство племінниці декабриста 

С. Г. Волконського княгини В. М. Рєпніної з В. М. Гоголем констатує 

М. С. Возняк. 
796

 Можна припустити, що через княжну М. В. Гоголь дізнався 

дуже багато про Т. Г. Шевченка. З великим жалем відзначаємо, що це питання й 

до цього дня залишається не вивченим, як і в цілому тема «декабристи і 

Гоголь». До недостатньо дослідженого аспекту цієї теми відноситься питання 

«О. С. Пушкін – історик руху декабристів». Цю лакуну спробував заповнити 

Г. В. Вернадський. Він за кордоном, у Празі, опублікував дві праці, в яких 

спробував показати внесок поета у вивчення повстання декабристів у 

столиці. 
797

 

Значне місце у декабристознавчій літературі цих років відведено 

проблемі «Декабристи і Шевченко». Дворянські революціонери і Великий 

Кобзар – представники першого етапу визвольного руху народів Росії. 

Декабристи стояли біля його зародження, син України репрезентує 

революційно-демократичну думку. Це ще раз підкреслює правильність 

висновку В. І. Леніна про те, що революційно-демократична традиція 

зародилася саме на першому етапі визвольного руху в Росії, 
798

 успадкувала й 

розвинула передові ідеї декабристів: боротьбу за скасування кріпосного права і 

повалення самодержавства. 

Тарасу Григоровичу Шевченку йшов одинадцятий рік, коли царат 

розгромив повстання перших революціонерів Росії. Микола І та його підручні 
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робили все, щоб із свідомості російського суспільства витравити навіть 

найменшу згадку про декабристів. Але це їм так і не вдалося. Можна 

припустити, що Великий Кобзар уперше довідався про декабристів наприкінці 

30-х, або на початку 40-х років ХІХ століття, коли навчався в Академії 

мистецтв у Петербурзі. Героїчні образи провісників свободи полонили 

українського поета і він не розлучався з ними до кінця свого життя. 

Глибокою узагальнюючою працею з проблеми «Декабристи і 

Шевченко» у свій час була монографія професора Київського ІНО з 1920 р., 

оригінального поета, блискучого критика Павла Петровича Филиповича 

(1891-1937). 
799

 Напередодні 100-річного ювілею повстання декабристів він 

опублікував статтю, яку згодом розширив і видав окремою книгою. 
800

 

Невелике, але глибоке дослідження П. П. Филиповича отримало широку й 

позитивну рецензуру. В одній із рецензій відзначалося ретельне опрацювання 

П. П. Филиповичем зібраного матеріалу «для з’ясування зв’язків революційних 

мотивів поезії Шевченка з політичною лірикою й епікою декабризму». 
801

 

Інший рецензент констатував, що автор зібрав усі можливі фактичні дані, які 

висвітлюють зацікавлення Т. Г. Шевченка декабристами. 
802

 

П. П. Филипович, як і рецензенти його праці, прагнули визначити 

питання теми й сутність їх вивчення. На нашу думку, слід виділити кілька 

питань, з яких у той час велося дослідження проблеми «Декабристи і 

Т. Г. Шевченко». Це, по-перше, ідейний вплив декабристів на поета; по-друге, 

відображення революційної боротьби «апостолів свободи» у творчості 

Великого Кобзаря; по-третє, джерела, з яких великий український поет черпав 

відомості про декабристів. 

Чи дали відповідь на всі ці запитання дослідження радянських істориків 

і літературознавців, що вийшли в 1917 – у першій половині 1930-х років? Якщо 

так – то якою мірою? Безумовно, отримати нині повну відповідь на них немає 

змоги, оскільки ця проблема ще не стала темою спеціального історіографічного 

дослідження, а деякі твори ще не поповнили відкриті фонди бібліотек. 

Ідейний вплив декабристів на Т. Г. Шевченка – тема, що передбачала 

вивчення цілого комплексу питань. Вплив літературних творів декабристів-

літераторів на поетичну творчість Кобзаря посідає домінуюче місце у 

дослідженнях періоду становлення радянського літературознавства і радянської 

історичної науки. Нажаль, літературознавці В. Щурат, О. К. Дорошкевич, як і 

історик Д. І. Багалій, лише констатували цей вплив, мало уваги приділяючи 

виявленню конкретних шляхів і форм впливу, не визначили, які літературні 

твори декабристів найбільше любив Т. Г. Шевченко, що запозичив у них. 
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Виняток становить праця П. П. Филиповича, де він паралельно досліджує 

вчинки героїв творів К. Ф. Рилєєва і Т. Г. Шевченка. Зокрема, автор проводить 

паралель між героєм Шевченківської «Тризни» з рилєєвським Войнаровським. 

Шевченко добре знав творчість К. Ф. Рилєєва, «цитував вільно по пам’яті –

 любив поему («Войнаровський» - Г. К.) ще раніше, що впливало і на власні 

твори Кобзаря». 
803

 Про вплив творчості К. Ф. Рилєєва на українського поета 

писали й інші дослідники. 
804

 

У наукових працях Є. С. Шабльовського, 
*
 О. К. Дорошкевича, 

О. В. Багрія також йдеться мова про те, що Кобзар добре знав творчість і 

життєвий шлях декабристів. 
805

 У багатьох своїх творах Т. Г. Шевченко («Сон», 

«Тризна», «Неофіти») змальовує трагічну долю дворянських революціонерів, 

підкреслює вплив їхніх ідей на розвиток суспільної думки в Росії. У зв’язку з 

цим з’явилася гіпотеза про те, що Т. Г. Шевченко мав намір «написати цілу 

поему про декабристів». 
806

 П. П. Филипович і О. В. Багрій роблять висновок, 

що це і є «Неофіти». 
807

 І. Айзеншток, не применшуючи значення цього 

«цікавого твердження», визнає за ним право гіпотези. 
808

 П. П. Филипович, 

звичайно, правий, але лише в тому, що Т. Г. Шевченко в поемі «Неофіти» 

конкретно не називає імен декабристів, але її сюжети ототожнюються з 

подвигом апостолів свободи, засланих до Сибіру. Погоджуємося ми також і з 

І. Айзенштоком в тому, що не можна підправляти Т. Г. Шевченка, як це робить 

П. П. Филипович, вносячи в рядки поеми власну ремарку: «Вони (декабристи) –

 брати і християни». 
809

 

Відзначимо і дослідження Є. С. Шабльовського, де він прагне 

простежити історію спадкоємності революційних ідей декабристів і наступних 

поколінь борців. Учений твердить, що у 1825 р. встановлюється тісний зв’язок 

декабристів із солдатськими масами, з селянством. Найбільших успіхів у цьому 

досягли члени Товариства об’єднаних слов’ян, тактика яких, на думку 

Є. С. Шабльовського, «була революційна», а вони вірили в маси, розраховували 

на них. Саме до цього лівого крила декабристів, до Пестеля, Борисова, 

Сухинова, Андрієвича, найближче стояв Шевченко.
810

 Не все в цій цитаті 

правильно, не було серед декабристів «лівого» і «правого» крила, не 
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сподівалися декабристи на підтримку селян у відкритому двобої з царатом. 

Протее, такі помилкові погляди притаманні не лише Є. С. Шабльовському. 

Вони були характерні і для інших вчених, наприклад, для Д. І. Багалія, 

М. Н. Покровського 
811

 та ін. 

Надзвичайно важливою проблемою, над якою активно працювали 

історики й літературознавці, була «Декабристи і видатні письменники Росії». 

Вчені звернули увагу на ряд її питань, серед яких ми розглянемо: 

Л. М. Толстой, Ф. М. Достоєвський, О. С. Грибоєдов і декабристи; батьки-

декабристи і діти – О. І. Герцен та М. П. Огарьов та ін. 

Питання «Декабристи і О. С. Грибоєдов» ще у дореволюційній 

літературі висвітлювалося частково П. Є. Щоголєв (1877-1931) – російський і 

радянський історик і літературознавець, активний учасник революційного руху 

у 1903 р. і 1905 р., опублікував документальні матеріали про зв’язки 

декабристів і автора «Горя з розуму». У 1926 р. ці праці, значно розширені, 

будуть перевидані. 
812

 В Україні до цієї проблеми у свій час звертався 

В. М. Базилевич, залишивши невеличку кишенькову книжечку. 
813

 

П. Є. Щеголєв публікує матеріали про арешт О. С. Грибоєдова у справі 

декабристів, про роль генерала Єрмолова у знищенні компрометуючих паперів 

поета, про дорогу до Північної Пальміри, про перші дні перебування 

драматурга на Головній гауптвахті. Висвітлення цих сюжетів автором не 

викликає якихось заперечень, оскільки подані вони на основі глибокого знання 

документів. 

Розглянувши «план захисту», обраний О. С. Грибоєдовим, історик 

прийшов до вірного висновку, що поет правильно зорієнтувався і визнавав 

лише те, що було цілком зрозумілим: «визнавав чисто літературні знайомства з 

Бестужевим, Рилєєвим та Оболенським», йдучи «середнім шляхом між 

ствердженням і запереченням: не заперечуючи свого вільнодумства, він 

наполягав на своєму незнанні про існування й цілі товариства». 
814

 

Дискусійним є сюжет про належність О. С. Грибоєдова до таємних 

товариств. Декабристи К. Ф. Рилєєв, О. О. Бєстужев, О. І. Одоєвський, 

підкреслює П. Є. Щоголєв, «рішуче заперечували належність Грибоєдова до 

таємного товариства», 
815

 що декабристи «не прагнули й залучити його до 

змови, яка швидше за все могла мати дуже поганий кінець», 
816

 бо берегли 

драматурга. Якщо прийняти точку зору П. Є. Щоголєва про «дуже недостатній 

результат змови», то запитується, чому ж йшли на ризик декабристи? Це 

твердження не переконливе, штучне і потребує іншого обгрунтування. 
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П. Є. Щоголєв, аналізуючи документальні матеріали, прийшов до 

висновку, що О. С. Грибоєдов «був справді прийнятий до товариства за кілька 

днів до свого від’їзду з Петербурга». Його участь у товаристві, швидше за все, 

була чисто номінальна. Можливо, при від’їзді йому дали деякі доручення в 

Києві до членів Південного товариства». 
817

 

Питання «Л. М. Толстой і декабристи» у роки становлення 

декабристознавства не отримало належного розвитку. У ці роки видано лише 

кілька невеликих студій: літературознавця, доброго знавця життя й творчості 

О. С. Пушкіна, М. О. Цявловського та історика Б. Є. Сироєчковського. В основу 

їхнього написання були покладені листи письменника до декабристів 

П. М. Свистунова і О. П. Беляєва. У цих дослідженнях були поставлені 

історіографічні проблеми, які й до сьогодні добре не вивчені. Серед них: 

особисті стосунки Л. М. Толстого із декабристами; праця письменника над 

романом «Декабристи»; його ставлення до декабристського руху в цілому. 

Вивчаючи перший аспект, дослідники констатували взаємний інтерес 

письменника до декабристів і навпаки, свідченням чого є зустрічі у Москві й 

Петербурзі. Конкретно згадуються зустрічі Л. М. Толстого з декабристами 

П. М. Свистуновим, О. П. Бєляєвим, М. І. Пущиним, Д.І.Завалішиним. 
818

 Із 

листа П. М. Свистунова від 10 листопада 1881 р. видно, що письменник 

зустрічався з М. І. Муравйовим-Апостолом, а М. О. Цявловський пише: 

«Толстой бував у нього і брав записки його товаришів». 
819

 

Письменник, твердить історик Б. Є. Сироєчковський, зустрічався із 

дітьми декабристів: у Петербурзі з донькою К. Ф. Рилєєва і «почув від неї 

багато цікавого», із С. М. Бібіковою, дочкою М. М. Муравйова, «яка дуже 

багато розповідала і показувала». 
820

 

Дослідники відзначають сталий інтерес Л. М. Толстого до декабристів. 

Ще у 60-ті роки ХІХ ст. він працював над збиранням матеріалів про 

дворянських революціонерів, задумавши написати роман «Декабристи». У 

1878-1879 рр., коли випала нагода особисто зустрітись із декабристами, 

письменник охоче йшов на це. 

У останні місяці 1863 р. він «почав писати повість з відомим напрямком 

і героєм, що мав бути декабристом, який повертається з сім’єю в Росію». 
821

 Він 

таки написав три розділи, де розповідалося про повернення у 1856 р. із Сибіру 

Петра Івановича Лабазова (П’єра Безухова, - пише Б. Є. Сироєчковський). 

Толстой перейшов до попереднього періоду його життя – до 1825 р., не 

                                                 
817

 Там само. - С. 114-115. 
818

 Сыроечковский Б. Три письма Л. Н. Толстого к декабристу П. Н. Свистунову // 

Каторга и ссылка. - 1924. - № 6. - С. 237. 
819

 Цявловский М. Письма декабриста П. Н. Свистунова и А. П. Беляева к 

Л. Н. Толстому // Тайные общества в России в начале ХІХ столетия. - С. 204. 
820

 Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. - 2-е изд. - М., 1915. - С. 114-147; 

Сыроечковский Б. Три письма Л. Н. Толстого... - С. 237. 
821

 Грузинский А. Е. Первый период работ над «Войной и миром» // Голос 

минувшего. - 1923. - № 1. - С. 92. 



188 

 

написавши про це нічого, «опускається ще нижче, до часів двадцятого року». 
822

 

Дослідник пояснив, чому Л. М. Толстой так і не написав цього твору. 

Не написав Л. М. Толстой і роман «Декабристи». Б. Є. Сироєчковський 

коротко зупиняється на причинах: «Толстой не дістав доступу до потрібних 

матеріалів; інша, більш глибока, і, треба гадати, основна, полягала в тому, що 

Толстой за самою суттю свого світогляду ні в шістдесятих, ні в семидесяті 

роки, ні пізніше не міг знайти в собі цілковитого співчуття тому, що було 

головним в історії декабристів, їхній змові й повстанню», 
823

 оскільки 

Л. М. Толстой 1825 р. назвав «епохою нещасть і помилок героя». 

Історію писання Л. М. Толстим роману «Декабристи» у 60-тих роках 

ХІХ ст. також досліджував О. Є. Грузинський. Його студія написана на основі 

глибокого вивчення листів і чорнових сюжетів письменника. Автор спробував 

встановити початок праці над новим романом: «1863 чи 1856 р.?» і прийшов до 

висновку, що повернення у 1856 р. декабристів із сибірського заслання 

зацікавили Л. М. Толстого як «миколаївських мучеників». Саме у цей час у 

нього й виникла «перша іскра задуму».  
824

 

Грунтовно вивчивши творчу лабораторію великого російського 

письменника першої половини шістдесятих років ХІХ ст., О. Є. Грузинський 

стверджує, що початок праці над романом «Декабристи» припадає на жовтень 

1863 – вересень 1864 років, коли письменник активно розпочав «попередню 

роботу глибокої оранки того поля», на якому він вимушений був сіяти. 
825

 

Аналіз висновків радянських вчених із цього питання дає змогу зробити 

певні узагальнення: Б. Є. Сироєчковський, політизувавши його, прийшов до 

зовсім неправильного висновку, що, мовляв, неспівпадання поглядів 

декабристів і письменника стали причиною праці над романом «Декабристи». 

Ближче до істини був О. Є. Грузинський, який, проаналізувавши чорнові 

варіанти записок Л. М. Толстого, показав складний пошук матеріалу епохи, і 

муки над його опрацюванням, але він так і не визначився, чому письменник, 

працюючи над романом «Декабристи», перевів його у художнє полотно «Війна 

і мир». 

Підводячи підсумок вивчення цього питання, слід констатувати, що 

воно було лише поставлене молодим радянським декабристознавством, а 

визначені аспекти лише окреслені й залишилися нерозробленими. 

Не менш активно вивчалося питання «декабристи і 

Ф. М. Достоєвський». Центром його вивчення стає Одеса. Тут працювали такі 

відомі літературознавці, як Л. Г. Гофман, Л. Д. Гроссман, історик Ю. Г. Оксман 

та інші. Вони досліджували стосунки Ф. М. Достоєвського, відомого не лише 

письменника, а й петрашевця, з декабристами; ідейний вплив дворянських 

революціонерів на нього, його ставлення до ідейної спадщини та революційної 

боротьби споборників святої волі. 
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Уперше Ф. М. Достоєвський зустрівся з дружинами декабристів у 

Тобольській в’язниці. Там він мав розмову із Н. Д. Фонвізіною, 

П. Є. Анненковою, отримав від них матеріальну й духовну підтримку, 

декабристки подарували йому біблію, у палітурку якої вклеїли гроші. Цю святу 

книгу письменник передав у спадок своєму сину. 
826

 

Допомогу петрашевцям, зокрема, і Ф. М. Достоєвському, подавали 

декабристи І. О. Анненков, П. М. Свистунов, «два Пушкина». Л. Г. Гофман 

вважає, що збирали гроші і речі О. М. Фонвізін, доктор Ф. Б. Вольф і 

С. М. Семенов. Особливу увагу літературознавець звернув на стосунки 

Ф. М. Достоєвського із Н. Д. Фонвізіною – «єдиною людиною, якій вдалося 

налагодити листування з Достоєвським, ще коли він був в Омському 

острозі». 
827

 На превеликий жаль, із цього дослідження ми так і не довідуємося 

про зміст цього листування, де воно зберігається зараз. 

Дослідники зазначали допомогу декабристів петрашевцям, зокрема, 

Ф. М. Достоєвському в омський період його життя. Та, нажаль, цей сюжет –

 гола констатація, де відсутній фактичний матеріал. 

У літературі цього періоду немає єдиної думки щодо ідейного впливу 

декабристів на формування світогляду Ф. М. Достоєвського. Л. Г. Гофман 

вважає, що спілкування дворянських засланців-революціонерів із 

письменником «стало поворотним пунктом в еволюції світогляду письменника 

від утопічного соціалізму до християнського народництва». 
828

 

Протилежної думки дотримується Є. Б. Покровська, яка твердить, що 

«У першому періоді, до заслання, Достоєвський ближче за духом до 

декабристів, хоч і мало знав про них, ніж у другому, коли у зв’язку із загальним 

своїм світоглядом, поставився негативно до декабристів». На думку дослідниці, 

декабристи – це представники «поганого» дворянства, що вміли 

перелицьовувати різні західноєвропейські ідеї. 

Невідомо, якими матеріалами користувалася Є. Б. Покровська, 

висунувши ці просто-таки сміхотворні положення. Адже вона сама наводить 

слова письменника-петрашевця, який, порівнюючи російських соціалістів-

утопістів із декабристами, писав: «І ті й інші належали безперечно цілком до 

одного й того ж панівного, «барського», так би мовити, суспільства». 
829

 Не 

витримує критики ще одне твердження дослідниці: декабристів не хвилювали 

соціальні питання, «не мали для них домінуючого значення»; тоді як 

петрашевці – виразники «утопічного або теоретичного соціалізму» – були його 

виразником. 
830
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Спірною є й думка Є. Б. Покровської про те, що петрашевці, а звідси і 

Ф. М. Достоєвський, були учнями французьких соціалістів-утопістів Сен-

Сімона і Фур’є, а ось декабристи не зазнали такого впливу. Це спростовують 

факти, наведені Б. Є. Сироєчковським, який пише, що М. С. Лунін, живучи в 

Парижі у 1816-1817 рр., зустрічався із Сен-Сімоном, і під впливом його ідей 

сформувався його світогляд. 
831

 

Таким чином, можна констатувати, що питання «декабристи і 

Ф. М. Достоєвський» було поставлено в радянському декабристознавстві, 

зроблено спробу його дослідження. Проте ряд дискусійних сюжетів свідчать 

про те, що дослідники мають мало документальних матеріалів про зв’язки 

письменника з декабристами, іноді однобічно використовуючи окремі 

негативні відгуки петрашевців про декабристів і їхні ідеї. 

Отже, аналіз літератури, в якій висвітлювалися окремі сюжети стосунків 

декабристів з видатними представниками суспільного й літературного 

середовища народів Росії 20-60-х років ХІХ ст., свідчить, що деякі питання цієї 

теми були поставлені ще до 1917 р. У роки становлення радянського 

декабристознавства найбільшою увагою користувалися такі проблеми: 

декабристи і літературний процес Росії їхніх днів; декабристи і О. С. Пушкін, 

О. С. Грибоєдов, Ф. М. Достоєвський та Л. М. Толстой. Заслуговує особливого 

відзначення вивчення мало розроблених проблем «Декабристи і 

Т. Г. Шевченко» і «Декабристи і О. І. Герцен та М. П. Огарьов». Загальною 

рисою всіх праць є глибока документальна аргументована оцінка цих проблем, 

наявність спірних думок, що дозволяло сподіватися на подальшу їхню розробку 

в наступний період – з другої половини 1930-х до середини 1950-х років. 
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ВИСНОВКИ 
Як бачимо, з кінця 1910-х до середини 1930-х рр. декабристознавство 

розвивалося за складних соціально-політичних обставин в країні. Була знищена 

дореволюційна система оствініх й науково-дослідних установ і разом з цим 

багато в чому втрачені традиції вивчення декабризму. Але виникнення нових 

закладів, поява історичних товариств, видання нової періодики поступово 

створили необхідні умови для розробки проблем вітчизняної історії, в тому 

числі й руху декабристів. До того ж значна кількість дослідників старої школи 

продовжували плідно працювати незважаючи на суспільні катаклізми, і зуміли 

виховати цілу плеяду талановитих учнів. 

Першочерговим завданням вчені цього періоду вважали розширеня 

джерельної бази з питань декабризму. Започатковано серійний корпус 

«Восстание декабристов. Материалы», якому опубліковано багато звірених з 

оригіналами, забезпечених науковим коментарем слідчих справ «споборників 

святої волі». Вперше побачили світ численні матеріали з епістолярної і 

мемуарної спадщини декабристів. Джерелознавчі публікації кінця 1910-х –

 середини 1930-х рр. відрізняються не тільки повнотою, адже в переважній 

більшості випадків були відновлені забороненя царською цензурою місця, але з 

глибокими інформативними студіями вчених, що їх спеціально готували до 

видань. Опубліковані документи одразу ж використовували дослідники, що 

дозволило по новому підійти до вивчення ряду аспектів руху декабристів. 

В науковій та науково-популярній літературі розглядалися такі важливі 

проблеми, як суспільно-економічні та політичні передумови виникнення 

декабризму, джерела формування ідеології дворянських революціонерів, історія 

окремих таємних організаціх. Найбільш плідно розроблялилися питання 

збройного виступу на Сенатській площі в Петербурзі і повстання 

Чернігівського піхотного полку на Київщині. Аналіз деяких проблем, зокрема 

слідство і суд над декабристами, декабристи і Сибір, був тільки розпочатий. 

Дослідники звернулися до вивчення такої складної і багатогранної теми, як 

декабристи і літературні процеси в Росії у ХІХ ст. З’явилися також перші 

публікації історіографічного характеру. Важливою особливістю студій даного 

періоду є їх гостра полемічна спрямованість. Проте не можна не погодитися з 

тим, що «незважаючи на численність наукових праць, що вийшли у 

1918-1934 рр., особливо у зв’язку із сторіччям повстання 1825 р., усі вони 

більшою чи меншою мірою відображали на собі вплив концепції 

Покровського», 
832

 яка, як ми вже підкреслювали вище, не в усьому була вірна. 

Вагомий внесок у вивчення питань декабристського руху зробили 

українські дослідники. Вони провели величезну роботу по виявленню, 

збиранню й публікації документальних, мемуарних джерел, які зберігалися в 

актосховищих України. Вчені республіки висунули оригінальну і самобутню, 

хоча й суперечливу теорію «українського декабризму», позитивним моментом 

якої є, зокрема, намагання показати вплив природних, економічних, соціальних 
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та культурних факторів регіону на формуваня світогляду членів таємних 

організацій, які діяли на півдні Російської імперії. На жаль, сталінські репресії 

1930-х рр. надовго затримали розвиток української декабристознавчої школи. 

Таким чином, з кінця 1910-х до середини 1930-х рр. досить плідно 

розроблялися основні питання руху декабристів. Проте все ще вузькою 

залишалася джерельна база, багато матеріалів ще не були впроваджені в 

науковий обіг. Часто-густо виклад матеріалу був хронікально-описовим. В ряді 

наукових і особливо науково-популярних праць можна помітити неточності, 

поспішні й необґрунтовані висновки, подекуди тенденційне висвітлення тих чи 

інших проблем. І все ж на нашу думку, в цілому дослідження зазначеного 

періоду створили сприятливі умови для подальшого більш глибокого аналізу 

декабризму і його місце в історії. 
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