
Катерина Друга як джерело українського «сепаратизму» 

 

1. Передмова. 

     У батьки Господь мені дав українця та росіянку, я щиро вдячний їм за виховання та право жити 

на цій землі. Як син двох народів, іноді жартівливо називаю себе Напівельфом та дозволяю собі 

дивитися на сучасне їхнє криваве змагання з двох сторін одразу: моя російська та українська 

половинки вступають у суперечку, з якої випливають досить часто зовсім несподівані висновки. 

     Ця критична замітка присвячена їх знайомству з роботою Миколи Ульянова «Происхождение 

украинского сепаратизма». Під час читання російська половинка душі єхидно посміхалася й казала 

українській половинці: „Я ж казала, що термін «Україна» вигадали поляки на середині 

дев'ятнадцятого століття, щоб єдиний російський народ розділити“. Опонентка не менш єхидно 

відповідала:  „Тоді чому голландський гравер Гондіус на портреті Богдана Хмельницького у 1651 

році зробив напис  «Війська Запорізького Старший, Війни Холопської та Повстання Козаків 

Зачинатель та Селян Українських Вождь?»  Чому слово «Україна» зустрічається у піснях Марусі 

Чурай, вірші, автором якого вважається гетьман Іван Мазепа та не тільки там?“ 

      Палкі суперечки спалахували після ознайомлення з кожною главою книги М. Ульянова. Єдине, 

на чому одразу зійшлися обидві частинки душі, це вкрай негативна оцінка глави, яка була 

присвячена творчості Тараса Шевченко: „Або автор просто бреше, або ми з ним різних Шевченків 

читали. Як можна було написати, що його не хвилювала доля кріпосного люду, з якого він сам 

вийшов??“ 

 

А онде під тином 

Дитина голодна, обірвана, мре, 

А мати пшеницю на панщині жне! 

(Поема «Сон» Т. Шевченка) 

 

Або загальновідоме 

 

Возвеличу 

Малих отих рабів  німих. 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю Слово. 

 

     Нагадаю: у той час кріпосне право дуже часто, не кривлячи душею, називали рабством. І 

Пушкін, і Чаадаєв, і Герцен… І Шевченко.   

     Несправедливими визнали обидві половинки душі звинувачення Кобзаря автором 

«Происхождения украинского сепаратизма» у надмірній ідеалізації козацтва. Вона зустрічається 



лише у ранній поемі «Гайдамаки». Далі зустрічаємо різнопланові оцінки поетом козацтва, в тому 

числі: 

 

«У нас воля виростала, 

Дніпром умивалась, 

У голови гори слала, 

Степом укривалась!» 

Кров’ю вона умивалась, 

А спала на купах, 

На козацьких вольних трупах, 

Окрадених трупах! 

Подивіться лишень добре, 

Прочитайте знову 

Тую славу. Та читайте 

Од слова до слова, 

Не минайте ані титли, 

Ніже тії коми, 

Все розберіть... та й спитайте 

Тойді себе: що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків? 

Ким? за що закуті?.. 

То й побачите, що ось що 

Ваші славні Брути: 

Раби, подножки, грязь Москви, 

Варшавське сміття — ваші пани  

Ясновельможнії гетьмани. 

Чого ж ви чванитеся, ви! 

Сини сердешної Украйни! 

Що добре ходите в ярмі, 

Ще лучше, як батьки ходили. 

Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, 

А з їх, бувало, й лій топили. 

Може, чванитесь, що братство 



Віру заступило. 

Що Синопом, Трапезондом 

Галушки варило. 

Правда!.. правда, наїдались. 

А вам тепер вадить. 

І на Січі мудрий німець 

Картопельку садить, 

А ви її купуєте, 

Їсте на здоров’я 

Та славите Запорожжя. 

А чиєю кров’ю 

Ота земля напоєна, 

Що картопля родить, — 

Вам байдуже. Аби добра 

Була для городу! 

А чванитесь, що ми Польщу 

Колись завалили!.. 

Правда ваша: Польща впала, 

Та й вас роздавила! 

 

 

     Простіше  кажучи, до високої планки з написом «Творчість Тараса Шевченко» Микола Ульянов  

навіть не дотягнувся, не те, щоб перестрибнути. І від злості нагидив під планкою. 

     Та ось робота пана Ульянова прочитана. Українська половинка задумливо питає: „Навіть якщо 

прийняти на віру слова автора, що ідеї української окремішньості, українського сепаратизму-

націоналізму були занесені ззовні, постає питання, чому вони прижилися. Бо ідеї – насіння, яке  не 

проростає у неготовому до їх сприймання ґрунті. Були вітії, які переконували донське козацтво у 

тому, що вони не є росіяни, а є окрема донська нація.  Серед козаків були відомі послідовники та 

прихильники цієї ідеї ( наприклад, отаман Краснов), але у маси мешканців Тихого Дону  вона не 

пішла, виявилася їм чужою. А нащадки українського козацтва ідею окремої від російської 

української нації прийняли. Хто ж підготував їх чубаті голови до такого ідейного повороту «геть від 

Росії»?“ 

     І тут несподіваний висновок: Україну до сприйняття ідей «сепаратизму» підготувала політика 

російських імператорів та імператриць. У першу чергу політика Катерини Другої. 

 

2. Про що промовчав пан Ульянов 



Оцінці діяльності козацтва автор «Происхождения украинского сепаратизма» присвятив 

декілька глав.  Вона вкрай негативна: бандити-грабіжники, вигодувані Диким Полем, одержують 

владу над Україною в часи Богдана Хмельницького й просто грабують її. Скасування козацької 

автономії  Катериною Другою поклало край цьому «ганебному явищу» і стан населення 

Гетьманщини від цього не погіршився. 

Що ж, у історії французського дворянства була кривава Варфоломієва ніч та релігійна війна. 

Дворянство Священної Римської імперії накликало на свої голови недолугим правлінням 

релігійну та селянську війни. Шляхта, король та олігархи Речі Посполитої докерувалися до того, 

що якийсь чигиринський  сотник забив перші цвяхи у труну польсько-литовської «сировинної 

суперімперії». 

У історії Росії була купа тиранів, один від одного кривавіших. А козача верхівка України 

докерувалась до Руїни. Що явно її не прикрашає в очах нащадків. Я повністю згоден з обуренням 

пана Ульянова, коли він описує корупцію та жадобу наживи козацької старшини. Та, 

заглибившись у опис гріховних рис козацьких полковників та гетьманів, пан Ульянов зовсім 

«забув» про рядове козацтво. Хто вони, що вони, їхній процент від населення, спосіб життя та 

прогодування в мирний час зовсім не описані. 

Виправимо цей недолік. Козацтво з'явилося на світ з необхідності відбивати напади 

кримських татар. Військо кримського хана було народним ополченням: кожен кримець мав 

зброю та був військовозобов'язаним. Проти багаточисельного ворога предки нинішніх українців 

виставили своє народне ополчення – козацтво. Від татар воно відрізнялось тим, що складало 

третину всього населення Гетьманщини або приблизно половину сільського населення. Жили 

козаки в основному по селах або невеликих містечках, у мирний час були землеробами, у 

воєнний – воїнами. Козачий полковник керував полком та усім населенням на території полку ( 

за виключенням великих міст з самоуправлінням ). Простіше кажучи, він був воєнним 

губернатором, що виправдовувалося постійною загрозою «візиту» татарської орди. 

Будучи учасниками Руїни, козаки самі ж від неї й страждали: палали їхні будинки, вони 

втрачали рідних та майно, гинули в боях … Тому між простими козаками та старшиною була 

певна неприязнь, а у чубаті голови не раз приходила думка: „А не краща було би, якби цар 

розігнав старшину й керував нами напряму, без гетьмана та полковників?“ Царська адміністрація 

уміло користувалася цією обставиною, поступово обмежуючи права гетьманських урядів. 

Нарешті Катерині Другій приходить у голову думка Гетьманщину взагалі скасувати, цей 

край під пряме керівництво взяти, переконати його мешканців у тому, що вони – росіяни й 

рештки самостійності з голів вигнати. Як би досягала цієї мети розумна керівниця? 

Вона звільнила би козацтво, як перед цим дворян, від обов'язкової військової служби, 

зберігши за ними особисту свободу. Замість полкових шкіл, у яких діти вчилися «неправильному 

малоросійському наріччю», відкрила би школи, у яких вчителі-великороси вчили би юних 

козачат, що їхня мова є діалект російської. І справа би пішла! Приблизно так «склеювали» 

різнодіалектну Францію французські уряди. 

Але імператриця мала спільну рису з козацькою старшиною – у першу чергу думала про 

грошовий прибуток. Вона закрила полкові школи, не запропонувавши нічого навзаєм, а козаків 

обернула або на державних рабів ( державних селян) або на рабів приватних осіб-поміщиків. 

Кров, пролита українським козацтвом у російсько-турецькій війні та інших воєнних операціях, 

зневажена, плата за неї – рабство. 

     М. Ульянов іронізує над обуренням частини козачої старшини закріпаченням козацтва, 

говорячи: „А самі полковники, що, нікого не закріпачували?“ Він навмисне «забуває», що у 

Гетьманщині випадки закріпачення саме козаків до відміни автономії  були одиничними. Бо, 

якщо обернути козаків на залежних селян en masse, хто ж напад татар на полковничі села відіб'є? 

За недопущенням закріпачення козаків стежила гетьманська канцелярія. Гетьмани 

розуміли: послаблення козацького війська приведе до татарського погрому та грізної ревізії з 

Санкт-Петербурга за його наслідками. Мовляв, куди гетьман та полковники дивилися, як 



пограбування краю татарами допустили? Тому полковники закріпачували біглих людей ( під час 

Руїни їх було багато й вони часто самі просили допомоги в обмін на залежність ), боржників, 

різного роду збіднілий люд і так далі. Але не козацтво! Звідси й обурення Капніста, виказане ним 

у «Оді рабству», на закріпачення його бойових товаришів. Якби Катерина ще й дрібну «загонову» 

шляхту Правобережжя України закріпачила, польська знать обурювалася би так само. Хоч вона 

сама володіла кріпаками! 

По-друге, вражав сам масштаб закріпачення. Одним Указом третину населення 

Гетьманщини з вільних людей на рабів обернути!! Це був не грім, ураган серед чистого 

післявоєнного неба! 

Уявіть собі: під час війни російський офіцер тобі руку потискав, козачою хоробрістю 

захоплювався. Настав мир і ти – раб. Можливо, того ж офіцера – його за сміливість не в раби 

обернули, а твоїм сільцем обдарували. 

Природнім бажанням вільних людей, раптово перетворених у рабів, є бажання здобути 

волю. Сила бажання прямо пропорційна ступеню експлуатації: чим більше невільників давлять-

б'ють, тим більше волі хочеться. І навпаки: якщо рівень експлуатації терпимий ( на чому 

наполягає автор «Происхождения украинского сепаратизма», заперечуючи бідування залежного 

селянства імперії ), з рабським станом можна змиритися й  не шукати собі іншого. 

То ж який  рівень експлуатації був у російській імперії – грабіжницький, над силу кріпаків, 

чи невеликий, стерпний? 

 

3. Свідки Олександр Герцен та Астольф де Кюстін 

 

У своїй повісті-автобіографії Олександр Герцен свідчить, що за три роки його заслання у 

Вятській губернії, де він працював чиновником, сталося три кривавих заворушення кріпосних 

селян. Що не рік – то кривавий бунт! Скільки було бунтів, які закінчились звичайним шмаганням 

непокірних, актів прихованої непокори, навмисного псування панського майна, втеч, крадіжок та 

інших спроб пригноблених селян відомстити кривдникам він навіть і не згадує – не піддається 

рахунку! 

Опишемо ж ці криваві заворушення. Бунт номер один: державним рабам ( вибачте, 

державним селянам ) Вятської губернії наказано з Санкт-Петербурга засіяти частину полів 

картоплею. Що це державні селяни, зрозуміло з контексту – поміщицьким селянам наказував 

поміщик, а не держава. Урожай зібрано. Приходить наказ привезти насіннєву картоплю до 

«центральних ям». Там вона й згнила. Весною наказ сіяти картоплю з цих ям. Чиновник зі столиці, 

відповідальний за розведення картоплі, почав брати хабарі з селян за дозвіл не садити гнилі 

картоплини у землю. Староста одного з сіл «дати на лапу» відмовився: 

- Ти сусідні села звільнив від посіву й нас повинен! Чим ми гірші? 

Обурений посяганням на свої права хабарника, чиновник викликав поліцію. Раби – за вила! 

Поліція відступила. Прийшли солдати. Сусідні села вступились за своїх. 

«Картопляний бунт» придушили великою кров'ю. Спроби чесних людей притягти 

хабарника до відповідальності завершились пшиком. 

Бунт номер два. Якийсь «грошовий мішок» дав хабар і одержав від держави у подарунок 

«незаселену необроблену землю». Але на ній орали державні селяни ( знову зрозуміло, чому саме 

вони – у поміщика відібрати землю було би набагато важче ). Селяни побачили, що від землі їх 

звільнили, але від платежів державі – ні. Вони написали скаргу. Їм нарізали землю з іншої сторони 

села – на болоті. Сіяти хліб на купинах селяни не вміли й знов почали скаржитися. Їм прирізали ще 



болота й захотіли злупити за послуги землевпорядників гроші. Ображені кріпаки платити 

відмовились. Спалахнув кривавий бунт – із залученням солдатів. 

Бунт номер три. Місцевий пристав знайшов у полі мертве тіло якогось непохмелюги й 

почав возити по селах, мовляв, біля вашого села знайшов. Давайте хабар, а то почну дізнання ( = 

буду сікти усіх жителів села ). У якомусь селі йому запропонували сто карбованців. Пристав 

вимагав двісті. Розлючені кріпаки замкнули його в хаті й піднесли до вікна стокарбованцеву 

купюру. Він вимагав іще сто. Хату підпалили й хабарник та ще двоє поліцейських згоріли… Ця 

справа дійшла аж до Сенату. 

Життя поміщицьких селян теж описано у Герцена.  Один з двох його дядьків був для своїх 

кріпаків жорстоким тираном. Він завів гарем з жінок-кріпачок. Над старшим сином так знущався, 

що той здійснив спробу самогубства. Уявляєте, як він знущався над безправними селянами! Він 

драв з них гроші навіть за довідки про здачу рекрутів від громади. У його садибі слуги розмовляли 

лише пошепки – боялися розгнівати. 

Бунт поміщицьких селян Поволжжя описаний у творі Астольфа де Кюстіна «Росія у 1839 

році». Те ж саме – сваволя-грабіж-бунт. Хто хоче, може ознайомитися з цим цікавим твором по 

інтернету.   

Тяжкий стан поміщицьких селян України описаний у повісті Нечуя-Левицького «Микола 

Джеря» та оповіданні Марка Вовчка «Інститутка». Чи варто далі наводити приклади? 

Що ж згадаємо іще Гоголя: уявляєте життя рабів Плюшкіна та Ноздрйова? 

 

4. Єдиний шлях до свободи 

Отже, колишні воїни-орачі стали рабами. Тягар експлуатації над силу, бажання звільнитися 

велетенське. Але як раби-кріпаки колишньої Гетьманщини бачили шлях до волі?  

Вони знали лише одне вільне життя – козаче. До нього  вони бажали повернутися.  Козаче 

минуле почало ідеалізуватися, вибрики гетьманської адміністрації були забуті. Хто їх ще пам'ятав, 

говорив: „Нас тоді ще жаліли! У нас при гетьманах воля була!“ 

Те, що жителі колишньої Гетьманщини – росіяни, їм ніхто не казав. Російських шкіл у селах 

не було, коли дитя бажало знати грамоту, його вчив місцевий дячок, який сам російської мови не 

знав. А батьки казали  малим дітям: „Ми – козачого роду!“ 

Бажання відновити козацькі права, природньо, викликало думки про атрибути козацтва: 

гетьмана, старшину та автономію. А обґрунтувати право на інше, ніж у Вятській губернії, життя, 

було просто: це ж великороси, вони так віками живуть. А ми – не росіяни, ми – козацтво! 

Залишилось лише замінити слово «козак» на «українець» , що й було зроблено. Ким – не 

важливо, хоч й інопланетянами. Не  з'явилося би це слово, прийшло би інше. Щоб не тільки 

козачих дітей, але й усе населення Малоросії охопити й для усіх автономії вимагати.  

От у цьому й була відмінність між станом українських та донських козаків: останнім 

вистригли козацькі  привілегії «під нуль», але свободи не відібрали! Після серії заворушень вони 

примирились зі своїм станом та повернення колишньої автономії не вимагали. Орати там треба, 

сіяти. На своєму полі, для себе, коханого.  

У українського козацтва привілегії та автономію відняли разом зі свободою. Тому колишні 

козаки вимагали їх повернення, намагаючись повернути свободу через автономію. Вони 

сподівались одержати волю через повернення прав, яких не було у великоросів. Звідси до 

розуміння себе, як окремої від росіян нації було не більше одного кроку. 

Батько українського письменника та режисера Довженко говорив маленькому Саші: 

„Синку, ми – хохли, які землю орють. Колись козаками були, а тепер лиш назва зосталась!“ 'Через 

150 років після скасування Гетьманщини рід Довженка пам'ятав про своє козаче минуле! 



А усе тому, що Катерина Друга не запропонувала достойної альтернативи скасованому 

козацтву! 

 

5. Катерина Друга та козача старшина 

Чи то з нерозуму, чи від бажання відібрати майно козачої старшини уряд Катерини 

надумався вимагати у неї підтвердження прав на дворянство. Для верхівки козацької старшини 

позбавлення дворянства означало втрату земель та кріпаків. Маленькі чиновнички та офіцери 

могли й самі «загриміти» у рабство. 

Але цариця забула про існування царя-співправителя Хабаря. Право на дворянство 

перевіряла та підтверждувала Герольдія ( особливе відомство ). Один з чиновників Герольдії 

розповідав Герценові: 

- Був у нас один чиновник, хабарі на очах у всіх брав і не боявся. Бо усе з рук сходило. 

Прийшов до нього прохач та тицяє під стіл зім'яту стокарбованцеву купюру. Він бере її, при усіх 

розгортає та говорить: „Чого ховаєтесь? Хай усі бачать, що я сто карбованців узяв, але й діло 

зробив!“  ( Джерело – «Былое и думы»). 

Рівень корупції Герольдії усе вирішив. Старшина дворянство одержала ВСЯ. І росіяни теж не 

дрімали. Он Герцен у повісті-автобіографії свідчить, що він дав працівникам Герольдії «на лапу» за 

великий список чиновників Володимирської губернії і усі ці чиновники без будь-якої перевірки, 

поза чергою, підвищення у чинах одержали. ( І опальний Герцен теж ). 

Але для одержання російського дворянства необхідно було подати докази того, що предки 

мали грамоти на дворянство від титулованих осіб або хоч би були офіцерами на воєнній службі. 

Старшина кинулася шукати документи на предків по скринях та архівах. Якщо їх не було, 

документи фальсифікували: у Герольдії за хабар усе сходило! Хто не вірить, хай почитає у «Былом 

и думах», як і чому у герольдію Герцен разочок зайшов і що він про неї подумав. 

Микола Ульянов підсміюється: 

- Оказалось,   что   Скоропадские,   например,   происходят  от    

некоего"референдария  над тогобочной  Украиной",  Раславцы -  от   

польских магнатов Ходкевичей, Карновичи - от венгерских дворян, 

Кочубеи - от татарского мурзы, Афендики - от молдавского 

бурколаба, Капнисты - от мифического венецианскогографа 

Капниссы,  жившего на  острове Занте.  Появились самые   

фантастические гербы. Весь Бердичев трудился над изготовлением 

бумаг  и грамот для потомков сечевых  молодцов.  Поддельность  их   

гербов  и  генеалогий  была  настолько общеизвестна, что 

появились  сатирическия  поэмы вроде: "Доказательства Хама 

Данилея Куксы потомственны". 

     "Да вже ж наши дворяне гербы посилають, 

     А що я був дворянин, то-того й не знають". 

 

Зверніть увагу: навіть у Скоропадських, з роду яких походив один з гетьманів і які тому могли 

бути зараховані до дворянських лав автоматично, імперія вимагала документів на одержання 

дворянства! 

Зрозуміло, що не всі генеалогії були підробками. Не у всіх «липових» генеалогіях була одна 

лише брехня. Але головне не це. Головне інше – поруч з російськими дворянами, предкам яких 



надали дворянство Іван Третій, Іван Жахливий, Олексій Михайлович Найтихіший, Петро Перший і 

так далі з'явилися нові дворяни, які говорили: „Моєму предку дворянство подарував король 

Стефан Баторій (король Сигізмунд, Ян-Казимір, угорський король Такий-то  і тому подібне). Наш 

рід благородний не завдяки ласці московських (російських) правителів, а завдяки іншим 

володарям ( або завдяки старшинській службі наших предків у гетьманському війську).“ Ці нові 

дворяни часто відчували свою спільність з закріпаченим козацтвом, пишалися козацькою службою 

предків та бажали повернення автономних прав.  

Найбільш талановиті з них почали писати повісті, оповідання, історичні начерки та інше, 

оспівуючи часи Гетьманщини. Приклад – В. Т. Нарєжний (1780-1826), чиї повісті про козачі часи 

були дуже популярні. Один з його сюжетів використав Микола Гоголь. А далі пішло по накатаному 

– «История Россов»,  Харківський літературний гурток, Іван Котляревський і так далі. 

Зусиллями Катерини Другої вийшов прекрасний дует: раби ( колишнє козацтво) бажають 

повернення до козацьких часів, козацького стану. Колишня козацька старшина оспівує ті часи 

своїми перами. І Микола Ульянов дивується: звідки український сепаратизм узявся, як він не 

розтав під мудрим царським керівництвом? 

Якби Катерина Друга просто наказала намалювати українській старшині герби з російськими 

написами та символами, старшина вела би своє походження від дарованого царицею герба й 

відчувала своє спільне походження з великоросійським дворянством. На практиці ж вийшло – 

твоєму предку дворянство дав Іван Жахливий, моєму – його ворог Стефан Баторій. Що між нами 

спільного? 

Жадібність нищить великі починання як фраєрів, так і царів. 

 

6. Катерина Друга та Правобережна Україна 

Правобережна Україна дісталася Катерині Другій після розділу Польщі. Це загальновідомо. 

Менше відомо, що імператриця залишила кріпаків Правобережжя під владою польських 

поміщиків. Скаржитися рабам на господарів заборонялося, пани були відповідальні за тишу та 

спокій у своїх маєтках (були самі собі поліцейськими). Тому поляки-поміщики одержали нечувану 

при Польщі свободу грабувати кріпаків-схизматів (схизматами вони називали православних). 

Правобережжя постійно збурювали бунти, підпали панського майна, втечі з рабства та інші 

акти непокори. Одне з місцевих рабських повстань (Устима Кармалюка) побило усі рекорди 

тривалості – більше двадцяти років (1813-1835). У Кармалюка був цікавий спосіб розправи над 

жорстокими поміщиками – він відвідував їх уночі та немилосердно сік різками. Бувало, ще й 

розписки в одержанні різок у них брав та копії розсилав – ганьбив у очах дворянства. 

Козацтва на тих землях як масового явища не було з часів Руїни. Але під вагою неймовірної 

експлуатації мешканці сіл Правобережної України бачили визволення від рабства у козацтві. 

Приклад – біографія тараса Шевченка. Дід майбутнього поета козаком не був, але був 

«гайдамакою» - приймав участь у селянському повстанні. Бачив вождя повсталих козака-

запорожця Залізняка та інших козаків Лівобережної України (вони перейшли кордон та збурили 

кріпаків).Онук запам'ятав розповіді діда про славетній час, коли він не був рабом польських панів, 

а, як рівний їм ворог-козак, зустрічав панство на полі бою. 

Грамоті малого Тараса вчив місцевий дяк по церковним книгам (отже, не російській мові, а 

церковнослов'янській). Російську він вивчив вже отроком, коли вона не могла витіснити мову 

батька та діда з голови. Змужнілий Шевченко спочатку оспівав гайдамаків у однойменній поемі, 



потім збунтувався й сам. По-своєму, пером. Але збунтувався. І бунтував не на російській мові (хоч 

зрідка звертався й до неї), а на мові запорожця Залізняка. 

Пізніше Кобзар відійшов від прямолінійної ідеалізації козацьких часів (див. вище), але 

дитячу любов до них зберіг. А діду за розповідь про гайдамаччину подякував у кінці поеми: 

 

Молодеє лихо! Якби ти вернулось, 

Проміняв би долю, що маю тепер. 

Згадаю те лихо, степи ті безкраї, 

І батька, і діда старого згадаю... 

Дідусь ще гуляє, а батько вже вмер. 

Бувало, в неділю, закривши Мінею, 

По чарці з сусідом випивши тієї, 

Батько діда просить, щоб той розказав 

Про Коліївщину, як колись бувало. 

Як Залізняк, Гонта ляхів покарав. 

Столітнії очі, як зорі, сіяли, 

А слово за словом сміялось, лилось: 

Як ляхи конали, як Сміла горіла. 

Сусіди од страху, од жалю німіли. 

І мені, малому, не раз довелось 

За титаря плакать. І ніхто не бачив, 

Що мала дитина у куточку плаче. 

Спасибі, дідусю, що ти заховав 

В голові столітній ту славу козачу: 

Я її онукам тепер розказав. 

 

Юного Тараса, як бачимо, учили дід, батько-мати, напівп'яний дяк, дочки його пана-поляка, 

яким молодий кріпак-служка подобався. А Російська імперія повернулася до його жадоби знань 

спиною – ні російської школи, ні російського вчителя. Коли Шевченко виріс, він повернувся 

спиною до Російської імперії, бо нічого їй не заборгував. 

Життя простого кріпака Правобережжя описане у повісті Нечуя-Левицького «Микола 

Джеря». Герой повісті був грамотний, іноді читав єдину хатню книгу – «Псалтир».  Крім 

церковнослов'янського, був знайомий з польським – його паном був жорстокий та жадібний поляк 

Бжозовський. А з російською мовою він знайомий не був, з її носіями не зіштовхувався. Тому її 

майже не розумів, а російських книг чи журналів не читав. Якби хтось назвав його росіянином, він 

би зареготав. Онуків він любив, розповідав їм про своє багате пригодами життя втікача-кріпака й, 



сам того не помічаючи, переконував діток (вже у часи сільських шкіл) у тому, що вони – не росіяни. 

Бо він не вважав себе росіянином, а вони – його онуки. 

Відомі «русофоби-сепаратисти» Симон Петлюра чи Роман Шухевич мали би більші права ( 

якби захотіли) називати себе росіянами, ніж селяни України Дев'ятнадцятого сторіччя! Бо, на 

відміну від Миколи Джері та інших кріпаків цього краю, вони були знайомі з російською культурою 

та знали російську мову! 

 

7. Як онук Катерини Другої воскресив козацтво 

Микола Ульянов вважає, що після розгрому козацької автономії Катериною Другою ідеї 

українського «сепаратизму» відродилися у російському революційному русі. Без сумніву, 

українські націоналісти були частиною революційної маси. Але гігантський поштовх ідеї 

повернення до козацтва, до автономних прав, дав імператор Олександр Перший. 

Коли почалася війна з Наполеоном, військ катастрофічно не вистачало. Українським 

селянам-кріпакам почали читати «Указ государя-імператора», у якому державним та панським 

кріпакам було обіцяно надання волі через козачу службу. Бажаючих було стільки, що набір 

обмежили лише територією Лівобережжя та Слобожанщини. За козацьким звичаєм козак мав 

приходити на службу з добрим конем та озброєний. Тому добровільне ополчення було для 

царської казни майже безкоштовним, а ось майбутні козаки витратили чималі гроші за право 

воювати з Наполеоном. Частині з них гроші дали нащадки козачої старшини. Вони ж були ( бо 

розуміли мову підлеглих) низовими офіцерами новостворених козачих полків та добилися права 

мати козачі офіцерські звання: сотник, осавул і так далі. Усього козачих полків було двадцять ( 

близько 70 000 чоловік). 

Російський сегмент інтернету описує ті часи так: 

 -  В июне 1812 года началась Отечественная война против 

иноземных захватчиков, возглавляемых французским 

императором Наполеоном Бонапартом. Нашествие полумиллионной 

армии Наполеона поставило под угрозу существование украинского 

и белорусского народов. Украинцы вместе с другими народами, 

населяющими Россию поднялись на борьбу с против 

наполеоновских полчищ. Военные заводы Украины увеличили 

выпуск продукции. Шосткинский завод на Сумщине, поставлял 

армии порох, Киевский арсенал - различное оружие. Русская Армия 

получала с Украины много продовольствия, фуража, лошадей, 

скота, подвод. Жители Волыни создали партизанские 

отряды на лесах и болотах, почти 70 тысяч человек вступило в 

казачьи и ополченческие полки. Сорокотысячное 

соединение Украинского ополчения, состоявшее из добровольцев 

Черниговской и Полтавской губерний, защищало 

левый фланг русской армии во время её контрнаступления от 

Москвы до западных границ страны. Общими усилиями 

Российская империя дала захватчику мощный отпор. 

Більша частина українського козачого ополчення відбивала наступ австрійців на 

правобережну Україну ( Наполеон залякав австрійського цісаря й він знехотя виступив його 

союзником). Але частина з них ( наприклад, Малоросійський полк) билася під Бородіно. «Нові 

козаки» дійшли до Парижу. Після чого їм заплатили по два карбованці за рік служби та … погнали 



назад у кріпосне рабство. Один з полків (Бугський) збунтувався… Обурення було дике й 

обурювалися всі. Обурювалися колишні козаки, яких поманили «козацькою волею» й знову 

обернули у рабів. Обурювалися колишні сотники та осавули – адже вони обіцяли своїм бойовим 

побратимам волю після завершення війни ( бо теж повірили Указу та імператорському слову). 

Основа для майбутнього революційного національного руху була ще та!  

Козацтво повстало з могили. Українські села одержали мешканців, які вважали себе 

козаками й вимагали козачої автономії та обіцяної волі, збурюючи оточуючих. Українське 

дворянство одержало нову «козачу старшину», яка вважала нове закріпачення своїх бойових 

побратимів гнобленням за національною ознакою. Саме вони, поміщики Лівобережжя, часто були 

друзями, читачами, спонсорами та шанувальниками творчості молодого Шевченка. Режим 

докерувався до того, що навіть дворянство почав точити вірус нелояльності ( І в Росії теж – 

згадаймо про повстання декабристів!). У казані кипіло, кришку мало зірвати. 

«Зірвало кришку» під час Кримської війни. По селам пішла чутка про новий набір у козаки 

згідно імператорського указу.  Селяни масово оголошували себе козаками, відмовляли панам у 

покорі, на заяви чиновників про те, що такого указу немає, відповідали недовірою. У Київській 

губернії повстання 1855 року охопило 422 села з населенням близько 180 000 чоловік. Повсталі, 

озброєні косами, сокирами, саморобними піками громили панські садиби,  майно царських 

чиновників, вступали у сутички з військами. Лише великому військовому загону, який складався з 

кінноти, піхоти та саперів, вдалося придушити повстання, яке одержало назву «Київська 

козаччина». 

Спалахували повстання «козаків» й на Полтавщині. Маси людей йшли у напрямку Криму, 

забиваючи возами шляхи та переправи, блокуючи переміщення військ ( була пущена чутка, що в 

Криму можна одержати землю та волю). Утікачів зупиняли війська, відволікаючись від воєнних 

дій. 

Якби війська союзників рушили з Криму на Україну з обіцянками козачої волі, вони швидко б 

знайшли серед кріпаків море добровольців! Наляканий видом палаючого від заворушень 

армійського тилу, імператорський уряд швиденько підписав невигідний мир з ворогами та 

звільнив селян. 

Та було вже пізно. Хвиля козацтва-українства охопила народні маси! Вихідці з лав колишніх 

кріпаків, які нарешті одержали право на освіту, поширювали разом з частиною дворянської 

інтелігенції ідеї українства. Потім покотилися нові хвилі заворушень, які, звичайно, викликалися 

війнами, революціями або кризами. 

Одна з таких хвиль привела Україну в 1991 році до незалежності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


