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Останній список населенних пунктів Чернігівської губернії за хронологією —
видання Чернігівського губернського статистичного бюро 1919 р. – складений у рамках
кожного повіту,  але розділені  по волостях з окремою їх нумерацією у межах кожної
волості. Інформація складена за результатами перепису 1917 р. і містить дані про кількість
дворів і населення по кожному населенному пункту [7].

Підсумовуючи, зазначимо про досить високий рівень роботи Чернігівського
губернського статистичного комітету щодо збирання різнопланової інформації з
характеристики губернії та видання інформаційних посібників, які дозволяють
вивчати історію адміністративно-територіального поділу Чернігівської губернії.
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Валентина Шандра

ГУБЕРНАТОР: ЙОГО РОЛЬ І МІСЦЕ У СИСТЕМІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
ІМПЕРСЬКОГО ЇЇ ПЕРІОДУ

Політична система, що реалізує себе через відповідні органи влади, засновує
державні інституції, за допомогою яких спрямовує, а то й керує
найрізноманітнішими соціальними процесами. Серед історичних управлінських
структур привертає увагу посада губернатора. Заснована Петром І та вдосконалена
Катериною ІІ, вона  проіснувала XVIII і все XIX ст., і не безуспішно функціонувала
на початку XX. Така часова тривалість вказує на її життєздатність та реальні
можливості, запорукою яких став, не в останню чергу, досвід французької держави
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по налагодженню місцевого управління, коли губернатор представляв верховну
владу  у адміністративному регіоні, у російському варіанті — губернію.

Певно що, від часу заснування інститут губернаторської влади неодноразово
змінювався, інколи лише частково, а інколи кардинально,  відповідно
вдосконалювалися й ускладнювалися його повноваження. Завдання цієї розвідки
полягають у з’ясуванні основних факторів, що впливали на зміну повноважень
губернатора та формували його владні межі, зокрема і в українських губерніях.

Запровадження губернського територіального устрою на питомі українські
землі вказувало на інтеграційний наступ верховної влади. Імперія, нехтуючи
управлінською системою своїх попередниць, вважаючи її неконструктивною чи
менш дієвою, а скоріше за все  небезпечною для російської державної єдності,
усувала її. Колишні державні утворення, що виникли в інших історичних умовах,
при іншій становій організації суспільства вважалися такими, що могли б
відігравати відцентрову роль в імперії. У цьому разі губернатор покликаний  був
виконувати й політичне завдання, сприяти централізаторським тенденціям імперії.

Катерина ІІ, запроваджуючи губернський устрій, апробувала його спершу у
білоруських землях, тільки-но придбаних від Речі Посполитої. Позитивні
результати дозволили їй через губернаторську владу вирішити, на відміну від
Петра І не одне (петровський губернатор більше нагадував воєводу),
підпорядковане військовим потребам завдання, а кілька важливих для імперії
проблем. За допомогою губернатора здійснювався розподіл повноважень
центральної і місцевої державної влади.

Внаслідок розведення адміністративних, фінансових, військових і судових
функцій за губернатором найбільш повно стверджувалася виконавча влада.
Губернатор, як представник самодержавної влади в губернії, діяв на апробованій
системі доручень і повинен був лише наглядати за губернськими державними
установами (казенною палатою, судовими палатами, приказом громадської опіки
та іншими)  з тим,  щоб їхня діяльність не розходилася із вимогами законодавчого
акту, на основі якого ті запроваджувалися.  Хоча нечіткість формулювань, зокрема
щодо функції нагляду («надзора»), як і особистий фактор,  призводили до того, що
губернатор міг стати свавільним начальником губернії, тоді як йому слід було
лише наглядати за дотриманням законності. Призначуваний верховною владою на
посаду, він був одній їй і підзвітний. Не маючи права ані змінювати закони, ані їх
доповнювати (це була прерогатива верховної влади), він наділявся, однак, правом
законодавчої ініціативи, а тому направляв звіти про свою діяльність з певними
рекомендаціями безпосередньо імператору. А також як член Сенату міг ініціювати
їх і на засіданнях цього вищого органу влади, якщо той розглядав питання, що
стосувалися  ввіреної йому губернії.

Хоча імператриця й піддавала сумніву петровський колегіальний принцип,
тим не менше, губернське управління при губернаторові діяло як колегіальний
дорадчий орган, думку якого необхідно було все ж таки врахувати. Аби  влада
губернатора отримувала чіткі межі, його повноваження виписувалися окремими
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законодавчими актами. У катерининський період ними були  «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» 1775 р. Наступні монархи готували
нові закони, які ґрунтувалися як на попередньому досвіді губернаторського
функціонування, так і потребі окреслити нові його повноваження, відповідно до
вимог верховної влади та її реагування на виклики часу. Катерина ІІ намагалася
створенням органів дворянської корпорації та передачі їй місцевої поліційно-
судової влади обмежити губернатора, але її цей задум, як і інші, не підкріплений
відповідними механізмами, був далекий від реалізації. Натомість, її наступники
підпорядковували дворянські зібрання державним інтересам і призначали
губернатора відповідальним за порядок на дворянських виборах [1]. Він же
схвалював обраних дворянами посадовців на губернські і повітові державні посади.

Найбільш дієвим важелем влади губернатора було підпорядкування йому
поліції, яка надовго стала основним засобом для виконання повноважень,
пов’язаних із збиранням податків та виконанням рекрутської повинності
податними станами, що було найвагомішим у його повноваженнях.

Павло І, відмовляючись від форм організації місцевої влади Катерини ІІ,
ліквідував намісництва, повернув губернії і запровадив посаду військового
губернатора, який мав практично ті ж повноваження, що й намісник-генерал-
губернатор. Разом з наглядом за дотриманням законності, військовий губернатор
мав у своєму підпорядкуванні військові частини, з огляду на прикордонне
становище західного краю. Внаслідок приєднання колишніх річпосполитських
воєводств та перенесення кордону  Російської держави Чернігівська і Полтавська
поступово перетворювалися на внутрішні губернії.

Більш суттєво змінила губернаторську посаду міністерська реформа 1802р.
Олександра І, запозичена у Франції Вона відмінила «острівний» принцип
організації влади Катерини ІІ і запровадила «лінійний», коли для кожної галузі
створювалося міністерство із власними місцевими органами, бюджетом. Посада
губернатора хай і поступово, але підпорядковувалася Міністерству внутрішніх
справ, і його самостійність дещо підупала. При цьому верховна влада
продовжувала й далі розглядати губернатора як свого представника;  міністерство
ж для налагодження галузі активізувало цю посаду, вважаючи її своїм місцевим
органом, а губернське правління продовжувало підпорядковуватися Сенату. Така
ситуація призводила до розбалансованості влади, і як наслідок наростала кількість
нерозв’язаних справ, від чого потерпало в першу чергу населення. Ця
половинчастість надовго залишалася суровою реальністю місцевого управління,
яка  була подолана лише прем’єр-міністром П.А. Столипіним.

Микола І з притаманним йому педантизмом запровадив у всі ешелони влади
принцип законності, який полягав у тому, що кожна місцева державна установа
забезпечувалася положенням, з чітко виписаними повноваженнями, штатним
розписом, правилами зносин одна з одною. Своїм «Наказом губернаторам» і
«Положением о порядке и производстве дел в губернських правлениях» 1837 р. він
відмовлявся від колегіального принципу врядування й переходив на
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«єдиноначаліє», згідно з яким губернське правління підпорядковувалося
губернатору й набувало чітких ознак виконавчої при ньому структури.
Губернатору повертався статус «хозяина», хоча реальних засобів у нього для цього
було не багато. Аби активізувати цю державну структуру влади Микола І вимагав
регулярної звітності, постійного ревізування місцевих державних установ, для чого
й сам постійно роз’їжджав імперією.

Недоліки реформи 1837 р. вирішив виправити міністр внутрішніх справ гр.
Перовський.  Аби звільнити губернатора від участі у розгляді безлічі справ,  він
запропонував головувати у губернському правлінні віце-губернаторові. Справи
слід було розділити на кілька категорій — розпорядчі з’ясовуються колегіально, а
виконавчі могли розглядатися і віце-губернатором, і радниками губернського
правління [2].

Такий підхід дещо поліпшив оперативність  місцевого врядування, однак
ліквідація кріпацтва й масове набуття селянством громадянських прав знову
загострили до крайності проблему місцевого управління. Верховна влада вдаючись
до реформ, відмовлялася від  доктрини поліцейської держави [3]. Значна частина
повноважень начальника губернії внаслідок Великих реформ перейшла до
самоврядних виборних органів – земств і міських дум. Тепер губернатор ставав
тим чиновником, через який проводився у життя принципи взаємодії місцевих і
державних інтересів.

Ідеалізація земства, притаманна сучасній історіографії, часом не дозволяє
побачити, як нерідко земські діячі, протиставляючи себе старим державним
формам, намагалися продемонструвати громадськості, що вони, не будучи
бюрократами, досить швидко можуть збудувати дороги, відкрити лікарні, школи й
т.  ін.  Однак,  не маючи в своєму розпорядженні достатньої кількості коштів,
накладали непомірний податок на місцевих підприємців, що викликало їхнє
нарікання й підривало розвиток місцевого господарства. Не завжди земці діяли у
відповідності із законом, коли відкривали школи, діяльність яких матеріально була
забезпечена лише на перших порах.  Часом вони починали з’ясовувати не
притаманні їм проблеми, як от, відміна тілесних покарань для освічених селян.
Тоді як згідно із законом повинні були перейматися організацією місцевого
господарства. Або ж нераціонально використовували отримані кошти,
призначаючи досить високу платню головам управ, земським лікарям, найманим
технікам. Виборна процедура, яка повторювалась щотри роки, стомлювала земців,
й часом вони скорочували її, й тоді губернатори вимагали від них дотримуватися
букви закону.  Як і тоді,  коли члени і земських управ,  і міських гласних не будучи
компетентними у всіх питання місцевого господарства, приймали не виважені
рішення.

Ці та подібні явища, які важко було передбачити  на час запровадження
реформ місцевого самоврядування, давали про себе знати лише з часом. Верховна
влада намагалася подолати їх шляхом запровадження нових законів, серед яких
вартий нашої уваги указ 1867 р., згідно з яким ухвали земств набували чинності
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тільки у випадках, коли їх  схвалював губернатор. Процес пошуку взаємодії
виборних і державних органів ставав закономірним явищем у період Олександра ІІ.

Олександр ІІІ підозріло ставився до діяльності самоврядних органів,
вважаючи, що ті порушують самодержавний принцип влади, а тому прийняв закон,
за яким губернатор схвалював на посаду всіх виборних, і земських і міських діячів.
Запроваджувані контрреформи призвели до того, що  паралельно із самоврядними
створювалися державні установи, які наглядали за земськими та міськими
управами, й очолював їх губернатор. Вразі незгоди з постановами, наприклад
міської думи, він переносив слухання справи до губернського у міських справах
присутствія.

У період Миколи ІІ, коли минула кризова ситуація, пов’язана з
революційними подіями, уряд взяв на себе функцію адміністративного контролю й
доручив її виконання не судовим інстанціям, а губернаторам. Внаслідок цього
губернатори наділялися правом звільняти з виборних посад всіх тих, чия діяльність
не відповідала державним інтересам.

Впродовж співіснування самоврядних й державних інституцій влади,
набувався досвід необхідної співпраці. Коли губернатори були переконані, що ті,
чи ті програми, над якими працюють земства, варті уваги, вони їх підтримували й
разом добивалися виділення урядом необхідних коштів для місцевих потреб.
Однак, періоди співпраці були досить короткими й саме ця нетривалість не
дозволила створити те громадянське суспільство, яке здатне було б протистояти
радикальному наступові більшовицької влади, коли ламалися всі основи старого
державного ладу.

Відмова від однозначного потрактування губернських чиновників «як
царських сатрапів» дозволяє нам скористатися методом конструювання
соціологічного портрету губернатора. Таку можливість надає видана нещодавно
дуже корисна й потрібна для науковців книжка, що її підготували чернігівські
архівісти [4] та дослідження також чернігівської авторки Л. Студьонової [5].

Серед 23 чернігівських губернаторів зустрічаємо відповідальних сановників,
діяльність яких на державній посаді приносила  немалу користь і місту Чернігову,
оскільки законодавчі акти не забороняли їм займатися благоустроєм міст свого
перебування. Середній вік чернігівського губернатора становив 45–55 років. Цей
віковий зріз вважався досить продуктивним, коли поєднується набутий досвід ще із
достатньо активною позицією урядовця.

У переважній більшості губернатори мали за плечима військову службу, яку
вони з різних причин змінили на цивільну. Попередня військова служба не може
вважатися сприятливою для цивільної, оскільки довготривала військова
дисципліна позбавляла посадовця творчої активності. Хоча верховна влада
віддавала перевагу саме дисциплінованим виконавцям. Відповідно до
попереднього перебування в армії, губернатори мали військову освіту — кадетські
корпуси та артилерійські училища. Із наближенням до нашого часу у них
переважає університетська освіта і що важливо відмітити, частина губернаторів
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мала спеціальну, наближену до  професійної освіту, бо отримували її, навчаючись у
імператорському Олександрійському ліцеї.

Щодо соціального походження, то всі губернатори були дворянами, причому
дворянами спадковими. Половина з ним  володіла спадковими маєтки, а частина —
надбаними. Хоча були й ті, які служили за жалування, наближаючись за цим
показником до того типового бюрократа, для якого державна служба була єдиним
джерелом  доходу.

Тривалість обіймання губернаторської посади становила 5–6 років, хоча були
й значно менші терміни — до року і рік,  а той більші,  за першу названу цифру.
Переміщенням з одного місця губернаторської служби в інше  верховна влада
намагалася боротися з корумпованістю та зловживанням на свою користь.

Тепер щодо етнічне походження. Хоча її й не просто  встановити, але залучаючи місце
народження губернаторів та «географію» їх родових маєтків, можна зауважити, що
жодного губернатора власне місцевого походження в Чернігові не було. До цієї категорії
можна досить умовно зарахувати кількох губернаторів, які були вихідцями з сусідньої
Полтавської та Харківської губернії. Це також є виразним показником, що при  призначенні
губернаторів верховна влада намагалася направляти на цю посаду немісцевих уродженців.

Підсумовуючи,  варто ще раз наголосити,  що губернатор,  як інститут влади,  за
багатовіковий період свого існування принципово не  змінював свого первісного
призначення. Якщо спершу він був представником на місцях верховної влади, то згодом
поєднував цю властивість з адміністративною функцією. А із заснуванням самоврядних
органів був використаний для об’єднання місцевих інтересів з інтересами центральної
влади.
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