
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

ВУЙКО БОГДАН ІВАНОВИЧ  

 

УДК930.2:[94(092)(477.5)«1816/1834» 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 

М. Г. РЄПНІНА (ВОЛКОНСЬКОГО) (1816-1834) 

НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ 

 

07.00.06. – Історіографія, джерелознавство  

та спеціальні історичні дисципліни 

03. Гуманітарні науки. 032. Історія та археологія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів, текстів інших авторів має посилання на відповідне джерело 

_____________________ Б.І. Вуйко  

 

Науковий керівник: 

Висовень Оксана Іванівна, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

Переяслав – 2020 



 

АНОТАЦІЯ   

Вуйко Б. І. «Адміністративна діяльність генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна (Волконського) (1816-1834) на території Лівобережної 

України: історіографія». – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальності 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни» (032. – Історія та археологія). – Державний вищий 

навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». Переяслав, 2020.  

 

У дисертаційній роботі здійснено системний і комплексний аналіз 

широкої джерельної бази та літератури у якій осмислено адміністративну 

діяльність генерал-губернатора М. Г. Рєпніна (Волконського) (1816-1834) на 

території Лівобережної України в історіографії ХІХ – початку ХХІ ст.  

Актуальність дослідження. Кожна історична доба має непересічних 

особистостей, які власним розумом або харизмою зробили внесок у певну 

суспільну галузь. До таких особистостей належить і князь 

М. Г. Рєпнін (Волконський) (1778 – 1845), який, будучи російським сановником 

високого рангу та обіймаючи посаду військового губернатора на території 

Лівобережної України (1816 – 1834), завдяки адміністративному таланту та 

гнучкому розуму зумів підняти імідж Полтавської та Чернігівської губерній, 

піднести їхні інтереси на загальнодержавний рівень. Ревно відстоюючи інтереси 

українців та України перед центральними органами влади, князь М. Г. Рєпнін 

потрапив у немилість до імператора Миколи І (1825 – 1855) та втратив не лише 

посаду, але й значні статки.  

У зв’язку з цим актуалізація історії опрацювання, характеристики стану 

розробленості проблеми щодо адміністративної діяльності військового 

губернатора М. Г. Рєпніна на території Лівобережної України в українській 

історії є важлива й доцільна. Особливо це стосується сучасних умов, а саме 



 

російської агресії, яка триває в активній фазі з 2014 р., але, окрім військового, 

інформаційного, має ще й інтелектуальний аспект. Адже Російська Федерація 

намагається приватизувати не лише українську історію, але й перетворити 

українців та їхнє минуле на невід'ємну частину імперського спадку. Такі 

особистості, як М. Г. Рєпнін, перебуваючи на службі в імперії, намагалися 

допомогти українцям зберегти свою історичну пам'ять та ідентичність.  

Сукупність історіографічних джерел щодо постаті М. Г. Рєпніна, 

опублікованих в імперський та радянський періоди, у теоретичному та 

методологічному планах є застарілою. Історіографія новітнього періоду 

представлена головним чином у працях, де магістральною проблемою є 

Малоросійське генерал-губернаторство або постать М. Г. Рєпніна. Тому це 

пояснює дослідницький інтерес до розробки даної теми. 

Виходячи з результатів аналізу стану історіографії, актуальність та 

доцільність всебічного дослідження теми обумовлюються такими мотивами: 

– відсутністю праць, у яких застосовувався комплексний підхід до 

вивчення історіографічного аспекту щодо постаті М. Г. Рєпніна, напрямів, 

функцій, форм і методів його діяльності у той час, коли він здійснював 

управління Лівобережною Україною; 

– важливістю здобуття неупереджених історіографічних знань про 

політичну кар’єру генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, яка була спрямована на 

підняття іміджу краю та дала вагомі результати в соціальній, культурній та 

освітній сферах Лівобережної України; 

– потребою нагромадження, систематизації, наукового синтезу джерельної 

бази, критичного аналізу досягнень історіографії. 

Наукова новизна полягає як у постановці проблеми, так і в розробці 

порушених аспектів. Історіографічне дослідження спрямоване на комплексне 

вивчення літератури щодо адміністративної діяльності 

М. Г. Рєпніна (Волконського), напрямів, функцій, форм і методів його роботи у 

той час, коли він здійснював управління Малоросійським генерал-

губернаторством.  



 

У дослідженні вперше: в українській та зарубіжній історіографії здійснено 

системний і комплексний аналіз літератури з теми; осмислено магістральні 

тенденції та закономірності розвитку історичних знань щодо особи генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна, їхні загальні та окремішні чинники протягом різних 

періодів вивчення проблеми, здобутки модерної історіографії; інкорпоровано 

до наукового обігу великий масив історіографічного та джерельного кейсів; 

залучено найновішу інформацію, яка ще не підлягала історіографічному аналізу 

та на базі якої системно переглянуто низку застарілих оцінок, висновків, що 

були домінуючими в історіографічному дискурсі ХІХ – ХХ ст.; переглянуто та 

спростовано ряд упереджених, політично вмотивованих фактологічних й 

аналітичних розбіжностей, що стосуються дослідження політичної кар’єри 

М. Г. Рєпніна; введено в науковий обіг новітні історіографічні надбання, які ще 

не підлягали системному аналізу, показано їхню історіографічну цінність; 

опубліковано нову інформацію щодо життєпису М. Г. Рєпніна; показано 

комплекс нерозв’язаних та малодосліджених проблем, накреслено перспективи 

їх актуалізації. Удосконалено: магістральні теоретико-методологічні підходи 

дослідження щодо постаті князя М. Г. Рєпніна, його адміністративної 

діяльності на посаді малоросійського генерал-губернатора як наукової 

проблеми; пояснення окремих дефініцій, що стосуються теми дослідження. 

Подальшого розвитку набуло: з’ясування поглядів імперських, радянських, 

зарубіжних, українських вчених, які досліджували життя, адміністративну та 

соціокультурну діяльність М. Г. Рєпніна, як складової національної та 

європейської історіографії.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

з’ясовують історичний досвід, набутий під час перебування під владою інших 

держав, пов’язаний з діяльністю окремих державних діячів, які позитивно 

проявили себе в різних сферах суспільно-політичного, культурного та 

освітнього життя і при цьому вдало забезпечили поєднання загальнодержавних 

імперських інтересів з місцевими. Основні результати дослідження дадуть 

змогу науковцям зорієнтуватися в широкому масиві літератури для подальшого 



 

вивчення постаті військового губернатора Малоросії М. Г. Рєпніна. Робота 

може привернути увагу дослідників до невирішених і актуальних історичних та 

історіографічних питань. Основні положення та висновки дисертації можуть 

використовуватися у написанні конкретно-проблемних та узагальнюючих 

праць з історіографії історії України ХІХ ст., при розробці нормативних і 

спеціальних курсів з історії та історіографії видатних персоналій України 

ХІХ ст. для студентів закладів вищої освіти. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із 

науковими темами і програмами, визначено мету і дослідницькі завдання, 

об’єкт і предмет наукового пошуку, визначено наукову новизну, роз’яснено 

практичне значення дисертації, відображено апробацію результатів 

дослідження, подано відомості про структуру та обсяг роботи. 

Розділ перший «Історіографія, джерельна база та методологія теми 

дослідження» запропоновує періодизацію проблеми у зв’язку з розвитком 

історичного ступеня розробки теми, її джерельного забезпечення та пошуком 

ефективного дослідницького інструментарію. 

Встановлено, що історіографія проблеми пройшла у своєму розвитку три 

історіографічні періоди: імперський (поч. ХІХ – ХХ ст.), радянський (20-ті рр. – 

кін. 80-х рр. ХХ ст.), новітній український (з 1991 р. – поч. ХХІ ст.).  

Виходячи з особливостей розвитку теми, було визначено класифікаційну 

модель джерел з 12 груп. Насамперед це: 1) архівні матеріали; 2) документальні 

джерела; 3) джерела особового походження, мемуари: а) спогади; б) записки; 

в) щоденники; г) епістолярії; 4) періодична преса; 5) іконографічні джерела; 

6) монографії: а) індивідуальні; б) колективні; 7) узагальнюючі праці; 8) статті 

у наукових журналах і збірниках; 9) матеріали наукових конференцій, круглих 

столів, симпозіумів; 10) дисертації та автореферати дисертацій; 11) довідкова та 

навчальна література: а) підручники; б) навчальні посібники; в) довідники з 

історії України; г) довідники про видатних осіб; 12) інтернет-ресурси. Кожна з 

цих 12 груп джерел має свої особливості, різний ступінь науковості та 



 

об’єктивності інформації, потребує застосування своєрідних методів та прийомів 

джерелознавчої критики.  

Показано, що методологічною основою дослідження насамперед 

виступили принципи історизму, об’єктивності, всебічності та наступності. Для 

вивчення й аналізу історіографії та джерельної бази дослідження, реалізації мети 

та наукового завдання у дослідженні було використано комплекс історичних та 

загальнонаукових методів, зокрема аналізу і синтезу, порівняння та 

ретроспективи, метод періодизації, який передбачає систему процедур, прийомів 

та способів, спрямованих на визначення та наукове виділення найбільш 

важливих періодів дослідження та історіографічних періодів, процесу 

формування джерельної бази. Важливим дослідницьким методом, який дав змогу 

здійснити пошук, виявити, вивчити і залучити історіографічні пам’ятки та 

джерела, є наукова класифікація. У дослідженні застосований також 

біографічний метод, історичного оптимізму та перспективи. 

У другому розділі «Світоглядні орієнтири князя М. Г. Рєпніна 

(Волконського) та їх вплив на суспільно-політичні процеси Лівобережної 

України: історіографія» проаналізовані інтерпретації в наукових дослідженнях 

щодо впливу різних факторів на формування морально-етичних та політичних 

поглядів князя М. Г. Рєпніна упродовж його військової та політичної кар’єри з 

акцентуацією уваги на періодах, коли він обіймав посаду віце-короля Саксонії 

(1813-1814) та був призначений імператором Олександром І генерал-

губернатором Лівобережної України (1816-1834). Науковцями переконливо 

встановлено, що генерал-губернатор М. Г. Рєпнін своєю активною діяльністю 

формував суспільно-політичні настрої у ввіреному йому краї. Князь вважав, 

що суспільство має будуватися на засадах гуманізму, справедливості та 

добробуту, основою цього є приватна власність та дотримання закону. 

Водночас домінуючою в історіографії є позиція про те, що якщо активні 

спроби будувати суспільство на засадах європейського гуманізму, добробуту 

та справедливості за Олександра І були в більшості випадків підтримані, то 

за Миколи І зазнали невдач, оскільки останній повністю відійшов в 



 

управлінні імперією від засад лібералізму, його більше приваблювали 

реакційні методи в управлінні, що були неприйнятні М.  Г. Рєпніним, і це 

стало однією з головних причин його відставки у 1834 р.  

У третьому розділі «Діяльність військового губернатора М. Г. Рєпніна 

(Волконського) в контексті державно-станових взаємовідносин у 

історіографічному дискурсі» простежено трансформації історіографічних 

акцентів щодо оцінки взаємин М. Г. Рєпніна з місцевою аристократією, 

козаками, кріпосними селянами, купцями, євреями, німецькими колоністами. 

Науковці встановили, що військовий губернатор М. Г. Рєпнін на початку своєї 

служби у стосунках з місцевим населенням діяв різко, інколи вдавався до 

авторитарних методів, таємних інтриг у вирішенні питань на свою користь. 

Проте надалі, як доводять дослідники, дотримуючись вказівок центру, 

проводив політику подальшої інтеграції Лівобережної України в склад 

Російської імперії з урахуванням інтересів краю і місцевого населення. Будував 

взаємовідносини зі своїми підданими на європейських принципах гуманізму, 

шляхом компромісів. За свій обов’язок вважав дбати про кожного підданого, 

тому спрямовував свої дії на поліпшення становища всіх станів суспільства, у 

тому числі і пригнічених. За допомогою вжитих заходів у соціальній сфері 

покращив становище всіх верств суспільства, сприяв задоволенню їхніх потреб 

та реалізації прав.  

У четвертому розділі «Проекти генерал-губернатора М. Г. Рєпніна 

(Волконського) щодо інституалізації культурно-освітньої сфери колишньої 

Гетьманщини: історіографія проблеми» осмислено наукову літературу, яка 

висвітлює заходи щодо інституалізації культурно-освітньої сфери, які 

проводилися генерал-губернатором з метою піднесення підвладної йому 

території до рівня західноєвропейських держав. Історики довели, що за 

короткий проміжок часу князю вдалося досягти вагомих результатів та 

піднести таким чином авторитет краю, і Лівобережна України отримала статус 

особливого регіону у складі Російської імперії. Обґрунтовано тезу, що 

переважаючою в історіографії є позиція, що головною заслугою М. Г. Рєпніна 



 

та Д. М. Бантиша-Каменського у справі підготовки та написання історії 

України було не лише те, що вони запропонували концепцію, яка обґрунтувала 

вірнопідданість української шляхти, а з тим і її право на великоросійські чини. 

Головне, що вони здійснили задум багатьох своїх попередників-істориків, 

звівши виклад історичного матеріалу від давніх часів до 60-х років ХVІІІ ст. в 

певну систему цілісної історії України, що показало в історичному контексті 

особливість українських земель, передусім Гетьманщини. 

Ключові слова: історіографія, імперська історіографія, зарубіжна 

історіографія, радянська історіографія, історіографічний процес, 

історіографічні джерела, новітня українська історіографія, князь М. Г. Рєпнін 

(Волконський), генерал-губернатор, Малоросія, Лівобережна Україна, 

Гетьманщина.  

 

ANNOTATION 

B. Vuiko. The qualifying work with manuscript rights «Administrative 

Activity of Governor-General M. Repnin (Volkonsky) (1816–1834) in Left-Bank 

Ukraine: Historiography». – A qualifying research work with manuscript rights.  

The thesis for Candidate of Sciences degree in History (specialty 07.00.06: 

Historiography, Source Studies, and Specific Historical Disciplines; State Institution 

of Higher Education «Pereyaslav-Khmelnytsky H. Skovoroda State Pedagogical 

University», Pereyaslav, 2020).  

 

The thesis provides a comprehensive analysis of the source base and scholarly 

materials which consider the administrative activity of Governor-General Mykola 

Repnin (Volkonsky) in Left-Bank Ukraine in the historiographical reflections of the 

19th – early 21st century. 

The topicality of the research. Every historical period has its outstanding 

personalities who have contributed to a certain field of human society by means of 

their charisma or intellectual abilities. Among such personalities is Prince M. Repnin 

(Volkonsky) (1778-1845), who, as a high-rank Russian dignitary and military 



 

governor of Left-Bank Ukraine (1816-1834), used his administrative talent and 

flexible mind to improve the image of Poltava and Chernihiv provinces and brought 

their interests to the federal level. Due to his ardent protection of the Ukrainian 

population’s interests before central authorities, M. Repnin fell into disgrace of 

Emperor Nicholas I (1825-1855) and lost not only his post but also considerable 

assets. 

Thus, it is topical and important to update the analysis of M. Repnin’s 

personality, his activity as a military governor of Left-Bank Ukraine, and role for the 

Ukrainian history in the context of previous elaborations. This particularly relates to 

modern conditions, namely the Russian aggression, which actively continues since 

2014, and besides the military and information aspects contains the intellectual one. 

The Russian Federation attempts not only to appropriate the Ukrainian history but 

also to transform Ukrainians and their past in the indispensable part of the imperial 

legacy. Meanwhile, such personalities as M. Repnin, while serving the empire, tried 

to assist Ukrainians in preserving their own historical memory and identity.  

The historiographical sources related to M. Repnin and published during the 

imperial and Soviet periods are methodologically and theoretically outdated. The 

historiography of the recent period is mainly represented in the works whose major 

theme is Little-Russian governor-generalship, or M. Repnin’s figure. This explains 

the interest in investigating the historiography and the aspects raised in the thesis.  

Based on the results of the historiographical analysis, such motives can explain 

the topicality and need to explore the research topic in the integrated manner:  

 the absence of works with comprehensive approach towards the study of 

the historiographical aspect of M. Repnin’s figure, as well as functions, directions, 

forms, and methods of his activity during his governance of Left-Bank Ukraine; 

 the importance of acquiring unprejudiced historiographical knowledge 

about the political career of Governor-General M. Repnin, which was aimed at the 

improvement of the region’s image and brought substantial results to the social, 

cultural, and educational life of Left-Bank Ukraine; 



 

 the need to accumulate, systematize, and scientifically synthesize the 

source base, critically analyze historiographical achievements. 

The novelty of the research consists as in the problem statement so in the 

elaboration of the above mentioned aspects. The historiographical research is aimed 

at the comprehensive study of the materials related to the political career of 

M. Repnin (Volkonsky), as well as functions, directions, forms, and methods of his 

activity during his Little-Russian governor-generalship.  

The study provides the first system analysis of the related materials in the 

Ukrainian and foreign historiography; comprehends mainstream tendencies and 

principles of developing the historical knowledge about Governor-General of Left-

Bank Ukraine M. Repnin, their overall and specific factors during various periods of 

the problem research, achievements of modern historiography; incorporates into 

scientific circulation massive historiographical and source case studies; includes the 

newest information which has not been historiographically analyzed, but has served 

as the basis for system reconsideration of a number of outdated views, evaluations, 

and conclusions which dominated in the historiographical discourse of the 19th– 

20th centuries; reconsiders and refutes a range of prejudiced, politically reasoned 

factual and analytical discrepancies concerned with the study of M. Repnin’s political 

career; introduces to the scientific circulation new historiographical achievements 

which have not been systematically analyzed, demonstrates their historiographical 

value; publishes new information on the life of M. Repnin; shows a complex of 

unsolved and scantily explored issues dealing with this topic and outlines the 

prospects for their actualization.  

The improvements relate to the mainstream theoretical and methodological 

approaches towards the figure and political activity of M. Repnin as a scientific 

problem; clarification of certain definitions which relate to the research topic.  

Further development deals with the determination of views expressed by 

imperial, Soviet, foreign, Ukrainian scholars who investigated the life and activity of 

M. Repnin as a component of the national and European historiography.  



 

The practical value of the results obtained consists in the specification of the 

historical experience acquired under the rule of other countries and related to the 

activity of certain state actors who had had a positive impact on various spheres of 

social and political, cultural, and educational life, while successfully combining 

general imperial interests with local ones. Main results of the research will enable 

scientists to find their vectors among numerous and diverse materials to continue 

studying of the problem of depicting the figure of the military governor of Left-Bank 

Ukraine, M. Repnin. The thesis allows attracting attention of the researchers to the 

unsolved topical historical and historiographical issues of the problem. Thus, its key 

stipulations and conclusions can be used for works on specific and generalized issues 

of the historiography of Ukrainian history in the 19th century. Also, they are 

recommended for use when developing standard and special curricula on history and 

historiography of outstanding Ukrainian personalities in the19th century for the 

students of higher educational establishments.  

The Introduction substantiates the topicality of the research topic and its 

relation to the scientific problems and research programs; defines the objective and 

goals of the research, object and subject of the scientific search; determines scientific 

novelty; clarifies practical value of the thesis; demonstrates the approbation of the 

research results; provides information about the structure and volume of work. 

The first chapter «Historiography, Source Base, and Methodology of the 

Research Topic» proposes periodization of the problem in relation to the 

development of the historical level of the problem elaboration, its source base and 

search of the effective research tools. 

It is determined that the historiography of the problem has passed three 

historiographical stages in its development: the imperial stage (early 19th–20th c.), the 

Soviet stage (the 1920s–1980s), and the recent Ukrainian stage (from 1991 till the 

early 21st c.).  

The specifics of the topic development have led to the determination of the 

source classifying model consisting of 12 groups. First of all, among them are: 

1) archival materials; 2) documentary sources; 3) sources of personal origin: a) 



 

memoirs; b) notes; c) diaries; d) correspondence; 4) periodicals; 5) iconographic 

sources; 6) monographs: a) individual; b) collective; 7) summarizing works; 8) 

articles in academic journals and collections; 9) proceedings of academic 

conferences, roundtable discussions, symposia; 10) theses and abstracts of theses; 

11) reference and educational literature: a) manuals; b) textbooks; c) reference books 

on the history of Ukraine; d) reference books about famous figures; 12) internet 

resources. Each of these 12 source groups has its peculiarities, different levels of 

scientific reliability and objective information, requires specific methods and 

techniques of source study criticism.  

It is shown that the principles of historicism, objectivity, comprehensiveness, 

and continuity form the primary methodological basis of the research. To study and 

analyze the historiography and source base of the research, implement its objective 

and scientific goal, such complex of historical and general scientific methods has 

been used: analysis and synthesis, comparison and retrospective, periodization, which 

implies a system of procedures, means, and practices geared to determine and 

scientifically distinguish the most important research and historiographical periods, 

track the process of the source base formation. Scientific classification constitutes an 

important research method which allows conducting the study, defining, exploring 

and involving historiographical artifacts and sources. The research also uses the 

biographic method, that of historical optimism, and prospective one. 

The second chapter «Historiography of Worldview Vectors of Prince 

M. Repnin (Volkonsky) and Their Influence on the Social and Political Processes of 

Left-Bank Ukraine» analyzes academic studies in regard to the interpretation of 

influence of various factors on the formation of ethical, moral, and political views of 

M. Repnin during his military and political career with focus on the time periods 

when he held the post of vice king of Saxony (1813–1814) and was appointed by 

Emperor Alexander I the governor-general of Left-Bank Ukraine (1816–1834). The 

scientists have convincingly proved that M. Repnin actively formed social and 

political attitudes in the entrusted land. The prince considered that the society was to 

be founded on the principles of humanism, justice, and prosperity based on private 



 

property and law obedience. At the same time, the historiography contains a 

prevailing idea that while active attempts to build the society on the principles of 

European humanism, justice, and prosperity mostly gained support during the reign 

of Alexander I, they failed to develop during the era of Nicholas I, as ruling the 

empire, he had completely departed from the principles of liberalism, and was more 

attracted to the reactionary methods of governance not accepted by M. Repnin. This 

was one of the major reasons of his resignation in 1834. 

 The third chapter «The Activity of Military Governor M. Repnin (Volkonsky) 

in the Context of State and Strata Interrelations: Historiographical Introspections» 

observes the transformations of historiographical accents concerning the relations of 

M. Repnin with local nobility, Cossacks, peasant serfs, merchants, Jews, German 

colonists. The scientists have established that initially military governor M. Repnin 

acted harshly towards the local people, and used authoritarian and conspiratorial 

methods to benefit from his solutions. However, the researchers prove that later, 

following central orders, M. Repnin practiced the policy of further integration of 

Left-Bank Ukraine into the Russian Empire considering local interests; interacted 

with his subjects relying on the European principles of humanism and by means of 

compromise. He considered his obligation to care for every subject, and thus directed 

his actions at the improvement of conditions for all strata, including the oppressed. 

Due to the means used in the social sphere, he improved the life of all social classes, 

contributed to the satisfaction of their needs and fulfillment of rights.  

The fourth chapter «The Projects of Governor-General M. Repnin (Volkonsky) 

for Institutionalization of the Cultural and Educational Sphere of the Former 

Hetmanate: Historiography of the Problem» conceptualizes academic literature 

which elucidates the means M. Repnin used for institutionalization of the cultural and 

educational sphere with the purpose of equalizing the controlled territory with 

Western European Countries. The historians have proved that within a short period of 

time, the prince managed to have achieved substantial results and raised the profile of 

the region so that Left-Bank Ukraine acquired the special-region status within the 

Russian Empire. Substantiated is the point that historiography claims to have such a 



 

prevailing idea: the major merit of M. Repnin and D. Bantysh-Kamensky in 

preparation and writing of the history of Ukraine was not only their proposal of the 

concept which validated the loyalty of the Ukrainian nobility and consequently its 

right for higher Russian ranks; in the first place, they had implemented the idea of 

numerous previous historians by compiling the corps of historical materials from the 

ancient times till the 1760s in a certain comprehensive system of the Ukrainian 

history, which had shown the specifics of Ukrainian lands, foremost Hetmanate, in 

the historical context.  

Key words: historiography, imperial historiography, foreign historiography, 

Soviet historiography, historiographical process, historiographical sources, new 

Ukrainian historiography, Prince M. Repnin (Volkonsky), governor-general, Little 

Russia, Left-Bank Ukraine, Hetmanate.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Кожна історична доба має непересічних 

особистостей, які власним розумом або харизмою зробили внесок у певну 

суспільну галузь. До таких особистостей належить і князь М. Г. Рєпнін 

(Волконський) (1778 – 1845), який, будучи російським сановником високого 

рангу та обіймаючи посаду військового губернатора на території Лівобережної 

України (1816 – 1834), завдяки адміністративному таланту та гнучкому розуму 

зумів підняти імідж Полтавської та Чернігівської губерній, піднести їхні інтереси 

на загальнодержавний рівень. Ревно відстоюючи інтереси українців та України 

перед центральними органами влади, князь М. Г. Рєпнін потрапив у немилість до 

імператора Миколи І (1825 – 1855) та втратив не лише посаду, але й значні 

статки.  

У зв’язку з цим актуалізація історії опрацювання, характеристики стану 

розробленості проблеми щодо адміністративної діяльності військового 

губернатора М. Г. Рєпніна на території Лівобережної України в українській 

історії є важлива й доцільна. Особливо це стосується сучасних умов, а саме 

російської агресії, яка триває в активній фазі з 2014 р., але, окрім військового, 

інформаційного, має ще й інтелектуальний аспект. Адже Російська Федерація 

намагається приватизувати не лише українську історію, але й перетворити 

українців та їхнє минуле на невід'ємну частину імперського спадку. Такі 

особистості, як М. Г. Рєпнін, перебуваючи на службі в імперії, намагалися 

допомогти українцям зберегти свою історичну пам'ять та ідентичність.  

Сукупність історіографічних джерел щодо постаті М. Г. Рєпніна, 

опублікованих в імперський та радянський періоди, у теоретичному та 

методологічному планах є застарілою. Історіографія новітнього періоду 

представлена головним чином у працях, де магістральною проблемою є 

Малоросійське генерал-губернаторство або постать М. Г. Рєпніна. Тому це 

пояснює дослідницький інтерес до розробки даної теми. 
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Виходячи з результатів аналізу стану історіографії, актуальність та 

доцільність всебічного дослідження теми обумовлюються такими мотивами: 

– відсутністю праць, у яких застосовувався комплексний підхід до 

вивчення історіографічного аспекту щодо постаті М. Г. Рєпніна, напрямів, 

функцій, форм і методів його діяльності у той час, коли він здійснював 

управління Лівобережною Україною; 

– важливістю здобуття неупереджених історіографічних знань про 

політичну кар’єру генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, яка була спрямована на 

підняття іміджу краю та дала вагомі результати в соціальній, культурній та 

освітній сферах Лівобережної України; 

– потребою нагромадження, систематизації, наукового синтезу 

джерельної бази, критичного аналізу досягнень історіографії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри історії та 

культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» – «Соціальні зміни та політичні процеси 

в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0112U005220). 

Об’єктом роботи є сукупність основних груп історіографічних джерел, 

які прямо чи опосередковано присвячені адміністративній діяльності генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна на території Лівобережної України.  

Предметом дослідження є розгортання історіографічного процесу як 

віддзеркалення накопичення знань щодо адміністративної діяльності генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна на території Лівобережної України, формування 

концептуальних засад дослідження, виявлення найважливіших тенденцій і 

закономірностей розвитку цих знань. 

Хронологічні рамки дисертації, по-перше, визначені часом, коли 

М. Г. Рєпнін отримав посаду генерал-губернатора, зокрема з 1816 р., включно 

до 1834 р., коли за наказом імператора Миколи І був звільнений із займаної 

посади; по-друге, межею зародження, розгортання і проведення самих наукових 

досліджень проблеми, початковий рубіж якої збігається з подіями реальної 
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історії, зокрема І-ої половини ХІХ ст., коли з’являються перші праці про 

М. Г. Рєпніна, а кінцевий припадає на сьогодення. 

Територіальні межі дослідження охоплюють кордони Малоросійського 

генерал-губернаторства, у склад якого ввійшли з 1802 р. включно по 1835 р. дві 

лівобережні українські губернії – Чернігівська та Полтавська, що в той час 

перебували в складі Російської імперії. 

Мета дослідження полягає у виявленні та історіографічному аналізі 

комплексу досліджень ХІХ – початку ХХІ ст. щодо адміністративної діяльності 

малоросійського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна (Волконського); вивченні 

особливостей розгляду проблеми, враховуючи методологію та стан, повноту, 

достовірність її осмислення; окресленні маловивчених аспектів і виробленні 

рекомендацій щодо розвитку проблеми в перспективі.  

Мета реалізується за допомогою таких дослідницьких завдань: 

– визначити та обґрунтувати основні історіографічні періоди 

вивчення теми дослідження, проаналізувати стан її наукової розробки; 

– класифікувати, охарактеризувати джерельну базу та представити 

методологічне забезпечення дисертації; 

– висвітлити інтерпретації в наукових дослідженнях впливу різних 

факторів на формування та становлення морально-етичних поглядів 

М. Г. Рєпніна; 

– розкрити ступінь дослідження в літературі громадсько-політичних 

поглядів М. Г. Рєпніна в період правління Олександра І, їх розвиток на різних 

етапах його діяльності у контексті загальнодержавних вимог;  

– охарактеризувати погляди науковців щодо антикріпосницьких та 

просвітницьких концепцій князя М. Г. Рєпніна, їхнього впливу на суспільно-

політичні процеси та причини відставки генерал-губернатора; 

– проаналізувати літературу, яка висвітлює ліберальні заходи 

військового губернатора М. Г. Рєпніна в соціальній сфері, показує його внесок 

у забезпечення врегульованих відносин та вміння поєднувати загальнодержавні 

завдання з регіональними, місцевими інтересами; 
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– дослідити зміну історіографічних акцентів щодо оцінки взаємин 

М. Г. Рєпніна з українським панством та козаками; 

– вивчити стан та головні акценти дослідження науковцями політики 

генерал-губернатора М. Г. Рєпніна щодо кріпосних селян, купців, євреїв, 

німецьких колоністів;  

– показати результати досліджень учених щодо інституалізації 

М. Г. Рєпніним культурно-освітньої сфери, ролі в підготовці та написанні 

синтетичної історії України;  

– окреслити недосліджені, недостатньо вивчені аспекти теми, 

обґрунтувати перспективи подальших досліджень. 

Методологічною основою дослідження виступили принципи історизму, 

об’єктивності, всебічності та наступності. Для вивчення та аналізу історіографії 

та джерельної бази дослідження, досягнення мети та наукових завдань у роботі 

був використаний комплекс історичних та загальнонаукових методів, зокрема 

аналізу і синтезу, порівняння та ретроспективи, метод періодизації. Особливе 

місце в дослідженні надано біографічному методу, який дав змогу 

реконструювати життєвий та науковий шлях істориків, їхній світогляд, 

прослідкувати новизну оцінок, методології, їхню роль у розвитку історичної 

думки. Біографічний метод також допоміг поєднати вивчення життєпису 

істориків з дослідженням біографії головного героя теми – князя М. Г. Рєпніна. 

Важливим дослідницьким методом, який дав можливість здійснити пошук, 

виявити, вивчити й залучити історіографічні пам’ятки та джерела, є наукова 

класифікація. У дослідженні застосовано також метод історичного оптимізму та 

перспективи. 

Наукова новизна дослідження полягає як у постановці проблеми, так і в 

розробці порушених аспектів. Історіографічне дослідження спрямоване на 

комплексне вивчення літератури щодо адміністративної діяльності 

М. Г. Рєпніна (Волконського), напрямів, функцій, форм і методів його роботи у 

той час, коли він здійснював управління Малоросійським генерал-

губернаторством.  
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У дослідженні вперше: в українській та зарубіжній історіографії 

здійснено системний і комплексний аналіз літератури з теми; осмислено 

магістральні тенденції та закономірності розвитку історичних знань щодо 

особи генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, їхні загальні та окремішні чинники 

протягом різних періодів вивчення проблеми, здобутки модерної історіографії; 

інкорпоровано до наукового обігу великий масив історіографічного та 

джерельного кейсів; залучено найновішу інформацію, яка ще не підлягала 

історіографічному аналізу та на базі якої системно переглянуто низку 

застарілих оцінок, висновків, що були домінуючими в історіографічному 

дискурсі ХІХ – ХХ ст.; переглянуто та спростовано ряд упереджених, 

політично вмотивованих фактологічних й аналітичних розбіжностей, що 

стосуються дослідження політичної кар’єри М. Г. Рєпніна; введено в науковий 

обіг новітні історіографічні надбання, які ще не підлягали системному аналізу, 

показано їхню історіографічну цінність; опубліковано нову інформацію щодо 

життєпису М. Г. Рєпніна; показано комплекс нерозв’язаних та малодосліджених 

проблем, накреслено перспективи їх актуалізації. Удосконалено: магістральні 

теоретико-методологічні підходи дослідження щодо постаті князя 

М. Г. Рєпніна, його адміністративної діяльності на посаді малоросійського 

генерал-губернатора як наукової проблеми; пояснення окремих дефініцій, що 

стосуються теми дослідження. Подальшого розвитку набуло: з’ясування 

поглядів імперських, радянських, зарубіжних, українських вчених, які 

досліджували життя, адміністративну та соціокультурну діяльність 

М. Г. Рєпніна, як складової національної та європейської історіографії.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

з’ясовують історичний досвід, набутий під час перебування під владою інших 

держав, пов’язаний з діяльністю окремих державних діячів, які позитивно 

проявили себе в різних сферах суспільно-політичного, культурного та 

освітнього життя і при цьому вдало забезпечили поєднання загальнодержавних 

імперських інтересів з місцевими. Основні результати дослідження дадуть 

змогу науковцям зорієнтуватися в широкому масиві літератури для подальшого 
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вивчення постаті військового губернатора Малоросії М. Г. Рєпніна. Робота 

може привернути увагу дослідників до невирішених і актуальних історичних та 

історіографічних питань. Основні положення та висновки дисертації можуть 

використовуватися у написанні конкретно-проблемних та узагальнюючих 

праць з історіографії історії України ХІХ ст., при розробці нормативних і 

спеціальних курсів з історії та історіографії видатних персоналій України 

ХІХ ст. для студентів закладів вищої освіти. 

Oсoбистий внесoк здoбувaчa. Дисертaцiйна робота є результaтoм 

сaмoстiйних нaукoвих пoшукiв aвтoра. Усi пoлoження, щo винoсяться нa зaхист 

i становлять нaукoву нoвизну рoбoти, oтримaнi автором oсoбистo. Нaукoвi 

стaттi aвтoрa у фaхoвих видaннях є oднooсiбними. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Окремі положення дослідження були апробовані у доповідях і 

повідомленнях, зокрема, на V Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах 

Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2018 р.), 

ХVІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав-

Хмельницький, 31 липня 2019 р.). Результати дисертації оприлюднювалися на 

Міжнародній науковій конференції «Конфліктизація культурно-історичного 

простору українства як об’єкт українознавчих досліджень» (Київ, 24 жовтня 

2019 р.), а також на «Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 120-

річчю від дня народження видатного українського історика Олександра 

Петровича Оглоблина (1899–1992)» (Київ, 5 грудня 2019 р.).  

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 8 статей, 2 з яких – 

у фахових наукових виданнях України, 3 статті – у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз, 1 стаття видрукувана у міжнародному 

періодичному журналі. Загальний обсяг публікацій становить 5 друк. арк. 



11 

 

 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Її 

обсяг становить 220 сторінок, з яких 185 сторінок основного тексту. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, чотирнадцяти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури (312 позицій), додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1. Періодизація та стан наукової розробки проблеми 

 

Імперська історіографія дуже традиційно, передусім з позитивної точки 

зору висвітлювала діяльність малоросійського військового губернатора 

М. Г. Рєпніна (Волконського). У свою чергу радянська історіографія з 

кон′юнктурних та ідеологічних міркувань упереджено зображувала як сам 

інститут генерал-губернаторства, так і його очільників. Науковцями не 

вивчалися різні напрями та заходи в діяльності генерал-губернатора, його 

конструктивна політика, що проводилася у напрямку налагодження стосунків 

між регіоном і центральними органами влади. Українські дослідники 

новітнього періоду до постаті малоросійського генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна зверталися також не один раз, спочатку у працях з історії 

діяльності генерал-губернаторств в Україні першої половини ХІХ ст., а далі 

були створені оригінальні праці і про постать М. Г. Рєпніна, в контексті яких 

було досліджено його громадську, благодійну, освітньо-культурну та інші види 

діяльності, якими керувався князь як у житті, так і на службі. У зарубіжній 

історіографії, зокрема російській, ця проблема досліджувалася лише побіжно, 

це пояснюється ще й тим, що така неординарна особистість, як М. Г. Рєпнін, не 

вписувалася в загальноприйняті нею канони, оскільки його діяльність не 

завжди збігалася із загальноімперськими принципами і вимогами.  

Щоб повніше висвітлити досліджені й маловисвітлені аспекти проблеми 

та її складові, потрібно науково виділити найбільш важливі періоди процесу 

формування історіографії та джерельної бази дослідження. На думку сучасного 

історіографа Я. С. Калакури, науково-методологічне значення періодизації 

допомагає простежити безперервність, наступність, спадкоємність 

історіографічних досліджень. Дає ключ для виділення на кожному етапі 



13 

 

 

найбільш характерних груп джерел, встановлення їхньої повноти, виявлення 

прогалин і зосередження пошуку джерел1. 

На визначення періодизації проблеми впливали ряд чинників, зокрема 

зародження принципово нових суспільних, культурних явищ або праць, які 

докорінно змінювали уявлення про проблему. Або поява такого джерела чи 

групи джерел, які стали своєрідною віхою у складанні джерельної бази. 

Виходячи з названих критеріїв, можна запропонувати таку періодизацію історії 

формування знань про життя та діяльність генерал-губернатора Лівобережної 

України М. Г. Рєпніна. Умовно нами визначено три основні історіографічні 

періоди: 

Перший історіографічний період – початок ХІХ – ХХ ст. – охоплює час, 

коли Україна не мала власної державності, і та її частина, де відбувалися 

історичні події дослідження, в офіційних актах Російської імперії виступала під 

назвою «Малоросія». Цей період збігається як з часом життя та діяльності князя 

М. Г. Рєпніна (Волконського) (1778-1845), з акцентом на його військовій та 

політичній кар’єрі, зокрема, на участі у французько-російській війні (1812), 

виконанні обов’язків віце-короля Саксонії (1813-1814), обійманні посади 

генерал-губернатора Лівобережної України (1816-1834), а насамперед, з 

процесом зародження та розвитку історичних знань про нього. Водночас 

закладаються перші теоретичні та джерельні підвалини цієї проблеми. 

Діяльність генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, як правило, оцінювалася з 

позитивної точки зору. 

Другий історіографічний період охоплює 20-ті рр. включно до кінця  

80-х рр. ХХ ст. Хронологічно він пов'язаний з радянською добою. Він досить 

тривалий і принципово відрізнявся від попереднього теоретичним та 

джерельним наповненням праць. Діяльність представників політичної еліти 

ХІХ ст. в уявленнях офіційної радянської історіографії, як правило, 

асоціювалася з утвердженням свавілля самодержавства та кріпосної системи на 

                                         
1 Калакура Я. Історичні засади українознавства. Київ, 2007. С. 241-242.  
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місцях. У зв’язку з цим ця проблема втрачає свою актуальність та стає 

безперспективною як для українських, так і російських та інших дослідників. 

Нарешті, третій – новітній – історіографічний період – з 1991 р. і триває 

до сьогодні. Він співпадає з відновленням Україною державної незалежності та 

відходом історичної науки від радянських теоретичних та ідеологічних догм в 

історіографії. Як наслідок цього змінилася як концептуальна спрямованість 

праць, так і їхня джерельна база. Науковцями розробляються нові напрямки та 

методологічні підходи щодо розв’язання історичних завдань, оприлюднюються 

маловідомі документи. Це позитивно вплинуло на розвиток досліджуваної 

теми, її концептуальний зміст та джерельне наповнення. Важливим 

досягненням цього періоду став вихід у світ праць, спеціально присвячених 

життю та діяльності М. Г. Рєпніна. В опублікованих роботах дослідники уже не 

асоціюють функцій генерал-губернаторської влади лише з утвердженням 

самодержавства та кріпосництва в регіонах Російської імперії, а розглядають на 

прикладі персоналій під різним кутом зору. Політична кар’єра та заходи 

генерал-губернатора М. Г. Рєпніна дослідниками висвітлюється значно ширше 

з урахуванням попередніх надбань. 

Слід зазначити, що М. Г. Рєпнін, незважаючи на свою належність до 

правлячого стану Російської імперії, ставився з певним пієтетом до України й 

українських козаків та їх звитяжного минулого. Ревно захищаючи права 

українців перед центральними органами влади імперії, він потрапив у 

немилість до імператора Миколи І та був позбавлений всіх привілеїв рангу та 

майна. Тому його харизматична особа привернула пильну увагу українських 

дослідників, які по крупицях збирали й оприлюднювали матеріали про 

М. Г. Рєпніна. 

Вперше дослідники старовини звернули увагу на діяльність російського 

сановника Миколу Григоровича Рєпніна (Волконського) в другій половині 

ХІХ ст. Саме в імперський період закладаються перші теоретичні та джерельні 

підвалини проблеми щодо його діяльності. Дослідники, як правило, його 

особисті та професійні якості оцінювали з офіціозної точки зору.  
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Проте початкові розвідки про життя та діяльність князя М. Г. Рєпніна 

були зроблені його сучасниками, придворними істориками та службовцями. 

Зокрема, перші біографічні відомості про М. Г. Рєпніна залишив блискучий 

історик ХІХ ст. Д. М. Бантиш-Каменський, який був правителем канцелярії 

князя М. Г. Рєпніна, призначеного в 1816 році військовим губернатором. 

П'ятирічне перебування в канцелярії дало йому можливість познайомитися та 

потоваришувати з князем, досконало вивчити його архів і багато місцевих 

матеріалів2.  

Матеріали з архіву Рєпніних та особисті спостереження дали змогу 

молодому досліднику вивчити біографію його родини та опублікувати її3. 

Очевидно, Д. М. Бантиш-Каменський дуже поважав М. Г. Рєпніна та його 

родину, вважаючи останнього доброю людиною та своїм покровителем. Наше 

зацікавлення викликала розповідь про походження роду та прізвища Рєпнін, 

яке, за даними дослідника, Микола Григорович успадкував від свого 

легендарного родича, діда по матері, генерал-фельдмаршала Миколи 

Васильовича Рєпніна за бажанням своєї родини та наказом імператора Павла 

від 12 липня 1801 р., щоб цей славний рід і прізвище не припинили свого 

існування після смерті діда, того ж 1801 р. Другий син генерал-ад’ютанта 

Григорія Семеновича Волконського, Сергій Григорович – у майбутньому 

відомий декабрист, залишився на прізвищі батька4 Наприкінці ХІХ ст. 

дослідники повернулися до вивчення особи М. Г. Рєпніна. Один з перших, хто 

опрацював Київський центральний та Яготинський архіви М. Г. Рєпніна та 

зібрав цінну інформацію про нього, був український історик і педагог родом 

з Пирятинщини М. В. Стороженко5. Свої наукові здобутки про М. Г. Рєпніна 

дослідник публікував у журналі «Кіeвская старина»6.  

                                         
2Бантиш-Каменський Дмитро Миколайович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
3Бантиш-Каменський (Д.Н.). Словарь достопамятных людей русской земли. Москва, 1836. 

Ч. 4: Н.Р. 395 с. 
4Там само. С. 20. 
5Стороженко Микола Володимирович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
6Стороженко Н. В. Отрывки из фамильных преданий и архивов. (ІV. «Из переписки 

Д.П. Трощинского с кн. Н.Г. Репниным; V. Письма М. М. Сперанского к кн. Н. Г. Репнину). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%94%D0%BF%D0%BD%D1%96%D0%BD-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1816
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Про свою роботу в архіві М. Г. Рєпніна М. В. Стороженко написав 

детальний звіт, який був видрукуваний в «Кіевской старине» у 1886 р.7, а 

також у його дослідженні «К портрету князя Николая Григорьевича 

Репнина»8. У цій розвідці розміщений портрет молодого князя, намальований 

невідомим художником, як припускає автор, напевно з Німеччини й 

відноситься до 1814 р.9. Князь зображений у формі генерал-ад’ютанта, стоячи 

на знаменитій Брюлівській терасі в Дрездені, яка була збудована за його 

наказом і є однією з важливих пам’яток міста. Крім службової та бойової 

біографії князя, автор проаналізував низку причин, що спонукали його швидку 

відставку та звинувачення в розтраті державних коштів. Важливо те, що 

досліджуючи це питання, він, щоб бути достовірнішим, користується працями 

інших дослідників, які входили до кола його оточення, зокрема записками 

І. І. Сердюкова, який служив у канцелярії М. Г. Рєпніна, та інших чиновників. 

У цілому М. В. Стороженко високо оцінює людські та професійні якості 

М. Г. Рєпніна10.  

Звернув увагу на діяльність князя М. Г. Рєпніна дослідник і в розвідці  

«К истории малороссийских козаков в конце XVIII-и в начале XIX века»11. 

М. В. Стороженко наводить цікаві свідчення про заходи князя, вжиті для того, 

щоб перешкодити представникам вищих урядових кіл перевести козацтво на 

становище державних селян. На думку історика, це був шляхетний вчинок 

М. Г. Рєпніна12. Для демонстрації шляхетності М. Г. Рєпніна у питаннях 

захисту прав українських козаків автор наводить виписки з його листів до 

князя В. П. Кочубея, який на той час обіймав посаду міністра внутрішніх 

                                                                                                                                       
Кіевская старина. 1891. Май. Т. 33. №5. С. 303-309.; Стороженко Н. Численность податных 

сословий в губерниях Полтавской и Черниговской. Кіевская старина. 1895. Кн. 3. С. 98-99. 
7Стороженко Н. В. Отчет о занятиях в архивах: Киевском Центральном и Яготинском князя 

Н.В. Репнина. Университетские известия. 1886. № 11. С. 213-238. 
8Стороженко Н. В. К портрету князя Николая Григорьевича Репнина. Кіевская старина. 

1897. Кн. 12. С. 473-480. 
9Там само. С. 480. 
10Там само. С. 473. 
11Стороженко Н. В. К истории малороссийских козаков в конце XVIII-и в начале XIX века. 

Кіевская старина. 1897. Кн. 4. С. 124-156; Кн. 6. С. 460-483. 
12Там само. С. 20. 
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справ. Аналізуючи їхню переписку можна зробити висновок, що питання, які 

стосувалися українських козаків, для М. Г. Рєпніна мали принципове 

значення, тому він наполягав на необхідності реформи їхнього 

адміністративного устрою, щоб таким чином зберегти для козаків статус 

військової сили Російської імперії та зменшити податковий тиск держави.  

Завдяки публікаціям у журналі «Кіeвская старина» була зафіксована 

інформація про суспільно-політичні погляди князя М. Г. Рєпніна. Так, у 

1887 р. на шпальтах журналу була оприлюднена промова російського 

сановника з переднім словом члена Історичного товариства імені Нестора-

Літописця, редактора О. С. Лашкевича, яке відображало на той час позицію 

щодо його особи13. О. С. Лашкевич традиційно характеризує генерал-

губернатора як доброго адміністратора, для якого інтереси місцевого 

населення, передусім козаків та селян, були на першому місці14. Що цікаво, 

що саме О. С. Лашкевич вперше висловив досить сміливу думку про 

автономістичні тенденції в поглядах М. Г. Рєпніна, які, за словами дослідника, 

«були несумісними із атмосферою та обставинами того часу»15.  

У 1895 р. в «Кіeвской старине» були опубліковані нові матеріали з 

Яготинського архіву князя М. Г. Рєпніна, які містили його ділову переписку з 

місцевим дворянством, зокрема М. В. Могилянським та С. М. Кочубеєм. 

Такого роду інформація проливає світло на стосунки князя з полтавським 

маршалком, відомим лібералом С. М. Кочубеєм, який потрапив у боргові 

зобов’язання перед М. В. Могилянським та іншими дворянами16.  

Не згасає увага дослідників до особи опального генерал-губернатора 

Лівобережної України і на початку ХХ ст. Непересічний інтерес викликає 

праця члена Полтавської губернської вченої архівної комісії В. Є. Бучнєвича 

                                         
13Лашкевич А. С. Речь малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина к 

дворянству Черниговской и Полтавской губернии. Кіевская старина. 1887. Кн. 1. С. 172- 

177. 
14Там само. С. 172. 
15Там само. С.172. 
16Материалы для истории дворянского землевладения в Полтавской губернии. / Из 

Яготинского архива князя Н.Г. Репнина/. Кіевская старина. Т.48. №1-3. С.105-118. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
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«Записки о Полтаве и ее памятниках», де міститься детальний звіт про приїзд 

у вересні 1817 р. імператора Олександра І до Полтави17. Наукову цінність має 

матеріал, який розкриває завісу на основну мету приїзду в Полтаву імператора 

та його зустріч з С. М. Кочубеєм та М. Г. Рєпніним. 

Найбільше матеріалів про діяльність та особу М. Г. Рєпніна опублікував 

полтавський історик І. Ф. Павловський. Будучи виразником офіціозної позиції, 

І.Ф. Павловський досить прихильно ставився до роботи князя на посаді 

генерал-губернатора Лівобережної України. Ще в 1893 р. в журналі «Кіeвская 

старина» він видрукував першу інформацію про внесок генерал-губернатора в 

боротьбу з епідемією холери 1830 р. Наведені дослідником дані вказують на 

те, що за сприяння князя було видано низку положень щодо дотримання 

особистої гігієни, поводження та харчування населення під час страшної 

епідемії18.  

Найбільш плідний період щодо вивчення діяльності князя розпочався в 

І. Ф. Павловського на початку ХХ ст. Обіймаючи посаду секретаря  

Полтавської губернської ученої архівної комісії (1903-1918)19, дослідник 

зібрав, опрацював та впорядкував значну кількість архівних матеріалів з 

Полтавського губернського правління. Оприлюдненням та передруком його 

напрацювань займалася Полтавська учена архівна комісія. Одна з перших його 

робіт, присвячена особі М. Г. Рєпніна, була видрукувана у 1905 р. в Полтаві 

під назвою «К истории Малоросии во время генерал-губернаторства Репнина 

(очерки, материалы, переписка) по архивным данным»20. У роботі було 

зібрано багато важливої інформації та біографічних даних щодо діяльності 

князя М. Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора Лівобережної України, 

                                         
17Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. Издание второе исправленное и 

дополенное с планом Полтавской битвы и достопремечательностями г. Полтавы. Полтава: 

Типо-литография Губернского правления, 1902. 449 с. 
18Павловский И. Ф. Предписания князя Репнина по поводу холеры в 1830 г. Кіевская 

старина. 1893. Т.43. № 10-12. С. 153-155. 
19Павловський Іван Францович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
20Павловский И. Ф. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства 

кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). Труды ПГУАК. 

Полтава, 1905. Вып. 1. С. 49-154. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F


19 

 

 

вміщено його портрет. На початку І. Ф. Павловський подав коротку 

біографічну довідку про життя князя, починаючи від народження до його 

смерті 7 січня 1845 р. Полтавський знавець старожитностей у своїй розвідці 

використовує напрацювання інших дослідників, зокрема редактора «Кіeвской 

старини» О. С. Лашкевича. І. Ф. Павловський як і О. С. Лашкевич вважає 

князя гуманним та турботливим адміністратором губернії 21.  

Звертає увагу і той факт, що дослідник намагався систематично 

викласти та комплексно охарактеризувати важливі етапи в діяльності 

М. Г. Рєпніна, поділивши працю на декілька розділів. Особливу наукову 

цінність становить опубліковане листування М. Г. Рєпніна з відомими на той 

час знавцями старожитностей. Зокрема, в дослідженні надрукована переписка 

князя з А. Н. Чепою, на той час одним із найвідоміших дослідників-

краєзнавців. Також у роботі опублікована переписка князя з Д. М. Бантишем-

Каменським, яка засвідчує його зацікавленість та сприяння у написанні історії 

Малоросії досліднику. З оприлюднених матеріалів І. Ф. Павловського стає 

відомо, що М. Г. Рєпнін приятелював з відомим на той час поетом 

В. В. Капністом22. Активно листувався він із сином поета І. В. Капністом, який 

служив миргородським губернським предводителем з 27 квітня 1829 по 

3 квітня 1842 р. Предметом його листування була справа укладення проекту 

про майбутнє становище козаків у Російській імперії. Крім цього, робота 

містить листи князя до посадових осіб його генерал-губернаторства, зокрема 

до чернігівського губернатора Н. І. Жукова, який надавав йому інформацію 

про політичні настрої в краї23. 

Опублікував І. Ф. Павловський і його листування з місцевим населенням. 

Зміст цих листів відображає ставлення князя до простих людей, які зверталися 

переважно до нього з проханнями допомогти влаштувати їхніх дітей у школу, 

                                         
21Павловский И. Ф. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства 

кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). Труды ПГУАК. 

Полтава, 1905. Вып. 1. С. 7. 
22Там само. С. 93-94. 
23Там само. С. 75. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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надати роботу, матеріальну допомогу24. І. Ф. Павловський зібрав чимало 

інформації про його взаємини з купцями, євреями та німецькими колоністами. 

За свідченням І. Ф. Павловського М. Г. Рєпнін дуже переймався проблемами 

всіх соціальних груп та прошарків населення, всіляко захищав їхні інтереси як 

перед місцевими чиновниками, так і перед вищими органами влади, намагався 

бути «батьком ввіреного краю».  

Подальшу дослідницько-пошукову роботу І. Ф. Павловський 

оприлюднив у розвідці «К истории полтавського дворянства (1802-1902 гг.). 

Очерки по архивным данным с рисунками»25, яку було опубліковано двома 

виданнями в Полтаві, перше з яких вийшло в 1906 р. На основі зібраних 

статистичних даних, взятих з архіву Полтавської губернії, дослідник 

намагався показати взаємини, які склалися у М. Г. Рєпніна з полтавським 

дворянством та іншими суспільними станами Лівобережної України. В роботі 

наведена ділова переписка М. Г. Рєпніна з імператором, у якій він намагається 

відстояти прагнення малоросійського дворянства та селян на гідне життя. Це 

також підтверджують наведені у праці низка його листів до міністра фінансів 

Є. Ф. Канкріна, у яких він звертається з проханням зменшити податковий тиск 

на місцевих поміщиків. Заслуговують на увагу два листи М. Г. Рєпніна, 

надіслані імператору 1824 р. з метою переконати останнього надати податкові 

пільги для його краю, аргументуючи тим, що перед цим декілька років були 

неврожайними26. 

Крім того, у розвідці міститься матеріал, який проливає світло на 

суспільно-політичні погляди М. Г. Рєпніна. Оприлюднені дані підтверджують, 

що М. Г. Рєпнін співчував декабристам, оскільки не лише приятелював з 

багатьма учасниками декабристського руху, але й був у родинних стосунках 

                                         
24Павловский И. Ф. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства 

кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). Труды ПГУАК. 

Полтава, 1905. Вып. 1. С. 82. 
25Павловский И. Ф. К истории полтавського дворянства 1802-1902 г.: Очерки по архивным 

данным с рисунками. Полтава: Элект. типограф. Торгового дома И. Фришберга, 1907. Т. 2. 

303 XVII с. 
26 Там само. С. 248. 
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С. Волконським27. Важливо також і те, що І. Ф. Павловський у розвідці 

помістив портрети родини Рєпніних, зокрема з портретом його самого та 

дружини в старшому віці. 

І. Ф. Павловським було зібрано та опубліковано чимало статистичних 

описів про чисельний та статевий склад єврейського населення, його заняття в 

праці «Статистика еврейского населения в Полтавской губернии со времени ее 

учреждения о черте их оселости», випущеній за сприяння співробітників 

Полтавської вченої комісії28.  

Окрема розвідка І. Ф. Павловського присвячена благодійницькій 

діяльності родини Рєпніних29. Зміст цього дослідження засвідчує особистий 

внесок родини Рєпніних у становлення жіночої освіти в краї.  

Науково-дослідна робота І. Ф. Павловського користувалася попитом, 

тому в 1910 р. була оприлюднена його наступна розвідка «Полтава. 

Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-губернаторства 

(1802-1856): (По архивным данным)»30. У ній більше уваги акцентується на 

історії Полтави в епоху генерал-губернаторського правління упродовж 1802-

1856 рр., при цьому автор використовує попередній матеріал та архівні дані. 

Цікавою є інформація про стосунки М. Г. Рєпніна з вищими сановниками, і з 

чиновниками місцевого рівня. Дослідник, ідеалізуючи князя, зображує його як 

пряму та нетерпиму до нещирості людину, так і принципову у справах захисту 

інтересів місцевого населення, для якої найбільш важливим на службі і 

стосунках з людьми був обов’язок служіння засадам справедливості31.  

                                         
27 Павловский И. Ф. К истории полтавського дворянства 1802-1902 г.: Очерки по архивным 

данным с рисунками. Полтава: Элект. типограф. Торгового дома И. Фришберга, 1907. Т. 2. 

С. 1-10. 
28Павловский И. Ф. Статистика еврейского населения в Полтавской губернии со времени ее 

учреждения о черте их оселости. Труды ПГУАК. Полтава, 1908. Вып. 5. С. 229-240. 
29Павловський І. Ф. Заснування Полтавського інституту і побудова для нього будинку 

наказом Громадського нагляду. Тр. ПГУАК. Полтава, 1909. Вып. 6. 
30Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-

губернаторства (1802-1856): (По архивным данным с 80 рисунками и планом города). 

Полтава: Тип. Дохмана И.А., 1910. 416 с. 
31Там само. С. 105. 
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Детально описав І. Ф. Павловський і коло людей, яке оточувало князя в 

різні періоди його життя. Серед оточення князя, з яким він спілкувався, 

проводив свій вільний час, були переважно найосвіченіші люди того часу: 

Григорій Полетика, Іван Котляревський, український патріот Василь Капніст, 

який їздив у 1791 р. до Берліна шукати допомоги проти московської тиранії, 

його син Іван Капніст32. Такий матеріал значною мірою дав нам ключ до 

розуміння його світоглядних орієнтирів, переконань та принципів. 

До діяльності генерал-губернатора М. Г. Рєпніна І. Ф. Павловський 

повертається в нарисі «Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с 

рисунками)»33. Цікаво те, що він перший звернув увагу і відзначив його 

бажання облаштувати лівобережні українські губернії як російські, засновуючи 

державні навчальні заклади, організовуючи будівництво урядових помешкань. 

Досліджував І. Ф. Павловський і інші сфери діяльності М. Г. Рєпніна, зокрема, 

в дослідженні «К истории винокурения в Малороссии»34 він розглядає 

ставлення генерал-губернатора до давнього українського права на виготовлення 

і торгівлю спиртними напоями лише в економічній площині, не з'ясовуючи, 

чому з економічного воно переросло в політичне. При цьому дослідник не дає 

власних коментарів та оцінок щодо цього питання, а публікує лише ті фактичні 

дані, де відображено саме ставлення генерал-губернатора до цього питання. 

Такий підхід для історіографії ХІХ ст. був традиційний, оскільки тогочасні 

дослідники не ставили собі за мету концептуально осмислювати проблему, а 

більше акцентували увагу на зібранні історичних фактів.  

Пізніше І. Ф. Павловський вдавався до передруку своїх праць, тому 

досить часто повторювалися ті самі факти і сюжети. Але дослідницькі здібності 

не давали йому зупинятися на досягнутому, тому він, опрацьовуючи архівні 

                                         
32Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-

губернаторства (1802-1856): (По архивным данным с 80 рисунками и планом города). 

Полтава: Тип. Дохмана И.А., 1910. С. 95-96. 
33Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 277-278. 
34Павловский И. Ф. К истории винокурения в Малороссии. Труды ПГУАК. Полтава, 1908. 

Вып. 5. С. 65-100. 

 



23 

 

 

матеріали, відшуковував нові свідчення, які потім вносив як доповнення до 

власних попередніх публікацій.  

Отже, завдяки археографічній зацікавленості І. Ф. Павловського, маємо 

сьогодні частку інформації з правочинної документації генерал-

губернаторської Канцелярії, архівний фонд якої був втрачений під час пожежі в 

Полтаві 1819 р. Незважаючи на некритичність дослідника до дій М. Г. Рєпніна, 

описово-інформативний характер його праць, важливою заслугою його 

досліджень стало те, що він перший зібрав докупи розрізнений матеріал про 

його конструктивну діяльність на посаді генерал-губернатора Лівобережної 

України, звернув увагу на прагнення князя перетворити свій край з відсталого 

провінційного на передовий з розвиненою інфраструктурою, тим самим 

накликавши на себе гнів центральних органів влади та навіть підозру в 

сепаратизмі.  

Внесок у досліджувану проблему зробив і талановитий український 

історик, академік Української Академії Наук (з 1919) Д. І. Багалій. Свою 

працю вчений написав у співавторстві з краєзнавцем, членом Харківського 

історико-філологічного товариства, Д. П. Міллером. Їхнє фундаментальне 

дослідження, опубліковане в 1912 р., прямо не стосується М. Г. Рєпніна, але 

важливе тим, що написане на основі свідчень сучасників та спогадів підлеглих 

генерал-губернаторів, які займали різні посади35. Науковий інтерес 

насамперед викликає представлена в роботі оціночна характеристика 

діяльності чернігівських, полтавських і харківських генерал-губернаторів, у 

тому числі й М. Г. Рєпніна. Дослідники однозначно негативно відгукуються 

про сам інститут генерал-губернаторства та його очільників, оскільки у 

розвідці ретельно занотовані описи їхніх звичок, а грубощі у спілкуванні з 

представниками місцевого самоврядування зафіксовані зі свідчень нижчого за 

рангом чиновництва, яке закономірно недолюблювало вище начальство.  

                                         
35Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 

по 1905-й год): Историческая монография. Харьков, 1912. Т. 2. 569 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Значно розширює бачення на політичні, соціальні та життєві пріоритети 

князя М. Г. Рєпніна біографічна праця російського історика, чиновника 

Державної ради, таємного радника (1892) П. М. Майкова видана у 1913 р.36 

Справедливою виглядає його теза про те, що князь Рєпнін вважав турботу про 

достойне життя селян одним із святих для себе обов’язків37. П. М. Майков 

зображує князя як противника кріпосної системи та будь-якого виду рабства в 

суспільстві. «Він намагався встановити нормальні, засновані на справедливості 

відносини між поміщиками і селянами»38, – доводить П. М. Майков. Роблячи 

такі висновки, він спирався на виписки із листів, праць та промов самого 

М. Г. Рєпніна.  

Інтерес викликає і біографічна довідка дослідника про дружину 

М. Г. Рєпніна Варвару Олексіївну Розумовську, яка, на його переконання, була 

не лише вірною, турботливою, доброю людиною, але й мала великий вплив на 

світогляд і вчинки генерал-губернатора39 .  

Розширює діапазон діяльності М. Г. Рєпніна розвідка дійсного члена 

Полтавської губернської вченої архівної комісії І. О. Неутрієвського «Одна из 

мер борьбы с голодом в 1833 году в Полтавской губернии (Архивное дело о 

переселенцах)»40, оприлюднена у працях Полтавської губернської архівної 

комісії за редакцією дійсних її членів І. Ф. Павловського, А. Ф.Мальцева і 

Л. В. Падалки. Як вважає дослідник, саме зусиллями генерал-губернатора 

вдалося швидко ліквідувати наслідки попередніх неврожаїв. У його звіті 

наведено ряд непопулярних, але ефективних на той час заходів вжитих 

генерал-губернатором, що унеможливили велику смертність серед населення 

Малоросії. 

                                         
36Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический словарь. 

Санкт-Петербург, 1913. Т. 16. С.118-127. 
37Там само. С. 124. 
38Там само. С. 124. 
39Там само. С. 126-127. 
40Неутриевский И. Одна из мер борьбы с голодом в 1833 году в Полтавской губернии 

(Архивное дело о переселенцах). Тр. ПГУАК, здано под редакцией действительных членов 

комиссии И. Ф. Павловського, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. 1916. Вып. 14. 
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Долучився до вивчення постаті та діяльності князя М. Г. Рєпніна і член 

Київського товариства старожитностей і мистецтв, видатний історик 

Д. І. Дорошенко41. Основною метою цієї важливої праці стало його прагнення 

зібрати та систематизувати дуже розкиданий по старих виданнях матеріал про 

життя та діяльність генерал-губернатора Лівобережної України 

М. Г. Рєпніна42. Автор у цьому питанні поділяв погляди стосовно постаті 

генерал-губернатора, які побутували ще до 1835 р. Так, звертаючись до питань 

української історіографії, Д. І. Дорошенко намагався з’ясувати участь 

М. Г. Рєпніна у намірах шляхти відновити автономію Гетьманщини.  

Крім цього, у роботі є цікаві сюжети про співпрацю історика 

Д. М. Бантиша-Каменського та М. Г. Рєпніна у справі написання історії 

Малоросії. Д. І. Дорошенко переконаний, що генерал-губернатор був не лише 

ініціатором цього проекту, але й відіграв значну роль в його підготовці, 

оскільки не тільки надавав матеріали, але й став співавтором одного із 

розділів43. Вчений зазначає, що значний внесок князя М. Г. Рєпніна у справу 

підготовки «Історії Малої Росії» визнає і вчений-енциклопедист 

М. Максимович. Д. І. Дорошенко ретельно ознайомившись з листуванням 

М. Максимовича і А. Пипіна, переконує, що «Максимовичъ передавалъ, что всъ 

сліди, на какіе он нападалъ (шукаючи автора «И. Русовъ), приводили его къ, кн. 

Репнину... Максимовичь подозревалъ, въ кн. Репнинъ или въ. лицъ; ему 

близкомъ автора или передълывателя «Исторіи Русовь»44. Схожу думку мав і 

М. Драгоманов: «покійний Максимович казав нам, що естъ нитки, по котрим 

можна дійти до того, що автор цієї книги був один: із старих українофілів з 

кружка кн. Рєпніна»45. Далі він висловлює цікаву думку, що «між українським 

патріотизмом Шевченка й Рєпніна існував справді внутрішній глибокий 

                                         
41Дорошенко Дмитро Іванович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
42Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 91. 
43Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський … С. 105.  
44Там само. С. 106. 
45Там само. С. 106.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
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зв’язок, це добре розумів російський уряд: коли шеф жандармів Орлов, 

забороняючи в 1849 році княжні Рєпніній листуватися з засланим до 

закаспійських степів Шевченком, вимагав, щоб вона не втручалася «въ дъла 

Малороссіи»46. Д. І. Дорошенко запропонував не лише своєрідне бачення на 

особу М. Г. Рєпніна та його участь у справі підготовки історії України, але 

пов’язав його прихильність до українства з причинами його увільнення з 

посади головного правителя лівобережних губерній України.  

Постаттю М. Г. Рєпніна цікавився відомий дослідник старожитностей, 

редактор численних українських часописів М. Д. Антонович47. Його праця 

присвячена історії служби М. Г. Рєпніна в Саксонії в 1813-1814 рр.48. 

М. Д. Антонович детально дослідив біографію князя, яка дає ключ до 

розуміння його подальшої поведінки вже на посаді головного правителя 

Лівобережної України. Оскільки урядовець, збагачений європейським 

досвідом, зокрема німецьким, проводив свою політику з урахуванням 

попередніх помилок та успіхів. 

До історіографічного аналізу були залучені роботи про діяльність 

інституту генерал-губернаторства на території Російській імперії. Такого роду 

дослідження дають багатий документальний матеріал про широту повноважень 

генерал-губернаторської влади у ввіреному йому краї. Також ця інформація 

цінна тим, що дає змогу показати та розмежувати декларовану владу генерал-

губернатора, яка була зазначена в «Інструкції генерал-губернаторів» від 1853 р., 

та реальну, якою він користувався на місцевому рівні. Так, 1899 р. 

петербурзьким автором А. Д. Градовським була випущена праця49, яка дає 

багатий фактологічний матеріал про мету та завдання генерал-губернаторської 

влади на території Російської імперії, її права та повноваження у віддалених 

                                         
46Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 108. 
47Антонович Михайло Дмитрович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
48Антонович М. Князь Рєпнін, генерал-губернатор Саксонії. Берлін: Укр. вільний інститут у 

Берліні, 1936. 64 с. 
49Градовский А. Д. Исторический очерк учреждения генерал-губернаторства в России . Собр. 

сочинен. Санкт-Петербург.: Тип. М. М.Стасюлевича, 1899. Т.1. С.229-338. 
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територіях, які з часу її заснування зазнали значних змін. У роботі наведені 

низка проектів та інструкцій, розроблених в різний час та з різних мотивів, для 

визначення широти повноважень генерал-губернаторської влади. Ці дані 

важливі тим, що дають змогу зрозуміти мотиви деяких поведінкових дій та 

вчинків М. Г. Рєпніна, наділеного генерал-губернаторськими повноваженнями.  

Питаннями місцевого управління займався російський державний діяч, 

юрист і публіцист В. М. Гессен (1868-1920) в роботі «Вопросы местного 

управления»50. Робота цікава тим, що автор чітко простежив функції та 

повноваження генерал-губернаторства з часів його введення в Російській 

імперії до його ліквідації. Проаналізувавши проекти, інструкції затверджені 

імператорами, про функціональні можливості генерал-губернаторської влади, 

показав її позитивні та негативні сторони.  

Важливі дані про склад та діяльність Комітету міністрів в часи правління 

Миколи І подані в історичному огляді С. М. Середоніна51, який вийшов у двох 

частинах. Так, у першій частині міститься інформація про взаємини Комітету 

міністрів з владою на місцях, яку уособлювали генерал-губернатори. У роботі 

наводяться дані і про конфліктні ситуації цих гілок влади, які в основному були 

спричинені непідзвітністю та невизначеністю їхніх владних повноважень на 

законодавчому рівні. Це, на думку автора, стало головною причиною 

зловживань та безпорядків генерал-губернаторів на місцях. На відміну від 

попередніх дослідників, він переконаний, що і політична кар’єра М. Г. Рєпніна 

закінчилася через його самовладну та халатну поведінки в Малоросії, що, 

врешті, призвело до надмірної розтрати державних коштів на будівництво 

Інституту шляхетних панянок у Полтаві52. С. М. Середонін звернув окрему 

увагу на взаємодію центральних органів влади з генерал-губернатором 

М. Г. Рєпніним під час сильного неврожаю 1820-1822 та 1833 рр., справедливо 

                                         
50Гессен В.М. Вопросы местного управления. Санкт-Петербург, 1904. 235 с. 
51Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Санкт-

Петербург.: Издание Комитета министров, 1902. Т. 2. Ч. 1. Комитет Министров в 

царствование императора Николая Первого (1802 г., ноября 20 1855 г., февраля 18). 366 с. 
52Там само. С. 112-115. 
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вказавши, що саме його спільні дії з Комітетом міністрів дали змогу швидко 

ліквідувати наслідки лиха. Задля доведення своїх думок дослідник зібрав 

чимало розпоряджень Комітету міністрів та рапортів генерал-губернаторів, що 

спрямовувалися на поліпшення стану в губерніях, які найбільше постраждали в 

неврожайні роки. Привертає увагу і другий випуск праці С. М. Середоніна тим, 

що в ньому є потрібні для нашого дослідження дані про персональний склад 

Комітету міністрів, починаючи з жовтня 1825 р. по 18 лютого 1855 р., зокрема, 

вказані як особи, які очолювали Комітет міністрів, так і його члени, з яким у 

різний період з важливих питань тісно співпрацював М. Г. Рєпнін53.  

Щоб глибше зрозуміти дух епохи першої половини ХІХ ст., в яку жив та 

працював князь, внутрішні та зовнішні акценти в політиці імператорів 

Олександра І та Миколи І, які М. Г. Рєпнін як генерал-губернатор мав 

дотримуватися та виконувати, до дослідження залучені праці про діяльність 

імператорів та видатних людей того часу, які впливали на життя в імперії та 

розстановку акцентів у політиці54. Такого роду праці важливі і тим, що дають 

ключ до розуміння суспільно-політичного світогляду, політичних симпатій та 

антипатій М. Г. Рєпніна щодо дій та політики Олександра І та Миколи І. 

Вирішення цього завдання потребує використання порівняльного методу та 

можливе лише при зівставленні праць, листів, рапортів князя, в яких 

відображені його погляди на соціальні та політичні проблеми краю з позицією 

Олександра І та Миколи І у внутрішній політиці. Лише за таких умов можна 

визначити, в яких питаннях погляди князя збігалися з акцентами в політиці, а в 

яких – ішли врозріз з ними.  

Отже, комплекс праць про органи місцевого управління, взаємини 

перших осіб держави з генерал-губернаторами, в контексті яких розглядалася і 

                                         
53Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Санкт-

Петербург.: Издание Комитета министров, 1902. Т. 2. Ч. 2. Комитет министров в 

царствование императора Николая Первого (1825 г., ноября 20 1855 г., февраля 18). 373 с.  
54Уманець О.М. Олександр и Сперанский. Историческая монография. 1910. 27 с.; 

Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Санкт-Петербург.: 

Изд. А. С. Суворина, 1903. Т. 2. 820 с. 
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особа військового губернатора М. Г. Рєпніна, значною мірою дали змогу 

зрозуміти особливості генерал-губернаторської влади на місцях, визначити її 

правовий статус та функціональні можливості, на правовому та особистому 

рівні показати зріз стосунків з центральними органами влади та самим 

імператором, бачення останнього функцій цієї посади. 

Таким чином, історіографічний огляд проблеми у працях поч. ХІХ –

ХХ ст. доводить, що найбільшу фактологічну цінність у вивченні особи та 

діяльності князя М. Г. Рєпніна складають публікації полтавського вченого, 

професора І. Ф. Павловського. Важливою заслугою І. Ф. Павловського стало 

те, що він перший зібрав докупи розрізнений у різних виданнях та архівних 

фондах матеріал про діяльність М. Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора 

Лівобережної України та висловив думку, що він прагнув перетворити 

провінційну Малоросію на центр губернського життя, накликавши на себе 

гнів центральних органів влади та навіть підозру в сепаратизмі.  

Значний внесок в оприлюднення джерельного матеріалу про життя та 

діяльність М. Г. Рєпніна здійснили дослідники М. В. Стороженко, 

Д. І. Дорошенко та ін. Новим у роботах є те, що в них на основі цінного 

архівного матеріалу зроблена спроба осмислити попередні напрацювання про 

М. Г. Рєпніна та висловити власні міркування й оцінки щодо його 

адміністративної, економічної та культурно-освітньої діяльності. Дослідники 

переважно позитивно оцінюють його роботу на цій посаді. У розвідках, які 

були опубліковані на початку ХХ ст., започатковується думка, що інститут 

генерал-губернаторства та сама посада були лише втіленням свавілля 

самодержавства і кріпосницької системи. У такому ж негативному контексті 

вже розглядалися як сама особа М. Г. Рєпніна, так і його діяльність.  

У радянську добу особистість М. Г. Рєпніна не вписувалася 

загальноприйняті класові канони. Тому його діяльність на посаді генерал-

губернатора Лівобережної України спеціально не досліджувалася, про нього 

згадувалося в роботах з історії Росії першої половини ХІХ ст. Характерною 

особливістю радянської історіографії було те, що вона створила низку 
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ідеологем щодо імперського періоду та його вищих сановників, яких зазвичай 

асоціювали зі стовпами самодержавства та кріпосної системи на місцях. Не 

вивчалися індивідуальні риси генерал-губернаторів, їхні заходи у ввіреному їм 

краї розглядалися з упереджених класових позицій. До того ж у радянській 

історичній науці не прийнято було багато уваги приділяти особам дворянського 

походження, адже класовий підхід не дозволяв перебільшувати їхню роль в 

історії, насамперед народ вважався рушієм усіх кардинальних змін у державі. 

Історіографічний підхід ХІХ – початку ХХ ст., який переважно з 

позитивної точки зору оцінював діяльність генерал-губернаторів, взагалі не 

брався до уваги радянськими науковцями. Тому зарубіжна історіографія та її 

напрацювання у цій галузі значно доповнили досліджувану проблему, оскільки 

її дослідники розглядали як діяльність М. Г. Рєпніна, так і інститут генерал-

губернаторства з різних точок зору. 

Одна з найкращих праць радянської історіографії – 

А. В. Предтеченського «Очерки общественно-политической истории России 

первой четверти XIX в.»55. Варто відзначити, що хоча праця вийшла в світ у 

період правління М. С. Хрущова, але автор намагався відійти від схематизму у 

викладенні цінного історичного наративу. Дослідження А. В. Предтеченського 

важливе концептуальним осмисленням визначення терміна «політики уряду 

Олександра І», увагою до прийнятих ним законів, їх реалізації на теренах 

Російської імперії. Дослідник розглядає місце генерал-губернаторів як 

чиновників вищого рангу в імперії та раціонально оцінює нездійснені проекти 

олександрівського часу. Оскільки активним прихильником цих реформ був 

генерал-губернатор М.Г. Рєпнін, то його наміри і дії були спрямовані на їх 

впровадження.  

У низці праць радянських дослідників діяльність генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна згадувалася лише в контексті вивчень взаємин центрального уряду 

                                         
55Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти 

XIX века. Издательство: Москва., Ленинград.: АН СССР. 1957. 456 с. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%CF%F0%E5%E4%F2%E5%F7%E5%ED%F1%EA%E8%E9,%20%C0.%C2.&author_key=207


31 

 

 

з органами місцевого управління56, а також розглядалася побіжно в 

узагальнюючих монографіях, присвячених історичному розвитку генерал-

губернаторської форми врядування57, та у працях про декабристів, зокрема і 

брата М. Г. Рєпніна, декабриста С. Г. Волконського58. 

Проте виклад матеріалу у цих роботах був схематичний, побудований 

традиційно за класовими канонами радянської історичної науки. Нових оцінок, 

концептуальних підходів щодо аналізу літератури про політичні інститути 

самодержавної Росії, місцеві органи державних закладів, генерал-губернаторську 

форму правління в них не спостерігалося. Водночас цінність цих праць полягає в 

тому, що, приміром, московські вчені П. А. Зайончковський, Н. П. Єрошкін 

маючи доступ до архівних матеріалів ХІХ ст., змогли проаналізувати й 

оприлюднити велику кількість документів щодо сутності самодержавства та 

його політичних інститутів як в метрополії, так і на периферії. Але особа 

генерал-губернатора М. Г. Рєпніна практично залишилася поза увагою 

дослідників, це було пов’язано з тим, що московська історична наука нехтувала 

проблемами так званих околиць імперії, а насправді її колоніальних територій.  

У другій половині 80-х рр. ХХ ст., у зв’язку з оголошенням в СРСР 

перебудови, розпочалася лібералізація культурного й наукового життя. 

Активізувалися науковці у напрямку вивчення архівних джерел щодо діяльності 

провідних особистостей імперської доби. У цей період була підготовлена 

монографія московського історика С. В. Мироненка «Самодержавие и реформы. 

Политическая борьба в Росии в начале ХІХ в.»59, у якій вперше детально 

простежено проблему взаємовідносин Олександра І та М. Г. Рєпніна у справі 

                                         
56Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в 19 веке. 

Москва: Мысль, 1978. 338 с.; Ерошкин Н. П. Крепосническое самодержавие и его 

политические институты: (Первая половина ХIX века ). Москва: Мысль, 1981. 252 с. 
57Лысенко Н.Н. Общественно-политическое движение на Украине в первой четверти XIX в.: 

автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.01. Киев., 1975. 35 с. 
58Медведська Л. О. Декабристи на Полтавщині. Харків, 1960. 60 с.; Павлова Л. Я. 

Декабристы участники войн 1805-1814 гг. Москва: Наука, 1979. 84 с.; Боровиков А. Д. Из 

воспоминаний правителя дел Следственной комиссии. Декабристы в воспоминаниях 

современников. Москва: Изд-во Московского ун-та, 1988. С. 293-303. 
59Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 

Москва: Наука, 1989. 240 с.  
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реалізації задумів імператора щодо можливості активізувати малоросійське 

дворянство у напрямку ліквідації кріпосної системи. Крім того, у монографії 

висвітлювалася складна картина політичної боротьби в першій половині ХІХ ст.: 

спроба вирішення самодержавним урядом селянського питання. На думку 

автора, важливу роль у намаганнях Олександра І розв’язати його відіграв 

військовий губернатор Малоросії М. Г. Рєпнін, довірена особа імператора. 

Детально простеживши процес їхньої співпраці, логічним завершення якої стало 

згортання цього проекту, автор прийшов до висновку, що саме самодержавна 

сутність Олександра І не дозволяла взяти на себе ініціативу у розв’язанні 

селянського питання. А М. Г. Рєпнін, у свою чергу, хоча й відрізнявся 

ліберальним світоглядом, теж виявився не готовий взяти на себе 

відповідальність та ініціювати знизу повне звільнення селян з кріпосної 

залежності.  

Лібералізація радянської історичної науки позитивно вплинула й на 

українських дослідників. Силами провідних вчених Інституту історії НАН 

України був підготовлений збірник документів і матеріалів про селянський рух 

в Україні, який охоплює й період урядування М. Г. Рєпніна60. Одним із перших 

дослідників, який звернув увагу на історію й діяльність генерал-губернаторств і 

військових губернаторств був М. І. Бутич61. Водночас нові матеріали, 

оприлюднені дослідниками у другій половині 80-х рр. ХХ ст. про діяльність 

державних інституцій часів генерал-губернатора Лівобережної України 

М. Г. Рєпніна, не змінили концептуального підходу до вивчення цього періоду. 

Значний внесок у розв’язання ключових питань проблеми здійснили 

зарубіжні науковці, головним чином діаспоряни. Широкий доступ до їхніх 

напрацювань став можливим лише в період відновлення Україною своєї 

незалежності. У свою чергу й дослідники отримали можливість користуватися 

                                         
60Селянський рух на Україні 1826-1849 рр.: Збірник документів і матеріалів. Упоряд. 

В. П. Баран, В. Боряк, М. І. Бутич, В. С. Шандра та ін. Київ: Наукова думка., 1985. 504 с. 
61Бутич М. І. До історії створення та діяльності генерал-губернаторств і військових 

губернаторств на Україні (кінець 18 – поч. 20 ст.). Історичні дослідження. Київ., 1985. 

Вип.11. С.45-50. 
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цінним архівним матеріалом і наративом, що дало змогу їм досить ґрунтовно 

дослідити широке коло питань пов’язаних з генерал-губернаторським інститутом 

загалом й урядуванням М. Г. Рєпніна Лівобережною Україною зокрема.  

Одним з тих хто звернув увагу на постать князя М. Г. Рєпніна був 

О. П. Оглоблин (1899-1992). Почав він студіювання в цій сфері у той період 

свого життя коли був за межами комуно-тоталітарної системи. Зокрема по 

завершенню Другої світової війни О. П. Оглоблин деякий час мешкав у 

Західній Німеччині, а згодом оселився у Сполучених Штатах Америки. Саме ця 

країна емігрантів стала для вченого другою Батьківщиною та посприяла 

розкриттю його наукового та організаційного потенціалу. Необмежений 

ніякими партійними догмами та вказівками, він зміг повністю реалізувати свої 

творчі задуми загалом, й стосовно особистості та україноцентричної діяльності 

М. Г. Рєпнина зокрема.  

Дослідник стверджував, що на формування ставлення М. Г. Рєпніна до 

українського козацтва мали значний вплив його добрі приятелі, а саме Василь 

Капніст і Михайло Миклашевський. Вчений наголошував, що для українських 

автономістів, у тому числі й для Капніста, було зрозуміло – тільки відновлення 

українського козацького війська створить належну військову базу для 

визволення України з військового ярма та відродження українського 

державного буття, тому на початку 1788 року В. Капніст складає і подає 

імператриці Катерині ІІ проєкт відновлення козацьких полків в Україні, згідно 

якого, це мало бути окреме козацьке кінне військо складене добровольців, під 

командою власної старшини, частково виборної (сотенна старшина), яке 

фактично не було пов'язане з російською армією62. 

Широке коло питань, пов’язаних з толерантністю й конструктивністю 

генерал-губернатора М. Г. Рєпніна в управлінні Малоросією, розглядає у своєму 

дослідженні англійський історик Д. Сондерс63. Він детально описав управлінські 

                                         
62Оглоблин О. Люди Старої України. Мюнхен.: Видавництво «Дніпрова хвиля», 1959. С. 88. 
63Saunders David The Ukrainian Impact on Russian Culture 1750-1850. Edmonton, 1985. P. 23-25. 
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заходи М. Г. Рєпніна, які сприяли втягненню малоросійських козаків на службу 

самодержця.  

У 1996 р. за сприяння Інституту археографії НАН України побачила світ 

книга доктора З. Є Когута «Російський централізм і українська автономія: 

Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830»64. Хоча уперше праця була опублікована 

англійською мовою 1988 р. Українським науковим інститутом Гарвардського 

університету.  

У розвідці З. Є. Когута простежується історія українсько-російських 

відносин від XVII до початку XIX ст. Автор зосереджує увагу на реакції 

українського суспільства на імперську інтеграцію та вплив цього процесу на 

імперію й українське суспільство. На думку З. Є. Когута, на відміну від 

асиміляторів (етнічні українці – князі О. Безбородько, Віктор Кочубей), які охоче 

інтегрувалися в імперське суспільство, М. Г. Рєпнін, будучи росіянином, 

навпаки, активно захищав права української шляхти й козаків65. 

Спираючись на першоджерела, зокрема праці і меморандуми Миколи І 

М. Г. Рєпніну, які були опубліковані в наукових журналах ХІХ ст., З. Є. Когут 

детально описав, як захищав М. Г. Рєпнін право володіння землею козаків і 

перед міністром фінансів, графом Дмитром Гур’євим. Останній твердив, що 

їхні землі – це звичайні спільні або державні землі. Описуючи цю ситуацію, 

З. Є. Когут називає малоросійського генерал-губернатора, князя Миколу 

Григоровича Рєпніна, поборником козацьких прав66. 

Значний науковий інтерес становить праця В. Свербигуза «Старосвітське 

панство»67, в якій зібрані розпорядження та заходи військового губернатора 

М. Г. Рєпніна щодо впорядкування діяльності тих, хто незаконно займається 

виготовленням та реалізацією спиртних напоїв. Крім того, в роботі детально 

описані дії М. Г. Рєпніна у справі опікування про права малоросійського 

                                         
64Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Київ: Основи, 1996. 317 с.  
65Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Режим доступу: http://litopys.org.ua/coss5/koh.htm 
66Там само. 
67Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. 248 с. 

http://litopys.org.ua/coss5/koh.htm
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селянина, через що князь мав значні непорозуміння з місцевими поміщиками, які 

вміло використовував для їх приборкання68.  

Водночас В. Свербигуз, на відміну від своїх попередників, не ідеалізує 

персону М. Г. Рєпніна, а намагається охарактеризувати його через призму його 

вчинків. З одного боку, військового губернатора М. Г. Рєпніна розглядає лише як 

царського намісника, що прагне позбавити край залишків самоврядування, з 

другого – на прикладі справи про визнання прав української шляхти та 

опікування щодо селян показує останнього як справедливого господаря краю, 

цілеспрямованого політика та захисника прав регіональної еліти69. 

До позитивних сторін праці В. Свербигуза можна віднести й те, що ним 

було зібрано та упорядковано чималу кількість джерельного матеріалу, 

дотичного до змісту книги. Насамперед це листи, записки, статті, рапорти 

української шляхти щодо реалізації їхніх прав, а також накази М. Г. Рєпніна, 

його листи до центральних органів влади щодо вказаної справи.  

Зважаючи на прихильність М. Г. Рєпніна до українського питання, 

сучасна російська історіографія незначну увагу приділяє його особі в працях з 

історії державного управління самодержавної Росії70. Нашу увагу привернула 

опублікована в Інтернеті біографічна стаття О. Полякова про М. Г. Рєпніна, 

у якій простежена його професійна кар’єра з акцентом на губернаторстві в 

Саксонії, яке він очолював лише один рік. А його роботі на посаді генерал-

губернатора Малоросії автор приділив лише декілька абзаців, зазначивши: «…у 

1816 році Рєпнін став генерал-губернатором Малоросії. Не входячи в подробиці 

його діяльності, відзначимо лише, що з рідкісною для свого часу широтою 

політичних поглядів і гуманізмом він незмінно відстоював перед 

петербурзькими чиновниками інтереси вільного українського козацтва і не раз 

письмово й усно висловлювався за звільнення кріпаків, відкрито звинувачуючи 

                                         
68Свербигуз В. Старосвітське панство. .. С. 153. 
69Там само. С. 157. 
70Быстренко В. Е. История государственного управления и самоуправления в России: учебн. 

пособие. Новосибирск, 1997. 94 с.; Высшие и центральные государственные учреждения 

России 1801-1917. Санкт-Петербург.: Наука, 2000. Т.1.: Высшие государственные 

учреждения. 302 с. 
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поміщиків у відсутності турботи про підвладних їм людей, в невігластві і 

жорстокості»71. 

Отже, позитивним моментом зарубіжної історіографії, яка представлена 

переважно істориками-діаспорянами, стало те, що вона запропонувала 

незалежний, незаангажований підхід до вивчення історії України періоду першої 

половини ХІХ ст., в контексті якої показана і конструктивна політика 

військового губернатора М. Г. Рєпніна щодо ввіреного йому регіону. 

Дослідники, на відміну від радянських вчених, які розглядали генерал-

губернаторів як царських сатрапів, що намагалися лише зберегти 

самодержавство в регіонах Російської імперії, описали головних постатей 

генерал-губернаторств, їхні індивідуальні риси. Це дало змогу дослідникам 

розглядати генерал-губернаторів як посередників у налагодженні 

конструктивних відносин між центром та регіонами. Основна діяльність 

військового губернатора М. Г. Рєпніна, переконані дослідники-діаспоряни, була 

спрямована на користь Лівобережної України, її мешканців (шляхти, козаків, 

селян, міщан).  

З відновленням Україною своєї незалежності українські науковці 

позбулися тоталітарного контролю й, нарешті, отримали можливість працювати 

в архівних фондах, що дало змогу їм на повну силу задіяти увесь свій 

інтелектуальний потенціал. Це посприяло відновленню їхнього інтересу до 

біографій відомих діячів різних часових періодів, які залишили після себе 

конструктивні, передові ідеї чи справи, але про яких за радянських часів з 

класових міркувань історики воліли не писати. Серед таких діячів був і 

російський сановник, військовий губернатор Лівобережної України М. Г. Рєпнін 

(Волконський). 

Особливістю новітньої української історіографії в цій сфері стало те, що 

науковці у своїх роботах подолали застарілі компартійно-класові оцінки, підходи 

та схеми щодо вивчення імперського періоду. Замість класових оцінок були 

задіяні новітні теоретичні та методологічні підходи та принципи, які базувалися 

                                         
71Поляков О. Микола Григорович Рєпнін-Волконський. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
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на історичному підході та цивілізаційних, загальнолюдських засадах і 

пріоритетах у вирішенні наукових завдань. Такий підхід дав змогу побороти 

міфи й кліше радянської історіографії щодо імперського періоду, більш глибоко 

розглянути його набутки, реформи, ідеї, видатних і відомих персоналій, які 

довгий час були у забутті, зважаючи на їхнє дворянське походження. 

Нове бачення щодо розв’язання наукових завдань запропонували вчені в 

узагальнюючих монографіях, підручниках, посібниках для вищої школи. Так, у 

1999 р. побачив світ перший посібник з української історіографії72, автори якого, 

вважають, що М. Г. Рєпнін сприяв розвитку історичних досліджень в першій 

половині ХІХ ст. Як справедливо зазначають дослідники, «… саме за сприяння 

князя було написано синтезовану працю з історії України Д. Бантишем-

Каменським, якому він дозволив опрацьовувати родинний архів, матеріали з 

архіву Малоросійської колегії, що зберігалися при Чернігівському губернському 

правлінні, а також успадковані від батька численні збірки матеріалів»73. 

Цікаві історіософські міркування щодо прогресивного впливу 

М. Г. Рєпніна на розвиток історичної думки ХІХ ст. зустрічаємо і в праці 

В. А. Потульницького74. На його думку, саме за сприяння князя М. Г. Рєпніна-

Волконського, який залучив до написання історії Малоросії представників 

української аристократії – традиціоналіста Д. Бантиша-Каменського, 

Я. Марковича, творчість яких розвивалася під впливом філософських основ 

європейської історіографії доби Просвітництва, в І половині ХІХ ст. утвердилася 

державно-автономістична концепція бачення минулого і майбутнього 

Малоросії75. 

Також дослідники оприлюднили низку оригінальних праць про інститут 

генерал-губернаторства та Малоросійське генерал-губернаторство, в контексті 

                                         
72Історіографія історії України: курс лекцій. Коцур, В. П., Коцур, А. П. Чернівці: Золоті 

литаври, 1999. 520 с. 
73Там само. С. 174. 
74Потульницький В. А. Український консерватизм в ХІХ – на початку ХХ ст. Український 

Археографічний Щорічник. Нова серія. Вип. 5-6. На пошану Павла Степановича Соханя з 

нагоди 75-річчя. Київ., 2001. С. 80-111. 
75Потульницький В. А. Український консерватизм в ХІХ – на початку ХХ ст… С. 262.  
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яких дослідили життя та політичну діяльність князя М. Г. Рєпніна. Так, 

науковець С. П. Дремлюга76 спеціально зупинився на діяльності російського 

сановника в Україні і розглядає М. Г. Рєпніна не тільки як адміністратора, а 

насамперед як громадського діяча та аргументовано доводить тезу про його 

вагомий внесок у суспільно-політичну думку України І половини ХІХ ст. 

Особливу увагу діяльності М. Г. Рєпніна у різних сферах приділено в низці 

досліджень В. С. Шандри, які вилилися у ґрунтовну монографію «Малоросійське 

генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів»77. У окремому 

розділі цієї праці подана біографія князя та проаналізована література про 

конструктивні заходи та форми діяльності на посаді головного сановника 

Малоросії, яку він обіймав протягом 19 років. Опрацювавши значну кількість 

архівної, мемуарної та історичної інформації, дослідниця комплексно розглядає 

його ліберальні заходи, спрямовані на оновлення і європеїзацію Лівобережної 

України, акцентуючи увагу на тому, що досить часто його енергійні намагання 

обстоювати інтереси краю не збігалися з намірами столичних міністрів78. 

В. С. Шандра намагається неупереджено підійти до обраної проблеми і 

занепокоєна тим, що деякі історики позбавлені виваженості в цьому питанні і 

тому породжують хибні уявлення про М. Г. Рєпніна, зокрема не враховують його 

впливу на процес толерантної інтеграції Малоросії у склад Російської держави. 

Інші створюють про нього нові міфи, які потрапляють до деяких вузівських 

підручників79. У 2005 р. В. С. Шандра оприлюднила нову працю «Генерал-

губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст.»80, у якій окремий розділ 

присвячений адміністративній діяльності М. Г. Рєпніна. 

                                         
76Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. 
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77Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів. 
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80Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ, 2005, 428 с. 
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Спеціально вивчала життя й діяльність генерал-губернатора Малоросії 

М. Г. Рєпніна Н. О. Конопка. Вона застосувала комплексний підхід до 

студіювання його постаті та, врешті, в 2007 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Малоросійський військовий губернатор Микола 

Григорович Рєпнін»81. Окремий розділ спеціально присвячений історіографії 

проблеми. Н. О. Конопка відзначила внесок дослідників ХІХ – поч. ХХІ ст. в 

студіювання цієї важливої теми для української історіографії, зокрема, таких 

істориків як: І. Ф. Павловський, Д. І. Дорошенко, М. С. Грушевський, 

Г. Швидько, С П. Дремлюга, В. С. Шандра та ін. Серед здобутків української 

зарубіжної історіографії вона відзначила праці О. П. Оглоблина, 

М. Д. Антоновича, Д. І. Дорошенка, Г. Чикаленко-Келлер, З. Є. Когута та ін.  

У 2016 р. Н. О. Конопка оприлюднила статтю «Постать М. Рєпніна в 

творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського»82, у якій зауважила, що «праці 

Д. Дорошенка носять характер радше патріотично-державницький і постаті 

М. Рєпніна віддається більш вагома та значуща роль у піднесенні українського 

культурного життя. М. Грушевський більш критично оцінював мотиви, 

причини та процес написання та публікації «Історії Малої Росії», а М. Рєпніна 

як офіційного замовника, але водночас людину освічену, яка перебувала під 

впливом українських патріотів колишньої Гетьманщини. В оцінці постаті 

Миколи Рєпніна, як і «Історії Малої Росії» Д. Бантиша-Каменського 

Д. Дорошенка та М. Грушевського простежуємо різні світоглядні, радше 

ідеологічні підходи до розуміння та ставлення до процесів, які відбувалися в 

українському суспільстві на початку XIX ст.»83.  

Значення постаті М. Г. Рєпніна в українській історіографії у сучасних 

умовах є актуальною проблемою. Особливо це стосується гібридної агресії 

Російської Федерації супроти України, яка є комплексною і включає у себе 

                                         
81 Конопка Н. О. Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін [Текст]: 

дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Конопка Наталія Олегівна; Національний ун-т «Острозька 

академія». Острог, 2007. 223 арк.  
82 Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського. 

URL: https://eprints.oa.edu.ua/6209/1/45.pdf 
83 Там само. С. 158. 

https://eprints.oa.edu.ua/6209/1/45.pdf
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також й інформаційну та інтелектуальну складові. Російська Федерація за 

допомогою п’ятої колони на чолі з В. Медведчуком, що засідає у Верховній 

Раді та володіє широким інформаційним контентом, маніпулює вітчизняною 

історією й намагається привласнити частину українського спадку. Тому до 

спротиву гібридній агресії Кремля долучилися українські інтелектуали. 

Зважаючи на феномен особи М. Г. Рєпніна в історії та історіографії України 

першої половини ХІХ ст., дослідники з позицій сьогодення намагаються 

переосмислити та популяризувати його громадсько-політичні, економічні, 

культурницькі погляди. Так, у щоденній загальнонаціональній газеті «День» 

була оприлюднена стаття відомого вченого-філолога П. М. Кралюка 

«Покровитель українських автономістів»84, присвячена аналітичному 

осмисленню поглядів і діяльності М. Г. Рєпніна на території колишньої 

Гетьманщини. П. М. Кралюк звернув увагу на те, що саме завдяки 

М. Г. Рєпніну з’явилася перша систематична праця з історії України. Саме 

М. Г. Рєпнін створив Бантишу-Каменському умови для написання цієї роботи. 

Також дослідник справедливо вважає, що саме Рєпнін «… фактично дав свою 

відповідь на «історіографічний виклик» імперського Петербурга», хоча він 

знав, яке значення імперський Петербург надавав творенню «правильного 

російського історичного наративу»85.  

Таким чином, позитивним моментом новітньої української історіографії 

стало те, що після залучення нової джерельної інформації вона подолала 

радянський підхід у ставленні до генерал-губернаторів як до царських сатрапів, 

що намагалися лише зберегти самодержавство у віддалених регіонах Російської 

імперії. Звернення до головних постатей генерал-губернаторств, їхніх 

індивідуальних рис дало змогу сучасним дослідникам перервати традицію 

радянської історіографії у цьому питанні. Генерал-губернаторська форма 

правління і самі урядовці розглядаються вже як посередники у налагодженні 

конструктивних відносин між центром та регіонами. Так, основна діяльність 

                                         
84 Кралюк П. Покровитель українських автономістів. День. 2019. №161–162. 
85 Там само. С. 20. 
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генерал-губернаторів, у тому числі і М. Г. Рєпніна, переконані дослідники, була 

спрямована на користь регіонів.  

Важливим досягненням новітньої української історіографії стало і те, що 

вийшли праці, спеціально присвячені постаті генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, 

у яких простежено його життєвий шлях, світогляд, професійна кар’єра з 

акцентом діяльності на теренах Лівобережної України. Сучасні дослідники 

переконані, що М. Г. Рєпнін був видатною особистістю не лише свого часу, але й 

значною мірою випереджав його. Його світогляд і реальні справи не вписувалися 

в загальноприйняті на той час імперські канони, а намагання європеїзувати 

ввірений йому регіон став тим фактором, який призвів до його відставки та 

звинувачення у прагненні до автономізму.  

 

1.2. Джерельна база дослідження та її класифікація 

 

Об’єктом нашого дослідження стали історіографічні джерела, які 

виступають носіями відомостей і різноманітної інформації про життя та 

діяльність військового губернатора Полтавської та Чернігівської губерній 

М. Г. Рєпніна (Волконського). Виходячи з особливостей розвитку досліджуваної 

проблеми, її суперечливих тенденцій, можна запропонувати таку їх 

класифікацію. Насамперед це матеріали архівних фондів, які залучаються до 

аналізу для повноти та достовірності, уточнення та навіть перегляду деяких 

питань, які містяться в історіографічних джерелах та літературі, тобто для 

об’єктивної наукової цінності досліджуваної теми.  

Першу групу джерел склали оригінальні документи й матеріали фондів 

Центрального державного історичного архіву України. Київ (ЦДІАК України). 

Головним чином це «Особистий фонд професора Павловського І. Ф.» (Ф. 267), 

де зібрані копії документів із Яготинського архіву кн. Рєпніних86. Йдеться про 

копії партикулярних листів М. Г. Рєпніна, перекладені з французької мови до 

                                         
86Особистий фонд І. Ф. Павловського. Копії документів з Яготинського архіву князя Рєпніна. 

ЦДІАК України. Ф. 267. Оп.1. Спр. 39. 9 арк. 
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голови Державної ради і Комітету міністрів графа В. П. Кочубея (1827-1834). 

Вони значною мірою допомогли відтворити зріз стосунків князя з графом 

В. П. Кочубеєм, передусім М. Г. Рєпнін писав їх з метою вирішення важливих 

питань в краї, які потребували додаткових коштів з державної казни. Так, у листі 

від 13 лютого 1928 р. він просить графа посприяти у виділенні додаткових 

коштів на утримання Інституту шляхетних панянок у Полтаві87. У листі від  

28 листопада 1831 р. князь звертається до В. П. Кочубея з проханням зменшити 

податковий тиск держави на селянство у зв’язку з неврожаєм88. Партикулярний 

лист генерал-губернатора до В. П. Кочубея розкриває мету приїзду та зміст його 

розмови з Миколою І, яка відбулася в Полтаві та Чернігові під час подорожі 

імператора Лівобережною Україною влітку 1829 р.89. 

Фонд під назвою «Малоросійський військовий губернатор» (Ф. 1343) дає 

додаткові дані про керівну діяльність генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, 

зокрема про взаємини з підлеглими чиновниками, розпорядження щодо врожаю 

та обмолоту хліба90. У фонді можна почерпнути факти, які значно проливають 

світло на риси характеру М. Г. Рєпніна: світогляд, поведінку на службі та вдома. 

У фонді міститься основний зміст промови М. Г. Рєпніна, яку він виголосив на 

відкритті дворянських виборів взимку 1818 р. в Полтаві та Чернігові91 .  

У фонді (Ф. 261) виявлено висновок М. Г. Рєпніна від 13 квітня 1831 р., 

підготовлений для комітету міністрів, про можливість поновлення колишніх 

прав малоросійських козаків, в якому останній акцентує увагу і на зменшенні 

                                         
87Особистий фонд І. Ф. Павловського. Копії листів М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. Ф. 267. 

Оп. 1. Спр. 66. Арк. 1-2. 
88Особистий фонд І. Ф. Павловського. Копії листів М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. Ф. 267. 

Оп. 1. Спр. 66. Арк. 4-5. 
89Особистий фонд І. Ф. Павловського. Копії листів М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. Ф. 267. 

Оп. 1. Спр. 66. Арк. 7-9. 
90Малоросійський військовий губернатор. Розпорядження чиновнику С. Грембецькому. 

ЦДІАК України. Ф. 1343. Оп. 1. Спр. 2. 24 арк. 
91Промова Малоросійського військового губернатора М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. Ф. 1343. 

Оп. 1. Спр. 5. 3 арк.  
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податкового тиску на них. Зміст цього листа опублікований і в праці 

В. М. Стороженка92. 

Цінну історичну інформацію здобуто в фондах Російського державного 

історичного архіву (РДІА) в м. Санкт-Петербурзі. Зокрема, родовому фонді 

кн. Рєпніних (Ф.1035) міститься лист малоросійського генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна до шефа жандармів і голови начальника ІІІ відділення в. й. і. в. 

канцелярії О. Х. Бенкендорфа про зменшення окладу і розмірів податків для 

мешканців Малоросії93.  

У цьому ж фонді збереглося подання М. Г. Рєпніна Миколі І від 31 липня 

1831 р. про необхідність скасування недоїмок з поміщицьких селян Полтавської і 

Чернігівської губерній, з виправданням власної дружини, В. О. Рєпніної, за 

несплату податкових заборгованостей її селянами94, які оприлюднені в збірнику 

документів «Чтения в Обществе истории и древностей российских» та журналі 

«Киевская старина». Використана в дослідженні і відповідь Миколи І 

малоросійському військовому губернатору М. Г. Рєпніну від 14 листопада 

1831 р., відіслана з Москви, в якій імператор дає розпорядження зменшити 

податні платежі з мешканців Малоросійського генерал-губернаторства.  

Аналіз комплексу названих матеріалів дав змогу показати особливості 

внутрішньої політики військового губернатора М. Г. Рєпніна протягом 1826-

1831 рр., висловити міркування та зробити висновки щодо цього питання. 

До другої групи відносяться збірники документів, видані державними 

установами, що містять відомості про правові акти, які окреслюють зносини 

центральних органів влади з генерал-губернаторами. Так, важливими для більш 

детального розкриття діяльності М. Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора 

постають узаконення Російської імперії, які були видрукувані в «Полном 

                                         
92Фамільний фонд Стороженків. Документальні матеріали. ЦДІАК України. Ф. 261. Оп. 1. 

Спр. 92. 165 арк. 
93Фамильний фонд Репниных. Письма А. Х. Бенкендорфа к Репнину 1834 г. РГИА в Санкт-

Петербурге. Ф.1035. Оп. 1. Д. 113. С. 5-8. 
94Письмо князя Н. Г. Репнина к императору Николаю Павловичу. РГИА в Санкт-

Петербурге. Ф.1035. Оп 1. Д. 470. С. 9-10.; Письмо кн. Н. Г. Репнина к императору Николаю 

Павловичу. Кіевская старина. Кн. 12. С. 557- 560. 
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Собрании законов Российской империи». Наш інтерес викликають накази та 

розпорядження Урядуючого Сенату в період правління генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна за 1816-1834 рр. Також тут оприлюднювалися й іменні накази 

імператорів щодо внутрішньої політики в державі. Зокрема, іменний наказ 

Миколи І генерал-губернатору М. Г. Рєпніну від 21 червня 1833 р. про перепис 

малоросійських козаків95. Витяг зі статуту про управління малоросійськими 

козаками від 17 січня 1834 р., укладений М. Г. Рєпніним і схвалений Миколою І, 

опублікований в названому збірнику, показав результати справи про правовий 

статус козаків в Російській імперії, якою протягом свого правління 

Лівобережною Україною безпосередньо займався М. Г. Рєпнін96.  

Джерела такого роду дають змогу вивчити правове становище генерал-

губернаторів, зрозуміти їх взаємини з центром. У них містяться безліч наказів до 

виконання Урядуючого Сенату та імператора стосовно соціальної, економічної 

політики в Малоросії, яку мав чітко дотримуватися генерал-губернатор. 

Звичайно, у цих документах зафіксовані лише юридичні акти, вивчення яких не 

дає цілісного уявлення про діяльність М. Г. Рєпніна.  

Значна кількість доповідних записок М. Г. Рєпніна була вміщена на 

сторінках періодичного наукового видання «Чтения в Императорском обществе 

истории и древностей российских при Московском университете». Одну з 

доповідних записок було опубліковано в збірнику за 1864 р. під назвою 

«Донесення з Чернігова за 1821 р., малоросійського військового губернатора 

М. Г. Рєпніна міністру внутрішніх справ В. П. Кочубею про неправомірність 

розпорядження міністра фінансів Д. О. Гур’єва щодо позбавлення 

малоросійських козаків права продавати спадкові землі»97. У збірнику міститься 

інформація, яка стосувалася політики князя щодо українських козаків. Зокрема, 

його доповідна записка Миколі І від 4 жовтня 1831 р. про необхідність 

                                         
95Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание второе : [С.Пб. Т. VIII: 1833: [В 

2-х отд-ниях]. 1834. Отд-ние 2 : Приложения. 1834. №6277. 
96Там само. 
97Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. 1864, С. 83-84. 
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повернути козаків до їхнього колишнього військового стану98. Крім доповідних 

записок, у збірнику друкувалися внутрішні розпорядження генерал-губернатора 

своїм підлеглим, зокрема заходи щодо дотримання поміщиками обов’язків 

стосовно селян99. 

У 1895-1896 рр. за редакцією петербурзького дослідника М. Ф. Дубровіна 

були опубліковані збірники історичних матеріалів із власного архіву 

імператорської канцелярії100. У них було розміщено низку документів, важливих 

для розкриття спірних та незрозумілих питань, які стосувалися суспільно-

політичних поглядів М. Г. Рєпніна, зокрема критичний відгук графа 

В’яземського на послання дворянству М. Г. Рєпніна із закликом гуманно 

ставитися до селян, ліберальний зміст якого викликав широкий суспільний 

резонанс. А також проект статського радника С. М. Кочубея, який стосувався 

майбутнього селян, та відгук на нього таємного радника, сенатора 

М. М. Новосєльцева. Як видно зі змісту оприлюдненого матеріалу, автор 

намагався пролити світло на дискусію щодо селянського питання в Росії початку 

ХІХ ст. та показати її активних учасників. Через представлений матеріал автору 

вдалося передати ліберальну атмосферу того часу, коли одна частина дворянства 

прагнула до соціальних та політичних змін у суспільстві, інша захищала старі 

порядки, щоб залишити все без змін. 

До третьої групи відносимо джерела особового походження. Вони 

створювалися з офіційною або приватною метою. Їх інформативна цінність 

полягає в тому, що вони відображають не лише різноманітні події, явища 

                                         
98Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. 1863, С. 192-194. 
99 Там само. С. 46-48 
100Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его 

императорского Величества канцелярии под ред. Н. Дубровина. Санкт-Петербург, 1895. Вып. 

1. 169 с.; Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его 

императорского Величества канцелярии под ред. Н. Дубровина. Санкт-Петербург, 1895. Вып. 

7. 481 с.; Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его 

императорского Величества канцелярии. под ред. Н. Дубровина. Санкт-Петербург, 1896. 

Вып. 8. 488 с.; Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его 

императорского Величества канцелярии под ред. Н. Дубровина. Санкт-Петербург, 1895. Вып. 

10. 204 с.  
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суспільних відносин, але й особисту позицію автора, його світогляд, бачення 

подій101. Серед джерел особового походження вирізняються особисті листи 

М. Г. Рєпніна, адресовані офіційним особам, зокрема міністру внутрішніх справ 

В. П. Кочубею, міністрам фінансів Є. Ф. Канкріну, О. Д. Гур’єву та іншим 

державним діячам, органам влади, державним установам з приводу поточних 

питань та проблем більш важливих для генерал-губернаторства102.  

Так, найбільше збереглося листів М. Г. Рєпніна до графа В. П. Кочубея 

щодо приводу вирішення питання, яке стосувалося майбутнього становища 

українських козаків в соціальній структурі Російської імперії. З приводу цього 

питання князь вів активну переписку з міністром фінансів О. Д. Гур’євим. 

Аналізуючи зміст цих листів, можна простежити становлення суспільно-

політичних поглядів авторів, власне бачення на вирішення цієї проблеми103.  

Важливим джерелом інформації для дослідження окремих аспектів 

проблеми стали «Записки …», які були найпоширенішим різновидом джерела в 

ХІХ ст. У «Записках …» автори намагалися довести необхідність реформ, 

висловлювали своє бачення з того чи іншого важливого питання104. Цей різновид 

джерела близький за стилем до публіцистики, адже їх автори завжди 

розраховували на розуміння та суспільно-політичний резонанс. До нас дійшов 

витяг із записки міністра фінансів Є. Ф. Канкріна до генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна, в якій він критикує дії останнього стосовно переселення 

                                         
101Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. посіб. / В. М. Литвин, 

В.І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. Київ: Вища школа, 2002. С. 102. 
102Письма малороссийского генерал-губернатора князя Репнина т. сов. Г. П. Милорадовичу. 

Три письма гр. Завадовского к гр. Гр. Фридкевичу, адресованные в Глухов. Черниговские 

губернские ведомости. 4 декабря 1883. №49. С. 133-134. 
103Донесення з Чернігова за 1821 р., малоросійського військового губернатора М. Г. Рєпніна 

міністру внутрішніх справ В. П. Кочубею про неправомірність розпорядження міністра 

фінансів Д. О. Гур’єва щодо позбавлення малоросійських козаків права продавати спадкові 

землі. Чтения в Императорском обществе истории древностей российских при Московском 

университете. 1864. Кн. 2. С. 83-84. 
104Записки чиновника Министерства финансов, Булгакова после ревизования дела о 

формировании малоросским военным губернатором князем Репниным в 1831 году восьми 

малороссийских козачих полков. Русский архив. 1872. Кн. 5. С. 953-965.; Записки о податях 

по Малороссийских губерниях. Чтения в Императорском обществе истории древностей 

российских при Московском университете. Москва, 1863. Январь-март. Кн. 1. С. 183-191. 
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єврейського населення з сіл до містечок105. До витягу із записки додається 

розгорнутий відгук самого М. Г. Рєпніна, у якому він роз’яснює міністру мотиви 

своїх розпоряджень щодо євреїв. Такого роду інформація важлива тим, що 

роз’яснює соціальну політику князя на території Лівобережної України.  

Непересічний науковий інтерес викликає «Краткая записка о 

малороссийских казаках», написана самим М. Г. Рєпніним з метою історично 

обґрунтувати право козаків на достойне існування та справедливе ставлення до 

них держави106.  

До аналізу залучалися праці мемуарного характеру, які є поширеним 

різновидом джерела особового характеру107. До мемуарів відносяться:  

а) спогади; б) записки; в) щоденники; г) епістолярії. Вони пишуться для 

нащадків з метою розповісти про важливі події, зустрічі з видатними людьми, 

побут та звичаї певних суспільних прошарків. Щоденники та особисті листи 

переважно пишуться для себе або для вузького кола читачів з найближчого 

оточення108. Саме цей різновид джерел викликає науковий інтерес у дослідженні, 

оскільки без праць мемуарного характеру не можна повною мірою розглянути 

перебіг подій і ставлення до них головних учасників.  

Значна частина листів та доповідних записок М. Г. Рєпніна була вміщена 

на сторінках «Чтения в Императорском обществе истории и древностей 

российских при Московском университете»109. Про обставини витрат коштів 

М. Г. Рєпніна на наказ громадської опіки і міської думи, організації службової 

діяльності чиновників Канцелярії малоросійського військового губернатора 

                                         
105Извлечение из записки на французком языке, поданной министром финансом Канкриным 

и возражение на оную малороссийского губернатора, князя Репнина. Чтения в 

Императорском обществе истории древностей российских при Московском университете. 

Москва., 1864. Кн. 2. С.131-142. 
106 Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках. Чтения в Императорском 

обществе истории древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. 2. 

С. 98-138. 
107 Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навч. посіб. / В. М. Литвин, 

В.І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. Київ: Вища школа. 2002. С. 103. 
108 Там само. С. 103. 
109 Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. 1863. Кн. I. С. 192-194.; Чтения в Императорском обществе истории и 

древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. II. С. 83-84. 
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свідчить записка І. І. Сердюкова, який служив у його канцелярії110. З позиції 

сучасника розглядається діяльність М. Г. Репніна у спогадах 

М. І. Лазаревського111. 

Четверту групу джерел становить періодика кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

яка значно збагачує змістовний характер досліджуваної теми. У періодичних 

виданнях насамперед оприлюднювалася інформація про найважливіші пошуки, 

напрямки та відкриття в історичній науці. Багато важливих даних про 

М. Г. Рєпніна знаходиться на сторінках часопису «Кіевская старина». Там була 

двічі опублікована промова М. Г. Рєпніна перед полтавськими і чернігівськими 

дворянами на початку виборів 3 і 20 січня 1818 р. Зокрема, в журналі за 1890 р., 

крім промови, міститься розповідь про те, що її публікація викликала широкий 

суспільно-політичний резонанс, до цього додається пояснювальний лист 

головного редактора журналу «Дух журналов» К. Края, в якому він запевняє 

органи цензури в тому, що тепер він нічого друкувати не буде без її дозволу112. У 

часописі було вміщено листування 1820-х років із сенатором 

М. П. Міклашевським113 та ін.  

Також у журналі публікувалися матеріали із Яготинського архіву князя 

М. Г. Рєпніна114. Це передусім його переписка з відомими культурними діячами 

тогочасного суспільства з приводу підготовки «Історії Малоросії» та справи 

щодо присвоєння українській шляхті дворянських чинів. Задля цієї справи 

М. Г. Рєпнін тісно співпрацював з відомим знавцем старожитностей А. І. Чепою, 

що надавав історичні матеріали князю, В. Г. Полетикою, який тісно займався 

                                         
110 Автобиографические записки И. И. Сердюкова. Кіевская старина. 1896. Кн. 11. С. 178-

224.  
111 Лазаревский А. Письма Миклашевскому от кн. Н. Г. Репнина (1821-1828). Кіевская 

старина. 1890. Т. 28. С. 119-124.; Лазаревський А. Проект Миклашевского, якобы 

написаного по мысли Императора Александра I, желавшего учредить в Малороссии козачьи 

полки. Кіевская старина. Т.28. С. 119-120.; Лазаревський М. Памяти мои. Український 

археографічний збірник. Київ., 1927. Т.2. С. 19-55. 
112 Ю. В. Речь кн. Н. Г. Репнина и дело об ее напечатании. 1890. С. 122. 
113 Из бумаг сенатора М. П. Миклашевского. Кіевская старина. 1890. Кн.1. С. 120-124. 
114 Горленко В. Из исторіи южно-русскаго общества начала ХІХ въка (письма В.И. Чарныша, 

А. И. Чепы, В. Г. Полетики и замътки къ нимъ) Съ портретом В. Г. Полетики. Кіевская 

старина. 1893. Т. 40. С. 41-76.  
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справою української шляхти та дожив до її завершення в 1835 р., Д. Бантишем-

Каменським, автором першої систематичної історії України. Листи та замітки до 

них висвітлюють перебіг подій тодішнього суспільства, ставлення до них 

авторів, співпереживання та прагнення до співпраці задля спільної мети, деякою 

мірою характеризують їхню особистість та світогляд.  

Крім переписки князя М. Г. Рєпніна по справах державних, у часописі 

публікувалися приватні листи сімейного характеру. Так, у номері за 1893 р. були 

оприлюднені витримки листів із сімейного архіву за 1811-1819 рр., зокрема 

переписка князя з цивільним губернатором Чернігова В. Н. Бутовичем, у якому 

він просить останнього перевірити скарги свого тестя О. Розумовського. Як 

видно з листа, О. Розумовський постійно надокучав своєму зятю з дрібних 

питань. Витримки з листів містять важливу інформацію і про перші 

розпорядження генерал-губернатора Малоросії М. Г. Рєпніна своїм підлеглим115. 

Вперше в часописі «Кіевская старина» були оприлюднені поради генерал-

губернатора, складені з метою запобігти розповсюдженню холери в 1830 р.116 . 

Цінна інформація щодо розкриття теми дослідження міститься також у 

періодичному журналі «Черниговские губернские ведомости»117, а також у 

науковому часописі, який виходить у Києві з липня 1957 р., «Український 

історичний журнал»118 та ін. Крім того, важливі архівні відомості про 

М. Г. Рєпніна можна почерпнути у таких періодичних виданнях: «Труды 

Полтавской губернской архивной комиссии»119, «Чтения в Императорском 

                                         
115 Из семейных архивов (Выдержки из писем малороссийских генер.-губернаторов 

кн. Лобанова-Ростовского и кн. Репнина 1811-1819 г.). 1812. С. 96-99. 
116 Павловский И. Ф. Предписания князя Репнина по поводу холеры в 1830 г. Кіевская 

старина. 1893. Т.43. № 10-12. С. 153-155. 
117 Ведомость о составлении в Малороссийской Черниговской губернии 6 казачьих полков 

маршалу. Черниговские губернские ведомости. 1892. 26 марта. № 25. С. 4. 
118 Гуржій І. О. Соціально-економічні зміни та розвиток постійної торгівлі в містах України 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Український історичний журнал. 1959. № 5. С. 36-

52.; Лисенко М. До питання про Малоросійське товариство. Український історичний журнал. 

1967. №4. С. 66-75.; Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування 

М. Г. Рєпніна. Український історичний журнал. 2000. №4С. 79-89; № 5. С. 78-88. 
119 Инструкция для внутреннего распорядка и управления иностранных суконщиков, 

поселенных в Полтаве, Констанограде и Кременчуге. Труды ПГУАК. Полтава, 1831. 

Вып. 10. С. 204-215. 
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обществе истории и древностей российских при Московском университете»120, 

«Русский архив»121, «Сборник Русского исторического общества»122 та ін. 

До п’ятої групи належать іконографічні джерела, які представлені 

живописними зображеннями та фотографіями М. Г. Рєпніна, його родини, 

близьких до неї людей, за допомогою яких вдалося відобразити сутність 

історичної епохи крізь призму історичної особистості й саму особу через 

призму епохи. Зокрема, зображення М. Г. Рєпніна (Волконського) та його 

родини представлені в працях Д. М. Бантиша-Каменського, І. Ф. Павловського, 

М. П. Майкова, картинних галереях, музеях тощо.  

До шостої групи відносяться монографії (індивідуальні та колективні). 

Цей вид історіографічного джерела постає як домінуючий об’єкт аналізу. У цій 

літературі знаходимо найбільше оригінальної та нової інформації щодо 

військової, адміністративної, соціально-економічної, культурницької та 

благодійницької діяльності військового губернатора М. Г. Рєпніна. До уваги 

бралися монографії, які спеціально присвячені особі М. Г. Рєпніна123, а також ті, 

у яких його діяльність висвітлюється побіжно з основною темою 

дослідження124. Саме в такій літературі найповніше відображений розвиток 

досліджуваної теми від постановки проблеми до подальших її вивчень. 

Монографічні праці (книги, брошури) використовуються для створення 

узагальнюючих навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної 

                                         
120 Отношение молороссийского военного губернатора князя Репнина к маршалкам 

дворянства о крестьянах. Чтения в Императорском обществе истории древностей 

российских при Московском университете. 1874. Кн. 2. С. 47-53. 
121 Встреча с императором Александром Павловичем. Из детских воспоминаний княжны 

В. Н. Репниной. Русский архів. Москва., 1888. Кн. 2.; Записки чиновника Министерства 

Финансов, Булгакова после ревизования дела о формировании малоросским военным 

губернатором князем Репниным в 1831 году восьми малороссийских козачих полков. 

Русский архив. 1872. Кн. 5. С.953- 965. 
122 Бумаги кн. Николая Васильевича Репнина (сообщено из семейного архива князем 

Н. В. Репниным). Сборник Русского исторического общества. Санкт-Петербург., 1870. Т. 5. 

С. 128-218.  
123 Антонович М. Князь Рєпнін, генерал-губернатор Саксонії. Берлін: Укр. вільний інститут у 

Берліні, 1936. 64 с.; Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. 

Острог – Нью-Йорк, 2016. 216 с. 
124 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. 356 с. 
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літератури, яка широко представлена в роботі. Ця література дала змогу 

простежити процес зародження нових концептуальних підходів та оцінок у 

сфері вивчення життя та діяльності М. Г. Рєпніна, порівняти їх з попередніми, 

зокрема створеними за радянських часів, а також за межами України.  

Сьому групу становлять узагальнюючі праці, присвячені історичним 

подіям ХІХ ст.125, у тому числі й утворенню та функціонуванню 

Малоросійського генерал-губернаторства126. Хоча у такого виду джерел постать 

М. Г. Рєпніна не є предметом та об’єктом вивчення, водночас з точки зору 

історіографії ці роботи важливі джерельним наповненням та внеском 

дослідника у висвітлення теми, новизною узагальнень, оцінок, інтерпретацій 

подій. Крім того, узагальнюючі праці акумулюють у собі найновішу 

інформацію про постать М. Г. Рєпніна в період урядування Малоросійським 

генерал-губернаторством, його світоглядно-етичні та моральні якості в умовах 

ХІХ ст. Оригінальними є авторські погляди на благодійну діяльність 

М. Г. Рєпніна, зокрема у справі підтримки культурницьких проектів на 

території його урядування. 

Восьма група джерел включає в себе статті у наукових журналах і 

збірниках. Цьому виду джерел належить важлива роль в історіографічному 

наповненні теми дослідження. До уваги бралися статті, опубліковані у 

періодичних виданнях, починаючи з другої половини ХІХ ст. до сьогодення. 

Названий вид джерела розкриває головним чином історичну думку на момент її 

оприлюднення. Наукові публікації такого роду включають у себе вагомі 

дискусійно-аналітичні та інформаційні елементи. До уваги бралися насамперед 

статті, які висвітлюють погляди вчених на окремі аспекти, пов’язані з 

                                         
125 Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические институты: (Первая 

половина ХIX века). Москва: Мысль, 1981. 252 с.; Зайончковский П. А. Правительственный 

аппарат самодержавной России в 19 веке. Москва: Мысль, 1978. 338 с. 
126 Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I. М.: МГУ, 1998. 

272 с.; Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ: 2005. 

428 с. 
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адміністративною діяльністю князя М. Г. Рєпніна, що значно доповнює його 

портрет127. 

Дев’ята група джерел охоплює матеріали наукових конференцій, з’їздів 

симпозіумів тощо. Їх значимість у тому, що вони відбивають певний рівень 

розвитку проблеми на час їх проведення. Вони оприлюднюються в спеціальних 

виданнях або періодиці. Використані в дослідженні матеріали дають змогу 

зорієнтуватися в актуальності та значимості проблеми на цей час і допомагають 

якомога швидше отримати важливі відомості щодо теми вивчення. Відзначимо, 

що написання та оприлюднення оригінальних досліджень щодо постаті 

М. Г. Рєпніна в новітній історіографії припадає на другу половину 90-х рр. 

ХХ ст., що засвідчило започаткування вивчення проблеми та її актуальність128.  

Десята група джерел наповнена дисертаціями та авторефератами 

дисертацій. Вони дають змогу отримати важливу науково-обгрунтовану 

інформацію та визначити ступінь особистого внеску науковця в досліджувану 

проблему. У роботі представлений цей вид історіографічних джерел, створений 

як за радянських часів129, так і в новітній період130. За змістом дисертацій та 

авторефератів можна з’ясувати теоретичні, методологічні, джерелознавчі 

підходи до вирішення наукової проблеми. Напрацювання радянських 

дослідників своїми антинауковими ідеологічними нашаруваннями та 

                                         
127 Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. 

Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського. Дніпропетровськ. іст.-археогр. зб. 

Дніпропетровськ, 1997. Вип. І. На пошану професора М. П. Ковальського. С. 386-397.; 

Висовень Д. І. Генерал-губернатор М. Г. Рєпнін і його соціальна політика в Малоросії ( 1816-

1834 рр.). Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 18. 

Тернопіль, 2006. С. 46-51.; Конопка Н. Діяльність князя М. Г. Рєпніна-Волконського по 

відновленню козацтва як військової та суспільної верстви України в першій половині ХІХ ст. 

Наукові записки: Історичні науки. Острог: РВВ НауОА, 2000. Вип. 1. С. 67-71. 
128 Конопка Н. Особа М. Г. Рєпніна (Волконського) в дослідженнях науковців діаспори. 

Діаспора як чинник утвердження держави. Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей 

Першої міжнародної наукової конференції. Львів, 8-10 березня 2006 р. Львів, 2006. С. 191-

195.; Пляшко Л. Садиба Рєпніних у контексті історичної топографії Яготина. Ханенківські 

читання. Матеріали науково-практичної конференції. Київ., 2004. Вип. 6. С. 38-44. 
129 Лысенко Н. Н. Общественно-политическое движение на Украине в первой четверти 

XIX в.: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Київ., 1975. 35 с. 
130 Конопка Н. О. Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін  

[Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т «Острозька академія». Острог, 

2007. 223 арк.  
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спрощеним класовим підходом до розв’язання важливих наукових завдань 

засвідчують залежність історичної науки й історика від замовлення правлячого 

режиму. Це, зокрема, стосується й таких непопулярних напрямків, пов’язаних з 

діяльністю князя М. Г. Рєпніна на посаді військового сановника 

Малоросійського генерал-губернаторства. 

Одинадцяту групу джерел доповнює довідкова та навчальна література: 

1) підручники; 2) навчальні посібники; 3) довідники з історії України, 4) про 

видатних осіб. Зокрема, об’єктами історіографічного аналізу в роботі стали 

«Словарь достопамятных людей русской земли» (1836); Бантиш-Каменського 

(Д.Н.) Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический 

словарь (1913); Майкова П. «Енциклопедичний словник Ф. Брокгауза й 

І. Ефрона» (1890-1907 рр.), у яких подано життєпис М. Г. Рєпніна, наукові 

визначення низки дефініцій, пов’язаних з дослідженням теми. Навчальна 

література акумулює концептуальні ідеї сучасної історичної науки. Підручники 

та посібники з історіографії Я. С. Калакури131, А. П. Коцура та В. П. Коцура132 

багаті концептуальним осмисленням проблем періодизації української історії та 

історіографії, актуальними теоретико-методологічними, історіософськими 

проблемами розвитку історії, розкривають широке коло питань, якими 

займаються фахові історики, наукові школи, інституції. 

До дванадцятої групи джерел відносяться інтернет-ресурси. 

Використання інтернет-ресурсів як джерела інформації займає чільне місце в 

сучасних наукових дослідженнях. Для з’ясування важливих аспектів теми 

дослідження до історіографічного аналізу залучено низку інформаційних 

порталів, зокрема багатомовний інтернет-проект енциклопедію «Вікіпедія». 

Цей вид джерела дав змогу швидко отримати або уточнити інформацію про 

життя та діяльність окремого історика133 або головного героя теми князя 

                                         
131 Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ: Ґенеза, 2004. 496 с. 
132 Історіографія історії України: курс лекцій / Коцур, В. П., Коцур, А. П. Чернівці: Золоті 

литаври, 1999. 520 с. 
133 Антонович Михайло Дмитрович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/; Бантиш-Каменський 

Дмитро Миколайович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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М. Г. Рєпніна (Волконського)134. Крім того, Інтернет пропонує й інші портали, 

багаті контроверсійним матеріалом щодо дискусійних проблем теми 

дослідження.  

Таким чином, представлена джерельна база повною мірою розкриває усі 

грані постаті російського сановника М. Г. Рєпніна (Волконського) та його 

конструктивний внесок у розвиток Лівобережної України. Встановлено, що 

історіографія проблеми пройшла у своєму розвитку три етапи: імперський (поч. 

ХІХ – ХХ ст.), радянський (1920-ті – кін. 80-х рр. ХХ ст.), новітній український 

(90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). Історіографічний огляд проблеми у працях 

ХІХ – початку ХХ ст. доводить, що у цей час дослідниками було зібрано 

докупи розрізнений у різних виданнях та архівних фондах матеріал про 

діяльність М. Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора Лівобережної України. 

У радянський період дослідниками утверджується позиція про те, що інститут 

генерал-губернаторства та сама посада були лише втіленням свавілля 

самодержавства і кріпосної системи. Зарубіжні дослідники, проаналізувавши 

чималу кількість листів, записок, статей, рапортів українського дворянства щодо 

реалізації їхніх прав, а також накази М. Г. Рєпніна, його листи до центральних 

органів влади, доводять позицію про толерантність і конструктивність князя в 

управлінні лівобережними губерніями. Внесок у розвиток проблеми здійснили й 

українські науковці новітнього періоду. Вони подолали у своїх працях 

породжені радянськими дослідниками стереотипи та фальсифікації стосовно 

генерал-губернаторської форми правління. Діяльність самих генерал-

губернаторів почали розглядати значно ширше, з різних науково-теоретичних 

та методологічних позицій, із залученням нової джерельної інформації.  

Отже, виходячи з особливостей розвитку теми, було визначено 

класифікаційну модель джерел з 12-и груп. Насамперед це архівні матеріали, 

                                         
134 Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. URL: http://litopys.org.ua/coss5/koh.htm; Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості 

Д. Дорошенка та М. Грушевського. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6209/1/45.pdf; Суховарова-

Жорнова О. Іконографічні розвідки родинних портретів Рєпніних з Яготина (На матеріалах 

колекції Національного музею історії України). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ 

bitstream/handle/123456789/54063/19-Suhovarova-Zhornova.pdf?sequence=1 

http://litopys.org.ua/coss5/koh.htm
https://eprints.oa.edu.ua/6209/1/45.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54063/19-Suhovarova-Zhornova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54063/19-Suhovarova-Zhornova.pdf?sequence=1
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документальні джерела, джерела особового походження, періодична преса, 

зображувальні джерела. Кожна з цих 12-и груп джерел має свої особливості, 

різний ступінь науковості та об’єктивності інформації, потребує застосування 

своєрідних методів та прийомів джерелознавчої критики. Лише у сукупності з 

історіографією названі групи джерел та їх зміст дають шанс максимально 

об’єктивно і правдиво відтворити основні віхи життя та діяльності генерал-

губернатора Лівобережної України М. Г. Рєпніна (Волконського).  

Водночас, попри наявні джерела та їх інтерпретації, проблема вивчення 

постаті та діяльності військового губернатора Лівобережної України 

М. Г. Рєпніна потребує подальшого дослідження й осмислення із залученням 

ширшого кола маловідомих джерел.  

 

1.3. Методологія дослідження 

 

Методологічною основою дослідження є насамперед принципи: історизму, 

об’єктивності, всебічності, наступності, ціннісного підходу. Їх комплексне 

використання потрібне для дотримання правил пізнання. Принцип історизму дав 

змогу визначити місце та час історичних подій, у яких жив і працював 

М. Г. Рєпнін. Важливим метод історизму посідає і у висвітленні обставин, за 

яких створювалися праці про М. Г. Рєпніна, визначенні етапів розвитку 

досліджуваної проблеми, утвердженні наукових концепцій, розкритті її 

співвідношення з іншими поглядами та сучасним станом135.  

Принцип об’єктивності використаний з метою аналізу та зіставлення 

різних точок зору дослідників про характер дій генерал-губернатора в 

соціальній, культурній, політичній сферах Лівобережної України та на цій основі 

виявлення історичної істини.  

Проводячи дослідження визначеної теми, керувалися правилом ціннісного 

(вартісного) підходу, який дав змогу показати ті світоглядні ідеї, уявлення князя 

                                         
135Калакура Я. Історичні засади українознавства. Київ, 2007. С. 125. 
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М. Г. Рєпніна на суспільно-політичні зміни тогочасного суспільства, які не 

втратили свого значення і до сьогодні. Це правило застосовувалося і при 

виявленні тих міркувань в історичній літературі стосовно політики у ввіреному 

краї князя М. Г. Рєпніна, які не втратили своєї актуальності для її сучасного та 

майбутнього розвитку.  

Важливе місце в дослідженні посів біографічний метод, який дав змогу 

дослідити життя та творчість дослідників заявленої теми. Біографічний метод, 

також допоміг забезпечити персоніфікацію історичних ідей, реконструювати 

науковий шлях істориків, їхній світогляд, прослідкувати новизну оцінок, 

методології, їх роль у розвитку історичної думки. Крім того, цей метод дав 

змогу показати окремішність інтелектуального портрета істориків імперського, 

радянського, новітнього періодів, еволюцію їхньої дослідницької методики. 

Біографічний метод також дав змогу поєднати підходи до вивчення життя 

дослідників із вивченням біографії головного героя теми – генерал-губернатора 

Лівобережної України М. Г. Рєпніна (Волконського). 

У дослідженні використаний комплекс загальнонаукових та історичних 

методів пізнання, обумовлених як предметом, так і завданнями дисертації. 

Домінуюче місце у вивченні тематики праці посідають методи аналізу та 

синтезу. Ці методи допомогли глибше вивчити тематику, її зміст, проаналізувати 

історіографію та джерельну базу, встановити повноту розкриття того чи іншого 

питання дослідження. Так, керуючись цим методом, було проаналізовано 

комплекс праць, у яких містилася інформація про заходи князя в соціальній та 

культурній сферах Лівобережної України, опрацьовано його листи до 

центральних органів влади, зміст яких виявив його пропозиції та прагнення 

покращити соціальне становище основних груп населяння генерал-

губернаторства та їх правовий статус. Таким чином, було встановлено, що 

внутрішня політика військового губернатора не тільки обмежувалася 

наглядовою функцією, а насамперед спрямовувалася на піднесення культурного 

рівня краю та покращення соціального становища усіх груп населення, які 

проживали на території Лівобережної України.  
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Важливе значення у розкритті спірних питань дослідження відіграв 

порівняльний метод. Він дав змогу зіставити та уточнити інформацію щодо 

ключових моментів проблеми, яка міститься в історичній літературі, документах, 

архівних матеріалах, і довести основні положення дослідження та зробити 

відповідні висновки.  

Метод періодизації, передбачає систему процедур, прийомів та способів, 

спрямованих на визначення періодів у житті та діяльності М. Г. Рєпніна, які 

стали ключовими в формуванні його особистості та політичній кар’єрі. За 

допомогою методу періодизації вдалося науково виділити найбільш важливі 

історіографічні періоди теми дослідження, показати процес формування 

джерельної бази. 

Метод ретроспективний та історіографічної критики дав можливість 

зіставити підходи дослідників імперського, радянського та новітнього періодів, 

та порівняти їх із зарубіжною історіографічною традицією. Вони допомогли 

визначити приріст знань, виокремити внесок конкретних науковців у збагачення 

інформації про життя та діяльність генерал-губернатора Лівобережної України 

князя М. Г. Рєпніна. Важливим дослідницьким методом, який дав змогу 

здійснити пошук, виявити, вивчити і залучити історіографічні пам’ятки та 

джерела, є наукова класифікація. 

Висновки до першого розділу. Таким чином, встановлено, що 

формування та розвиток знань про життя та діяльність генерал-губернатора 

Лівобережної України М. Г. Рєпніна відбувалися в кілька історичних періодів. 

Умовно нами визначено три основних періоди: 

Перший період – початок ХІХ – ХХ ст. – збігається як з часом, коли 

М. Г. Рєпнін (1816-1834) обіймав посаду генерал-губернатора Лівобережної 

України, так і з процесом зародженням та розвитком історичних знань про 

нього. У цей час закладаються перші теоретичні та джерельні підвалини 

проблеми, що надалі вплинуло на створення оригінальних праць про 

М. Г. Рєпніна. Дослідники цього періоду суспільно-політичну, культурну та 
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громадську діяльність генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, як правило, 

оцінювали з позитивної точки зору. 

Другий період охоплює 20-ті – кінець 80-х рр. ХХ ст. Хронологічно 

пов'язаний з радянською добою в історіографії. Він досить тривалий і 

принципово відрізнявся від попереднього теоретичним та джерельним 

наповненням праць. Діяльність представників політичної еліти ХІХ ст. в 

уявленнях офіційної радянської історіографії, як правило, асоціювалася з 

утвердженням свавілля самодержавства та кріпосної системи у віддалених 

регіонах Російської імперії. Лише вченим діаспори вдалося зберегти і 

примножити національні традиції української історіографії ХІХ – початку 

ХХ ст.  

Третій – новітній – період розпочався 1991 р. і триває до сьогодні. Він 

збігається з часом відновлення Україною державної незалежності та відходом 

історичної науки від радянських теоретичних та ідеологічних догм в 

історіографії. Як наслідок цього змінилася як концептуальна спрямованість 

праць, так і їхня джерельна база. Важливим досягненням цього періоду стало 

те, що політична кар’єра та заходи генерал-губернатора М. Г. Рєпніна 

дослідниками розглядаються по-новому, але з урахуванням попередніх надбань 

та праць зарубіжних дослідників.  

У першому періоді найбільшу фактологічну цінність для дослідження 

складають публікації полтавського вченого, професора І. Ф. Павловського. 

Завдяки археографічній зацікавленості історика ми маємо сьогодні частку 

інформації зі справочинної документації генерал-губернаторської Канцелярії, 

адже архівний фонд Канцелярії малоросійського генерал-губернаторства був 

втрачений під час пожежі в Полтаві 1819 р. Важливою заслугою 

І. Ф. Павловського стало і те, що він перший зібрав докупи розрізнений у різних 

виданнях та архівних фондах матеріал про діяльність М. Г. Рєпніна на посаді 

генерал-губернатора Лівобережної України. Він перший висловив думку про те, 

що М. Г. Рєпнін прагнув перетворити провінційну Малоросію на центр 

губернського життя, накликавши на себе гнів центральних органів влади та 
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навіть підозру в сепаратизмі. Хоча для сучасної історичної науки його доробок 

має лише описово-інформативну цінність, адже автор у дослідженнях не дає 

власних коментарів та оцінок щодо дій та вчинків М. Г. Рєпніна, а публікує 

лише ті фактичні дані, де відображено саме ставлення генерал-губернатора до 

цього питання. Такий підхід для історіографії ХІХ ст. був традиційний, адже 

тогочасні дослідники не ставили собі за мету концептуально осмислювати 

проблему, а більше акцентували увагу на зібранні історичних фактів.  

Крім І. Ф. Павловського, життя та діяльність М. Г. Рєпніна досліджували 

М. В. Стороженко, Д. І. Дорошенко та ін. Їхні праці спеціально присвячені 

М. Г. Рєпніну. Новим у роботах є те, що в них на основі цінного архівного 

матеріалу зроблена спроба осмислити попередні напрацювання про 

М. Г. Рєпніна та висловити власні міркування й оцінки щодо його 

адміністративної, економічної та культурно-освітньої діяльності. Дослідники 

переважно позитивно оцінюють його роботу на цій посаді  

Поряд з цим публікуються праці з історії Малоросійського генерал-

губернаторства, у них починає переважати думка про те, що ця посада була 

лише втіленням свавілля самодержавства і кріпосної системи. У такому ж 

негативному контексті розглядалася як сама особа М.Г.Рєпніна, так і його 

діяльність. Велику роль у розвитку та розв’язанні важливих завдань теми 

дослідження відіграла періодика кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема часопис 

«Кіевская старина», на сторінках якого оприлюднювалася інформація про 

найважливіші пошуки, напрямки та відкриття в історичній науці та містилося 

багато цінних інформаційних даних про М. Г. Рєпніна. Зокрема, на сторінках 

часопису двічі була опублікована промова М. Г. Рєпніна перед полтавськими і 

чернігівськими дворянами на початку виборів 3 і 20 січня 1818 р. 

Дослідники радянського періоду спеціально не займалися дослідженням 

життя та діяльності М. Г. Рєпніна. Загалом період його правління Малоросією 

кваліфікували як один з компонентів радянської історичної науки, адже історія 

України розглядалася як частина історії народів СРСР. Та невелика частка 

праць, яка вийшла з-під пера українських дослідників, присвячувалася 
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головним чином історії генерал-губернаторств, тому лише частково торкалася 

його діяльності. Це стало наслідком того, що в радянській історіографії не 

віталися дослідження про представників тогочасної правлячої еліти, а  

М. Г. Рєпнін був її яскравим уособленням.  

Особливий внесок у розвиток досліджуваної проблеми зробили зарубіжні 

вчені, головним чином діаспоряни, оскільки їм вдалося зберегти і примножити 

національні традиції української історіографії. Зарубіжні вчені досліджували 

постать та роботу М. Г. Рєпніна в контексті праць про управлінську діяльність 

генерал-губернаторів, метою якої була швидка інтеграція Лівобережної 

України в склад Російської імперії. У такому ж ракурсі показана і 

функціональна роль М. Г. Рєпніна як генерал-губернатора. Дослідники 

відзначили толерантність та конструктивність дій М. Г. Рєпніна в справі, яка 

мала забезпечити правовий статус українських козаків як військової сили 

імперії. На жаль, ними комплексно не вивчалася соціальна політика генерал-

губернатора, його заходи в розбудові освітньої та культурної сфер 

Лівобережної України.  

Внесок у висвітлення важливих аспектів у діяльності М. Г. Рєпніна 

здійснили й російські вчені. Із залученням та зіставленням нової джерельної 

інформації ними був сформований цікавий погляд на діяльність М. Г. Рєпніна. У 

їхніх працях, присвячених органам місцевого управління та взаєминам генерал-

губернаторів з центральними органами влади, М. Г. Рєпнін постає в образі 

ліберала та прихильника Олександра І у справі реалізації планів імператора 

щодо можливості активізувати малоросійське дворянство у напрямку ліквідації 

кріпосної системи. Розглядаючи діяльність генерал-губернатора, вони почали 

звертатися до його індивідуальних рис та особливостей в управлінні регіоном, 

справедливо вказуючи, що його діяльна політика спрямовувалася на користь 

ввіреного краю. Однак російські автори, зважаючи на пієтет М. Г. Рєпніна до 

України, обминули в своїх працях такі важливі аспекти теми, як громадсько-

політична, культурна та освітня діяльність М. Г. Рєпніна, не звертали уваги 

науковці і на соціально-економічні заходи, впроваджені ним у регіоні. 
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У 1990-х рр. українські дослідники почали долати радянські ідеологічні 

нашарування в історіографії. В історичній науці почали опрацьовуватися нові 

напрямки та підходи щодо вирішення наукових завдань, залучалися досягнення 

зарубіжних вчених у цій галузі. Це значно вплинуло на розвиток досліджуваної 

проблеми, що супроводжувалося підготовкою та виданням праць, у яких 

оприлюднювалися маловідомі факти про політичну кар’єру М. Г. Рєпніна, які 

вплинули на вироблення нового погляду на його діяльність на теренах 

Лівобережної України.  

Українські науковці активно розпочали дослідницькі пошуки в цій галузі 

лише з другої половини 90-х рр. ХХ ст. Врахувавши попередні напрацювання 

історіографії та новітні теоретичні й методологічні підходи щодо розв’язання 

наукових завдань, дослідникам вдалося створити низку оригінальних праць про 

інститут генерал-губернаторства та Малоросійське генерал-губернаторство і, 

зрештою, дослідити життєпис та політичну діяльність М. Г. Рєпніна. Особистий 

внесок у збагачення та примноження знань про постать М. Г. Рєпніна був 

зроблений зусиллями таких учених як В. П. Шандра, С. В. Дремлюга, 

Н. О. Конопка та ін. Важливим досягненням науковців стало те, що їм вдалося 

не тільки відійти від стереотипів та оцінок попередніх дослідників, але й 

науково обґрунтувати тезу про те, що саме за правління генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна Лівобережна Україна отримала статус особливого регіону в 

Російській імперії. Дослідники довели, що політику, яку проводив енергійний 

князь М. Г. Рєпнін на теренах Лівобережної України, спрямовувалася на її 

оновлення та європеїзацію.  

Джерельна інформація відіграла виняткову роль в реалізації мети та 

завдань наукового дослідження теми. Виходячи з особливостей розвитку теми 

було визначено класифікаційну модель джерел з 12 груп. Насамперед це: 

1) архівні матеріали; 2) документальні джерела; 3) джерела особового 

походження, мемуари: а) спогади; б) записки; в) щоденники; г) епістолярії; 

4) періодична преса; 5) іконографічні джерела; 6) монографії: а) індивідуальні; 

б) колективні; 7) узагальнюючі праці; 8) статті у наукових журналах і 
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збірниках; 9) матеріали наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів; 

10) дисертації та автореферати дисертацій; 11) довідкова та навчальна 

література: а) підручники; б) навчальні посібники; в) довідники з історії 

України; г) довідники про видатних осіб; 12) інтернет-ресурси. Кожна з цих 12-

и груп джерел має свої особливості, різний ступінь науковості та об’єктивності 

інформації, потребує застосування своєрідних методів та прийомів 

джерелознавчої критики. Лише у сукупності з історіографією названі групи 

джерел та їхній зміст дають шанс максимально об’єктивно і правдиво відтворити 

основні віхи життя та діяльності генерал-губернатора Лівобережної України 

М. Г. Рєпніна.  

Методологічною основою дослідження насамперед виступили принципи 

історизму, об’єктивності, всебічності та наступності. Для вивчення та аналізу 

історіографії та джерельної бази дослідження, досягнення мети та наукового 

завдання був використаний комплекс історичних та загальнонаукових методів, 

зокрема, аналізу і синтезу, порівняння та ретроспективи, метод періодизації, 

який передбачає систему процедур, прийомів та способів, спрямованих на 

визначення та наукове виділення найбільш важливих періодів дослідження та 

історіографічних періодів, процесу формування джерельної бази. Важливим 

дослідницьким методом, який дав змогу здійснити пошук, виявити, вивчити і 

залучити історіографічні пам’ятки та джерела, є наукова класифікація. У 

дослідженні застосована також низку методів: біографічний, історичного 

оптимізму та перспективи. 

Таким чином, представлена джерельна база повною мірою розкриває усі 

грані постаті російського сановника М. Г. Рєпніна та його конструктивний 

внесок у розвиток Лівобережної України. Встановлено, що історіографія 

проблеми пройшла у своєму розвитку три етапи: імперський (поч. ХІХ – ХХ ст.), 

радянський (1920-ті – кін. 80-х рр. ХХ ст.), новітній український (90-ті рр. 

ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). Історіографічний огляд проблеми у працях поч. ХІХ – 

ХХ ст. доводить, що у цей час дослідниками було зібрано докупи розрізнений 

у різних виданнях та архівних фондах матеріал про діяльність М. Г. Рєпніна на 
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посаді генерал-губернатора Лівобережної України. У радянський період 

дослідниками утверджується позиція про те, що інститут генерал-

губернаторства та сама посада були лише втіленням свавілля самодержавства і 

кріпосної системи. Зарубіжні дослідники, проаналізувавши чималу кількість 

листів, записок, статей, рапортів українського дворянства щодо реалізації їхніх 

прав, а також накази М. Г. Рєпніна, його листи до центральних органів влади, 

доводять позицію про толерантність і конструктивність князя в управлінні 

лівобережними губерніями. Внесок у розвиток проблеми здійснили й українські 

науковці новітнього періоду. Вони подолали у своїх працях породжені 

радянськими науковцями стереотипи та фальсифікації стосовно генерал-

губернаторської форми правління. Діяльність самих генерал-губернаторів 

почали розглядати значно ширше, з різних науково-теоретичних та 

методологічних позицій, із залученням нової джерельної інформації.  

Водночас, попри наявні джерела та їх інтерпретації, проблема вивчення 

постаті та діяльності військового губернатора Лівобережної України 

М. Г. Рєпніна потребує подальшого дослідження й осмислення із залученням 

ширшого кола маловідомих джерел.  
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РОЗДІЛ 2. СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ КНЯЗЯ М. Г. РЄПНІНА 

(ВОЛКОНСЬКОГО) ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ 

ПРОЦЕСИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ 

 

2.1. Висвітлення в наукових дослідженнях інтерпретацій щодо впливу 

різних факторів на формування морально-етичних поглядів князя 

М.Г. Рєпніна 

 

Однією з найяскравіших особистостей на політичному олімпі України 

першої половини ХІХ ст. був князь Микола Григорович Рєпнін (Волконський). 

За 18 років на посаді військового губернатора Лівобережної України завдяки 

поміркованості, дипломатичному хисту він зумів у своїх діях вдало поєднувати 

загальнодержавні завдання центральної влади з інтересами регіональної еліти. 

У будь-якій конфліктній ситуації знаходив виважене та правильне рішення, 

ніколи не поступався своїми принципами136.  

Ще в ХІХ ст. розпочав роботу над його біографією полтавський історик 

І. Ф. Павловський. Ним було зібрано чимало цікавої інформації, яка нині дає 

змогу через призму життєвого шляху та діяльності князя скласти уявлення про 

його світогляд, погляди на тодішню політичну ситуацію, бачення перспектив 

розвитку Російської імперії. Характеризуючи М. Г. Рєпніна, І.Ф. Павловський 

вказував, що він був людиною освіченою, багато турбувався про зібрання 

історичних документів, літописів і переписувався з цього приводу з відомими 

знавцями старовини Чепою, Полетикою та ін.137. 

Також у працях І. Ф. Павловського збереглося чимало інформації про 

морально-етичні погляди родини М. Г. Рєпніна, яка багато коштів з власних 

статків жертвувала для бідних, на облаштування навчальних закладів, 

громадських лікарень. Зокрема, дружина князя Варвара Олексіївна, на 

                                         
136 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 159. 
137 Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 7. 
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особистому прикладі показувала, що гуманізм і благодійництво – це святий 

обов’язок не лише кожного дворянина, але й людини. Відомо, що вона 

відкрила у себе на квартирі пансіон для навчання бідних дівчаток 

дворянського походження. У 1827 р., отримавши спадок від свого батька, 

Варвара Олексіївна віддала 600 рублів на облаштування Інституту шляхетних 

панянок. Звичайно, це не повний перелік благодійної діяльності родини 

Рєпніних, слід зазначити, що значну частину їхніх статків було роздано на 

пожертвування138, – підсумовує дослідник. 

Упорядник російського біографічного словника П. М. Майков теж вважав 

М. Г. Рєпніна як людину добру, діяльну, хоробру, безкорисно віддану честі і 

справі, нікому не зробивши зла139. За спогадами урядовця Київського генерал-

губернаторства, композитора і піаніста П. Д. Селецького, який гостював 

декілька днів у Яготинському маєтку Рєпніних, «князь Рєпнін був чудово 

освічений, дуже розумний, привітний, мав добру пам'ять і був розумним і 

енергійним адміністратором»140. Високу оцінку М. Г. Рєпніну як генерал-

губернатору та людині дав М. В. Стороженко, який був переконаний у тому, що 

князь був «безкорисним, благородним державним діячем, який не шкодував 

сил, досвіду, навіть особистих матеріальних засобів для суспільної користі»141.  

Залишив позитивні характеристики морально-етичних поглядів 

М.Г. Рєпніна і Д. І. Дорошенко, зазначаючи, що «це чи не єдиний з російських 

адміністраторів на Україні, який щиро любив ввірений йому в управління край, 

перейнявся інтересами його населення й багато працював для поліпшення долі і 

добробуту нижчих верств населення – козаків і селян»142. 

                                         
138 Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии … С. 76-78. 
139 Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический словарь. 

Санкт-Петербург, 1913. Т. 16. С.118-127. 
140 Селецкий П. Д. Записки. КС, 1884, Кн. 8. С. 620.  
141 Стороженко Н. В. К портрету князя Николая Григорьевича Репнина. Кіевская старина. 

1897. Кн. 12. С. 437. 
142 Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С 91. 

http://litopys.org.ua/rizne/star15.htm
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У сучасних дослідників точка зору про М. Г. Рєпніна принципово не 

змінилася. Одним із перших, хто повернувся до вивчення біографічних 

сторінок М. Г. Рєпніна, які значною мірою відтворюють його морально-етичні 

та суспільно-політичні погляди, був дослідник С. П. Дремлюга, стаття якого 

надрукована у 1997 р. в Дніпропетровському історико-археографічному 

збірнику143. З огляду на проаналізовані факти він оцінює адміністративну 

діяльність князя лише з позитивної точки зору, вказуючи на те, що незважаючи 

на помилки князя, всіма своїми вчинками він прагнув бути «батьком» ввіреного 

йому краю»144.  

С. П. Дремлюга стверджує, що в оточенні князя склався своєрідний 

літературно-мистецький гурток, характер якого визначали перш за все події і ті 

настрої, що відбувалися в культурно-громадському житті країни і панували 

серед українського панства; часом він набував політичного спрямування, 

викликаного діяльністю масонських лож145. На нашу думку, князь М. Г. Рєпнін 

насамперед був довіреною особою імператора і вважав за свій обов’язок до 

кінця своїх днів залишатися йому вірним, тому, зважаючи на це, не міг бути 

учасником таємного політичного гуртка. А якщо і поділяв щодо деяких питань 

погляди членів масонської ложі, декабристів, зокрема, в ставленні до кріпосної 

системи, то шляхи і методи розв’язання цих питань у князя і в декабристів 

принципово відрізнялися. Оскільки останній вважав, що всі проблеми можна 

вирішити мирним, шляхом реформ, погоджених з імператором.  

Багато фактів та позитивних відгуків щодо світоглядних орієнтирів 

М.Г. Рєпніна подано у працях В. С. Шандри146. Цікаві думки щодо 

                                         
143 Дремлюга С. П. М. Г. Рєпнін та його вплив на культурно-громадське життя України 

першої половини XIX ст. Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович: зб. статей. 

Дніпропетровськ, 1995. С. 81-95.; Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України 

першої половини XIX ст. Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського. Дніпропетровськ. іст. - 

археогр. зб. Дніпропетровськ, 1997. Вип. І. На пошану професора М. П. Ковальського. С. 386-397. 
144 Дремлюга С. П. М. Г. Рєпнін та його вплив … С. 394. 
145 Там само. С. 395. 
146 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство ( 1802 – 1856): структура, штатний 

розпис, архів. Студії з архівної справи та документознавства. 1999. Т.4. С. 103-109.; 

Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М. Г. Рєпніна. 

Український історичний журнал. 2000. №4. С. 79-89; № 5. С. 78-88. 
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індивідуальних рис та поглядів М. Г. Рєпніна знаходимо в дослідженнях 

Н.О. Конопки147. Вона простежила його позитивний вплив на громадсько-

культурні процеси, що відбувалися на території Лівобережної губернії під час 

його генерал-губернаторства та відзначила, що «ідеї масонства та декабристів 

стали однією зі складових формування світогляду генерал-губернатора, 

показовими для історії суспільно-політичного розвитку Малоросійського 

генерал-губернаторства 1816-1834 рр.»148. 

Цікаві рефлексії щодо морально-етичних та суспільно-політичних 

поглядів князя М. Г. Рєпніна запропонував П. Кралюк, який вважає, що «…для 

того, щоб «запрацювали» ідеї, потрібні не лише особистості, здатні їх 

продукувати. Потрібне ще середовище, де б ці ідеї знайшли своїх адептів. 

Потрібна також «атмосфера», яка б сприяла просуванню ідей у цьому 

середовищі»149. Як вірно стверджує дослідник, «одну з головних ролей у 

створенні сприятливих умов для поширення української ідеї відіграв Микола 

Рєпнін-Волконський»150. Актуальною і переконливою є й теза П. Кралюка про 

те, що «… Микола Рєпнін хоч і діяв у межах імперського курсу, все ж сприяв 

зміцненню в української еліти усвідомлення про особливість, окремішність та 

неповторність нашої історії»151. У підсумках дослідник констатує, що 

«…завдяки Рєпніну на теренах колишньої Гетьманщини в першій третині ХІХ 

                                         
147 Конопка Н. Малоросійський генерал-губернатор М. Г. Рєпнін-Волконський і розвиток 

масонського та декабристського рухів. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії 

України. Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній науці. Міжвузівський збірник 

наукових праць. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. 2004. С. 43-54.; Конопка Н. Діяльність князя 

М.Г. Рєпніна-Волконського по відновленню козацтва як військової та суспільної верстви  

України в першій половині ХІХ ст. Наукові записки: Історичні науки. Острог: РВВ НауОА, 

2000. Вип. 1. С. 67-71.; Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора 

М.Г. Рєпніна (1778-1845). Наукові записки: Історичні науки. Острог – Торонто – Нью-Йорк: 

РВВ НауОА, 2006. Вип. 7: До 40-ліття Українського Історичного Товариства. С. 316-337. 
148 Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 79. 
149 Кралюк П. Покровитель українських автономістів. День. 2019. №161-162. С. 20. 
150 Там само. С. 20. 
151 Там само. С. 20. 
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століття пожвавилося українське культурне життя. Не без його участі тут 

сформувалася атмосфера, яка сприяла поширенню українофільських ідей»152. 

Слід зазначити, що ліберальні погляди М. Г. Рєпніна не постали на 

пустому місці, оскільки на час призначення його на посаду управляючого 

Лівобережною Україною він мав уже значний життєвий та управлінський 

досвід, який він спрямував на служіння короні імператору Російської імперії. 

Родинну біографію, участь у військових кампаніях початку ХІХ ст., 

оточення князя М. Г. Рєпніна ретельно студіювали дослідники ХІХ – поч. 

ХХ ст. За даними Д. І. Дорошенка, народився М. Г. Рєпнін 1778 р. у відомій 

сім’ї, наближеній до імператорського двору. Батько Миколи Григоровича був 

генерал-ад’ютант князь Григорій Семенович Волконський, мати – княгиня 

Олександра Миколаївна з роду Рєпніних, дочка шанованого фельдмаршала 

Миколи Васильовича Рєпніна. У зв’язку з тим, що у Рєпніних не було прямих 

спадкоємців і тому виникла не лише загроза згасання роду, а й славетного 

прізвища, цар Павло наказав у 1801 р. молодому князеві Миколі Григоровичу 

Волконському взяти прізвище свого славетного діда по матері. Другий брат 

М. Г. Рєпніна, Сергій Григорович (один із активних учасників декабристського 

руху), залишився на прізвищі свого батька. На 1800 р. молодий Волконський 

уже мав чин полковника і служив при дворі Павла І153. 

Детально Д. І. Дорошенко зупинився на описі його військової кар’єри та 

участі у військових кампаніях імператора Олександра І. За свідченням 

дослідника, у 1802 р. він був переведений в кавалергардський полк. Коли 

розпочалася війна з Францією, як військовозобов’язаний брав участь у цій 

кампанії. 20 листопада, в битві при Аустрелиці, під час знаменитої атаки 

(описаної в романі Л. М. Толстого «Війна і мир») з ескадрону, яким командував 

М. Г. Рєпнін, лишилося 18 чоловік, а сам князь, поранений у груди, потрапив у 

полон. Наполеон, захоплений сміливістю М. Г. Рєпніна дозволив дружині 

                                         
152 Кралюк П. Покровитель українських автономістів. День. 2019. №161-162. С. 20. 
153 Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 91. 
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(Варвара Олексіївна завжди супроводжувала свого чоловіка в усіх подорожах, у 

тому числі й військових кампаніях) піклуватися про хворого і навіть хотів його 

звільнити під чесне слово. Однак М. Г. Рєпнін відмовився, мотивуючи 

присягою, даною імператору. Тоді імператор звільнив його без всіляких 

обіцянок154.  

Зупинився дослідник і на дипломатичній роботі князя, зазначивши, що 

після підписання Тільзитського миру у 1809 р. за наказом імператора 

М.Г. Рєпніна посилають з дипломатичною місією спочатку послом при 

Вестфальському дворі, а через рік переводять в Іспанію. Але Наполеон І не 

допустив його до Іспанії, не бажаючи, щоб іспанський король – Йосиф – мав 

самостійні дипломатичні відносини з Росією, і під різними приводами затримав 

його в Парижі155.  

За свідченням Д. І. Дорошенка, на долю М. Г. Рєпніна випала й участь у 

війні 1812 р. Його було призначено командувачем кавалерійською дивізією, а в 

1813-1814 рр., отримавши ранг генерал-лейтенанта, – був призначений на 

посаду віце-короля Саксонії. Тут він проявив себе як виважений, 

далекоглядний управитель, який велику увагу приділяв вирішенню проблем 

нижчих верств населення і цим завоював до себе любов і повагу. Перебуваючи 

в Саксонії разом із дружиною Варварою Олексіївною, М. Г. Рєпнін активно 

займається меценатською діяльністю. Відомо, що на власні кошти сім’ї 

Рєпніних були збудовані в Дрездені кам’яні сходи на Брюлівську терасу. 

Наступний етап кар’єри М. Г. Рєпніна розпочався 29 вересня 1816 р. За наказом 

імператора Олександра І його було призначено на посаду генерал-губернатора 

Малоросії – колишня територія Гетьманщини, а на той час – невід’ємна частина 

Російської імперії, поділена на дві губернії: Чернігівську та Полтавську. На цій 

посаді М. Г. Рєпнін змінив князя А. Б. Куракіна (1802-1808 рр.)156. 

                                         
154 Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 91. 
155 Там само. С. 92. 
156 Там само. С. 92. 
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Отже, історіографічні інтерпретації ряду фахових дослідників біографії та 

діяльності М. Г. Рєпніна дають підстави стверджувати, що князь був добре 

освіченим, принциповим, гуманним політиком, спираючись на попередній 

управлінський досвід, щиро переймався проблемами місцевого населення й 

багато працював для поліпшення добробуту нижчих його верств, сприяв 

зміцненню української еліти та поширенню українофільських ідей.  

 

2.2. Відображення в літературі громадсько-політичних поглядів 

військового губернатора М. Г. Рєпніна в період правління Олександра І 

 

В історіографічних студіях ХІХ – поч. ХХІ ст. розглянуті мотиви 

призначення імператором Олександром І на посаду військового губернатора 

Лівобережної України М. Г. Рєпніна, його перші кроки на цій роботі, участь у 

розробці проекту селянської реформи, виступи щодо цього питання перед 

дворянськими зборами 1818 р. Зокрема, ці та низку інших аспектів, які 

проливають світло на характер, індивідуальні риси М.Г. Рєпніна, його 

службову та громадсько-політичну позицію, висвітлено у працях 

І.Ф. Павловського, Н.Д. Полонської-Василенко, С. В. Мироненка, 

С.П. Дремлюги, В. С. Шандри, Н. О. Конопки та ін.  

Отже, враховуючи попередній управлінський досвід на посаді віце-

короля Саксонії та позитивні відгуки й характеристики на М.Г. Рєпніна, 

Олександр І приймає рішення про призначення останнього на посаду 

управляючого Малоросією і сподівається за допомогою М.Г. Рєпніна втілити 

свої далекоглядні плани. 

Ліберальні погляди військового губернатора М.Г. Рєпніна чітко 

простежуються за його участю в громадсько-політичному житті Лівобережної 

України в період правління Олександра І. Одним із проявів світоглядних 

переконань князя можна вважати його участь у масонському русі.  
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Спеціальну увагу історії створення першого гуртка вільних каменярів у 

Полтаві приділив І. Ф. Павловський в праці «Массонская ложа в Полтаве»157, 

який у свою чергу посилається на інформацію чиновника із канцелярії князя І. 

І. Сердюкова, котрий добре знав очільника ложі М.Н. Новикова і відносив 

останнього до числа декабристів, членів Союзу порятунку і Союзу 

благоденства. Даючи характеристику М. Н. Новикову, І.І. Сердюков називає 

його розумником і декабристом, і якби передчасно не помер, то отримав би те, 

що і Пестель, і інші нещасні158. 

І. Ф. Павловський дослідив склад ложі, її учасників. За свідченням 

дослідника, «Активними учасниками масонської ложі були дворяни, які 

відзначалися ліберальними поглядами та користувалися пошаною, зокрема,  

землевласник конотопський предводитель дворянства С. М. Кочубей, прямий 

нащадок В. Л. Кочубея, страченого при І. Мазепі. Членом ложі був службовець 

генерального суду В. В. Тарновський, в домі якого і проходили засідання 

учасників. До ложі належав і колишній хоролський предводитель дворянства 

С. Л. Алєксєєв, а також предводитель Переяславського дворянства 

В. Л. Лукашевич, багатий поміщик, власник Борисполя й інших маєтків159. 

Ідеями масонства перейнявся і творець «Енеїди», відомий вже на той час 

письменник І. П. Котляревський. Масонська ложа «Любов до істини» 

складалася з 21 учасника160. 

Слід зазначити, що члени масонської ложі в Полтаві не лише розділяли 

погляди декабристів у принципових питаннях, а особисто були з ними знайомі і 

навіть перебували в родинних стосунках. Так, М. Г. Рєпнін, рідний брат 

активного учасника декабристського руху С. Г. Волконського, якщо відкрито 

не розділяв деяких його поглядів, то відносився до них з розумінням. 

М. Н. Новиков був добре знайомий з багатьма учасниками декабристського 

                                         
157 Павловский И. Ф. Массонская ложа в Полтаве. Труды ПГУАК. 1909. Вып. 6. Ч. 1-2. 318 с. 
158 Там само. С. 1. 
159 Там само. С. 2-3. 
160 Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Издано под. редакцией действительных 

членов комиссии И.Ф. Павловского, А.Ф. Мальцева, Л. В. Падалки и В. А. Пархоменка. 

Выпуск 6. (в 2-х частях). Полтава, 1909. С. 2-3. 
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руху ще з Петербургу. Він мав особисті стосунки з Пестелем, Трубецьким, 

Волконським, братами Муравйовими-Апостолами. Однак члени декабристської 

організації не милували останнього, маючи на це, мабуть, підстави. За даними 

І. Ф. Павловського, який у свою чергу спирається на спогади князя Трубецького 

М. Н. Новиков постає в образі недалекоглядної та нечесної людини. «Новиков 

створив масонську ложу, але як діяти товариству, він не знав, тільки чули 

пізніше, що він за чином своїм поводив себе погано, намагався нажитися, тому 

не хотіли з ним мати ніяких стосунків», – згадував князь Трубецький. Недобре 

відзивався про останнього і М. І. Муравйов-Апостол, відзначаючи, що 

«Новиков дозволяв собі багато зловживань, несумісних з моїми поглядами»161. 

З 1822 р., мабуть, з названих причин, і М. Г. Рєпнін відсторонив його від себе. 

Притулок останньому по доброті душі своєї надав лише С. М. Кочубей.  

Як зазначає І. Ф. Павловський, за рік існування масонської ложі в Полтаві 

про її роботу майже нічого не написано, причина, можливо, в тому, що і 

зроблено було дуже мало. Її головуючий М. Н. Новиков хоч і заснував ложу в 

Полтаві, проте не зумів організувати її роботу. Для цього, мабуть, не вистачало 

досвіду і, головне, поваги з боку місцевих поміщиків, які знали про репутацію 

М. Н. Новикова і ставилися до нього з недовірою. Проте у вищих органах влади 

боялися навіть будь-яких натяків на організацію товариств у провінції, оскільки 

їх розглядали як спробу відродити втрачену автономію, а отже, як сепаратизм. 

Тому масонські організації, навіть якщо вони не проводили ніякої роботи, 

розглядалися у верхах не інакше, як розсадник таємних політичних товариств.  

Як далі свідчить І. Ф. Павловський, коли зверху вийшов наказ про 

закриття масонської ложі, М. Г. Рєпнін як генерал-губернатор і довірена особа 

імператора швидко його виконав. У донесенні начальнику Головного штабу 

П.М. Волконському генерал-губернатор доповідав: «При безпосередньому 

нагляді над Полтавською ложею в ній нічого протизаконного не відбувалося, 

тим більше, «знаючи на цей предмет високу волю, поки я буду управляти 

Малоросією, в ній не відкриється жодної ложі». Після закриття ложі в Полтаві 
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всі її учасники потрапили під нагляд поліції, яка розпочала слідство у цій 

справі162. 

Про діяльність масонів в Україні писала у своїх публікаціях 

Н. Д. Полонська-Василенко, яка у свою чергу вказувала, що на початку ХІХ ст. 

за зразком провідних європейських держав у Російській імперії виникає чимало 

організацій, де ліберально налаштовані дворяни, до яких відносився й 

М. Г. Рєпнін, мали можливість обговорювати актуальні проблеми. На її думку, 

серед української шляхти теж було чимало однодумців, які спільно 

обговорювали громадські та політичні справи, мріяли про повернення 

втраченої автономії163. За зразком Петербурзької 30 квітня 1818 р. в Полтаві, де 

була резиденція генерал-губернатора князя М. Г Рєпніна, була створена 

масонська ложа, яка отримала назву «Любов до істини». Головуючим цієї ложі 

був обраний М. Н. Новиков, який разом із новопризначеним генерал-

губернатором М. Г. Рєпніним приїхав з Петербурга до Полтави і був 

призначений чиновником при канцелярії князя. Спочатку її завданням було 

внутрішнє вдосконалення людини164. Надалі під час засідань обговорювали 

важливі громадські та політичні питання. Водночас усі організації масонів 

перебували під наглядом влади і за першою вимогою закривалися, що 

відбулося в Полтаві за участю і під наглядом М. Г. Рєпніна.  

Активну участь М. Г. Рєпніна в культурницькій та громадсько-політичній 

роботі детально описав сучасний дослідник С. П. Дремлюга. За свідченням 

науковця, прибувши на нове місце своєї роботи до Полтави, генерал-губернатор 

згуртовує навколо себе ліберально налаштованих дворян, які стояли на 

позиціях європейського гуманізму та просвітництва. Дослідник розглядає 

резиденцію М. Г. Рєпніна як осередок культурно-громадського життя, де на 

ґрунті спільних поривань, поглядів і знань сформувалося коло української 

інтелігенції, в яке входила не тільки шляхта, а й представники вищої російської 

аристократії, державні сановники українського походження (кн. 
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74 

 

 

О. Безбородько, ген. А. Гудович, Розумовські, Д. Трощинський, 

М. Миклашевський)165. С. П. Дремлюга називає масонську ложу першим 

гуртком релігійно-етичного спрямування, підкреслюючи, що він відкрився за 

згодою та за сприяння М. Г. Рєпніна і об’єднав українське панство166.  

За інформацією В. С. Шандри, справу про масонські організації було 

реанімовано, та вона набула нового розмаху вже в період миколаївської реакції, 

після повстання декабристів. Оскільки серед членів декабристського руху було 

немало колишніх масонів, це спонукало уряд притягти їх до слідства і 

відповідальності. Так, 18 січня 1826 р. князь М. Г. Рєпнін отримав наказ від 

військового міністра Татищева негайно взяти під арешт В. Лукашевича, 

поміщика Переяславського повіту, який проживав у Борисполі, колишнього 

губернського суддю Тарновського, С. М. Кочубея. Їх звинуватили у зв’язках із 

декабристами. Найтяжче, мабуть, було б С. М. Новикову, але на той час він був 

покійним. Не маючи вибору у цій справі, як військовозобов’язаний М. Г. Рєпнін 

діяв згідно з інструкцією та виконував наказ про арешт учасників масонських 

організацій, особисто брав участь у проведенні обшуків у їхніх маєтках. 

Звичайно, йому було надзвичайно складно як людині, оскільки з багатьма 

учасниками масонської ложі він перебував у дружніх стосунках. Тому по 

можливості клопотався про пом’якшення їхньої долі. Де треба, проявляв 

тактичну хитрість. Ним формально було виконано все, про що йшлося у 

розпорядженнях. Обшуки здійснювалися під керівництвом обер-аудитора його 

Канцелярії О. Й. Імберга, який мав оглянути визначений до продажу з аукціону 

маєток покійного М. М. Новикова. Деякі речі з маєтку були перевезені до 

сусідської поміщиці А. М. Венецької, в якої теж було вчинено обшук. Особисті 

папери Новикова були переглянуті його синами в присутності повіреного 

С. М. Кочубея, частина з них тут же була спалена,167 – підсумовує дослідниця.  

                                         
165Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України … С. 386-387. 
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167Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 
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Так закінчилася доба лібералізму Олександра І, на яку М. Г. Рєпнін і 

багато учасників масонської ложі та інших таємних товариств покладали багато 

надій. Однак саме під час допиту учасників масонської ложі, зокрема одного із 

активних її учасників С. М. Кочубея, в хронологічному порядку вималювалися 

події, пов’язані із реформаторською діяльністю генерал-губернатора 

М.Г. Рєпніна, за якими чітко можна прослідкувати його суспільно-політичні 

погляди. 

Переписка щодо особистої свободи селян та пропозиції С. М. Кочубея 

щодо її вирішення були опубліковані в праці М.Ф. Дубровіна168. Так, з листа 

М.Г. Рєпніна, датованого 16 липнем 1818 р., стало ясно, що імператор уже 

отримав і ознайомився з основним проектом С. М. Кочубея про звільнення 

селян з кріпосної залежності і вочевидь був ним незадоволений. Тому генерал-

губернатор у листі обіцяє врахувати основні недоліки проекту, і разом із своїми 

радниками-однодумцями доопрацювати його. Записка дійсного статського 

радника С. М. Кочубея, яку було послано в листі М. Г. Рєпніна до імператора, 

дає уявлення про основні положення його проекту.  

Як зазначено у документах, оприлюднених М.Ф. Дубровіним, у додатку 

виділялося декілька головних положень, які пропонувалися на розгляд 

імператору. Так, у першому положенні С.М. Кочубей пропонував шляхи 

реалізації питання про особисту свободу селянина. Ось що сказано було про це: 

«Підтвердження переходу за колишнім Малоросійським генерал-

губернатортвом на правах, викладених в статуті, було б найкращим засобом 

відновлення особистої свободи. Але чи може один поміщик повернути цю 

давню перевагу нашого народу, підтверджену указами і маніфестами Петра 

Великого, його наступників і навіть Катерини ІІ, яка ввела підданство 1783 р. 

Це є справа уряду: лише він може виміряти тут переваги і негативні сторони. Я 

тільки впевнено можу сказати, що для мене перехід не страшний; вигідне їхнє 

становище, прив’язаність до землі селян на якій їхні діди проживали, і навики 

                                         
168Дубровин Н. Письма главнейших деятелей царствования императора Александра I (с 1807-

1829 г). Санкт-Петербург.: Тип. АН, 1883. 553 с. 
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управляти нею, уже декілька років затверджені, змусять їх залишитися біля 

землі, яка належить мені. Але повторюю, що приватна людина не має права 

цього зробити, бо не побажає селянин, сусіда його користуватися тими ж 

перевагами? Не збільшить це кількість втікачів? Хто відшкодує втрати 

землероба, коли не тільки селяни інших поміщиків, але навіть державні не 

будуть мати права зайняти місце, залишене поселенцем, який відійшов?»169.  

Отже, що стосувалося питання особистої свободи селянина, то у 

С. М. Кочубея було більше запитань до імператора, чим пропозицій, оскільки 

як видно з записки, він більше переймався вигодами або втратами з цього 

поміщиків-землевласників, ніж проблемами селян.  

У другому пункті положення статський радник подає своє бачення на 

вирішення питання про особисту власність селян. «Тому, пише С. М. Кочубей, 

я можу помилитися в своїх пропозиціях; але деякі, незважаючи на законні 

перепони, могли дійсно набувати землю купівлею або по боргах. Він має надію, 

що прийде час і в його помістях можна буде зробити селянина власником»170. І 

в цьому пункті С. М. Кочубей виступає більше як захисник інтересів дворян-

землевласників, при цьому акцентує увагу на тому, що суспільство ще не 

готове до радикальних змін, тому не пропонує механізмів переходу на нові 

взаємовідносини у питаннях власності.  

У питаннях власності і розпорядження селянином рухомим майном 

С.М. Кочубей пропонує трохи зачекати, оскільки, на його думку, пиятцтво 

селян і як наслідок цього – марнотратство призведуть з часом до розорення 

їхніх господарств. Тому спочатку потрібно подбати про зменшення кількості 

винокурень і лише тоді дозволити останнім продаж рухомого майна171.  

Визначальним у його проекті був і третій пункт, присвячений 

врегулюванню відносин поміщика та селянина і їхнім обов’язкам один перед 

одним. У цьому положенні він пропонує розглянути порядки, вже заведені в 
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його селах з 1811 р., які вважає перехідним етапом до нових взаємовідносин 

поміщиків і селян. На його думку, перше, що треба зробити, це чітко визначити 

обов’язки селян і заборонити поміщикам влаштовувати над ними самовільні 

суди172.  

Отже, нові пропозиції С.М. Кочубея щодо вирішення селянського 

питання переконують у тому, що перший крок у подоланні кріпосної системи 

був зроблений, проте, з іншого боку, вони виглядають як декларації, без 

змістовного наповнення.  

Свої роздуми щодо участі М. Г. Рєпніна в громадсько-політичному житті 

колишньої Гетьманщини залишив Д.І. Дорошенко, наголосивши, що більшість 

учасників масонської ложі, у тому числі і М. Г. Рєпнін, у багатьох питаннях 

розділяли погляди членів «Союзу благоденства». Найпомітніше їхні позиції 

збігалися у селянському питанні, оскільки вони одностайно виступали за 

ліквідацію кріпосної системи в Росії. «Кн. Рєпнін щодо кріпацтва, – зазначав 

дослідник, – безперечно поділяв думки передових людей свого часу – 

декабристів, і був його ворогом. Але не його сила боротися з самим 

інститутом кріпацтва як таким, і міг лише зм’якшити його гострі кути, 

наскільки це лежало в його силах, як головного начальника краю»173.  

Окрему увагу участі генерал-губернатора М.Г. Рєпніна в 

реформаторських планах Олександра І приділив московський дослідник 

С.В. Мироненко174. Слід зазначити, що його праця написана на базі широкого 

кола архівних документів, значна частина з яких була введена ним у 

науковий обіг вперше. На думку вченого, для дії у напрямку селянської 

реформи для М. Г. Рєпніна збігалися і час, і обставини. Призначення його на 

посаду генерал-губернатора Малоросії літом 1816 р. зійшлося з початком 
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реформаторської діяльності імператора Олександра І. Свої реформаторські 

плани, як доводить С. В. Мироненко, у тому числі і ті, що торкалися долі 

кріпосних селян, Олександр І тримав у великому секреті і ділитися міг лише 

з однодумцями. Тому, щоб з’ясувати ті умови, на яких дворянство 

погодилося змінити становище кріпосних селян, а при нагоді підштовхнути 

його до ініціативи в цьому питанні, потрібна була людина, яка б розділяла 

погляди імператора і якій би він міг повністю довіряти. Багато із таємних 

задумів імператора можна вияснити по діях М.Г. Рєпніна, оскільки той все 

робив за прямими вказівками імператора175.  

Як зазначає далі С.В. Мироненко, із показів декабристів під час слідчих 

допитів у 1826 р. швидко з’ясувалося, що С. М. Кочубей ніякого відношення 

до руху декабристів не мав і невдовзі був звільнений з виправданим 

атестатом176. Але саме свідчення С. М. Кочубея під час допиту дали змогу 

довести факт секретного доручення, даного йому свого часу Олександром І 

через М. Г. Рєпніна. Відповідаючи на питання Слідчого комітету, 

С. М. Кочубей сказав: «У 1817 році по високому повелінню, оголошеному 

мені секретно генерал-губернатором, мав я доручення скласти права для 

вільного стану поміщицьких селян. Цим я більше року займався, після цього 

правила ці були представлені покійному імператору»177. 

С.В. Мироненко переконаний, що свідчення С.М. Кочубея не 

залишають сумнівів у тому, що Олександр І перед від’їздом Рєпніна в 

Полтаву спеціально ввів нового генерал-губернатора в курс своїх планів 

щодо селянського питання і визначив при цьому, яке місце в них займає 

Малоросія. Коли ж відбулася їхня бесіда? 10 серпня 1816 р. Олександр І 

виїхав із Царського Села у велику подорож і повернувся лише 13 жовтня. У 

той час М. Г. Рєпнін був уже в дорозі на Полтаву178.  
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Отже, доводять факти, що без усної згоди імператора, як генерал-

губернатор Лівобережної України і довірена особа Олександра І М.Г. Рєпнін 

не наважився на активні дії та ініціативні вчинки, які б підривали головні 

основи кріпосної системи Російської імперії, адже міг передбачити їхні 

наслідки. Загалом час, що вибраний генерал-губернатором для апробації 

надзвичайно актуального на той момент селянського питання, практично 

збігався з періодом, коли Олександр І розпочав апробацію політичної 

реформи країни.  

С. В. Мироненко підкреслює, що промова М. Г. Рєпніна була сприйнята 

як попередня заява перед указом про звільнення кріпосних селян. Під час 

допиту С. М. Кочубея з’ясувалося, що він ще 1817 р. за неофіційним наказом 

імператора розробив проект звільнення селян від кріпацтва та подав на 

розгляд179.  

За словами С. В. Мироненка, Олександр І був розчарований проектом 

С.М. Кочубея і діями князя М. Г. Рєпніна. Про це свідчить «Відгук» 

М.Г. Рєпніну від 16 квітня 1818 р. М. М. Новосєльцева на записку 

М.С. Кочубея. М. М. Новосєльцев писав М. Г. Рєпніну: «На представлене 

Вашою світлістю із доповідною запискою положення для управління 

маєтками і селянами, складене полтавським поміщиком дійсним статським 

радником Кочубеєм, Самодержець Імператор звернув особливу увагу на його 

проект, «але при розгляді якого не могло приховатися від його імператорської 

величності, що багато правил, які написані в проекті, не узгоджені із чинним 

законодавством і вимагають його відміни. По-друге – це положення, як 

помітили Ваша світлість у доповідній записці, порушує права кредиторів 

Кочубея, відбираючи від них достатнє забезпечення і зупиняє законні права. 

По-третє, багато правил, які входять в зміст проекту, не тільки не приносять 

вигоди селянам, а можливо, ще більше ускладнять їхнє становище180.  
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З точки зору Олександра І, підкреслює С. В. Мироненко, головним 

недоліком проекту було те, що про ніяку особисту свободу селян за умов 

збереження таких прав поміщика не може бути й мови, в ньому не говорилося 

про ліквідацію кріпацтва, «про законну волю, без якої не можна утвердити 

стійкого селянського щастя»181.  

Таким чином, робить висновок С. В. Мироненко, з наведених фактів 

можна підсумувати одне, що можливість діяти у визначеному напрямку 

генерал-губернатору була надана вже після призначення його на посаду 

управляючого Малоросією. Перше, що діяв князь, це всілякими методами 

намагався переконати місцевих поміщиків гуманно ставитися до своїх 

кріпосних селян. Далі для його плану була вибрана стратегія, яка дала б йому 

змогу виявити погляди поміщиків-землевласників малоросійських губерній і 

доповісти про це імператору. Імператор у свою чергу таким чином 

сподівався на те, що промова Рєпніна швидше підштовхне ініціативу дворян 

малоросійських губерній порушити питання про звільнення селян182.  

Особливу увагу вивченню проекту С. М. Кочубея та участі у його 

підготовці М. Г. Рєпніна приділила В. С. Шандра. Вона вважає, що, можливо, 

цим пояснюється приїзд Олександра І до Полтави 14 вересня 1817 р., коли він 

зупинявся в помешканні дійсного статського радника С. М. Кочубея, а не 

губернатора, як було заведено183. Далі дослідниця вказує, що про проект 

С.М. Кочубея, наприкінці 1817 р. доставлений царю, було відомо ще з 1895 р., 

коли М. Ф. Дубровін опублікував пов’язану з цим проектом переписку 

М.М. Новосєльцева, М. Г. Рєпніна і С. М. Кочубея, яка зберігалася в архіві 

імператора. Як і конституція проект звільнення селянства готувався таємно, 

оскільки імператор боявся як протидії з боку землевласників-кріпосників, так і 

селянських хвилювань. Тому, на переконання дослідниці, у проекті 
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С.М. Кочубея пропонувалися лише шляхи поліпшення становища селянства. 

Йшлося про регламентацію, впорядкування відносин між поміщиком і 

селянином184. 

Антикріпосницькі погляди М. Г. Рєпніна підтверджує його промова 

перед полтавським дворянством 3 січня 1818 р., яку потім князь повторив 

20 січня перед чернігівським дворянством на губернському зібранні. Вона 

мала гучний суспільний резонанс в імперії. Але готувалася промова в період 

апробації Олександром І ліберальних реформ, тому була швидко видана 

окремою брошурою і надрукована в журналі «Духъ журналовъ», власником 

якого був К. Край. Перший раз її видано 15 травня 1818 р., другий – 20 травня 

у 20-ти примірниках. Звичайно, зміст промови викликав широкий відгук як 

серед полтавського, так і чернігівського дворянства. Неоднозначно на 

промову відреагували дворяни й інших губерній, серед яких були до цього 

ліберально налаштовані. І дуже переполошилися цими заявами, та ще 

виголошеними на такому рівні, великі поміщики-землевласники. 

Тому для заспокоєння населення швидко було вжито заходів та наказано 

конфіскувати всі примірники з промовою. Вказівка про це надійшла від 

міністра народної освіти А. Н. Голіцина, який запропонував звернути увагу 

цензури на видані журнали і інші твори, і щоб ні під яким виглядом не було 

надруковано ні в захист, ні в опротестування вольностей або рабства селян не 

тільки місцевих, але й іноземних, ні взагалі матеріалів, які торкаються 

розпоряджень уряду. Після цього на цензора журналу «Духъ журналовъ» 

українця Г. М. Яценюка, який пропустив промову М. Г. Рєпніна було 

накладено догану і вимагалося на ім’я А. Н. Голіцина та управляючого 

міністерством духовних справ написати пояснювальну записку185. 

Останній, пишучи звітну записку, виправдовувався тим, що нічого 

недозволеного і нового в друкованому тексті генерал-губернатора він не 

                                         
184 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ, 2001. С. 80. 
185 Ю. В. Речь кн. Н. Г. Репнина и дело об ее напечатании. Кіевская старина. 1890. Кн. 7. 

С. 122.  
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знайшов, до того ж її і так було вже виголошено прилюдно перед дворянським 

зібранням186.  

У праці Д. І. Дорошенка, який детально ознайомився з цією проблемою, 

була оприлюднена цитата з листа цензора Тимковського: «У промові князя 

Рєпніна немає нічого ні про рабство, ні про волю селян, а лише злегка 

нагадується про покращення долі кріпосних селян в тому колі громадянського 

побуту, в якому вони законом поставлені. Предмет не новий: можна назвати 

тисячу законів, які теж саме і ще більше підтверджують». Врешті, з нього було 

взято підписку, про те, що він не буде більше друкувати таких крамольних 

речей без попередньої згоди цензора187. 

Промову М. Г. Рєпніна також було опубліковано А.С. Лашкевичем у 

журналі «Кіeвская старина» 1887 р.188. Що ж було в його виступі, що так 

вразило дворян малоросійських губерній. Насамперед слова, в яких він 

закликав поважати селян як рівних. Виявляється, для генерал-губернатора 

селяни рівні у статусі з дворянством, а отже, вимагають і ставлення рівного. 

«Дворяни, – цитуючи слова імператора Олександра, сказав І М.Г. Рєпнін, – 

мають виконувати роль не тільки охоронців престолу, але бути розумом і 

душею народу»189. 

Далі він акцентував увагу на тому, що насамперед поміщик має дбати 

про благополуччя та добробут своїх селян, не зменшувати його, а навпаки, 

примножувати. «Згадайте, – повторював він слова імператора, – що 

дворянство збільшить турботу й опіку про благополуччя наданих йому Богом і 

законами достойних любові його домашніх. Ми впевнені, що турбота наша 

про благополуччя поміщицьких селян буде і від їх господарів»190. 

                                         
186 Ю. В. Речь кн. Н. Г. Репнина и дело об ее напечатании. Кіевская старина. 1890. Кн. 7. 

С. 122. 
187Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С 99. 
188Лашкевич А. С. Речь малороссийского генерал-губернатора. кн Н.Г. Репнина к дворянству 

Черниговской и Полтавской губернии. Кіевская старина. 1887. Кн.1.С.118. 
189Там само. С. 119. 
190Там само. С. 119.  
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Генерал-губернатор закликав дворян бути прикладом для спадкоємців, 

«лише тоді цими знаменитими роками будуть гордитися і потомки наші; то  

нехай побачать вони в нас приклад не тільки доброчинності військової, але й 

громадянської, пожертвування наші не повинні припинятися ні в дні 

небезпеки, ні в дні спокою, власні вигоди це ніщо, в порівнянні з 

благополуччям суспільства, – тоді ти можеш тільки бути достойним підданим 

Великого і Виваженого Олександра і згадуватися поряд з ним у пам’яті 

потомків»191. 

Після оприлюднення поглядів М. Г. Рєпніна на нього посипалася лавина 

грізних звинувачень у перевищенні повноважень з боку поміщиків-

землевласників, які стояли на позиціях збереження кріпосної системи. 

Матеріал такого штибу був опублікований у «Сборнику исторических 

материалов извлеченных из архива собственной его императорского 

величества канцелярии (под ред. Дубровина Н.)». У ньому знаходиться зібрана 

інформація про негативні відгуки щодо промови М.Г. Рєпніна. Особливо різко 

відреагував на виступ князя калузький предводитель дворянства сенатор 

М. Г. В’яземський у листі «Послание российского дворянина к князю 

Репнину (Николаю Григорьевичу), малороссийскому военному губернатору 

и генерал-адьютанту», який датований 4 квітнем 1818 р.192.  

Від імені дворян-землевласників він гостро розкритикував погляди князя 

в ставленні до кріпацтва і намагався довести останньому, в чому той був не 

правий і де перевищив свої повноваження. М. Г. В’яземський апелював до 

того, що заклики М. Г. Рєпніна щодо піклування дворян про селянина як про 

рівного собі назвав передчасними, їх необхідно було спочатку узгодити з 

імператором. Також М. Г. В’яземський зауважив, що сам М. Г. Рєпнін не 

мав права висловлювати такі думки, не посилаючись на монаршу волю193.  

                                         
191Промова Малоросійського військового губернатора М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. 

Ф. 1343. Оп.1, Спр. 5. Арк. 2. 
192Сборник исторических материалов извлеченных из архива собственной его 

императорского величества канцелярии (под. ред. Дубровина Н.). Санкт-Петербург., 1895. 

Вып.7. С. 153. 
193Там само. С. 154. 
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«Впевнений, – писав він, – що повинен взяти за основу, що слова ці при 

повному зібранні дворянства не могли виголошуватися без Високого дозволу 

(інакше такі заклики виходять вже за межі законів, визначених владою 

військового генерал-губернатора), і їх виконання дворянством не може 

відбутися без особливого наказу Імператора»194. 

Далі калузький предводитель дворянства нагадав М. Г. Рєпніну, яке 

місце посідають дворяни як стан у суспільстві. «У політичному складі нашої 

держави, – писав він, – головне місце займають дворяни, права яким 

присвоєні і затверджені. У всіх європейських землях проживає добре цей 

стан, всюди вони присвячують себе служінню батьківщині, всюди дворяни 

корисні і поважні люди, але ніде, як у Росії, не мають вони такого значного 

впливу на життя, на користь і цілісність царства, і в кінцевому результаті на 

успіхи в роботі як у цивільних, так і військових структурах»195.  

У цілому майже уся промова М. Г. В’яземського присвячена доведенню 

тези про законне та виняткове місце дворянського стану в соціальній 

структурі Російської імперії. Тому не радив таким, як М. Г. Рєпнін нічого 

змінювати в соціальній структурі суспільства, адже, продовжує він, для 

добробуту наших селян не потрібно думати про химерне нове становище, 

потрібно намагатися підтримувати всіма силами найкраще старе, докладати 

зусиль на нагляд і утвердження його на користь селян196.  

Таким чином, М. Г. В’яземський тут постає як яскравий представник 

старого укладу кріпосної Росії, який всіляким чином намагається довести 

свою правоту, боїться будь-яких змін у суспільстві, вважаючи їх перепоною 

як для власного добробуту, так і для добробуту державного. Благополуччя 

принижених станів його абсолютно не цікавить. Тому у відстоюванні 

станових інтересів він, як і багато інших дворян-землевласників, 

                                         
194Сборник исторических материалов извлеченных из архива собственной его 

императорского величества канцелярии (под. ред. Дубровина Н.). Санкт-Петербург., 1895. 

Вып.7. С. 154. 
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налаштований надзвичайно войовничо, при цьому неодноразово посилається 

на думку українського поміщика В. Н Каразіна, який стверджував, що народ 

прив’язаний душею до способу свого існування і знаходить у ньому своє 

щастя, а також на законодавчі акти монархів, які підтверджують особливий 

статус дворянства у соціальній структурі Російської імперії.  

Зміст листа М. Г. В’яземського показує, що промова генерал-

губернатора не була офіційно узгоджена з імператором, і якби це було на 

десять років пізніше, то він у будь-який момент міг бути звинувачений у 

перевищенні своїх повноважень звільнений із посади та позбавлений всіх 

привілеїв, тобто в разі чого імператор знімав із себе будь-яку 

відповідальність за дії М. Г. Рєпніна.  

Д. І. Дорошенко з приводу змісту виголошеної промови засвідчив, що 

князь нагадав місцевим поміщикам про християнські істини та цінності, якими 

вони мають керуватися у відносинах із своїми селянами. Так, на його думку, 

дворяни зобов’язані частину своїх коштів жертвувати на облаштування 

училищ для малолітніх, лікарень для хворих, будувати будинки для своїх 

селян, допомагати бідним придбати худобу для обробітку землі. В обов’язок  

поміщиків входить і турбота про моральний стан селян, оскільки від цього 

залежить і добробут самих поміщиків. Селянам слід забезпечити людські 

умови праці і гуманне ставлення. І лише це стане запорукою того, що уряд не 

буде витрачати час на розслідування за вчинені злочини проти селян з боку 

дворянства197.  

Як справедливо зазначає московський дослідник С.А. Чібіряєв з 

приводу дій самого імператора та його гри в лібералізм, влучно колись 

сказав Чарторийський, один із членів негласної ради: «Імператор любив 

лише форми свободи, як люблять видовища. Йому подобалася зовнішня 

сторона народного представництва, і це складало предмет його 

честолюбства; проте він бажав лише форми і зовнішнього вигляду, а не 

                                         
197Дорошенко Д. Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка 

українського громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С 98-99. 
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реального здійснення; одним словом, він охоче погодився на те, щоб увесь 

світ був вільний при єдиній умові, щоб всі добровільно підкорилися його 

волі»198.  

Свій відгук щодо антикріпосницької промови М. Г. Рєпніна та проекту 

С. М. Кочубея залишила й В. С. Шандра, яка справедливо наголосила, що цей 

виступ засвідчив рішучість та показав негативне ставлення князя до кріпосної 

системи та його намагання всілякими засобами переконати дворянство 

гуманно ставитися до селян. Виступ став важливим кроком у створенні 

передумов для підготовки селянської реформи 1861 р. Але викликавши 

великий переполох у поміщиків-землевласників, показав, що й ліберально 

налаштовані малоросійські дворяни ще не готові звільнити своїх селян від 

кріпосної залежності, оскільки навіть спроба обговорити проблему 

кріпосного права закінчилася провалом і загальним засудженням. Тому 

виступ М.Г. Рєпніна перед полтавським і чернігівським дворянськими 

зібраннями був розцінений Олександром І як передчасний199. Крім того, 

зазначає дослідниця, й проект С.М. Кочубея, який писався за згодою та 

співучастю М.Г. Рєпніна теж засвідчив свою недосконалість, декларовані 

пункти готували до серйозних змін у соціальній структурі Малоросії, проте 

його зміст переконував у протилежному. Цей недолік побачив і Олександр І, 

тому і залишився ним незадоволений200.  

Н. О. Конопка також дала авторську оцінку ставленню М.Г. Рєпніна до 

селянського питання, підкресливши, що князь як прихильник реформування 

системи взаємин між державою, поміщиками, селянами та козаками 

відстоював позицію, що саме дворянський прошарок має взяти на себе 

відповідальність за селянина, а звідси й за державний добробут201. 

                                         
198Чібіряєв С. А. Великий російський реформатор, життя, діяльність, політичні погляди 

М.М. Спіранського. Москва: Наука, 1989. С. 28. 
199Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство ... С.80. 
200Там само. С. 80. 
201Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін … С. 111. 
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Отже, у розглянутих рецепціях дослідників ХІХ – поч. ХХІ ст. 

показано, що загравання імператора Олександра І з підданими в лібералізм 

не дав бажаних результатів. Великою помилкою було те, що верховна влада 

відмовилася від публічності в своїй політиці і, таким чином, хоч якась 

спроба участі суспільства в обговоренні і розв’язанні принципових проблем 

в імперії завершилася черговою забороною. Самодержець ще не 

усвідомлював, що без підтримки суспільства, без опори бодай на невелику 

частину дворян, таких, як М. Г. Рєпнін, що розуміли необхідність реформ, 

ніякі зміни не можливі. Позбавляючи суспільство права голосу в 

обговоренні нагальних проблем, самодержавство закривало собі дорогу до їх 

вирішення. Тому, щоб добитися хоч якогось результату, зверху потрібно 

було змінювати тактику.  

 

2.3. Антикріпосницькі та просвітницькі концепції М. Г. Рєпніна в 

період правління Миколи І: бачення минулого і майбутнього Малоросії в 

історіографічних студіях 

 

За царювання Миколи І (1825-1854), яке розпочалося з виступу 

декабристів та розправою над ними, М. Г. Рєпнін намагався обходити гострі 

кути з центральними органами метрополії. Цей період правління 

М.Г. Рєпніна лівобережними губерніями України висвітлений у працях 

І.Ф. Павловського, М. П. Міклашевського, Д. І. Дорошенка та ін. Своє 

ставлення і водночас піклування про селян він виявляв клопотаннями про 

відстрочку виплат ними податків і позик202. За даними І. Ф. Павловського, 

генерал-губернатор проводив розслідування причин самогубств селян203. За 

словами сенатора М. П. Міклашевського, доповідаючи Миколі І про виступи 

                                         
202 Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Зб. документів і матеріалів. К., 1985. С.121. 
203Павловский И. Ф. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства кн. 

Н.Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). Тр. ПГУАК. Полтава, 

1905. Вып.1. С. 38. 
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селян, «возмечтавших, что они по происхождению из козаков»204, губернатор 

М. Г. Рєпнін переконував його, що причинами були жорстокість поміщиків, 

переобтяження кріпаків роботами та позбавлення їх земельних наділів205. Як 

свідчить Д. І. Дорошенко, у 1831 р., роблячи подання Миколі І, він намагався 

переконати імператора в необхідності звільнити від сплати недоїмки не лише 

козаків, а й посполитих, оскільки це є запорукою спокою в імперії206.  

Особливу увагу, підкреслює Д. І. Дорошенко, привертає в цьому листі 

його негативне ставлення до кріпацтва загалом і в Україні зокрема. Лист 

також виявляє його погляд на походження кріпосної системи в Україні. 

Зокрема, він пише, що колишні землероби (посполиті) мало чим відрізнялися 

від козаків, оскільки теж швидко набували власність і входили в цей стан до 

1783 р., адже користувалися правом вільного переходу. А потім були 

закріпачені, і винні в цьому тодішні царедворці, їхні клерки і деякі з 

малоросійської старшини, які продали щастя батьківщини задля власної 

вигоди. І коли тепер не покращити становища кріпаків, зняти з них 

обтяжливі податки, то «чи не стане їх ще тяжче рабство, і чи не почнуть вони 

проклинати своїх володарів, які слугують для них як перепона батьківського 

милосердя вашої Імператорської Величності до всіх вірнопідданих 

Ваших»207.  

Цей лист свідчить про рішучість і сміливість князя у справі 

відстоювання інтересів селян. Його зміст переконує і в тому, що князь був 

нетерпимий до будь-якого різновиду рабства, оскільки вважав його ганебним 

як для людини, так і для суспільства. Тому за свій обов’язок вважав зробити 

все, щоб Малоросія як частина Російської імперії якнайшвидше позбавилася 

кріпосної системи, яка принижує не лише людську гідність, але й позбавляє 

державу можливості швидко розвиватися.  

                                         
204Из бумаг сенатора М. П. Миклашевского. Кіевская старина. 1890. Кн.1. С.112-114.  
205Павловский И. Ф. К истории Малороссии … С. 37. 
206Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту ім. 

М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С 99. 
207Там само. С. 99. 
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Антикріпосницькі погляди М. Г. Рєпніна підтверджує і справа викупу з 

кріпацтва талановитого актора-самоучки М. С. Щепкіна. Вивченням цього 

питання займався І. Ф. Павловський208. Окремі аспекти цієї теми розкриті в 

працях В. С. Шандри209, Д. І. Висовень210, Н. О. Конопки211 та ін.  

Відомо, що князь особисто опікувався долею М. С. Щепкіна, оскільки, 

незважаючи на визнання його акторського таланту з боку багатьох поважних 

осіб, актор залишався кріпосним поміщиці Курської губернії 

А. А. Волькенштейн. Щоб викупити актора-самоучку з кріпосницької 

залежності, генерал-губернатор особисто вів тривале листування з його 

власницею.  

У праці І. Ф. Павловського опубліковані фрагменти переписки князя з 

поміщицею, взяті з архіву полтавського губернського правління. Листування 

свідчить, що князь щиро переймався долею М. С. Щєпкіна, та визнав його як 

великого актора212.  

Оцінку благодійної діяльності родини Рєпніних, зокрема і щодо викупу 

актора М. С. Щепкіна, подано і в дослідженні Д. І. Висовень213. На її 

переконання, справа клопотання про звільнення актора показала негативне 

ставлення генерал-губернатора до кріпацтва і викликала значний переполох 

серед місцевого дворянства214.  

                                         
208Павловский И. Ф. Заботы князя Н. Г. Репнина о Полтавском театре и о выкупе артиста 

Щепкина. Кіевская старина. 1905. 6 с. 
209Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ: 2005. 428 с. 
210Висовень Д. І. Суспільно-політичні погляди князя М. Г. Рєпніна – генерал-губернатора 

українських земель 1816-1834 рр. Збірник наукових праць НДІУ. Київ., 2007. Т. ХІV. С.386-

393. 
211Конопка Н. Малоросійський генерал-губернатор М. Г. Рєпнін-Волконський і розвиток 

масонського та декабристського рухів. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії 

України. Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній науці. Міжвузівський збірник 

наукових праць. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. 2004. С. 43-54. 
212Павловський И. Ф. Заботы князя Н. Г. Репнина … С. 4. 
213Висовень Д. І. Суспільно-політичні погляди князя … С. 388. 
214Там само. С. 388. 
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Н. О. Конопка також відзначила вагомий внесок М. Г. Рєпніна в 

звільнення від кріпацької залежності генія сцени, актора Полтавського театру 

М. С. Щепкіна215. 

На думку П. М. Кралюка, справа щодо звільнення М. С. Щепкіна вкотре 

продемонструвала негативне ставлення генерал-губернатора до кріпацтва і 

викликала широкий резонанс серед полтавських дворян216. 

Отже, магістральною в історичній літературі є позиція про те, що справа 

клопотання про звільнення М. С. Щепкіна продемонструвала 

антикріпосницький світогляд генерал-губернатора і викликала широкий 

резонанс серед місцевого дворянства.  

Висвітлюючи суспільно-політичні позиції князя М. Г. Рєпніна, не можна 

не згадати про його участь у справі підготовки та написання першої 

систематичної історії України. Цією проблемою детально займалися 

Д. І. Дорошенко, окремі аспекти порушені в працях В. А. Потульницького, 

О. І. Гуржія, В. С. Шандри, В. П. Коцура, А. П. Коцура та ін.  

«Вже сам цей факт ініціативної участі кн. Рєпніна в появі першої 

української історії виправдовує до нього з боку істориків широкий інтерес»217, – 

справедливо наголошував Д. І. Дорошенко.  

Досліджуючи участь М. Г. Рєпніна у підготовці історії, сучасний 

дослідник В. А. Потульницький вказує, що ініціатива у її написанні йшла від 

князя, який залучив до цієї роботи представника української аристократії – 

традиціоналіста Д. Бантиша-Каменського, творчість якого розвивалася під 

впливом філософських основ європейської історіографії доби Просвітництва, 

зокрема ідей Йоганна Гердера (1744-1803), та ін. (які, як відомо, вважали 

                                         
215Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін … С. 134-136. 
216Кралюк П. Покровитель українських автономістів … С. 20. 
217Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С 90-91. 
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«країну козаків» – Україну, – самодостатню і відводили їй в історії роль 

майбутньої Греції)218.  

Князь мав великий вплив не лише на Д. Бантиша-Каменського, зазначає 

дослідник О. І. Гуржій, його погляди, світоглядні принципи відбилися і на 

ідеологічних концепціях роботи. Для неї характерними залишалися, 

генеалогічні пошуки, глухі спогади політичної автономії і старих привілеїв, 

підкреслений патріотизм219.  

Отже, підсумовує В. С. Шандра, «История Малой России» відображає 

концепцію М. Г. Рєпніна щодо минулого і майбутнього Малоросії. Вона 

спиралася не лише на ідеї Просвітництва, але й на інтеграційну політику 

Російської імперії, що знайшло своє відображення у першому розділі праці, де 

описується визвольна війна Б. Хмельницького й об’єднання України з Росією в 

єдину державу. Це дозволило автору історично обгрунтувати право 

малоросійської шляхти на дворянство, а звідси і на чини, як і великоросійське 

дворянство220.  

Проявив себе як ліберал і захисник регіональних інтересів М. Г. Рєпнін 

і в справі захисту прав українського козацтва. Не будучи українцем за 

походженням, вихований в класичних традиціях російського дворянства, 

М. Г. Рєпнін, усупереч всьому, стає на бік українського козацтва, захищаючи 

його ще вцілілі права як перед вищим чиновництвом, так і перед самим 

імператором. У цій справі насамперед він виступає не як людина іншого 

етнічного походження, і статусу, а як посадова особа. Свої погляди щодо 

козацтва як поважного стану лівобережних губерній М. Г. Рєпнін виклав у 

праці «Краткая записка о малороссийских козаках»221, яка була опублікована 

                                         
218Потульницький В. А. Всесвітня історія: Історіософія світової та української історії XVII – 

XX століть. Київ: Либідь, 2002. С. 262. 
219Гуржий А. И. Штрихи к портрету «настоящего историка». Бантыш-Каменский 

Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. 

Киев., 1993. С.8. 
220Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство … С.117. 
221Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках. Чтения в Императорском 

обществе истории древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. 2. 

С. 98-138. 
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у 1864 р. в «Чтениях в обществе истории и древностей российских». «Захист 

правди і прагнення справедливого вирішення цього питання – це єдина 

причина, яка спонукає мене клопотатися про відміну законів, які забороняють 

козакам продавати їхні землі або зберегти їх у спадкове володіння»222, – пише 

генерал-губернатор своєму опоненту міністру фінансів графу Д.О. Гур’єву.  

Відгуки на працю М. Г. Рєпніна та його дії щодо вирішення козацького 

питання залишили як його сучасники, так і знані дослідники ХІХ – поч. 

ХХІ ст. Цьому важливому аспекту у політичній біографії М. Г. Рєпніна 

приділено особливу увагу в дослідженнях І. Ф. Павловського, 

Д.І. Дорошенка, З. Є. Когута, В. С. Шандри, Н. О. Конопки, П.  М. Кралюка 

та ін.  

Зокрема, в архівному фонді І. Ф. Павловського зберігаються матеріали 

переписки, зібрані дослідником щодо полеміки князя з міністром фінансів 

Д.О. Гур’євим (1810-1823), про права козаків спадково володіти землею. 

Крім того, І. Ф. Павловський оприлюднив багато матеріалів, у тому числі й 

листи М. Г. Рєпніна до імператора Миколи І, які стосувалися цієї справи , в 

праці «К истории Малороссии во время генерал-губернаторства кн. 

Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным)»223. 

Своє бачення щодо козацького стану в період правління М. Г. Рєпніна 

висловив і дослідник-діаспорянин З. Є. Когут, який наголошував, що козаки 

як група населення ніяк не підходила під якісь імперські стандарти. Тому, з 

одного боку, існувала досить сильна тенденція звести статус козаків до 

статусу державних селян; з іншого – за часів військової небезпеки імперська 

влада формувала з них нерегулярні загони і відтак відроджувала козацький 

статус224.  

                                         
222Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках. Чтения в Императорском 

обществе истории древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. 2. 85. 
223Павловский И. Ф. К истории Малороссии ... С. 49-154. 
224Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Київ., 1996. С.260-262. 
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На думку В. С. Шандри, ставлення до козаків у М. Г. Рєпніна змінилося 

на початку 1820-х років. Вперше це проявилося, коли він намагався 

захистити козацькі родини «от излишнего притязания» казенних палат, коли 

йшлося про їхні земельні справи. А також 1829 р. під час організованого 

урядом переселення козаків на південь. Генерал-губернатор запропонував 

уряду взяти частину витрат козаків на себе225.  

Проте, вказує В. С. Шандра, більш значною для малоросійського 

військового губернатора була проблема, порушена міністром фінансів 

Д. О. Гур’євим, який не знаходив місця малоросійському козацтву в устрої 

Росії. Вже 1821 р. М. Г. Рєпнін опротестував правомірність заборони 

міністром фінансів права козаків продавати свої спадкові землі, вбачаючи в 

цьому порушення природних прав півмільйонного народу Малоросії226. 

Дії князя М. Г. Рєпніна-Волконського з відновлення козацтва як 

військової та суспільної верстви України в першій половині ХІХ ст. розглянула 

й Н. О. Конопка. Дослідниця вважає, що саме генерал-губернаторство 

М. Г. Рєпніна відродило надії українства на відновлення козацької військової 

традиції227. 

М. Г. Рєпнін добре був обізнаний з історією українського козацтва, 

високо цінував значення козацтва як військової сили в часи, переломні для 

імперії. Тому всілякими методами намагався переконати центральні органи 

влади не позбавляти їх колишніх прав на володіння землею, які, на його 

думку козаки справедливо заслужили. З цього приводу князь неодноразово 

звертався до Сенату і навіть вступив у гостру полеміку з вищим 

чиновництвом, зокрема з міністром фінансів Д. О. Гур’євим, який хотів 

позбавити малоросійське козацтво права продавати землю, якою володіли ще 

їхні батьки.  

                                         
225Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С.126-127. 
226Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство …. С. 127. 
227Конопка Н. Діяльність князя М. Г. Рєпніна-Волконського по відновленню козацтва як 

військової та суспільної верстви України в першій половині ХІХ ст. Наукові записки: 

Історичні науки. Острог: РВВ НауОА, 2000. Вип. 1. С. 67-71. 
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Зберігся його лист, датований 23 серпнем 1821 р., написаний на ім’я 

міністра внутрішніх справ графа В. П. Кочубея. У цьому листі князь просить 

останнього всіляко посприяти в цій справі і захистити перед Сенатом ще 

вцілілі права малоросійського козацтва, зокрема дозволити їм зберегти право 

продавати власну землю. Він сміливо це називає злом і порушенням прав 

півмільйонного народу228.  

Далі він запропонував своє бачення і вирішення цієї проблеми. Щоб 

довести свою правоту і добитися, таким чином, справедливого рішення від 

уряду в цьому питанні, на замовлення князя та за його активною участю була 

написана «Краткая записка о малороссийских козаках», у якій на основі 

історичних документів обґрунтовано право козаків на власне особисте 

володіння землею та чітко опротестовуються закиди міністра фінансів 

Д. О. Гур’єва про його позбавлення.  

Аналіз його праці показує, що ним була проведена велика робота з 

опрацювання документів, які підтверджують автохтонне право українського 

козацтва на спадкове володіння землею. Оскільки саме це і стало головною 

причиною дискусії князя з міністром фінансів, який безапеляційно на вищому 

рівні заявив, що козаки не є корінними жителями України. «Козаки вважалися 

тимчасовими жителями державних земель, які надані за умови виконання 

ними військової служби»229, – стверджував Д.О. Гур’єв.  

Тому М. Г. Рєпнін цілий розділ своєї праці присвятив обгрунтуванню 

права козаків проживати і мати володіння на історичній батьківщині. Автор 

записок, опонуючи міністру фінансів, посилається на три основні положення, 

які доводять законне право козаків на спадкове володіння землею. По-перше, 

на історичні факти, які підтверджують, що козаки є корінними жителями своїх 

земель і тому мають право на їх володіння. М. Г. Рєпнін у записках послідовно 

                                         
228Письмо малороссийского военного губернатора князя Н. Г. Репнина к графу 

В.П. Кочубею. Чтения в Императорском обществе истории древностей российских при 

Московском университете. 1864. Кн. 2. С. 83. 
229Краткая записка о малороссийских козаках. Чтения в Императорском обществе истории 

древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. 2. С. 94. 
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доводить, що козаки є автохтонний народ, як має історичне право на землю, і 

несправедливе ставлення до їхнього статусу завдасть більшу шкоду імперії, 

ніж користь230.  

А в свою чергу, наголошував князь М. Г. Рєпнін, збільшення кількості 

вільних хліборобів вигідне для держави, адже вони краще обробляють свої 

землі, що збільшує врожай, але зменшує ціни на первинні потреби і сприяє 

добробуту населення. Адже позбавивши їх власності на землю, вони не 

будуть зацікавлені в її продуктивності і не зможуть сплачувати податки, а це 

в свою чергу призведе до державних збитків231.  

У записках козаки представлені як сумлінні платники податків та 

інших суспільних повинностей. «В останню вітчизняну війну козаки  як 

власники мали на утриманні численні кінні ополчення і для захисту вітчизни, 

як і дворяни, жертвували добровільно благополуччям і життям»232, – пише 

князь. 

У другому положенні, якому теж присвячений окремий розділ, він 

посилається на закони і привілеї, які козакам надала Польща і які 

підтверджують право на володіння козаками землею. Автор проаналізував 

всі законодавчі акти польських королів, починаючи з чотирнадцятого 

століття, які надавали «права і свободи на добро і прибуток і на 

примноження для козаків»233. 

Він дорікає тим російському чиновнику, що, на противагу йому, 

польські королі завжди були вдячні козакам за службу і відданість і по 

заслугах їх винагороджували. «Захист Малоросійського краю, покладений 

польським урядом на козаків, або, краще сказати, запропоноване козаками 

через багато століть, не порушує, а навпаки закріплює їх право власності. 

Тому власники землі були добрими захисниками землі, і чим більше прав 

                                         
230Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках …С. 86. 
231Там само. С. 90. 
232Там само. С. 87. 
233Там само. С. 92. 
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надано цьому стану, тим більше він обов’язків має. Цим правилом керувався 

Польський Уряд і постійно підтверджував переваги козацтва»234, – пише він.  

У третьому і на його думку, основному положенні право на землю 

козакам підтвердили «грамоти і закони російських царів і імператорів»235. 

Князь зазначає, що козаки вибороли законне право володіти своєю землею, 

оскільки саме вони захищали «ту землю зброєю і кров’ю своєю протягом 

багатьох століть»236. Тому саме захист правди і прагнення справедливого 

вирішення цього питання спонукають його клопотатися про відміну законів, які 

забороняють козакам продавати їхні землі або зберегти їх у спадкове володіння.  

М. Г. Рєпнін як добрий адміністратор передбачав негативні наслідки 

закону Гур’єва не лише для козаків, але й для держави. Щоб запобігти цьому, 

він намагається довести, що позбавлення права володіння землею козаків як з 

політичної точки зору, так і економічно не вигідне державі. «Оскільки не тільки 

знищення, але й невеликий тиск на право особистої власності порушує важливу 

основу державного благополуччя і призведе до страху, і навіть до бунту, і 

зменшить бажання працювати, що негативно позначиться на 

промисловості»237, – наголошує М. Г. Рєпнін.  

Сміливою заявою, на час є його твердження про те, що збільшення 

кількості вільних хліборобів вигідне для Держави, оскільки вони добре 

оброблять власні ділянки, і тому це збільшує врожай, що в свою чергу зменшує 

ціни на товари першої необхідності, і народ має змогу купувати ці товари, а це 

збільшує грошовий капітал Держави238.  

Таким чином, застерігає М. Г. Рєпнін, закон міністра фінансів зачіпає 

інтереси двохсот тисяч власників, землі яких він хоче оголосити власністю 

держави і таким чином перетворити їх із власників помість на наймитів. Така 

                                         
234 Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках. С. 1. 
235 Там само. 
236 Там само. С. 85. 
237 Там само. С. 86. 
238 Там само. С. 86. 
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політика є несправедливою і навіть жорстокою і призведе до непередбачуваних 

негативних наслідків239. 

Далі генерал-губернатор намагався довести такі, здавалося б прості 

істини, що лише як справжні власники землі, не її найманці або утримувачі 

чужих земель козаки будуть здатні на жертви. При цьому він наводить 

приклади того, як доблесні козаки виставляли при гетьманах свої численні піші 

і кінні війська, потім створювали з них компанійські полки, до і за царювання 

Катерини ІІ. Далі саме з числа козаків створювалися карабінерські та 

рекрутські полки, і кожний козак, відслуживши, зберіг при цьому військову 

доблесть240.  

М. Г. Рєпнін вважає козаків чесними і сумлінними платниками податків 

та інших суспільних повинностей. Нагадує вищому чиновництву про те, що 

відзначилися вони і в останню Вітчизняну війну, оскільки саме заможні козаки 

залишали на своє утримання численні кінні ополчення і для захисту вітчизни, 

як і дворяни, жертвували добровільно своїм статком і життям241.  

Отже, М. Г. Рєпнін хотів довести вищому чиновництву з міністерства 

фінансів істини, які пропагувалися та шанувалися в провідних країнах Західної 

Європи, що лише заможний воїн-власник, якому є що втрачати, навіть не 

будучи дворянином, здатний на самопожертву заради вітчизни, яка охороняє 

його інтереси.  

Насправді, вказує З. Є. Когут, негативні наслідки своєї реформи Гур’єв 

міг, звичайно, передбачити. Проте на його міністерство покладалася місія 

викреслити козацький стан із соціальної структури Малоросії, звести українців 

до рівня переважно селянської нації і, таким чином, завершити інтеграцію 

України в імперію, щоб вона вважалася не порубіжною землею, а глибоким 

тилом Росії242, натомість матеріальне благополуччя козаків лише зміцнювало 

                                         
239 Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках. С. 86. 
240 Там само. С. 87. 
241 Там само. 
242Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Київ: Основи, 1996. С. 262. 
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становище останніх. Тому Гур’єв будь-якою ціною прагнув довести свій проект 

як доцільний, мабуть, сам не вірячи в його доцільність.  

М. Г. Рєпнін ретельно вивчив головні причини зубожіння малоросійського 

козацтва. На його думку, насамперед винною в цьому є безграмотна політика 

міністерства фінансів на чолі з Гур’євим. Адже саме з їхньої подачі 

розпускаються чутки про втрату козаками права власності на землю. Наслідком 

цього стало те, що всі тепер вагаються, чи входити з ними в які-небудь 

відносини, а особливо давати їм у борг гроші, які потрібні козакам для 

збереження свого господарства, різних торгових операцій, своєчасної сплати 

податків. Втративши довіру своїх кредиторів, вони змушені продавати за 

безцінь все своє рухоме майно, скотину, яка складала основу їхнього статку. 

М. Г. Рєпнін застерігає чиновників з міністерства фінансів від кроку 

довести козацтво до становища казенних селян, які живуть за межею бідності, 

оскільки позбавлені державою будь-якої власності, в тому числі і 

розпоряджатися своїм власним життям, і тому з них погані господарі і платники 

податків.  

Закон Гур’єва, далекоглядно вбачає князь, зачіпає не лише майнові 

інтереси козацтва, позбавляючи їх матеріального благополуччя, а також 

негативно впливає і на їхній моральний стан, сімейні цінності. Тому, робить він 

справедливий висновок, малоросійські козаки, позбавлені права власності, не 

можуть бути багатими, в господарсті трудолюбивими, сумлінними платниками 

податків і взагалі щасливими, і як наслідок держава матиме від цих змін лише 

збитки, адже добробут держави залежить від добробуту її підданих і 

непорушності їхнього права власності243.  

У заключеній частині князь просить уряд на засадах справедливості 

ретельно розглянути представлені положення, які обгрунтовують права 

малоросійського козацтва на землю, і взяти до уваги його пропозиції.  

По-перше: залишити за козаками ті землі, які дісталися їм у спадок від родичів 

як козацького, так і не козацького походження. По-друге: по смерті козака 

                                         
243 Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках … С. 90. 
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залишати майно за його дружиною. По-третє: залишити за козаками повне 

право власності на будинок, рухоме майно і на землі, куплені за кріпосними 

законами від людей інших станів. У четвертому положенні М.Г. Рєпнін просить 

уряд відмінити закон міністра фінансів, який позбавляє козаків права на землю, 

якою вони володіли менше десяти років. Цей закон, вважає князь, є 

надзвичайно несправедливий щодо цієї когорти козаків-власників і призведе 

лише до безчинств і порушень святих положень самодержавної влади, на яку 

все в Росії покладається244. 

У цьому князь був набагато далекогляднішим від вищого чиновництва 

міністерства фінансів і, мабуть, випереджав свій час, в усякому разі на теренах 

кріпосної Російської імперії. Тому, звичайно, нажив багато ворогів, особливо в 

особі тих людей, які всілякими методами намагалися зберегти старі порядки, 

керувалися у своїй політиці методом примусу, упокорення, вважаючи, що лише 

один стан – дворянство, – привілейоване мати широкі права, жити в добробуті. 

Інші стани, що хоч якоюсь мірою претендують на якесь благополуччя, повинні 

бути урівнені з непривілейованими, а отже, важко працювати і не мати ніяких 

прав.  

З приводу підтвердження статусу козаків М. Г. Рєпнін неодноразово 

звертається з петиціями до імператора Миколи І. Про це свідчать його листи 

до голови Державної ради та Комітету графа В. П. Кочубея, який за 

походженням був українцем, але, подавшись на імперську службу, за його 

словами, вважав себе більшим росіянином, ніж хто інший, і за принципами, і за 

становищем, і за звичками245.  

Зокрема, у листі від 5 червня 1829 р. М. Г. Рєпнін, описуючи приїзд 

імператора Миколи І до Малоросії, переказує розмову з ним стосовно козаків 

щодо підтвердження їхнього статусу та спадкового володіння землею. 

Зокрема, він зазначає, «що я взяв на себе сміливість показати йому, на 

                                         
244Репнин Н. Г. Краткая записка о малороссийских козаках … С. 130. 
245К историии малороссийских козаков в конце XVIII и в начале XIX века. Кіевская старина. 

Т. 59. № 10-12. С. 1. 
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скільки це торкається майнових інтересів цих добрих людей і відбирає у них 

право вільно розпоряджатися своїм майном»246.  

З листа відомо, що князь порушує перед Миколою І питання про заміну 

подушного податку на поземельний для козаків, переконуючи його у 

правильності і справедливості такої заміни. Адже подушний податок 

призводить до розорення козацького господарства, доводив князь 

імператору. Далі він стурбовано зазначає В. П. Кочубею: «Я завжди буду 

сперечатися з даного питання і з двома міністрами фінансів, я буду 

продовжувати це робити, поки його величність буде надавати мені право 

керувати ввіреним мені регіоном»247.  

Отже, цей лист підтверджує повагу князя до козаків та його намагання 

всілякими методами зберегти їхній статус та прагнення довести їхнє 

автохтонне право на володіння землею. На той час це дійсно був сміливий 

крок, за яким можна визначити, що князь насамперед переймався інтересами 

та турботами своїх підданих. Прагнув побудувати відносини з ними на 

засадах гуманізму і справедливості. Своїми поглядами на розв’язання 

конфліктних ситуацій у суспільстві та вчинками показав вищому 

чиновництву, що у внутрішній політиці потрібно враховувати інтереси  всіх 

суспільних груп населення, і лише так можна уникнути конфліктів у 

суспільстві і добитися спокою та процвітання держави.   

Слід зазначити, що турботи князя про добробут козаків не принесли 

бажаних результатів, проте викликали до нього велику повагу серед 

козацького стану. Так, Д. І. Дорошенком описаний цікавий випадок, який 

показав ставлення козаків М. Г. Рєпніна, що відбувся у місті Ромни. Юрба 

козаків, побачивши князя, випрягла із карети коней і везла його на собі 

кілька миль з радісними вигуками248.  

                                         
246Копії листів М. Г. Рєпніна. ЦДІАК України. Ф.267. Оп.1. Спр. 66. Арк. 8. 
247Там само. 
248Дорошенко Д. І. Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка 

українського громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 102. 
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Отже, відзначає В. С. Шандра, завдяки клопотанням М. Г. Рєпніна та 

його петиціям до імператора Миколи І щодо збереження права  козаків на 

землю, за наказом імператора від 17 жовтня 1832 р. узаконювалося їхнє 

спадкове право на землю і військова служба обмежувалася 15 роками249. 

Проте, констатує З. Є. Когут, їхній козацький статус вже у 30-х рр. ХІХ ст. 

остаточно був втрачений, і вони були переведені в статус спеціальних 

державних селян. І лише тоді українське суспільство наблизилося до 

імперської соціальної структури250.  

Таким чином, в історіографічних студіях ХІХ – поч. ХХІ ст. простежено 

антикріпосницькі та просвітницькі погляди М. Г. Рєпніна в період правління 

Миколи І. Дослідники довели, що в цей період він намагався обходити гострі 

кути з центральними органами в метрополії. Антикріпосницькі погляди 

проявляв своїм ставленням, і водночас піклуванням про посполитих, 

клопотаннями про відстрочку виплат ними податків і позик, проводив 

розслідування причин самогубств селян, був ініціатором та надав значні 

кошти для викупу з кріпацтва актора М. С. Щепкіна. Крім того, у літературі 

широко досліджено повагу М. Г. Рєпніна до традицій і звичаїв українського 

народу, його славетних сторінок, які він пов’язував з діяльністю козацького 

стану. У зв’язку з цим, генерал-губернатор намагався зберегти їхній статус та 

прагнув історично довести вищому чиновництву їхнє автохтонне право на 

володіння землею. На той час, це дійсно був сміливий крок, за яким можна 

визначити, що князь насамперед переймався інтересами та турботами за 

своїх підданих. Прагнув побудувати відносини з ними на засадах гуманізму 

та справедливості. Своїми поглядами на розв’язання конфліктних ситуацій в 

суспільстві та вчинками показав метрополії, що у внутрішній політиці 

потрібно враховувати інтереси всіх суспільних груп населення, і лише так 

                                         
249Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів. 

Київ., 2001. С.131. 
250Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Київ: Основи, 1996. С. 261. 
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можна уникнути конфліктів у суспільстві, і добитися спокою та процвітання 

держави.  

 

2.4. Причини відставки генерал-губернатора М. Г. Рєпніна: 

контроверсійність суджень 

 

Постійні клопотання князя перед імператором Миколою І про 

покращення становища українського населення, врешті, спровокували його 

відставку. В історичній літературі наведено декілька версій, що пояснюють 

причини його звільнення з посади головного сановника Лівобережної України.  

З цього приводу сучасник князя М. Г. Рєпніна П. Д. Селецький згадує, що 

за царювання Миколи Павловича, в 30-х роках, внаслідок доносу Олександра 

Григоровича Строганова Рєпнін був усунутий з посади малоросійського 

генерал-губернатора; на маєток його наклали заборону, призначили слідство, 

звинуватили князя в незаконному використанні казенних грошей. Борги росли, 

один із найбільших маєтків князя продано з публічного торгу (Почеп, куплений 

Клейнміхелем), зрештою, виявилось, що князь неправильно позичив з 

полтавського наказу суспільного догляду дев’ятнадцять тисяч карбованців для 

того, щоб закінчити спорудження Полтавського інституту. Ця справа, що 

тяглася близько десяти років, зовсім його розорила, і якби не досить значні 

статки княгині, князь не мав би на що жити251. 

С. М. Середонін також звільнення пов’язував із зловживанням 

М.Г. Рєпніним своїм службовим становищем, нецільовими витратами 

державних грошей, призначених для спорудження Полтавського інституту 

шляхетних панянок252. Проте вина М. Г. Рєпніна не була доведена, але це все 

яскраво засвідчило немилість царя Миколи І до князя. 

                                         
251Селецкий П. Д. Записки. Кіевская старина. 1884. Кн. 8, С. 620-622. 
252Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Санкт-

Петербург.: Издание Комитета министров, 1902. Т. 2. Ч. 2. Комитет министров в 

царствование императора Николая Первого (1825 г., ноября 20; 1855 г., февраля 18 ). С. 115. 

http://litopys.org.ua/rizne/star15.htm
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О. Г. Стороженко вважав, що головна причина звільнення полягала в 

тому, що центральний уряд запідозрив князя у сепаратизмі й українофільстві253. 

Однією з версій називалася відсутність князя на коронації Миколи І, що було 

сприйнято як образу на царя за те, що той заслав на каторгу його молодшого 

брата С. Г. Волконського. Як свідчать подальші події, М. Г. Рєпнін дійсно не 

міг змиритися із засланням брата, публічно не відрікся від нього, мабуть, 

вважаючи рішення царя несправедливим. Підтвердженням цього став його лист 

надісланий до С. Г. Волконського: «Ув’язнення твоє, самий дорогий мій Сергій, 

насправді, більше болюче для мене, ніж для тебе»254. 

На думку Д. І. Дорошенка, звільнення М. Г. Рєпніна зумовила його 

популярність серед усіх станів населення Гетьманщини. Ходили чутки, що 

князя проголосять гетьманом України, що викликало тривогу й підозру з боку 

царя Миколи, який взагалі недолюблював М. Г. Рєпніна. Тому уряд причепився 

до дрібної справи перебільшення видатків, ніж було вказано в кошторисі, на 

побудову скарбових будинків у Полтаві255. 

На наш погляд, справедливою виглядає позиція щодо причин звільнення 

В. С. Шандри, яка наголосила, що «головна причина полягала в 

адміністративно-правовій проблемі регіонів Російської імперії. На початок 

1830-х років у вищих ешелонах влади остаточно перемогла точка зору про 

централістський розвиток Російської держави. Спроби М. Г. Рєпніна 

акцентувати увагу до зміцнення ввіреного йому регіону не сприймалися. В 

атмосфері беззастережного послуху, поліцейського нагляду за порядком і 

дисципліною висловлювати власні думки, навіть на державному рівні, 

вважалося поганим тоном»256. 

                                         
253Стороженко Н. В. К портрету князя Николая Григорьевича Репнина. Кіевская старина. 

1897. Кн. 12. С. 473-480. 
254Толкач Ю. Г. Історія Яготина. Яготин, 2013. С. 25. 
255Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 102. 
256Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 85. 
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Не слід ігнорувати, зазначає дослідниця, і рішення імператора ліквідувати 

генерал-губернаторство в Малоросії, про це опосередковано було повідомлено, 

коли імператор ознайомився з доповідною запискою тоді вже члена Державної 

ради М. Г. Рєпніна від 29 липня 1935 р. про поліпшення управління 

малоросійськими козаками і резюмував: «Звання малоросійського військового 

губернатора не буде заміщене»257. 

Підтримала попередніх дослідників у полеміці щодо причин звільнення 

М. Г. Рєпніна і Н. О. Конопка, яка зауважила, що «клопотання про козацтво 

стало однією з причин звинувачення М. Рєпніна в сепаратизмі, а згодом і його 

відставки з посади малоросійського військового губернатора у 1834 р.»258.  

За свідченням П. Д. Селецького, який відвідував М. Г. Рєпніна в його 

родовому маєтку, «князь любив згадувати і минувшину, але жодного слова про 

несправедливості, жертвою яких був сам; єдиним виявом його невдоволення 

щодо цього була роздача добрим знайомим портретів імператорів з його 

великої і прекрасної картинної галереї. Між іншим, портрет Олександра І на 

весь зріст, чудова копія Доу, дістався моєму батькові, особливо відданому 

пам’яті благословенного»259. 

Отже, історіографічний огляд проблеми дає підстави стверджувати, що 

названі причини в цілому пришвидшили відставку князя М. Г. Рєпніна, який 

займав посаду протягом 19 років. Лише завдяки професіоналізму, 

дипломатичному хисту, передбачливості М. Г. Рєпнін зумів тривалий термін 

проводити практично незалежну політику у ввіреному йому краї. Але якщо за 

Олександра І прояви лібералізму, постійні ініціативи князя викликали схвальні 

оцінки, оскільки імператору подобалися люди, які беруть на себе 

відповідальність, за правління Миколи І такі якості у вищого чиновництва лише 

                                         
257Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 85. 
258Конопка Н. О. Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін : 

Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01.; Національний ун-т «Острозька академія». Острог, 

2007. С. 12.  
259Селецкий П. Д. Записки. Кіевская старина. 1884. Кн. 8. С. 620-622. 
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подразнювали. М. Г. Рєпнін не відчув зміни політичних акцентів, які йшли з 

метрополії, тому продовжував закидати столичне чиновництво петиціями про 

покращення умов життя усіх станів ввіреного йому регіону. Дослідники довели, 

що такий популярний князь у віддаленому регіоні Російської імперії у часи 

правління імператора Миколи І не відповідав політичним трендам його 

реакційної епохи. 

Висновки до другого розділу. Таким чином, історіографічний дискурс 

щодо суспільно-політичних поглядів М. Г. Рєпніна, у якому брали участь 

дослідники ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (І. Ф. Павловський, М. В. Стороженко, 

П. М. Майков, М. Д. Антонович, Д.І. Дорошенко та ін.), та вчені ХХ – початку 

ХХІ ст. (С. В. Мироненко, З.Є. Когут, В. А. Потульницький, О. І. Гуржій, 

В. С. Шандра, Д. І. Висовень, Н.О. Конопка, П. М. Кралюк та ін.), дає підстави 

стверджувати, що генерал-губернатор Лівобережної України М. Г. Рєпнін 

своєю активною діяльністю формував суспільно-політичні настрої у ввіреному 

йому краї. Князь вважав, що суспільство має будуватися на засадах гуманізму, 

справедливості та добробуту, основою цього є приватна власність та 

дотримання закону.  

Незважаючи на плюралізм думок на суспільно-політичні погляди 

М.Г. Рєпніна, домінуючою в історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. є позиція про 

те, що князь за свій обов’язок вважав дбати про бідних, обездолених, хворих. 

Велику частину статків родина Рєпніних витратила на благодійництво, 

облаштування шкіл та лікарень. До благодійницької діяльності М. Г. Рєпнін 

намагався залучити місцевих дворян, при нагоді нагадував їм християнські 

істини про те, що обов’язок багатого дворянина поділитися з бідним.  

Вчені вважають, що далекоглядність та принциповість князя проявилися і 

у спробах вирішити селянське питання. Його участь у створенні проекту 

звільнення селян з кріпосної залежності, знаменита промова, виголошена перед 

полтавським та чернігівським дворянством, стала однією з спроб публічного 

обговорення проблеми кріпацтва та засвідчила негативне ставлення князя до 

кріпосної системи в цілому.  
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З іншого боку, в історіографії кінця ХХ – поч. ХХІ ст. утвердилася 

позиція, що і проект С. М. Кочубея, і виступ князя, який окреслив план уряду, 

та їхнє бажання розв’язати соціальні суперечності в суспільстві виявили, що 

станові інтереси та привілеї їм ближчі, ніж інтереси селян, оскільки варіант їх 

звільнення більше нагадував прагнення не порушити інтересів дворянства і 

більше обмежувався закликами до гуманного, рівного ставлення до кріпаків. 

Тому імператор, який чекав більш радикальних кроків з боку М. Г. Рєпніна у 

цьому питанні, залишився його діями незадоволений. Проте наведені факти 

свідчать, що Олександр І, від якого залежало будь-яке принципове рішення, у 

своїх ліберальних перетвореннях був непослідовний і нерішучий, все робив 

таємно, обмежувався усними вказівками, у більшості випадків чекав ініціативи 

від дворян, таким чином перекладаючи на них і відповідальність.  

Контекст полеміки істориків довів, що у часи правління Миколи І свої 

антикріпосницькі погляди князь проявляв у спробах захистити селян-кріпаків 

від жорстокого ставлення їхніх господарів, проводячи приспікливі 

розслідування таких ганебних вчинків. Негативне ставлення до кріпацтва 

М. Г. Рєпніна засвідчила і справа про викуп із кріпосної залежності видатного 

актора М. С. Щепкіна та його сім’ї. Тому без перебільшення можна твердити, 

що завдяки невеликій частині ліберально налаштованого дворянства, до якої 

належав і М. Г. Рєпнін, було закладено перші підвалини до глибоких 

соціальних змін, які призвели до руйнування кріпосної системи, а далі – до 

повної відміни на теренах Російської імперії.  

Історіографічна полеміка ХІХ – поч. ХХІ ст. навколо проблеми, щодо 

справи захисту прав і привілеїв козацького стану дала змогу встановити, що у 

цьому питанні М. Г. Рєпнін проявив себе як принциповий та гуманний політик. 

Він був добре обізнаний з історією українського козацтва, цінував його 

військові звитяги в часи, переломні для імперії. Тому для захисту їх прав і 

привілеїв вибрав чудову тактику, за допомогою якої намагався довести вищим 

чиновникам, що лише людина-власник, яка живе в добробуті, має можливість 

створити сім’ю, морально готова до захисту своєї батьківщини і родини. Тому й 
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обов’язок батьківщини захищати її права та привілеї, а не позбавляти вже 

набутих. Активна участь у справі захисту прав і привілеїв козацького стану 

засвідчує не лише бажання князя покращити його матеріальний стан та 

поновити втрачений статус військової сили, який, на його думку, незаслужено 

від них забраний, й намагання протистояти їхньому перетворенню козаків на 

селян. Проте, переконані дослідники, щирі прагнення князя не дали бажаних 

результатів, план імперської асиміляції і русифікації українського суспільства 

був виконаний. І якщо на початку ХІХ ст. козацтво ще зберігало етнічні 

особливості, то у 30-х рр. повністю перейшло в безправний стан селян. Слово 

«українець» стало фактично синонімом слова «селянин». 

Отже, в історіографічних студіях ХІХ – поч. ХХІ ст., присвячених постаті 

військового губернатора Лівобережної України М. Г. Рєпніна, переважаючою є 

позиція про те, що активні спроби князя будувати суспільство на засадах 

європейського гуманізму, добробуту та справедливості за Олександра І були в 

більшості випадків підтримані, то за Миколи І зазнали невдач, оскільки 

останній повністю відійшов в управлінні імперією від засад лібералізму, його 

більше приваблювали реакційні методи в управлінні, що були неприйнятні для 

М.Г. Рєпніна, і це стало однією з головних причин його відставки у 1834 р.  
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РОЗДІЛ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ГУБЕРНАТОРА 

М. Г. РЄПНІНА (ВОЛКОНСЬКОГО) В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-

СТАНОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ  

 

3.1. Історіографічні характеристики адміністративної та кадрової 

політики військового губернатора М. Г. Рєпніна 

 

Князь М. Г. Рєпнін (Волконський) на посаду генерал-губернатора 

Лівобережної України був призначений 22 липня 1816 р. і став третім 

управляючим Полтавською та Чернігівською губерніями. До призначення на 

цю посаду він уже мав значний управлінський досвід. У 1813 р. Олександр І 

призначає його на посаду виконуючого обов’язки віце-короля Саксонії.  

Діяльності військового губернатора Лівобережної України М.Г. Рєпніна в 

контексті державно-станових взаємовідносин присвячена значна кількість 

літератури. Зокрема, перші роботи, які стосувалися взаємин з населенням, 

соціальних питань, що вирішував князь впродовж своєї службової кар’єри на 

посаді віце-короля Саксонії та військового губернатора Лівобережної України, 

вийшли з-під пера дослідників ХІХ – початку ХХ ст.  

Так, імперський історик П. М. Майков зазначав, що однією із головних 

заслуг князя було те, що він упорядкував фінансову систему Саксонії, яка була 

розорена війною. Зумів налагодити виплати процентів по всіх державних 

боргах королівства, виплачував систематично зарплату службовцям, платив по 

рахунках і зобов’язаннях без затримки. Все це сприяло підвищенню авторитету 

і давало засоби для допомоги населенню, яке постраждало від військових дій. З 

цією метою була створена особлива Комісія, яка діяла самостійно і тільки 

заради звітності була підпорядкована Урядовій Таємній Раді. Ця Комісія 

роздавала бідним безкоштовно або на пільгових умовах хліб для їжі і для посіву 

полів, робочу і племінну худобу, деревину для побудови житла. Крім того, за 

наказом князя було відмінено мито на ввіз у королівство хліба, худоби і 

горілки – для їх здешевлення; були також відмінені деякі податки та надавалися 
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великі пільги; були збудовані будинки для вдів, сиріт та інвалідів, чому дуже 

сприяла дружина М. Г. Рєпніна260.  

Також П. М. Майков засвідчив, що М. Г. Рєпнін у Саксонії реформував 

суд, адміністрацію, поліційне управління, таким чином значно унеможлививши 

зловживання місцевих чиновників. Він увів новий порядок оголошення законів, 

створив Комісію для відміни ленного права, реформував і розширив Академію 

королівства, запросивши туди відомих професорів, ініціював заснування клінік, 

лікарень. Заслугою князя було і те, вказував далі дослідник, що він швидко 

провів реформу в армії, оскільки уже в січні 1814 р. Саксонія виставила 

боєздатне військо чисельністю у 6 тисяч, а в лютому – 12 тисяч. За такі заслуги 

другого серпня імператор Олександр І нагородив М. Г. Рєпніна орденом 

святого Володимира 2 ступеня, а ще раніше – 5 березня надав йому чин 

генерал-лейтенанта261 – наголосив дослідник.  

На цій посаді М. Г. Рєпнін, підкреслює В. С. Шандра, відзначився тим, що 

проявив себе як тактовний та далекоглядний політик, зумівши вдало поєднати 

інтереси Саксонії та Росії, враховуючи непорозуміння між Австрією, Пруссією 

та Францією262. Отже, попередній адміністративний досвід роботи виявив 

управлінські здібності М. Г. Рєпніна, його увагу до потреб населення та такт у 

взаємовідносинах з усіма станами суспільства.  

Це, напевно, стало однією із головних мотивацій наказу імператора 

Олександра І у переведенні 1816 р. М. Г. Рєпніна на посаду військового 

губернатора Лівобережної України. Саме на цій посаді М. Г. Рєпнін зумів 

використати попередній управлінський досвід та провести значні 

адміністративні зміни й реформи в соціальній сфері Лівобережної України. 

Обіймаючи цю посаду, за словами А. С. Лашкевича, М. Г. Рєпнін показав себе 

як високогуманний і благонадійний адміністратор. Він любив свій край, 

                                         
260Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический словарь. 

Санкт-Петербург., 1913. Т. 16. С.122. 
261Майков П. Репнин-Волконский … С. 122. 
262Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 109. 
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піклувався про добробут всього населення, охороняв інтереси кріпосних і 

енергійно відстоював вцілілі ще права козаків263.  

Будучи управляючим Малоросії 18 років, до 1834 р., він викликав до себе 

повагу своєю діяльністю та піклуванням про всі стани, турботою про освіту264 – 

зазначав його біограф І. Ф. Павловський.  

Позитивну характеристику князю як управителю краю дає й 

М. В. Стороженко. Він переконаний у тому, що М. Г. Рєпнін був добрим 

адміністратором, вивчив край і потреби всіх верств населення і всіх 

народностей, полюбив Малоросію, вважав її своєю батьківщиною, за це 

отримав загальну любов та повагу»265 – підсумовує вчений. 

Отже, дослідники біографії М. Г. Рєпніна прийшли до однозначного 

висновку, що князь досить швидко почав перейматися турботами місцевого 

населення, не виділяючи при цьому окремі стани, а піклуючись і про кріпосних 

селян, і про козаків, і про шляхту. Прагнув стати «батьком» ввіреного йому 

краю266. 

Другий аспект проблеми, який дає змогу комплексно розв'язати 

досліджувану тему та вивчався в літературі і пов'язаний зі взаєминами генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна з підданими на території його урядування, це коло 

його повноважень як генерал-губернатора, роль і місце в системі провінційного 

управління; а також завдання та інструкції, які ставив перед ним уряд, та його 

власне бачення посадових обов’язків.  

Цю історіографічну складову проблеми розв’язала московська дослідниця 

О. В. Морякова у праці «Система местного управления России при 

                                         
263Лашкевич А. С. Речь малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина к 

дворянству Черниговской и Полтавской губернии. Кіевская старина. 1887. Кн. 1. С. 172. 
264Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-

губернаторства (1802-1856): (По архивным данным с 80 рисунками и планом города). 

Полтава: Тип. Дохмана И.А., 1910. С. 8.  
265Стороженко Н. В. К портрету князя Николая Григорьевича Репнина. Кіевская старина. 

1897. Кн. 12. С. 477. 
266Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. 

Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського. Дніпропетровськ. іст. - археогр. зб. 

Дніпропетровськ, 1997. Вип. І. На пошану професора М. П. Ковальського. С. 394. 
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Николае I»267. Як свідчить дослідниця, за територіально-адміністративним 

поділом 1775 р. Росія була поділена на чотири головні одиниці: губернії, 

повіти, міста і стани. За положенням законів 1832 р. губернія визначалася як 

«простір землі, в межах якого діє влада, яка безпосередньо підкоряється 

центральному уряду і створеному колу так званих губернських закладів, яким 

доручалося завідувати відомими суспільними справами державного 

управління268. Управління губернією було покладено як на урядові, так і на 

станові заклади. З урядової точки зору, губернія була вищою одиницею, на яку 

покладався контроль за поліцейською частиною, фінансами і державним 

майном. З позиції станової вона була представлена дворянськими губернськими 

і повітовими зібраннями на чолі з предводителями269 – зазначила 

О.В. Морякова. 

Крім того, вказує вона, за законодавством 1775 р. на чолі губерній був 

поставлений намісник або генерал-губернатор та цивільний губернатор. 

Намісник виконував функції представника верховної влади, а губернатор –

адміністративні функції. Згідно з «Укладом про губернії» генерал-губернатор, 

як влада контролююча, відповідав за те, що «не допустив у мовчанні і 

невимогливості виправного порядку або виконання губернатора»270.  

За словами О. В. Морякової, «на практиці нагляд перетворився в 

управління вищою мірою особисте». Будучи делегатами центральної влади, 

введеними в середовище управління, генерал-губернатори не без підстав 

вважали себе «оком царевим» і використовували дані їм повноваження не для 

збереження закону, а на те, щоб у своїх інтересах перешкодити або зупинити 

законний хід справ271.  

Також О. В. Морякова вказала, що ще на початку століття перший міністр 

внутрішніх справ В. П. Кочубей пропонував створити спеціальну інструкцію, 

                                         
267Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I. Москва: МГУ, 1998. 

272 с. 
268Там само. С. 32. 
269Там само. С. 32. 
270Там само. С. 33. 
271Там само. С. 33. 
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яка чітко визначала владу і повноваження генерал-губернаторів. Лише 8 квітня 

1829 р. був виданий спеціальний наказ, який певною мірою розподілив 

повноваження. Генерал-губернатори зобов’язувалися «ставити до відома» 

міністрів про свої дії і «подані донесення», а міністр давав адміністративні 

розпорядження підвідомчим закладам через генерал-губернаторів272.  

О. В. Морякова простежила і ставлення Миколи І до інституту генерал-

губернаторства, зазначивши, що спочатку Микола І хотів ліквідувати інститут 

генерал-губернаторства, та пізніше став відноситися до нього нормально. Різка 

зміна ставлення до інституту генерал-губернаторства в Миколи І стала 

наслідком охоронної політики другої половини ХІХ ст. Микола І боявся, що 

революційні події в Європі 1848-1849 рр. поширяться і на територію Російської 

імперії, тому наказав надати широкі повноваження генерал-губернаторам та 

посилити поліцейський контроль за віддаленими регіонами Російської імперії. 

Плани уряду знайшли своє відображення в інструкції міністерства внутрішніх 

справ генерал-губернаторам від 29 травня 1853 р., яка проголошувала їх 

«головними наглядачами недоторканності верховних прав самодержавства на 

всіх ділянках управління у ввіреному їм краї»273. 

Таким чином, посада генерал-губернатора наділяла особу широкими 

повноваженнями у ввіреному йому краї. У більшості випадків її права й 

обов’язки регулювалися не чинним законодавством, а волею монарха. Оскільки 

імператор призначав на такий рівень державної служби лише людей, близьких 

йому як за поглядами, так і особисто.  

За інформацією сучасного вітчизняного вченого С. І. Посохова, наділений 

монархом величезною владою, генерал-губернатор мав ще і почет: конвой, 

ад’ютантів і, крім того, особисту свиту, яка складалася із молодих дворян 

губернії (по одному із кожного повіту)274. 

                                         
272Морякова О. В. Система местного управления … С. 34. 
273Там само. С. 35. 
274Посохов С. І., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы. Харьков.: Акта, 1996. 

С. 14. 
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Отже, призначений особисто Олександром І новоприбулий генерал-

губернатор Малоросії М. Г. Рєпнін був наділений широкими правами та 

повноваженнями. Князь мав чіткі настанови від імператора та розумів його 

реформаторські бажання, оскільки вони збігалися зі світоглядом самого 

М.Г. Рєпніна. Будучи професіоналом та спираючись на попередній 

управлінський досвід, він швидко ввійшов у курс справ і став проводити 

державну централізаторську політику у руслі з місцевими традиціями в 

управлінні.  

Як складалися взаємовідносини новоприбулого генерал-губернатора з 

місцевим населення, знаходимо в працях І. Ф. Павловського, В. Б. Свербигуза, 

С.І. Посохова, В. С. Шандри, Н. О. Конопки та ін.  

У листі до свого приятеля Г. І. Затермана, опублікованого у праці 

І.Ф. Павловського «Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с 

рисунками)»275, М. Г. Рєпнін подав відзив про перше враження від Полтави. 

«Тут, у Полтаві, – писав князь, – знайомитися трудніше, ніж у Чернігові; в 

великих будинках залишилася якась атмосфера поважної і майже придворної 

церемонії, яка перегукується з військовими моїми звичаями, але відступати не 

потрібно, якось подолаємо»276. Звичайно, це враження М. Г. Рєпніна від 

Полтави та перші зустрічі з місцевими чиновниками наприпочатку значною 

мірою вплинули на їхні взаємовідносини та спровокували ряд гучних 

конфліктів.  

Адже, як свідчить В. Б. Свербигуз, спочатку князю було надзвичайно 

складно, оскільки місцеві чиновники його сприймали передусім як людину з 

Петербурга, яка не розуміється в місцевих справах, але все намагається взяти 

під свій контроль. Вони не знали, що чекати від новоприбулого наглядача, адже 

попередній досвід завжди виявляв гострі кути у взаємовідносинах генерал-

                                         
275Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 277-278. 
276Там само. С. 3. 
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губернаторів і чиновництва277. Природно, що і генерал-губернатору було 

складно, зустріли його на новому місці роботи чиновники насторожено.  

За інформацією В. Б. Свербигуза, причинами непорозумінь між генерал-

губернатором і чиновництвом стало і те, що, з одного боку, державний 

сановник намагався взяти під контроль всі прояви суспільно-політичного 

життя, досягнути більшого контролю над краєм, раціоналізувати та збільшити 

прибутки держави, з іншого боку, українське шляхетство теж володіло рядом 

привілейованих прав, які намагалося відстоювати. На початку ХІХ ст. воно ще 

зберігало за собою право збиратися в депутатських зібраннях і на сесіях 

обирати місцевих земських чиновників (підкоморіїв, возних, хорунжих, суддів, 

підсудків, засідателів, працівників пошти, поліції та ін). Отже, підсумовує 

дослідник, головною причиною конфліктів цієї епохи була площина взаємин на 

місцях шляхетських зібрань (які мають виразний національний український або 

польський характер) із помісними царськими адміністраціями278. Оскільки, 

справедливо вказує В. Б. Свербигуз, українські шляхтичі прагнули вивести своє 

походження від історичних гетьманів, полковників, «лицарів» …, російські 

чиновники, яких прислали «з центру», ставилися до українських шляхтичів без 

достатньої поваги. Погоджуючи свої дії з урядовою політикою, вони 

поводилися в Україні як у колонії російського царату279. Для них автономні 

землі, регіональні права та спеціальні соціально-економічні прерогативи 

вважалися тільки перешкодою на шляху реорганізації Росії в централізовану 

імперію.  

На думку С. І. Посохова, загострювала взаємини військового губернатора 

та чиновництва і кадрова політика. Це теж була та площина, на яку боялися 

ступати місцеві чиновники, оскільки від волі військового губернатора залежало 

                                         
277Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. С. 113. 
278Там само. С. 113. 
279Там само. С. 113. 
279Там само. С. 113. 
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звільнення і призначення місцевих чиновників (крім чинів намісницького 

правління і прокурорських чинів)280.  

Епістолярна спадщина М. Г. Рєпніна дає можливість простежити його 

перші розпорядження на посаді управителя Лівобережною Україною, стосунки 

з місцевою шляхтою. Його ставлення до зловживань місцевих чиновників та 

перші вказівки чітко простежуються в переписці з цивільним губернатором 

Олексієм Бутовичем. Першочерговим завданням для князя було усунення з 

посад нездібних до роботи та розбещених попередньою недоторканністю 

чиновників. За переконанням М. Г. Рєпніна, головною причиною злісних 

порушень закону з боку місцевого чиновництва є кругова порука у справах 

різного характеру, адже переважна більшість чиновництва на повітових 

посадах складається з далеких або близьких родичів281. «Буде повітовий 

маршал захищати дворянський маєток від утисків земської поліції, коли 

комісар – син його?»282, – ставив крапку у цьому питанні князь. 

М. Г. Рєпнін особисто виробив для себе неписане правило: ніколи не 

користуватися службовим становищем задля вирішення своїх справ або своєї 

рідні. Відомо, що він неодноразово відмовляв своєму тестю Олексію 

Розумовському у такому посередництву283.  

Тому з метою викорінення цього явища він наказав зібрати таємну 

інформацію, по-перше, про «чиновників, які служать на виборах, з поміткою 

кровної спорідненості між ними», по-друге, про «губернське та повітове 

дворянство з тим, щоб визначитися, кого з них затверджувати на виборні 

посади»284.  

За інформацією І. Ф. Павловського, князю потрібні були вірні лише йому 

люди, з незаплямованою репутацією, разом з тим здібні до адміністративної 

                                         
280Посохов С. І., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы. Харьков.: Акта, 1996. 

С. 14. 
281М.Н. Из семейных Архивов: Видержки из писем малороссийских генерал- губернаторов и 

кн. Репнина 1811-1819. Кіевская старина. 1893. Кн.7. С. 97. 
282Там само. С. 98. 
283Там само. С. 97. 
284Там само. С. 97. 
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роботи. Важливе значення для нього мало і те, щоб підлеглі позділяли його 

погляди та бажали конструктивних змін у суспільстві. Так, серед інших 

виділявся правитель Канцелярії М. М. Новиков (1777-1822 рр.), який приїхав 

разом з М. Г. Рєпніним з Петербурга. До кола прихильників політики генерал-

губернатора належав С. М. Кочубей, землевласник, конотопський предводитель 

дворянства, відомий своїми антикріпосницькими поглядами, гуманними 

ставленням до власних селян, яких вчив грамоти, а також чиновник 

генерального суду В. В. Тарновський, хоролський предводитель дворянства 

С. Л. Алексєєв та переяславський В. Л. Лукашевич, письменник 

І. П. Котляревський, В. В. Капніст та ін.285. Їх об’єднували не лише заможність, 

освіченість, поважність, але й непереборне бажання змін у соціальному та 

політичному житті Лівобережної України. 

Історики у своїх роботах приділяли значну увагу методам 

адміністрування М. Г. Рєпніна, оскільки, на їхню думку, це стало важливим 

чинником для характеристики його особистих і ділових якостей на службі в 

Україні.  

Один із перших, хто охарактеризував ділові якості М. Г. Рєпніна, був 

І. Ф. Павловський. У цілому позитивно оцінюючи адміністративні якості князя, 

історик наводить чимало конфліктних ситуацій у взаєминах з місцевою 

шляхтою та чиновництвом. На його переконання, незадоволення генерал-

губернатора могла викликати нещирість та підлабузництво з боку чиновників. 

Якщо траплялися такі випадки, то він як людина пряма і доступна намагався 

пояснити, що такими методами не можна добитися в житті процвітання. Коли 

на його честь гімназист 4 класу написав оду, князь, подякувавши, порадив 

директору гімназії П. Левицькому націлювати талант молоді не на 

підлабузництво до начальства, а на служіння вітчизні286. Разом з тим він 

                                         
285Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-

губернаторства (1802-1856): (По архивным данным с 80 рисунками и планом города). 

Полтава: Тип. Дохмана И.А., 1910. С. 30. 
286Там само. С. 105. 
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старався по можливості виконати серйозні прохання місцевого населення287 – 

підкреслює дослідник.  

Князь завжди вимагав від місцевих чиновників особистого звіту перед 

ним та дуже не любив посередництва у вирішенні будь-яких справ. Про це 

свідчить згадана в праці І. Ф. Павловського справа предводителя дворянства 

Прилуцького повіту Я. А. Горленка, який, зловживаючи своїм становищем, 

дозволив своїм родичам-опікунам привласнити майно померлого заможного 

поміщика. Дізнавшись про це, князь наказав арештувати маєток Я. А. Горленка. 

Останній замість того, щоб звернутися особисто до М. Г. Рєпніна і 

з’ясувати цю справу, почав шукати заступництва у правителя його Канцелярії. 

Така поведінка підлеглих ще більше обурила князя, який послав листа 

Я.А. Горленку та звинуватив його не тільки у недалекоглядності, але й у 

невиконанні службових обов’язків. «Соромно маршалу не знати закону, 

думати, що призначення опікунів припинило обов’язки, і забути, що він є 

перший благодійник для вдів і сиріт і має стояти на боці збереження їх 

власності»288, – писав М. Г. Рєпнін.  

Також І. Ф. Павловський описує низку конфліктних ситуацій з місцевою 

шляхтою. Один із таких випадків, засвідчує дослідник, стався і в місті Ромнах, 

коли його жителі на чолі з головою Кіріоном Нестеренком, минувши генерал-

губернатора, подали прохання на ім’я імператора про подовження п’ятирічної 

пільги, наданої для облаштування міста. Дізнавшись про це, М. Г. Рєпнін 

наказав звільнити міського голову з посади, і лише заступництво місцевого 

поміщика А. Полетики і В. В. Капніста, які були у дружніх стосунках з генерал-

губернатором, змінило його рішення289.  

Крім того, зазначає І. Ф. Павловський, гучне зіткнення М. Г. Рєпніна з 

дворянством відбулося 3 травня 1825 р. в чернігівському шляхетському 

                                         
287Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генерал-
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зібранні. Приводом цього стало обговорення департаментом законів Державної 

Ради питання «Про підсудність губернських маршалків шляхетства 

урядуючому Сенату» та про притягнення їх до суду за високим наказом. У 

відповідь шляхетство Малоросії розпочало саботувати цей законопроект, 

оскільки розуміло, що такий закон значно звужує їхні права290.  

Іноді М. Г. Рєпнін вдавався і до самовладних наказів та погроз у 

стосунках з місцевою шляхтою. Такі факти оприлюднив І. Ф. Павловський у 

праці «К истории винокурения в Малороссии»291. За даними полтавського 

вченого, заходи генерал-губернатора були спрямовані на обмеження права 

винокуріння, яке давало значні прибутки малоросійській шляхті. Так, на 

зібранні глухівського дворянства був зачитаний текст наказу М. Г. Рєпніна, в 

якому він зобов’язував дворян дати письмову підписку про те, що вони «дають 

чесне благородне слово» не продавати вина в сусідніх губерніях. При цьому 

М. Г. Рєпнін застерігав, що у випадку невиконання наказу він особисто буде 

клопотатися перед царем про позбавлення їх привілею виготовляти вино292. 

Дослідник детально описав усі аспекти цього конфлікту, вказавши, що на 

захист прав малоросійської шляхти у цій справі став Дем’ян Кочубей, багатий 

поміщик цього повіту, рідний племінник голови Державної думи В. П. Кочубея, 

в особі якого мав впливового покровителя. Маючи таку підтримку, Д. Кочубей 

публічно розкритикував дії М. Г. Рєпніна як неправомірні. Місцева шляхта, 

зважаючи на його сміливість та вплив, висунула його кандидатуру на посаду 

глухівського предводителя дворянства. Проте генерал-губернатор не затвердив 

його на цій посаді, оскільки завдяки таємним інформаторам добре знав про 

негативні висловлювання Д. Кочубея у свій бік та добре пам’ятав його ще по 

справі С. М. Ширая, коли той, на противагу М. Г. Рєпніну, активно його 
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підтримав на виборах до губернського правління. У зв’язку з цим князь не хотів 

бачити свого опозиційного ворога на цій посаді293.  

Крім того, вказує І. Ф. Павловський, щоб добитися справедливості 

Д. Кочубей від’їжджає до Петербурга та подає на ім’я міністра внутрішніх 

справ А. А. Закревського (1829-1831) скаргу про неправомірні дії генерал-

губернатора. З цього приводу міністр наказує розпочати слідство та вимагає 

пояснень від самого М. Г. Рєпніна. Останній, у свою чергу, не хотів широкого 

розголосу справи і тому давав неповні відповіді на запитання міністра, оскільки 

вважав, що, виконуючи наказ уряду, обрав вірний шлях його реалізації. На 

запитання міністра про неприйнняті розмови Д. Кочубея, які той нібито 

проводив з малоросійською шляхтою з метою підриву авторитету представника 

центральної влади, М. Г. Рєпнін теж не дав прямої відповіді, не захотів 

називати імена своїх таємних інформаторів, оскільки вважав, що цим він 

втратить власну честь і зрадить їхній довірі294.  

Даючи пояснення своїм діям стосовно Д. Кочубея, зазначає полтавський 

дослідник, М. Г. Рєпнін вказав, що «всякий, хто вважає себе в Малоросії 

пригніченим з боку уряду, може на це принести скаргу імператору або Сенату, 

проте законами нашими не дозволяються парламентські обговорення, а той, хто 

насмілиться обговорювати перед громадянами розпорядження вищого 

начальства не тільки публічно, як зробив це Дем’ян Васильович Кочубей, але і 

таємно, не може обіймати такого роду посаду295. Далі ця справа була передана 

на розгляд до Сенату, а потім – до Миколи І. Останній перепоручив розібратися 

у цій справі Комітет міністрів. Нарешті, Комітету міністрів, провівши 

розслідування, виніс догану М. Г. Рєпніну, у якій вказувалося, що він значно 

перевищив такими розпорядженнями свої повноваження, а стосовно Д. Кочубея 

перетнув межу і почав зводити особисті рахунки296.  

                                         
293Павловский И. Ф. К истории винокурения в Малороссии. Труды ПГУАК. Полтава, 1908. 

Вып. 5. С. 214. 
294Там само. С. 214. 
295Там само. С. 215. 
295Там само. С. 219. 

 



120 

 

 

Отже, завдяки археографічній роботі І. Ф. Павловського можна скласти 

уявлення про стосунки української шляхти й російського сановника 

М.Г. Рєпніна на початку його кар’єри управляючого Лівобережною Україною. 

Ця справа яскраво продемонструвала, що для досягнення мети князь вдавався 

до різних методів, у тому числі і надзвичайно різких та самовладних. Справа 

виявила і неврегульованість взаємин центральних органів влади та влади на 

місцях, що вилилося в перекладенні відповідальності з однієї структури влади 

на іншу в разі непередбачуваних обставин, коли вибиралися неправомірні 

методи щодо виконання наказів. З іншого боку – і те, що в регіонах ще існувала 

опозиція владі генерал-губернатора, яка передусім спиралася на особисті або 

родинні зв’язки у центральних органах влади.  

Залишив спогади про стосунки князя з українською шляхтою й укладач 

біографічного словника П. М. Майков. На відміну від І. Ф. Павловського, який, 

незважаючи на те, що ставився у своїх роботах до князя з великою шаною, 

проте зумів оприлюднити матеріали, які висвітлюють індивідуальні риси 

характеру М. Г. Рєпніна не на його користь, П. М. Майков, навпаки, 

ідеалізуючи князя, виокремлює лише його позитивні ділові якості, 

наголошуючи, що він, намагаючись бути прикладом працелюбства й 

акуратності, вставав у 3 години ранку, займався до 12 години справами, сам усе 

ретельно перечитував; з 12 години приймав прохачів, з 2-ї години до 4-ї слухав 

доповідні чиновників, робочий день у нього закінчувався о 9 годині. Для 

впорядкування старих справ створив особливу комісію із 20-ти членів і вів 

широку переписку з губернськими і повітовими судовими установами. При 

цьому звертав увагу на зміст справи, не робив нікому послаблення297. Крім 

того, зауважує дослідник, князь не довіряв поданням своїх підлеглих про стан 

справ у губерніях, особисто об’їжджав повіти Чернігівської губернії з тим, щоб 

перевірити причини невиконання своїх наказів. Там, де справи йшли вкрай 

                                         
297Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический словарь. 

Санкт-Петербург. 1913. Т. 16. С.123. 
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погано, князь просто звільняв відповідального чиновника з насидженого місця, 

при цьому не вдаючись до пояснень і розслідування298. 

Пізніше низка дослідників переосмислили ставлення до ділових якостей 

генерал-губернатора та його методів управління краєм. На відміну від його 

біографів, які жили й працювали в імперську добу і змушені були 

дотримуватися офіціозу у висвітленні життя та діяльності вищих сановників 

імперського двору, з’являються роботи, у яких більш об’єктивно осмислено 

діяльність М. Г. Рєпніна, його професійні якості та методи керування 

лівобережними губерніями України. Зокрема, найбільш розлогу характеристику 

взаєминам М. Г. Рєпніна з українською шляхтою подано в праці 

В. Б. Свербигуза «Старосвітське панство»299.  

Насамперед, щоби бути об’єктивним, дослідник звертає увагу на низку 

гучних конфліктів у взаєминах М. Г. Рєпніна з українською шляхтою, особливо 

на початку своєї служби в Україні. За свідченням В. Б. Свербегуза, коли у 

1817 р. цар Олександр, відвідавши Україну та ознайомившись зі справами в 

губернії, звернув увагу князя на те, що українське шляхетство постійно веде 

тяжби один з одним, і порадив князю якнайшвидше владнати це питання. 

12 жовтня 1817 р. М. Г. Рєпнін звертається до маршалків Чернігівської та 

Полтавської губерній із циркулярною запискою «Про посередництво між 

підсудними шляхтичами», в якій вказує маршалкам пришвидшити вирішення 

судових справ, «оскільки в цьому краї пустила коріння пристрасть заводити 

справи, тягнути їх уявним законоведенням і нерідко перетворювати дрібницю 

на привід тривалого процесу». Після таких заходів більшість судових справ 

було вирішено і, таким чином, припинено, про що князь повідомляє 

21 листопада 1817 р. в листі цареві300.  

Були випадки, свідчить далі В. Б. Свербигуз, коли М. Г. Рєпнін міг 

безцеремонно втрутитися у вибори депутатів до шляхетського зібрання з тим, 

                                         
298Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический словарь. 

Санкт-Петербург. 1913. Т. 16. С. 99. 
299Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. 248 с. 
300Там само. С. 154. 
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щоб призначати на важливі посади вигідних для себе людей. Так, у 1817 р. він 

не затверджує обраного Дмитра Трощинського полтавським губернським 

маршалком, мотивуючи тим, що під час голосування відбулося злісне 

порушення процедури виборів. Наступного року подібна ситуація трапилася 

під час шляхетських виборів на посаду маршалка пирятинського повіту. 

М.Г. Рєпнін не затверджує на цю посаду невигідного для себе майора Олексія 

Закревського, а натомість затверджує Василя Чарниша як особу, яка «вже мала 

це звання», хоча за нього проголосувала меншість301.  

Водночас місцева шляхта, знаючи різкість генерал-губернатора, попри 

все намагалася відстоювати свої права, тому іноді не погоджувалася з його 

рішеннями. Доказом цього, вказує В. Свербигуз, став гучний конфлікт між 

генерал-губернатором і дійсним статським радником Степаном Михайловичем 

Шираєм, який в 1818 р. виборов посаду губернського маршалка. С. М. Ширай 

мав славу людини щедрої, прямої, що подобалося місцевій шляхті, адже той 

відстоював їхні інтереси перед російським начальством. Але такі риси 

характеру не раз викликали неприязнь до нього з боку російських чиновників. 

Його постійний сарказм, прямота у висловлюванні своїх поглядів зразу не 

сподобалися і М. Г. Рєпніну302.  

У праці В. Б. Свербигуза оприлюднено лист С. М. Ширая, адресований 

царю Павлу. У листі він гостро критикує російських чиновників, у тому числі і 

М. Г. Рєпніна, як нездібних до адміністративної роботи, натомість пропонує 

себе на посаду генерал-губернатора. У відповідь цар схвально відгукнувся про 

авторитет С. М. Ширая серед місцевої шляхти, при цьому зазначивши: «Ваше 

бажання бути малоросійським генерал-губернатором заслуговує на схвалення. 

Але для цього мало одного Вашого бажання. Для цього необхідна і моя воля, а 

до Вас її не виявляю. Павло»303.  

В. Б. Свербигуз наводить багато прикладів, які засвідчують авторитаризм 

М. Г. Рєпніна у стосунках з українською шляхтою. Зокрема, пише він, хто 
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господар в краї, нагадав М. Г. Рєпнін і переяславському маршалкові колезькому 

асесорові В. Л. Лукашевичу. У листі, адресованому останньому, князь у дуже 

різкій формі відгукнувся на зроблений ним двоверстний обмір, при цьому 

закидає йому вину у надмірному патріотизмі та пропонує відмовитися від своєї 

посади добровільно і не змушувати подавати його справу до кримінального 

суду. «Найменший опір буду вважати новим порушенням Ваших посадових 

обов’язків і покваплюся виконати свій обов’язок», – погрожував князь304.  

Також В. Б. Свербигуз наголошує, що були випадки, коли князь 

втручався у процес складання кошторису і грошової розкладки для земських 

повинностей. Хоча відповідно до чинного законодавства шляхетські зібрання 

мали право обговорювати це питання, затверджувати розкладку і представляти 

її генерал-губернатору. Після його розгляду і затвердження справа 

надсилається до департаменту економії Державної Ради. На 1818 р. міністр 

фінансів отримує від чернігівського цивільного губернатора кошторис і 

розкладку земського збору на три роки для губернії, які були не затверджені 

військовим генерал-губернатором. Три рази міністр фінансів звертається до 

М. Г. Рєпніна з пропозицією підписати кошторис і грошову розкладку, проте 

марно, про що 15 листопада 1818 р. доповідає департаменту економії. Подібна 

ситуація повторюється наприкінці 1823 р., малоросійський генерал-губернатор 

доповідає міністру фінансів, що кошторис і грошова розкладка на три роки 

1824-1826 рр. для Чернігівської губернії не підписані всіма шляхетськими 

депутатами. Але, незважаючи на це, 28 січня 1824 р. Державна Рада затверджує 

документи305. 

Дослідник, опрацювавши низку документів відзначає, що недопущення 

до виборів політично неблагонадійних осіб, які мали репутацію 

націоналістично налаштованих шляхтичів, було одиним із посадових обов’язків 

князя. З цією метою М. Г. Рєпнін наказав таємно збирати та доводити до його 

відома інформацію про кожну особу, яка балотувалася на чергових виборах на 

                                         
304 Свербигуз В. Старосвітське панство... 123. 
305 Там само. С. 155. 



124 

 

 

шляхетські посади до місцевого управління. Кожні вибори генерал-губернатор 

тримав під особистим контролем. Яскраво це проявилося у справі генерал-

майора Василя Костенецького, який за інформацією, наданою М. Г. Рєпніну, 

був звільнений з армії за націоналістичні переконання. Коли генерал-майор 

вирішив брати участь у виборах до конотопського шляхетського депутатського 

зібрання, князь особисто звернувся до конотопського маршалка Якова 

Демчинського з наказом недопустити останнього до участі у виборах, 

мотивуючи тим, що В. Костенецький зарекомендував себе як неблагонадійна і 

неспокійна в житті людина, та обіцяв всіляко підтримати маршалка у цій 

справі306. 

Сучасні українські дослідники (В. С. Шандра, Н. О. Конопка та ін.) 

підтверджують думки попередніх вчених, що на початку своєї діяльності 

М. Г. Рєпнін користувався переважно авторитарними методами у вирішенні 

будь-яких справ, що стосувалися місцевих чиновників. Він міг приїхати 

ревізувати присутственні місця о 6 годині ранку і вимагати присутності всіх 

чиновників307 – зазначає В. С. Шандра. Також, наголошує В. С. Шандра, 

М. Г. Рєпнін намагався позбавити місцеве дворянство можливості тиснути на 

нього, використовуючи петербурзькі зв’язки308. 

Отже, низка авторитетних дослідників переконані, що наприпочатку своєї 

службової кар’єри в Україні князь користувався авторитарними методами у 

взаємовідносинах з місцевою шляхтою, неприязно ставився до їхніх 

патріотичних почуттів, тому врегульовував всі справи та конфлікти жорсткими 

адміністративними методами. Щоб протидіяти автономістським вимогам 

української шляхти, вдавався до погроз та самовладних рішень. Демонструючи, 

таким чином, хто господар у краї. Не любив він і будь-якого посередництва у 

вирішенні спірних питань, особливо коли місцева шляхта використовувала свої 
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петербурзькі зв’язки і таким чином тиснула на князя. Звичайно, така політика 

щодо підлеглих, з одного боку, викликала незадоволення одних, що вилилося в 

написання на нього скарг на ім’я імператора та різного роду доносів, з іншого – 

це утвердило авторитет М. Г. Рєпніна серед тих, хто прагнув порядку та якісних 

змін у суспільстві та виборюванні своїх прав і привілеїв.  

 

3.2. Зміна історіографічних акцентів щодо оцінки взаємин 

М. Г. Рєпніна з місцевою аристократією 

 

В історіографічному дискурсі ХІХ – початку ХХІ ст. утвердилася думка, 

що з часом князь більш гнучко будував взаємовідносини з місцевою шляхтою 

та проводив кадрову політику, став більш розсудливим та навіть перейнявся 

повагою до українського панства, почав активно залучати їх до імперської 

служби на місцях. 

Один із перших, хто відзначив турботу князя про місцеву шляхту був 

І. Ф. Павловський. На його переконання, ініційований М. Г. Рєпніним проект 

про заснування кадетського корпусу в Полтаві засвідчує його прагнення 

піднести авторитет влади серед місцевої шляхти та збільшити турботу про 

поширення й доступність освіти в підвладному йому краї. Заснування 

навчального закладу такого рівня давало значні переваги: можливість місцевій 

шляхті здобувати освіту на місці і не відправляти своїх синів на навчання в 

центральні регіони Російської імперії, сприяло задоволенню потреб населення в 

якісній освіті, адже в Полтаві функціонувала лише одна середня школа-

гімназія, що на той час вже було недостатньо. Заклад такого рівня здешевлював 

навчання, розширював можливості небагатих дворянських дітей влаштувати 

своє життя, оскільки після його закінчення вони могли претендувати на 

престижну, добре оплачувану роботу309.  
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Крім того, І. Ф. Павловський відзначив, що, незважаючи на попередні 

гучні конфлікти, які час від часу виникали між генерал-губернатором та 

українською шляхтою, постійні клопотання М. Г. Рєпніна про її права 

кардинально поліпшили їхні стосунки. З цього приводу справедливими 

виглядають слова І. Ф. Павловського: «Багато було генерал-губернаторів, 

губернаторів, але жоден не користувався такою довірою і повагою 

дворянства»310. У 1833 р. кн. Рєпнін отримав орден Володимира І ступеня. Цю 

знаменну для себе подію він передусім пов’язував із служінням Вітчизні та 

добрим ставленням до дворянства Полтавської губернії311.  

Також І. Ф. Павловський оприлюднив документи, які засвідчують 

прагнення М. Г. Рєпніна допомогти українській шляхті отримати право на 

дворянські чини, зазначивши, що, не отримавши офіційної відповіді, 

М. Г. Рєпнін 24 червня 1827 р. робить нове подання вже не до Сенату, а до 

міністерства внутрішніх справ312. У записці на ім’я міністра внутрішніх справ 

таємного радника Василя Сергійовича Ланського (1823-1828 рр.) він пише: 

«Україна (Малоросія) як і інші держави протягом багатьох століть зазнала 

різних випробувань. Войовничий дух народу, який спрямував всі свої 

стремління до незалежності, не мав сил перебороти вічний вибір долі… Права 

української (малоросійської) шляхти є дуже давніми… Ніхто не має права 

принижувати стан, який за свою гідність має височайші грамоти». До своєї 

записки він додає проект Д. Яновського про українські чини313. 

Це питання розглянуто і дослідником В. Горленком в праці «Из исторіи 

южно-русскаго общества начала ХІХ въка (письма В. И. Чарныша, А. И. Чепы, 

В. Г. Полетики и замътки къ нимъ) Съ портретом В.Г. Полетики». Зокрема, він 

вказує, що з метою доведення законного права малоросійської шляхти на 

великоросійські чини князь веде приватну переписку з відомими знавцями 

                                         
310Павловский И. Ф. К истории полтавского дворянства 1802-1902 г.: Очерки по архивным 

данным с рисунками. Полтава: Элект. типограф. Торгового дома И. Фришберга, 1907. Т. 2. 

303 XVII с. С. 167. 
311Там само. С. 167. 
312Там само. С. 167. 
313Там само. С. 167. 
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української історії А. Чепою та В. Полетикою. На грунті загального інтересу у 

нього зав’язуються дружні стосунки з ними314.  

Розлогу характеристику стосункам князя М. Г. Рєпніна з українським 

панством у другій половині його правління лівобережними губерніями України 

подано і в праці В. Б. Свербигуза. За інформацією дослідника-діаспорянина 

князь, проявив гнучкість, але разом з тим і суворість у ставленні до 

чернігівського дворянства, зокрема у справі про розслідування заворушення, 

яке відбулося 10 жовтня 1826 р. під час шляхетських виборів. У рескрипті 

Миколи І до М. Г. Рєпніна від 1 листопада 1826 р., в якому він дав відповідь на 

листа останнього про безпорядки, які вчинили чернігівські дворяни під час 

виборів, недотримавшись процедури обрання, імператор суворо зауважив і 

нагадав молодим дворянам, що саме вони мають служити прикладом 

державного порядку, і припустив, що вони не варті користуватися 

дворянськими привілеями своїх предків315.  

М. Г. Рєпнін, зазначає В. Б. Свербигуз, не чекаючи наказу імператора про 

міру покарання зачинателів безпорядків, завчасно наказав держати та тримати 

під домашнім арештом маршалків тих повітів, чиї шляхтичі брали участь у 

заворушеннях316. Імператор залишився не задоволений діями М. Г. Рєпніна, 

передавши своє ставлення до цієї справи через шефа жандармів 

О. Х. Бенкендорфа (1831–1844) і зауваживши, що князь дуже поспішив і м’яко 

обійшовся з зачинателями безпорядків, вони заслуговують на особливе 

покарання317. Отже, швидкими діями та запобіжними заходами у цій справі 

М. Г. Рєпнін, з одного боку, виконав свій обов’язок, з іншого – врятував 

багатьох дворян він суворого покарання.  

В. Б. Свербигуз наголошує, що розуміння М. Г. Рєпніним проблем 

місцевої аристократії чітко проявилося у справі полтавської шляхти, яка 

                                         
314Горленко В. Из исторіи южно-русскаго общества начала ХІХ въка (письма В.И. Чарныша, 

А. И. Чепы, В. Г. Полетики и замътки къ нимъ) Съ портретом В. Г. Полетики. Кіевская 

старина. 1893. Т. 40. С. 41.  
315Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. С. 123. 
316Там само. С. 124. 
317Там само. С. 124. 
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прагнула зрівняння малоросійських чинів з дворянськими рангами. Ця 

проблема на тлі інших викликала значні хвилювання серед української шляхти 

та спонукала до висунення із середовища українського панства завзятих 

оборонців її станових інтересів. Саме завдяки їм починає проявлятися жвавий 

інтерес до історії України, збираються літописи та різні документи з історії 

краю. Ці люди разом із губернськими маршалками складають записки і 

меморіали і, таким чином, намагаються історично обґрунтувати право 

української шляхти на привілейоване становище в Російській імперії. На свою 

працю вони дивляться як на патріотичну справу: Маркович пише записку «від 

старанності до своїх земляків», а Чепа – «від старанності і любові до своєї 

нації»318 – зазначає В. Б. Свербигуз.  

У своїй праці дослідник акцентував увагу на тому, що, детально 

знайомлячись з позовами, М. Г. Рєпнін добре розумів, що це питання 

залишається найболючішим для малоросійської шляхти. Спочатку він 

намагався ставитися до нього нейтрально, в межах своїх посадових обов’язків. 

Однак активні дії полтавської шляхти примушують князя усвідомити його 

значущість та віднестися до їхніх домагань з розумінням, і повагою. Особливо 

це яскраво проявилося після того, як 15 жовтня 1819 р. полтавське депутатське 

зібрання прийняло постанову, в якій сенатський наказ від 7 листопада 1807 р. 

кваліфікували як такий, «що знищує їхні здобутки, принижує особисту їх і 

нащадків честь, розхитує права і привілеї нашої нації, надані колишніми 

польськими королями та підтверджені всеросійськими самодержцями»319.  

В. Б. Свербигуз, спираючись на широке коло джерел, покроково 

висвітлив розв’язання ініційованої М. Г. Рєпніним справи щодо українських 

(малоросійських) чинів. Зокрема, ним вказано, що в Сенаті 10 листопада 1828 р. 

об’єднані департаменти законів та економії і 12 листопада загальне зібрання 

Державної ради розглядають запропоновані міністром питання та приймають 

рішення справу про українські (малоросійські) чини представити Особливому 
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комітету при Сенаті для вироблення правил ревізії дій шляхетських 

депутатських зібрань. 16 грудня імператор погоджує це рішення з головою 

Державної ради В. П. Кочубеєм (1827-1834 рр.), який його підписує. Проте 

Особливий комітет при Сенаті одностайно засуджує вимоги української шляхти 

та визнає правомірними дії герольдії, вказуючи на те, що в Полтавському та 

Чернігівському губернаторствах шляхетське депутатське зібрання має 

переглянути всі рішення про внесення чиновників української (малоросійської) 

служби за одними чинами до родовідної книги, і якщо виявиться 

невідповідність наказу, то доповісти герольдії про помилково внесених до 

родовідної книги. Реагуючи на подання підлеглих, М. Г. Рєпнін у 1832 р. 

складає та подає записку на ім’я Миколи І, в якій прохає розглянути становище 

українських шляхтичів, яким за розпорядженням герольдії цілковито перекрито 

дорогу на військову службу, щоб надалі українські (малоросійські) офіцерські 

чини не були позбавлені наданого їм шляхетського права. Наступного 1833 р. 

М. Г. Рєпнін у рапорті до міністра юстиції знову порушує це питання, 

вказуючи, що багато документів, грамот, привілеїв, наданих Малоросійською 

колегією, які підтверджують шляхетство багатьох родів, були знищені під час 

пожеж у Києві та Глухові. Тому, на його думку, для попередження неминучого 

приниження великої кількості шляхетських родів потрібно вірити випискам із 

грамот, універсалів, інших паперів, які видаються присутственними місцями як 

доказ шляхетського походження320.  

У підсумку В. Б. Свербигуз констатує, що лише після польського 

повстання в Правобережній Україні із причин боязні його поширення і на 

територію Малоросії справу про українські шляхетські чини було швидко 

завершено. 20 квітня 1834 р. виходить загальний наказ, у якому вказані 

найголовніші правила щодо внесення осіб до шляхетської родової книги. У 

наказі від 20 березня 1835 р., виданому Сенатом, «Про українські 

(малоросійські) чини, які мають право на дійсне спадкове шляхетство», було 
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вміщеносписок усіх українських чинів, яким відповідно до російського 

законодавства надавалося спадкове шляхетство321. 

Сучасні дослідники також дали свою оцінку прагненням М. Г. Рєпніна 

допомогти українській шляхті у виборюванні своїх станових прав. Зокрема, 

осмисленням цього важливого аспекту у біографії князя займався вчений 

С. П. Дремлюга. У статті «З історії суспільно-політичної думки України першої 

половини XIX ст. Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського» він відзначає, що 

генерал-губернатор, ознайомившись з клопотанням, підтримав їх і, надсилаючи 

їхнього листа до Сенату, визнав вимоги законними та справедливими і 

запропонував власне бачення у вирішенні цієї справи322. 

Свою думку щодо дій М. Г. Рєпніна у питаннях співпраці з 

Д. М. Бантишем-Каменський висловила й українська дослідниця 

А. Є. Атаманенко у дисертації «Д. М. Бантиш-Каменський – історик України». 

Опонуючи попередникам, вона підкреслює, що таким чином ця справа дала 

змогу історично обгрунтувати права малоросійської шляхти на великоросійські 

ранги і водночас показати відмінність політичного, економічного устрою та 

культури України й Росії323. 

У свою чергу В. С. Шандра вважає, що загалом наміри князя допомогти 

малоросійській шляхті у визнанні їхніх прав дали такі результати: по-перше, ця 

справа сприяла його зацікавленості у збиранні різного роду старожитностей, що 

вилилося в проведення досліджень минулого Малоросії та підготовку 

систематичної історії України, по-друге, праця довела зв’язок української 

історії з історією Російської держави324.  

Н. О. Конопка також охарактеризувала дії М. Г. Рєпніна щодо 

українського панства, наголосивши, що князь «як генерал-губернатор 
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намагався репрезентувати ці суспільно-політичні й економічні інтереси 

українських дворян, але водночас намагався посилити їх відповідальність перед 

законом»325. 

Отже, історіографічний контент ХІХ – початку ХХІ ст. засвідчує, що 

М. Г. Рєпнін своїми активними діями, постійними клопотаннями як перед 

вищим чиновництвом, а далі і перед імператором сприяв, з одного боку, 

завершенню давньої справи про юридичне оформлення права української 

шляхти на великоросійські чини і таким чином, завершив процес інтеграції 

Лівобережної України в склад Російської імперії, урівнявши її соціальну 

структуру з імперською. З іншого – діяльна участь у справі історичного 

обґрунтування права української шляхти на спадкове дворянство показала не 

лише щире прагнення М. Г. Рєпніна задовольнити інтереси своїх підданих та 

піднести авторитет влади в провінції, але і його повагу до історії, звичаїв, 

героїчних сторінок та національних почуттів українського народу. 

 

3.3. Політика М. Г. Рєпніна щодо українських козаків в 

історіографічному наративі 

 

Епістолярна спадщини М. Г. Рєпніна дає змогу розкрити світоглядне 

бачення князя щодо існування в Російській імперії українського козацтва як 

цивільного та військового стану. Справа розпочалася з того, як уже зазначалося 

у 2 розділі, що тогочасні російські чиновники, зокрема міністр фінансів граф 

Д. О. Гур’єв (1810-1823), поставив козаків у дуже складне становище, 

сумніваючись у їхньому праві володіти землею та пільгах на несплату податків. 

Щоб опротестувати заборони міністерства фінансів та обґрунтувати права 

козаків Лівобережної України, М. Г. Рєпнін знову звернувся до історії 
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виникнення козацтва326. У його праці для уряду «Краткая записка о 

малороссийских козаках»327 міститься розділ про права малоросійських козаків 

розпоряджатися їх власністю, де аргументовано опротестовується позиція 

графа Д. О. Гур’єва у цьому питанні. На думку автора, права козаків 

ґрунтуються: «1-е, на первісному заселенні, 2-е, на узаконеннях і привілеях 

Польських, 3-є, на способі приєднання їх до колишньої Вітчизни і на грамотах і 

узаконеннях Російських самодержців»328.  

Опубліковані листи М. Г. Рєпніна інформують про те, що у справі захисту 

прав і привілеїв козацького стану він вступає в гостру полеміку не лише з і 

міністром фінансів Д. О. Гур’євим, а з його наступником графом 

Є.Ф. Канкріним (1823-1844). Це чітко можна простежити в його приватній 

переписці з М. Г. Рєпніним. Даючи характеристику діям міністра фінансів, який 

погодився зменшити податковий тиск на малоросійських козаків тільки тому, 

що був упевнений, що козаки нічого не будуть платити, він вказував, що 

потрібно йому вибити з голови таку думку, яка ґрунтується невідомо на чому. 

Знаючи добре про тяжке матеріальне становище козаків, і голова Державної 

ради та Комітету В. П. Кочубей переконував М. Г. Рєпніна, що з 

малоросійських козаків, навіть із тих, хто знаходиться за межею бідності, 

потрібно постаратися взяти податків стільки, скільки це ще можливо329.  

Даючи відповідь на пропозиції В. П. Кочубея стосовно оподаткування 

козаків, М. Г. Рєпнін доводить, що непомірний податок завдає лише шкоду, 

оскільки може привести до заворушень серед спокійних за характером козаків. 

Натомість він запропонував задля добробуту і спокою козаків провести 

адміністративну реформу, яка надасть їм захисників, більш доступних, і 

позбавить їх контролю з боку казенної палати. На його думку, лише створення 

                                         
326Письмо малороссийского воєнного губернатора, князя Н. Г. Репнина, к графу 

В.П. Кочубею. Чтения в Императорском обществе истории древностей российских при 

Московском университете. 1864. Кн. 2. С.83-84. 
327Репнін Н. Краткая записка о малороссийских козаках. Чтения в Императорском обществе 

истории древностей российских при Московском университете. Кн.2. С.1-46. 
328Там само. С. 7. 
329К историии малороссийских козаков в конце XVIII и в начале XIX века. Кіевская старина. 

Т. 59. № 10-12. С. 143-156. 
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для них особливої контори, подібної до департаменту повітів, дасть змогу 

викорінити зловживання й утиски нижніх земських судів і діючих з ними разом 

«панів»330. 

Заспокойте, будь ласка, міністра фінансів, зазначає В. П. Кочубею в листі 

князь, козаки Полтавської губернії заплатили протягом 1832 р. велику суму в 

2, 313, 347 рублів, 30 к., тобто вдвічі більше, ніж вони заплатили в 1831 р.»331. 

«Захищаючи інтереси малоросійських козаків, можливо, дуже гаряче, на думку 

столичного начальства, я не їх єдиних маю на увазі, але загальний добробут 

імперії»332, – підсумовує відповідно генерал-губернатор. 

Проте, незважаючи на вперті дії князя у справі захисту прав 

малоросійських козаків, його висловлювання та пропозиції, в центральних 

органах влади на них не погоджувалися, і подальші розпорядження уряду, за 

словами В. П. Кочубея, розходилися з поглядами М. Г. Рєпніна333. Так, у 1832 р. 

Сенат прийняв рішення звільнити у 1833 р. від рекрутського набору на 1834 р. 

козаків, з яких укомплектовували армійські кавалерійські полки, у зв’язку із 

тяжким матеріальним становищем їхніх родин. Насправді, як відомо з листа 

князя М. Г. Рєпніна, цей указ лише на папері задовольняв потреби козаків, 

оскільки заміст в набору нових людей на службу зачислялися і раніше 

сформовані вісім полків, які розраховували повернутися після закінчення 

польської кампанії 1831 р. додому. Поряд з цим приймалися різні заходи, щоб 

взяти з малоросійських козаків якнайбільше доходів у казну, зокрема, уже  

18 січня 1833 р. Сенат видав наказ про обкладення козаків, які звільнилися із 

військової служби у відставку, «податком на право продажу вина»334.  

Крім того, оприлюднена переписка князя з вищим чиновництвом 

розкриває поточну політику щодо козаків. Зокрема, як засвідчують листи, для 

виявлення платоспроможності всіх станів Малоросії, і в тому числі козаків, 

                                         
330К историии малороссийских козаков … С. 151. 
331Там само. С. 151. 
332Там само. С. 152. 
333Там само. С. 153. 
334Там само. С. 154.  
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влітку 1833 р. планувалося провести генеральну ревізію. Задля цього 16 червня 

1833 р. був виданий маніфест про новий народний перепис населення. А 

21 червня 1833 р. князь отримав рескрипт про проведення нового перепису 

малоросійських козаків на нових умовах, за якими чітко вказувався майновий 

та земельний статок козака з тим, щоб негайно зібрати нові податки та провести 

набір козаків на військову службу. З метою уникнення протистояння з боку 

малоросійського козацтва, указом від 12 жовтня 1833 р. дозволялося відставним 

солдатам із козаків переселятися сім’ями у Кавказьку область, причому для 

заохочення була обіцяна така пільга: «Із числа синів відставних солдатів 

вважати козаками всіх тих, хто народжений на ділянках землі, хто за межами їх 

ділянок, залишатися у званні військових кантоністів»335.  

Один із перших, хто дав оцінку стосункам генерал-губернатора з 

українськими козаками, був М. О. Стороженко336. Високо оцінюючи 

адміністративні якості М. Г. Рєпніна, дослідник підкреслював, що призначені 

ним голови волосних правлінь зобов’язані були не лише своєчасно 

забезпечувати сплату податків та здійснювати контроль за козацьким 

землеволодінням, але й підтримувати благоустрій, опікуватися сім’ями, які 

втратили годувальників. Про свою діяльність контора надсилала звіти 

малоросійському губернатору та в міністерство фінансів. Як зазначав 

М.О. Стороженко, всі інструкції про посадові обов'язки складав і редагував 

генерал-губернатор337.  

І. Ф. Павловський також залишив чимало джерельного матеріалу щодо 

взаємин генерал-губернатора й українських козаків. Зокрема, дослідник 

засвідчує, що тяжке становище малоросійського козацтва та відмова уряду 

змінити політику у цьому питанні спонукає М. Г. Рєпніна 31 липня 1831 р. 

вкотре звернутися з листом до імператора Миколи І., в якому він просить 

                                         
335К историии малороссийских козаков в конце XVIII и в начале XIX века. Кіевская старина. 

Т. 59. № 10-12. С. 155-156. 
336Стороженко Н. В. К истории малороссийских козаков в конце XVIII и в начале XIX века. 

Кіевская старина. 124-156; Кн. 6. С. 460-483. 
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пом’якшити податковий тиск на малоросійських козаків, мотивуючи тим, що 

неврожайні роки не дають змоги їм повною мірою виконувати свої 

зобов’язання перед державою. Зі змісту листа очевидно, що М. Г. Рєпнін був 

переконаний у тому, що непомірні податки дають лише негативні результати: 

призводять до розорення козаків, що спонукає їх до неправомірних дій та 

створює ситуацію загального незадоволення населення діями уряду338.  

Досліджував взаємини князя з козаками й полтавський історик 

І. Ф. Неутрієвський. Свої розвідки він публікував у працях полтавської 

губернської комісії. Так, в 1916 р. ним було оприлюднено архівну справу про 

переселенців під назвою «Одна из мер борьбы с голодом в 1833 году в 

Полтавской губернии (Архивное дело о переселенцах)»339 за редакцією дійсних 

членів комісії І. Ф. Павловського, А. Ф. Мальцева і Л. В. Падалки. 

Дослідник детально описав дії М. Г. Рєпніна під час неврожайних років. 

Як свідчить вчений, причина, яка спонукала уряд на прийняття рішення про 

переселення козаків у Кавказьку область, – це неврожайний рік у Полтавській 

та Чернігівській губерніях, який міг призвести до значних демографічних втрат 

серед населення. Тому на початку червня 1833 р. міністр дає розпорядження 

про переселення козаків у Кавказьку область з метою створення там козацьких 

військ. Проте безграмотні дії уряду призвели до непередбачуваних наслідків, 

адже переселення не було узгоджено з Кавказькою областю, яка не могла 

прийняти у себе такої кількості людей (6. тис. 190 осіб різної статі), оскільки 

сама потерпала від неврожаю340. Унаслідок таких подій переселенці 

залишилися без засобів до існування, адже усе нажите за роки попередньо було 

розпродано за безцінь. Відповідальність за вирішення долі такої кількості 

людей центральні органи влади переклали на місцеві органи влади.  

                                         
338Павловский И. Ф. К истории полтавського дворянства 1802-1902 г.: Очерки по архивным 

данным с рисунками. Полтава: Элект. типограф. Торгового дома И. Фришберга, 1907. Т. 2. 

303 XVII. С. 248-249. 
339Неутриевский И. Одна из мер борьбы с голодом в 1833 году в Полтавской губернии 

(Архивное дело о переселенцах). Тр. ПГУАК здано под редакцией действительных членов 

комиссии И. Ф. Павловского, А. Ф. Мальцева и Л. В. Падалки. 1916. Вып. 14. 
340Там само. С. 46-47. 
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І. Ф. Неутрієвський переконаний, що М. Г. Рєпнін у цій ситуації почав 

діяти злагоджено і швидко, зокрема, через полтавського цивільного 

губернатора дає розпорядження про розквартирування переселенців у 

заможних козаків та рідні, яким вони мають допомагати по господарству. Уже 

на 14 серпня 1833 р. усі козаки були таким чином розквартировані. Далі князь 

наказав полтавському та чернігівському губернатором закупити продукти та 

роздати їх переселенцям. Так, полтавський губернатор у доповідній записці від 

8 серпня звітував про виконання наказу генерал-губернатора і видачу 

переселенцям місячної норми продуктів. Чернігівський губернатор теж виконав 

наказ генерал-губернатора, видавши кожному предводителю повіту 

5 тисяч руб. для закупівлі жита та пшениці341. Проте внутрішніх засобів було 

недостатньо для підтримки переселенців, тим більше, що невідомо було, коли 

буде виданий наказ про дозвіл переселятися на Кавказ. 

За таких обставин, наголошує І. Ф. Неутрієвський, М. Г. Рєпнін 

звертається до імператора з проханням використати кошти для допомоги 

переселенцям із продовольчого капіталу. Паралельно він видав наказ зібрати 

інформацію про те, яка кількість переселенців дійсно потребує дотацій, на який 

час потрібна допомога і яка сума продовольчого із капіталу може бути 

використана ними. Отримавши дозвіл від міністра фінансів про використання 

продовольчого капіталу, генерал-губернатор наказав скласти списки потерпілих 

від переселення для міністерства. На 24 жовтня 1833 р. відомості про 

переселенців, які потребують продовольчих дотацій були повністю складені і 

направлені на розгляд у міністерство342.  

З метою дотримання порядку серед переселенців генерал-губернатор дає 

розпорядження земським виконавцям наглядати, щоб серед них не було 

п’янства та безробіття, і кожного місяця рапортувати про їхнє становище. У 

цілому, констатує дослідник, упереджувальні дії М. Г. Рєпніна щодо 

переселенців-козаків центральні органи влади визнали задовільними, про що 
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повідомив 5 грудня 1833 р. міністр внутрішніх справ граф Д. Н. Блудов (1832-

1839) М. Г. Рєпніну343.  

Значно доповнює характеристики взаємин М. Г. Рєпніна з козаками 

імперський історик, професор російської історії в Імператорському історико-

філологічному інституті С. М. Середонін, який детально описав дії князя щодо 

козаків під час їх переселення 1820 р. на південь. Зокрема, дослідник вказує, 

що центральні органи влади не брали на себе ніяких матеріальних зобов’язань 

щодо переселення козаків. Цим питанням мав займатися генерал-губернатор. У 

зв’язку з цим переселення 1820 р. було надзвичайно важким для козаків, які, 

залишивши насиджені місця восени, до зими не встигли дістатися до нового 

місця проживання. Тому на ім’я Комітету міністрів надійшли скарги від 

3 тис. осіб, що змусило М. Г. Рєпніна визнати помилки, адже козакам було 

заборонено продавати свої землі до того ж з них було взято недоїмки344.  

Увагу цьому аспекту приділяє і Д. І. Дорошенко. Ним було зібрано 

чимало джерельного матеріалу, у якому засвідчується прихильність 

М. Г. Рєпніна до козацького питання. Як зазначає дослідник, 4 жовтня 1831 р. у 

листі «Объ обращеніи малороссійскихъ козаковъ къ первобытному ихъ 

воинственному состоянію» він знову звертається до Миколи І, але вже з 

пропозицією повернути «малоросійських» козаків до військового статусу. 

Вказуючи на повну їхню готовність повернутися до військового статусу, і про 

своєчасність такої реформи, князь намагається переконати царя перспективою, 

що тоді «на стражі у Дніпра стояв би проти легковірного польського народу 

військовий народ», і нагадує, з яким бажанням у 1812 р. українські козаки 

сформували на заклик уряду добровільно кілька полків, оскільки їм було 

обіцяно постійний статус малоросійських полків. На переконання вченого, з 

подачі М. Г. Рєпніна урядова політика дещо полегшила становище козаків, це 

відбиває наказ імператора, опублікований 25 червня 1832 р., із підтвердженням 
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заборони відчужувати козацькі грунти, установленням норми річного податку 2 

руб. з кожної ревізької душі, включаючи 55 коп. на право продажу горілки «в 

домах своїх», крім цього, установлено щорічний набір по п’ять душ із тисячі 

для укомплектування армійських кінних полків на 15 років служби345. Також 

Д. І. Дорошенко дослідив участь відомого українського громадського діяча 

І. В. Капніста у допомозі написання М. Г. Рєпніним «Проекту реформування 

козаків малоросійських»346. 

Свої рефлексії щодо дискусії М. Г. Рєпніна з В. П. Кочубеєм залишив 

З.Є. Когут. На його переконання, В. П. Кочубей був яскравим представником 

зрусифікованої шляхти, яка асимілювалася в імперському середовищі. Тому 

пришвидшення процесу знищення всіх особливостей, які відрізняли Малоросію 

від решти імперії, вважав за свій обов’язок347. Висловлюючись щодо ставлення 

до малоросійського козацтва, він вказував, що потрібно якнайшвидше 

асимілювати їх з іншими податними станами в державі, знищити навіть натяки 

на їхні давні традиції348. Проте, далі наголошує вчений, клопотання та подані до 

центрального уряду проекти М. Г. Рєпніна про збереження козаків як окремого 

стану Малоросії знайшли часткове вирішення лише у 1833 р. Щоб 

унеможливити переведення козаків на державних селян, створюється Головна 

господарська контора для малоросійських козаків, яка відала їхніми 

справами349.  

Ретельно вивчила взаємини козаків з генерал-губернатором і 

В.С. Шандра. Дослідниця відзначає, що свідченням поваги генерал-губернатора 

як до національних почуттів, так і до інтересів всіх станів Малоросії стала 

справа, що стосувалася прав малоросійських козаків. На початку ХІХ ст. вона 

вже дозріла і постійно дошкуляла як генерал-губернатору, так і центральним 

                                         
345Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту ім. 

М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 102. 
346Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський ... С. 102. 
347Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-

1830. Київ: Основи, 1996. С. 261. 
348Там само. С. 1. 
349Там само. С. 246. 
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органам влади. Її зміст полягав у тому, що, з одного боку, малоросійські козаки 

були потрібні під час військових дій, про що свідчить урядовий іменний указ 

від 25 серпня 1818 р. та 10 грудня 1819 р. про сформування 15 полків під час 

війни 1812 р. для оборони вітчизни. За таку готовність імператор звільняв їх від 

рекрутської повинності і сплати податків, крім подушного (4 руб.), котрий 

вводився, починаючи з 1816 р.350.  

З іншого боку, у мирний час козацтво як стан не вписувалося в соціальну 

структуру Російської імперії. Після закінчення бойових дій уряд поновлював 

звичний рекрутський набір і залишав сплату подушного податку в 

попередньому обсязі. У другому законі йшлося про зрівняння козаків з 

державними селянами у сплаті оброчного окладу351. Таким чином, уряд 

намагався розв'язати проблему козацького малоземелля, а також забезпечити 

Росію вирощеним козаками хлібом, бо вона переживала неврожайні роки352.  

Отже, на думку В. С. Шандри, політика уряду стосовно козаків 

знаходилася у дуже запущеному стані та потребувала негайного вирішення. У 

зв’язку з цим на початку 1820-х рр. відбулася зміна у ставленні М. Г. Рєпніна до 

козацтва. Вперше це проявилося, коли він намагався захистити козацькі родини 

«от излишнего притязания» казенних палат, коли йшлося про земельні їхні 

справи»353.  

На переконання В. С. Шандри, саме за сприяння М. Г. Рєпніна 17 січня 

1834 р. був вироблений та схвалений імператором статут, за яким губернатор 

мав опікуватися малоросійськими козаками через губернські і повітові 

«присутствія». У цивільних справах козаки зберігали станові привілеї у 

правовому відношенні, а військові справи розглядав карний суд, за рішенням 

якого винного могли позбавити стану і зарахувати в солдати. Головна 

господарська контора знаходилася у Полтаві і підпорядковувалася міністерству 

                                         
350Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 125. 
351Там само. С. 125. 
352Там само. С. 125. 
353Там само. С. 126. 
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фінансів та малоросійському генерал-губернатору. Управління складалося з 

голови і трьох радників. На посаду керівника контори або попечителя був 

призначений чиновник з особливих доручень – князь Г. О. Баратов, який 

служив при генерал-губернаторові. Генерал-губернатор мав право призначати і 

звільняти радників: секретаря, бухгалтера і землеміра. Управлінські функції 

контора здійснювала через попечительства та волосні правління, створені в 

місцях, де компактно проживали козаки. Головною метою діяльності контори 

було «привесть в известность козаков и их промыслы, чтоб они платили все 

повинности и платежи и ограждать козаков от обид»354 та сприяти збереженню 

козацької земельної власності, контролювати перехід козаків до інших станів та 

вести статистику кількості, майна, рекрутської повинності.  

Крім того, зазначає дослідниця, М. Г. Рєпнін і автором рекомендацій про 

щорічні перевірки посімейних козацьких списків, які здійснювали особливі 

чиновники. Вони регламентували майновий стан козацьких родин. Подібні 

інструкції регулювали порядок набирання козаків для військової служби та 

чітко визначали розмір податків та натуральних повинностей для кожної 

родини, причому господарю видавалася відповідна довідка. Свою діяльність 

Головна господарська контора розпочала у серпні 1834 р., а завершила 

передачею справ Управлінню державних маєтностей 1839 р.355. 

Дослідниця Н. О. Конопка вважає, що саме клопотання про лівобережне 

козацтво стало однією з головних причин звинувачення М. Г. Рєпніна у 

своєрідному сепаратизмі, а згодом і його відставки з посади малоросійського 

генерал-губернатора в 1843 р., оскільки створення боєздатної військової 

одиниці – козацького війська – ламало централістські плани Російської імперії. 

Вчена наголошує, що у своїх клопотаннях до центрального уряду та імператора 

Миколи І князь М. Г. Рєпнін неодноразово доводив легітимність юридичного 

статусу українських лівобережних козаків, яка була підтверджена давніми 

грамотами, а також турбувався про покращення економічного становища 

                                         
354 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство …. С. 78. 
355 Там само. С. 78.  
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козацького прошарку, добре усвідомлюючи, що козацтво як досить потужна 

суспільна верства зможе дати для держави економічні та військові вигоди356. 

Отже, огляд історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. засвідчує, що 

М.Г. Рєпнін, постійно доводячи до відома імператорів Олександра І, далі 

Миколи І та уряду проблеми малоросійського козацтва та свої пропозиції щодо 

їх вирішення, не лише загострив стосунки з високоповажними урядовими 

чинами, але й нажив серед них чимало ворогів. Проте його активні дії дали і 

позитивні результати, сприяли покращенню становища козацтва, що знайшло 

своє відображення у наказі від 17 січня 1834 р. про правила управління 

українськими козаками, складеними за проектом М. Г. Рєпніна. 

 

3.4. Ставлення М. Г. Рєпніна до кріпосних селя: історіографія 

 

В оприлюдненій дослідником А. С. Лашкевичем промові М.Г. Рєпніна, 

виголошеній перед полтавським і чернігівським дворянством 1818 р., 

зафіксовано, що князь відрізнявся ліберальним, як на той час, ставленням до 

кріпосних селян, а також всілякими методами намагався поліпшити їхнє 

життя357. Проте промова засвідчила не лише антикріпосницькі переконання 

М. Г. Рєпніна, але й неготовність суспільства до радикальних змін у соціальній 

сфері Російської імперії. 

Ліберальний погляд щодо кріпосних селян для М. Г. Рєпніна мав не лише 

риторичне значення, але й підтверджувався низкою проектів, які дали змогу 

підтримати його підданих у важкий період. Цей факт підтверджують низка 

дослідників імперського періоду. Зокрема, краєзнавець Н. Добротворський один 

із перших у журналі «Кіевская старина» опублікував інформацію про 

злагоджені дії генерал-губернатора М. Г. Рєпніна під час неврожаю 1833 р., 

завдяки яким вдалося уникнути величезних жертв серед селянства. За 

                                         
356Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 98. 
357Лашкевич А. С. Речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н.Г. Репнина к дворянству 

Черниговской и Полтавской губернии. Кіевская старина. 1887. Кн. 1. С.172-177. 
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свідченням дослідника, губернатор розподілив урядову позику поміщикам для 

закупівлі зерна, щоб забезпечити хлібом селянські родини. А також постановив, 

що якщо використання коштів буде не цільове, а піде на придбання предметів 

розкоші чи власне господарство, маєток власника брати під опіку. Князь 

призначив державних комісіонерів, які спеціально виїжджали в сусідні губернії 

(Курську, Орловську), і навіть до Туреччини, де закуповували хліб, який потім 

продавали голодуючим358.  

Чимало інформації щодо піклування про кріпосних селян генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна було оприлюднено в періодичному виданні «Чтения 

в Императорском обществе истории и древностей российских». Так, у розвідці 

«Отношение молороссийского военного губернатора князя Репнина к 

маршалкам дворянства о крестьянах» (1874) зафіксовано, що 16 серпня 1830 р. 

М. Г. Рєпнін видає розпорядження предводителю дворянства Зіньківського 

повіту вжити заходів щодо дотримання поміщиками обов’язків стосовно селян. 

У розпорядженні вказувалося, що, на переконання князя, випадки 

розслідування розправи селян над поміщиками переконують його лише в тому, 

що винні у цьому самі поміщики, які або жорстоко ставилися до селян, або 

примушували їх тяжко працювати, або розпустилися безмірно, це підтверджує 

вбивство Салогуба, яке виявило, що останній відібрав у них землю та 

примушував непомірно працювати на себе. Це примушує мене, далі вказував 

князь, довести до відома маршалків дворянства обов’язок, який покладаю на 

них з поясненням височайшого наказу, і тому я пропоную Вашій високості 

вести постійний нагляд у вашому повіті за ставленням поміщиків до їхніх 

селян, і якщо хто-небудь буде помічений Вами у незаконних діях, у такому 

випадку наказувати за правом, Вам наданий, без всіляких послаблень, щоб 

надалі уникнути від цього безпорядків; мені доповідати про все з відкритістю і 

правдою»359. 

                                         
358 Добротворский Н. Голод в Полтавщине в 1833. 1834 гг. и меры, принятые против него. 

Кіевская старина. 1866. Кн.1. С. 583-584 
359Отношение молороссийского военного губернатора князя Репнина к маршалкам 

дворянства о крестьянах. Чтения в Императорском обществе истории древностей 
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Підтверджує клопотання щодо кріпосних селян і вчений І. С. Лістовський 

у праці «Князь Миколай Григорьевич Репнин. Его всеподданейшее 

представление государю Миколаю Павловичу о рассрочке недоимки 

помещичьим крестьянам малороссийских губерній»360. Дослідник відзначає 

щире прагнення генерал-губернатора покращити становище українських 

посполитих. 

Відомо, що генерал-губернатор проводив прискіпливі розслідування 

причин самогубств селян361. У праці І. Ф. Павловського наведено факт, коли 

самогубство 12-річного хлопчика в маєтку генерала Сталя примушує 

М. Г. Рєпніна провести таємне розслідування про становище селян у цьому 

маєтку362. За свідченням І. Ф. Павловського, не залишалися поза увагою 

М. Г. Рєпніна і випадки утисків селян, які, врешті, призводили до розправи над 

управляючими маєтків або до селянських бунтів. Такі випадки він брав під 

особистий контроль, наказуючи провести ретельне розслідування з виявленням 

першопричин. Винні завжди жорстоко каралися. Так, коли в маєтку поміщика 

Гриневича було вбито управляючого, М. Г. Рєпнін наказав взяти останнього під 

арешт і відмовився відпустити навіть тоді, коли на його захист став 

предводитель дворянства В. Лукашевич. У відповідь на його прохання князь 

написав: «Я не можу і за своїм обов’язком, і за совістю послабити строгість 

міри, яка вжита мною за цією справою, бо там, де жорстокістю і виснаженням 

власників або послабленням їх до управляючого довела селян до рішучості 

здійснити холоднокровне вбивство, там виправдання про незнання поміщиком 

суті справи є слабким доказом і не приймається. Виснажений вигляд і стан 

                                                                                                                                       
российских при Московском университете. 1874. Кн. 2. С. 46-48. 
360Листовский И. С. Князь Миколай Григорьевич Репнин. Его всеподданейшее 

представление государю Миколаю Павловичу о рассрочке недоимки помещичьим 

крестьянам малороссийских губерний. Кіевская старина. 1889. Кн.1. С. 217- 221. 
361Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 38. 
362Там само. С. 9. 
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селян не могли приховатися, і, знаючи це, він не запобігав жорстокості, то не 

означає це, що поведінка управляючого була з його відома і згоди»363.  

С. М. Середонін також підтверджує професійну компетентність 

М. Г. Рєпніна у вирішенні проблеми з неврожаєм у 1832 р. У зв’язку з 

недородом, пише він, у Чернігівській губернії М. Г. Рєпнін заздалегідь 

звертається в Комітет міністрів з проханням надати допомогу в 100 тисяч. руб. 

Гроші були виділені, але не витрачені, оскільки вдалося уникнути небезпеки364. 

Щоб володіти повною інформацією про масштаби лихоліття, князь особисто 

об’їхав Полтавську губернію. Швидко одержавши дані про кількість уражених 

голодом господарств, уряд дозволив виділити кошти з продовольчого запасу 

для ліквідації його наслідків. Так, у рапорті М. Г. Рєпніна до Комітету міністрів 

вказувалося, що у зв’язку з тяжким становищем Полтавської губернії 436 тисяч 

чоловік не мають засобів до існування, тому він просив 186 тис. руб. для 

допомоги голодуючим365. У відповідь на вперті запити генерал-губернатора 

імператор наказав: « …негайно розглянути в Комітеті міністрів і визначити, 

яким чином допомогти, і негайно доповісти мені»366. Визнавши становище 

Полтавської губернії тяжким, Комітет міністрів постановив негайно виділити 

2 млн. руб. на заготівлю 100 тисяч. четв. хліба для державних селян і 1 млн. для 

кредиту поміщикам367.  

Звернув увагу на прихильне ставлення М. Г. Рєпніна до кріпосних селян і 

П. О. Майков. На його думку, особливо переймався М. Г. Рєпнін за підданих 

своїх губерній під час неврожаїв у 1820 р., а також при страшному голоді 

1833 р. Вжиті ним оперативні заходи врятували від голодної смерті тисячі 

селян та допомогли швидко ліквідувати наслідки голоду. Так, за його 

                                         
363Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 
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Петербург.: Издание Комитета министров, 1902. Т. 2. Ч. 2. Комитет министров в 

царствование императора Николая Первого (1825 г., ноября 20 1855 г., февраля 18). С. 176. 
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клопотанням були виведені війська із губерній, які постраждали від голоду, 

населення їх було відпущене, селянам роздана значна кількість хліба368.  

Значно доповнює позитивні характеристики М. Г. Рєпніна у ставленні до 

кріпосних селян і Д. І. Дорошенко. За його словами, у зв’язку з неврожаєм 

1831 р. значно погіршилося і без того тяжке становище селян-кріпаків. Це 

спонукає М. Г. Рєпніна 31 липня 1831 р. звернутися до царя Миколи І з листом, 

в якому він просить дозволити подарувати селянам-кріпакам полегшення в 

податках. Особливу увагу він акцентував на «тяжкий стан малоросійського 

населення», і зазначав, що «примушення місцевого начальства до сплати 

податків, непосильних із можливостями населення, а тим більше недоїмків за 

роки неврожайні і спільних нещасть, породжують незадоволення урядом»369. 

В. Б. Свербигуз також вважає, що одним із священних обов’язків для 

генерал-губернатора було піклування про бідних селян. Його дуже дратувало 

несправедливе, грубе ставлення до селянства з боку поміщиків. Тому такі 

випадки князь особисто розслідував і винних жорстоко карав. У праці 

дослідника описаний випадок, коли селяни оскаржили дії свого поміщика 

поручика Флорінського як зловживання владою за те, що він привласнив їхніх 

двох волів. Цим розслідуванням зацікавився М. Г. Рєпнін, визнавши його 

злісним, наказав взяти поміщицький маєток під опіку. У результаті поміщик 

змушений був переїхати до іншого маєтку в Херсонську губернію370. Також 

В. Б. Свербигуз звернув увагу, що у 1818 р. малоросійський губернатор у 

зверненні до царя Олександра І пише: « …вважаю одним із своїх священних 

обов’язків опікуватися долею селян. У багатьох поміщиків, які не піклуються 

про добробут своїх підлеглих, відібрано управління маєтками, які передано під 

                                         
368Майков П. Репнин-Волконский Николай Григорьевич. Русский биографический 
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опіку. За тиранські вчинки деяких із них віддано до карного суду, вони 

утримуються в ув’язненні»371.  

Підтверджує оперативність та професіоналізм М. Г. Рєпніна у діях під час 

неврожайних років В. С. Шандра. Як зазначає вона, за наказом генерал-

губернатора були встановлені тверді ціни на хліб та його перевезення, 

заборонялося винокуріння із зерна, скасувався рекрутський набір. Звіт 

М. Г. Рєпніна про оперативні заходи, вжиті щодо ліквідації наслідків неврожаю 

1834 р., були цілком схвалені Миколою І372.  

Свою оцінку діям М. Г. Рєпніна щодо ставлення дворянства до кріпосних 

селян подано в монографії Н. О. Конопки, яка зазначила, що князь відстоював 

позицію, «що саме дворянський прошарок має взяти на себе відповідальність за 

селянина, а звідси й за державний добробут»373. 

Отже, історіографічний огляд проблеми щодо ставлення М. Г. Рєпніна до 

кріпосних селян засвідчив, що для генерал-губернатора одним з священних 

обов’язків було піклування про кріпосних селян. У стосунках з селянами він 

проявив себе як захисник їхніх прав та гідності. Це чітко проявилося у його 

промові, виголошеній перед полтавським та чернігівським дворянством 1818 р., 

в якій він закликав до рівного та гуманного ставлення до селян. Надалі його 

піклування про селян виявлялося у справах розслідувань побиття селян, 

жорстокого ставлення до них з боку поміщиків, які за доведенням вини 

жорстоко каралися. Крім того, оприлюднені матеріали неврожайних років 1833-

1834 рр. засвідчують професійність генерал-губернатора у використанні 

оперативних механізмів, які дали змогу швидко подолати наслідки неврожаїв та 

вберегли кріпосних селян від голодної смерті. 
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3.5. Дослідники ХІХ – початку ХХІ ст. про політику генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна щодо купців, євреїв, німецьких колоністів 

 

Дотримуючись принципів гуманізму і врегульованої політики стосовно 

основних суспільних станів (панства, козаків, селян), М. Г. Рєпнін як генерал-

губернатор Лівобережної України вважав за свій обов’язок дбати про інтереси і 

тих підданих, які складали меншість серед населення і користувалися 

обмеженими правами. До неосновних станів Лівобережної України відносилися 

купці, єврейські шинкарі та німецькі колоністи.  

Дослідники ХІХ – початку ХХІ ст. зібрали, систематизували та 

оприлюднили чимало інформації про політику генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна щодо купців, євреїв, німецьких колоністів. 

Як зафіксовано в історіографічних студіях ХІХ – початку ХХ ст., значну 

увагу у внутрішній політиці М. Г. Рєпнін приділяв вирішенню єврейського 

питання, оскільки останні становили значний відсоток населення його губерній. 

Зокрема, за даними перепису 1802 р., лише в Полтавській губернії проживало 

близько 5 тисяч євреїв374.  

Опубліковані в «Чтениях …» записка міністра фінансів Є. Ф Канкріна та 

відповідь на неї М. Г. Рєпніна дають змогу встановити, що єврейське питання 

для генерал-губернатора було дошкульною проблемою, оскільки на початку 

століття переважна більшість євреїв проживала в невеликих містах, селах та 

хуторах, які знаходилися поблизу важливих торговельних сполучень, де вони 

розміщували свої шинки. Окрім шинкування, євреї утримували винні відкупи, 

пошти, займалися постачанням провіанту для військ, будівництвом казенних 

будинків, орендою поміщицьких та козацьких маєтків. Чимало з них були 

власниками млинів, займалися рибною ловлею. Завдяки підприємницькій вдачі 

у руках євреїв сконцентрувалися всі промисли та торгівля в Україні. Не маючи 

альтернативи, жителі Лівобережної України, а це переважно селяни та козаки, 
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черте оселости. Труды ПГУАК. Полтава, 1908. Вып.5. С. 7. 
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брали у євреїв грошові та хлібні позики під величезні відсотки, яких не могли 

вчасно погасити, і це призводило до розорення їхніх господарств375.  

За перевіреними даними М. Г. Рєпніна, користувалися посередництвом 

євреїв у комерційних справах і поміщики, оскільки більшість із них не мали ні 

хисту, ні бажання займатися торгівлею. Тому нерідко «посередництво» євреїв 

оберталося для поміщиків розоренням їхніх господарств. Адже серед євреїв 

було чимало таких, які наживали собі статки шляхом шахрайства. Тому від 

такої комерції більше було не користі, а збитків та нарікань376. 

Як зазначає далі М. Г. Рєпнін, у місцеві суди писалися численні скарги, у 

яких наводилися факти шахрайства євреїв. Проте дуже часто заздалегідь 

куплені грошовим хабарем чиновники не давали законного ходу справам, тому 

до суду скарги населення не доходили, а якщо вже і доходили, то вирок був не 

на користь ошуканих. Чималі бариші євреї отримували за виготовлення і 

контрабанду спиртних напоїв, а також за торгівлю фальшивими асигнаціями377.  

М. Г. Рєпнін доводить до відома міністра і про скарги на євреїв купців, які 

були не задоволені тим, що останні складали їм значну конкуренцію під час 

сезонних ярмарків. Природно, що населення купувало більш дешеві товари у 

євреїв і, таким чином, збивало ціни на ходові товари місцевих купців. 

Заплативши податок та отримавши дозвіл на ведення торгівлі, купці не могли 

продавати дешево свої товари, тому зазнавали чималих збитків. У свою чергу 

євреям, які не мали постійного місця проживання і тому не платили ніяких 

зборів, було вигідно продавати товари дешевше. Тому дуже часто купецтво 

того чи іншого міста зверталося до місцевої влади з проханням не допускати у 

місто під час ярмарків подорожуючі єврейські каравани з товарами. 

М. Г. Рєпнін був добре обізнаний з діяльністю євреїв і чітко усвідомлював, що 

від такої комерції більше шкоди, чим користі. Щоб їхня діяльність, за словами 
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генерал-губернатора, не сприяла «соблазну, разврату и разорению поселян», 

князь видає закон про переселення євреїв, які займаються позиками і 

шинкуванням, з сіл до містечок, а в селах з дозволу казенних палат оселялися 

лише євреї-хлібороби378 .  

Такий жорсткий підхід до вирішення цього питання викликав обурення 

не лише у євреїв, але й у міністра фінансів Є. Ф. Канкріна, який за 

походженням був теж євреєм і тому всіляким чином захищав останніх, 

стверджуючи, що користі від проживання євреїв у селах більше, ніж шкоди, до 

якої апелював М. Г. Рєпнін. Зокрема, у своїй записці на ім’я М. Г. Рєпніна він 

звертав увагу на те, що євреї просто необхідні в селах, оскільки завдяки 

їхньому посередництву в сільській місцевості розвивається торгівля і промисли. 

Вони виступають посередниками у збуті сільськогосподарської продукції і цим 

допомагають поміщикам – переконував він М. Г. Рєпніна. Корисними вони є і 

для селян, оскільки надають їм позики і тим самим спонукають останніх до 

заняття торгівлею. А те, що деякі євреї займаються шахрайством у селі, то це їм 

не завадить робити в місті. Які переваги має міська поліція перед земською для 

їх переслідування?379 – запитував Є. Ф. Канкрін. 

Першим, звернув увагу та упорядкував чимало джерельного матеріалу 

про життя євреїв на території Полтавської та Чернігівської губерній 

І. Ф. Павловський. Цей аспект проблеми дослідник оприлюднює спочатку в 

праці «Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками)», 

справедливо зазначивши, що у зв’язку із заступництвом міністра фінансів 

попередні заходи М. Г. Рєпніна були безрезультатні, порушуючи закон про 

переселення, євреї продовжували проводити незаконні торгові операції в 

селах380.  

У 1908 р. він публікує нове дослідження, присвячене єврейському 

питанню, під назвою «Статистика еврейского населения в Полтавской губернии 
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со времени ее учреждения о черте их оселости»381. За інформацією вченого, 

найбільше євреїв проживало в місті Кременчуці, яке розташовувалося на 

великій пароплавній річці. Завдяки єврейському населенню та вдалому 

географічному розташуванню у місті жваво розвивалася торгівля і комерція. 

Також І. Ф. Павловський, використовуючи архівні джерела, констатує 

правильність політики генерал-губернатора щодо євреїв, вказуючи, що євреї 

досить часто порушували закони. Зокрема, наголошує вчений, найбільш 

яскраво це проявилося під час неврожаїв 1820-1821 рр., коли єврейські купці 

монополізували торгівлю хлібом. М. Г. Рєпнін кілька разів звертав увагу 

центрального уряду на ці порушення і вимагав виселення євреїв у містечка382. 

Тому у 1834 р. генерал-губернатор знову підтвердив необхідність дотримання 

попередніх законів щодо виселення євреїв з сіл, при цьому нагадав 

губернаторам про судову відповідальність за невиконання наказу383.  

Зважаючи на постійні клопотання генерал-губернатора щодо вирішення 

єврейського питання перед центральними органами влади, зрештою, 

Олександр І схвалив кілька узаконень 1821 р. і 1822 р., за якими євреїв 

виселяли з сіл у міста, де вони були записані за останньою ревізією і де їхню 

діяльність легше було контролювати. Цей захід швидко знизив ціни на хліб. 

Указом від 29 листопада 1821 р. Комітет міністрів заборонив євреям 

утримувати шинки в Чернігівській губернії, а через півроку, за наполегливим 

клопотанням М. Г. Рєпніна, указом міністра фінансів – і в Полтавській384. 

В. С. Шандра також дала оцінку реформам М. Г. Репніна в соціальній 

сфері. Дослідниця переконана, що вжиті генерал-губернатором заходи щодо 

євреїв-шахраїв поліпшили становище інших груп населення385. 

                                         
381Павловский И. Ф. Статистика еврейского населения в Полтавской губернии со времени ее 

учреждения о черте их оселости. Труды ПГУАК. Полтава, 1908. Вып. 5. С. 229-240.  
382Павловский И. Ф. Статистика еврейского населения ... С. 229. 
383Там само. С. 229. 
384Полное Собрание Законов Российской Империи. Т. XXXVII. 1821. Санкт-Петербург., 

1830. № 28821; Т. XXXVIII. 1822-1823. Санкт-Петербург., 1830. № 29036. 
385Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М. Г. Рєпніна 

(1816-1834 рр. ). Український історичний журнал. 2000. №5. С. 82. 
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На думку Н. О. Конопки, антисемітські погляди М. Г. Рєпніна були 

зумовлені як умовами того часу, так і особливостями державної політики 

імперії в першій половині ХІХ ст. 386. 

Отже, в історіографічних студіях зафіксовано позитивне ставлення до 

жорстких методів, які застосував князь щодо євреїв-шахраїв. Дослідники 

довели, що такий підхід був досить ефективним, оскільки лише так можна було 

контролювати діяльність останніх та частково її легалізувати. Такі заходи 

вплинули на зменшення кількості протизаконних операцій, які проводилися 

євреями. А це, в свою чергу, зменшило потік скарг від жителів Лівобережної 

України в місцеві суди.  

Значну увагу М. Г. Рєпнін приділяв і вирішенню проблем полтавського 

купецтва, яке складало значний відсоток міського населення лівобережних 

губерній. За інформацією М. Ф. Дубровіна, завдяки князю діти купецтва першої 

та другої гільдій отримали право навчатися в Полтавському інституті 

шляхетних панянок, створеному за ініціативою та на кошти його дружини 

Варвари Олексіївни. За його ж сприяння були вироблені правила вступу 

вихованців від купецтва до інституту. Так, згідно з положенням від 17 вересня 

1827 р. могли претендувати на навчання в полтавському жіночому закладі три 

кандидатки з кожної губернії, батьки яких користувалися пошаною 

громадськості та проявили себе на службі387.  

Крім того, зазначає В. С. Шандра, генерал-губернатор підтримав їхнє 

прагнення мати корпоративне право на торгівлю в місті і при обранні своїх 

представників для контролю за торгівлею, зокрема в питанні недопущення 

займатися нею стороннім особам388. А також, наголошує дослідниця, 

обстоюючи їхні інтереси, М. Г. Рєпнін у 1830 р. вжив заходів для 

впорядкування ярмаркової торгівлі в генерал-губернаторстві, встановивши 

                                         
386Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 117. 
387Дубровин Н. Письма главнейших деятелей царствования императора Александра I (с 1807-

1829 г.). Санкт-Петербург.: Тип. АН, 1883. С. 49. 
388Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М. Г. Рєпніна 

(1816-1834 рр. ). Український історичний журнал. 2000. №5. С. 82. 
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єдину для всієї Малоросії таксу на певні товари. Дії М. Г. Рєпніна підтримали 

на місцях, адже він затверджував список товарів, які продавалися відкупним 

способом і доходи з яких витрачалися на міські потреби389. 

Н. О. Конопка також вважає, що купецтво Полтави мало в особі князя 

М. Г. Рєпніна свого захисника. Зокрема, у справі щодо обстоювання свого 

корпоративного права на торгівлю в місті390. Крім того, Н. О. Конопка 

погоджується з думкою З. Є. Когута й В. С. Шандри щодо того, що імперська 

влада сприяла створенню об’єднаного, але етнічно різнорідного класу міщан391. 

Отже, в історичній літературі переважаючою є позиція, що генерал-

губернатор М. Г. Рєпнін підтримав купецтво не тільки у єврейському питанні, 

але й у ряді інших, оскільки розумів значення їхньої діяльності для 

Лівобережної України. Адже саме полтавські купці були перші з тих, хто 

сумлінно платив збори до казни міста. У свою чергу купецтво шанувало 

генерал-губернатора, вважаючи його захисником їхніх прав та привілеїв. 

Особливу увагу приділяв М. Г. Рєпнін і поліпшенню становища 

іноземних колоністів, які були запрошені у 1802 р. центральним урядом із 

Богемії і Моравії для створення суконних підприємств в Україні, оскільки на 

той час на території його урядування не було кваліфікованих спеціалістів, які 

швидко змогли б запровадити виробництво сукна для забезпечення потреб армії 

і мирного населення.  

Одним із перших дослідників, хто звернув увагу на взаємини генерал-

губернатора М. Г. Рєпніна та іноземних колоністів, був історик, краєзнавець, 

член Полтавської губернської вченої архівної комісії В. Є. Бучневич. Зокрема, у 

розвідці «Записки о Полтаве и ее памятниках. Издание второе исправленное и 

дополненное с планом Полтавской битвы и достопремечательностями 

                                         
389Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М. Г. Рєпніна 

(1816-1834 рр. ). Український історичний журнал. 2000. №5. С. 82. 
390Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 113. 
391Там само. С. 114. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
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г. Полтавы» дослідник вказує, що у Полтаві було поселено 54 сім’ї та 41 сім’я в 

Константинограді392.  

За свідченням В. Є. Бучневича, щоб швидко налагодити виробництво 

сукна, іноземним колоністам були надані значні пільги, зокрема звільнено від 

сплати податків на 10 років, військової та цивільної служби. Для частини 

колоністів були побудовані на міських землях будинки з каменю, іншим 

надавалася позика на будівництво будинку та безкоштовні земельні наділи, а 

також позика на придбання худоби близько 300 руб. Далі був куплений 

необхідний для виробництва сукна реманент, вовна. Хоча уряд і дбав про 

створення сприятливих умов праці для колоністів, але вжитих заходів було 

очевидно замало. Однією з головних причин їхнього злиденного становища 

стали надзвичайно занижені ціни на готову продукцію з виробленого сукна. 

Дуже часто, навіть продавши свою продукцію, фабриканти терпіли значні 

збитки393.  

У зв’язку з цим з року в рік їхнє матеріальне становище погіршувалося. 

Зокрема, через 10 років у Височайшому указі, поданому 27 грудня 1818 р. 

міністру внутрішніх справ, вказувалося, що «іноземні сукнарі знаходяться в 

занедбаному становищі»394 – підкреслює В. Є. Бучневич.  

Щоб покращити становище колоністів, вказує далі дослідник, М. Г. Рєпнін 

неодноразово звертається до імператора з клопотанням про виділення 

додаткових коштів на цю справу. Так, на основі його звернень Олександр І 

27 грудня 1818 р. затвердив низку заходів, метою яких було покращення 

їхнього життя. Зокрема, було списано державний борг та передано у власність 

колоністів помешкання з угіддями. Також у їхню власність був переданий увесь 

реманент для виробництва сукна та видано на кожну сім’ю по 100 руб. на три 

роки395.  

                                         
392Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. Издание второе исправленное и 

дополенное с планом Полтавской битвы и достопремечательностями г. Полтавы. Полтава: 

Типо-литография губернского правления, 1902. С. 285. 
393Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее пам’ятниках … С. 287-289. 
394Там само. С. 288. 
395Там само. С. 288. 
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Інструкція, оприлюднена в працях Полтавської губернської архівної 

комісії, була підписана князем 1820 р. і передбачала запровадження елементів 

самоуправління під контролем чиновника, який доповідав генерал-губернатору 

про прохання емігрантів. Іноземним колоністам було надано право продавати 

сукно і вовну казні та займатися ремеслами. Їм було дозволено мати власний 

суд, їхні виборні особи не лише затверджувалися генерал-губернатором, а й, 

згідно з інструкцією, отримували платню від своїх громад, надсилаючи до 

канцелярії правителя Малоросії звітну документацію396.  

Звернув увагу в своїх археографічних розвідках на становище німецьких 

колоністів і І. Ф. Павловський в праці «Немецкие колонии в Полтавской 

губернии в 19 веке (1808-1867)»397. За його інформацією, заходи М. Г. Рєпніна, 

вжиті з метою покращення життя німецьких фабрикантів, не дали вагомих 

результатів. Тому на кінець ХІХ ст. про цей проект центрального уряду 

залишилася лише згадка.  

Висновки до третього розділу. Таким чином, історіографічний наратив 

ХІХ – початку ХХІ ст. дає змогу встановити, що призначений Олександром І, 

військовий губернатор М. Г. Рєпнін, дотримуючись вказівок центру, проводив 

політику подальшої інтеграції Лівобережної України в склад Російської імперії 

з урахуванням інтересів краю і місцевого населення. Будував взаємовідносини 

зі своїми підданими на європейських принципах гуманізму, шляхом 

компромісів. За свій обов’язок вважав дбати про кожного підданого, тому 

спрямовував свої дії на поліпшення становища всіх станів суспільства, у тому 

числі і пригнічених. За допомогою вжитих заходів у соціальній сфері покращив 

становище всіх верств суспільства, сприяв задоволенню їхніх потреб та 

реалізації прав.  

                                         
396Инструкция для внутреннего распорядка и управления иностранных суконщиков, 

поселенных в Полтаве, Константинограде и Кременчуге. Труды ПГУАК. Полтава, 1831. 

Вып. 10. С. 204-215. 
397Павловский И. Ф. Немецкие колонии в Полтавской губернии в 19 веке (1808-1867). Труды 

ПГУАК. 1913. Вып.10. С. 97-215. 

 



155 

 

 

Вчені встановили (І. Ф. Павловський, В. Б. Свербигуз, С. І. Посохов, 

В. С. Шандра, Н. О. Конопка та ін.), що на початку своєї служби у стосунках з 

місцевою шляхтою діяв різко, інколи вдавався до авторитарних методів, 

таємних інтриг у вирішенні питання на свою користь. Проте, як стверджують 

дослідники (І. Ф. Павловський, В. П. Горленко, П. М. Майков, Д. І. Дорошенко, 

В. Б. Свербигуз, В. С. Шандра та ін.), надалі, перейнявшись проблемами краю 

та місцевого населення, у взаємовідносинах з місцевою шляхтою та 

чиновниками діяв шляхом компромісів та залагодження інтересів. Це чітко 

проявилося у справі зрівняння малоросійських чинів з російськими 

дворянськими рангами. Позиція князя у цій справі не збігалася з урядовою 

політикою, яка передбачала входження малоросійської шляхти у дворянство 

лише шляхом служіння в цивільних та військових установах, а не через 

спадковість, та визнавала лише за вищими рангами можливість претендувати на 

спадкове дворянство, а за нижчими – на особисте. У цій справі князь проявив 

себе як цілеспрямований і виважений політик. Завдяки його заходам та 

постійним клопотанням перед Сенатом, а далі і перед імператором українській 

шляхті вдалося реалізувати свої права та підвищити соціальний статус, 

зрівнявшись у правах з дворянськими рангами.  

В історіографічній думці ХХ – початку ХХІ ст. (Д. І. Дорошенко, 

З. Є. Когут, С. П. Дремлюга, А. Є. Атаманенко, В. С. Шандра, П. М. Кралюк) 

утвердилася позиція, що питання обґрунтування права української шляхти на 

великоросійські чини на час урядування М. Г. Рєпніна залишалося одним із 

найактуальнішою, адже попередньо не знаходило позитивного вирішення. 

Однак численні клопотання та звитяги М. Г. Рєпніна навколо нього з часом 

дали немало користі українському суспільству, найголовніша з яких – 

відродження патріотичних почуттів, що вилилося в об’єднання зусиль 

інтелігенції та шляхти у справі відновлення пам’яті про забуту українську 

історію і право, а також збереження українських традицій  

Крім того, дослідники довели, що справа зрівняння української шляхти в 

правах з російськими дворянами, з одного боку, сприяла задоволенню їхніх 
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потреб та внутрішньому спокою, з іншого – наблизила соціальну структуру 

Лівобережної України до загальноімперської, що, таким чином, збігалося з 

планом уряду централізації регіонів та завершення процесу інтеграції 

колишньої Гетьманщини в склад Російської імперії. 

В історіографічному континуумі превілеює позиція, що М. Г. Рєпнін 

проявив себе як дипломат та далекоглядний політик і в справі про права і 

привілеї козацького стану (М. В. Стороженко, І. Ф. Павловський, 

І. Ф. Неутрієвський, С. М. Середонін, Д. І. Дорошенко, З. Є. Когут, В. С. Шандра, 

Н. О. Конопка та ін.). Відстоювання права козаків на спадкове володіння 

землею для генерал-губернатора з самого початку перейшло з поточного 

питання у справу честі і справедливості. Тому він підійшов до її розв’язання як 

професіонал, детально ознайомившись з історією українського козацтва, він на 

документальному матеріалі обґрунтував їхні права та привілеї, а з тим, – і право 

на достойне життя та добробут, доводячи незаперечні істини, що від добробуту 

та дотриманням прав громадян держави залежить її спокій та процвітання.  

На думку низки авторитетних дослідників, діяв у цьому напрямку князь 

цілеспрямовано, системно, зі знанням справи, намагаючись з позицій 

загальнодержавних інтересів показати практичне значення козацтва як 

військової сили в часи, переломні для імперії, при цьому акцентував увагу і на 

важливості козацтва як суспільного стану, який сумлінно виконує обов’язок 

платника податків і, таким чином, сприяє не лише міцності та спокою в 

державі, але й примножує її добробут.  

З метою відстоювання прав козаків князь вступив у гостру полеміку з 

вищим чиновництвом центрального уряду: міністрами фінансів Д. О. Гур’євим, 

Є. Ф. Канкріним, головою Комітету міністрів В. П. Кочубеєм, які пропагували 

офіційну політику стосовно козацтва, вважаючи, що козацтво як стан не 

вписується в соціальну структуру Російської імперії, тому, позбавивши їх 

спадкового володіння землею, а з тим прав та привілеїв, засобів до існування, 

можна зрівняти соціальну структуру Малоросії із загальноімперською. І, таким 

чином, стерти з пам’яті українського народу останню згадку про автономію, яка 
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передусім пов’язувалася із словом «козацтво» та його героїчним минулим. 

Завдяки такій політиці уже 30-х р. ХІХ ст. уряду вдалося здійснити цей задум 

та повною мірою звести права козаків практично на рівень з правами селянства. 

Історіографічний огляд проблеми щодо ставлення М. Г. Рєпніна до 

кріпосних селян засвідчив, що для генерал-губернатора одним із обов’язків 

було піклування про кріпосних селян (А. С. Лашкевич, І. Ф. Павловський, 

І. С. Лістовський, Н. Добротворський, П. О. Майков, С. М. Середонін, 

В. Б. Свербигуз, В. С. Шандра, Н. О. Конопка, П. М. Кралюк та ін.). Дослідники 

довели, що у стосунках із селянами М. Г. Рєпнін проявив себе як захисник їхніх 

прав та гідності. Це чітко проявилося у його промові виголошеній перед 

полтавським та чернігівським дворянством 1818 р., в якій він закликав до 

рівного та гуманного ставлення до селян. Надалі його піклування про селян 

виявлялося у справах розслідувань побиття селян, жорстокого ставлення до них 

з боку поміщиків, які за доведенням вини жорстоко каралися. Крім того, 

оприлюднені матеріали неврожайних 1833-1834 рр. засвідчують професійність 

генерал-губернатора у використанні оперативних механізмів, які дали змогу 

швидко подолати наслідки неврожаїв та вберегли кріпосних селян від голодної 

смерті. 

Література, присвячена стосункам М. Г. Рєпніна з неосновними станами 

Лівобережної України, показала, що генерал-губернатор шляхом залагодження 

інтересів та рядом вжитих заходів сприяв покращенню становища купців, 

єврейських шинкарів, німецьких колоністів, допомагав реалізації їхніх прав та 

привілеїв (М. Г. Рєпнін, Є. Ф. Канкрін, І. Ф. Павловський, В. Є. Бучневич, 

В. С. Шандра, Н. О. Конопка та ін), хоча інколи вдавався і до жорстких методів 

у внутрішній політиці – це виявилося у питанні переселення єврейського 

населення з селищ, хуторів до міст.  

Дослідники довели, що в цілому М. Г. Рєпнін намагався обходити гострі 

кути у стосунках з місцевим населенням, оскільки був переконаний, що 

репресивні заходи є безплідні та лише загострюють взаємовідносини держави і 

підданих.  
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РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА М. Г. РЄПНІНА 

(ВОЛКОНСЬКОГО) ЩОДО ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-

ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ КОЛИШНЬОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПРОБЛЕМИ 

 

4.1. Реформи М. Г. Рєпніна в культурно-освітній сфері: 

історіографія питання 

 

Князь М. Г. Рєпнін, перебуваючи на посаді військового губернатора 

Лівобережної України, відзначився не лише ліберальними заходами у сфері 

адміністративного та станового управління, але й до рівня державних підніс 

культурно-освітні проблеми краю. Вихований на кращих традиціях 

європейських столиць, реформатор М. Г. Рєпнін вважав справою честі 

культурне оновлення колишньої Гетьманщини і тому оперативно почав 

проводити активні заходи у цьому напрямку.  

Значну увагу дослідники приділили аналізу благоустрою та культурно-

освітніх проектів М. Г. Рєпніна у той час, коли він приїхав на місце своєї 

служби в Полтаву. Найбільше уваги цьому аспекту приділив І. Ф. Павловський 

у розвідці «Полтава ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с 

рисунками»398. За інформацією дослідника, прибувши до Полтави після Європи 

він твердо вирішив перетворити місто з провінційного на центр губернського 

життя. Перше наказав відремонтувати мости, вирівняти вулиці, спустивши з 

них воду через прориті канали399. Генерал-губернатор переймався й естетичним 

виглядом міста. За його ініціативою Дума прийняла рішення озеленити 

Полтаву, зокрема, в 1808 р. з цією метою було посаджено 550 дерев, а в 1818 р. 

                                         
398Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 277-278. 
399 Там само. С. 57. 
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на саджанці витрачено 1550 руб400. Для нагляду за бульварами і вулицями 

М. Г. Рєпнін приписав Думі найняти садівника з постійною платнею401.  

І. Ф. Павловський зазначає, що в центрі уваги князя був і міський сад, він 

завжди дбав за його благоустрій. З метою розширення території саду спочатку 

було викуплено землю у сусідів козаків на суму 2900 руб.402. У 1818 р. на 

території саду, за наказом М. Г. Рєпніна, було викопане озеро, яке коштувало 

казні міста 2624 руб. 55 коп.403. У чималу суму обійшлися і теплиці, 

впорядковані неподалік озера. Князь, незважаючи на свою зайнятість, особисто 

контролював роботу з упорядкування міського саду. Тільки в 1818 р. він 

декілька раз приїжджав наглядати за роботою найнятих працівників404. Крім 

того, наглядати за роботами в міському саду князь доручив губернському 

прокурору Горбовському405. 

Будучи офіціозним істориком, І. Ф. Павловський схвально відгукнувся і 

на те, що за правління М. Г. Рєпніна вперше в Полтаві був ініційований проект 

створення пам’ятника Петру І на місці Полтавської битви. Ініціюючи створення 

пам’ятника, М. Г. Рєпнін, з одного боку, хотів увіковічнити пам'ять загиблих 

під час Полтавської битви, з іншого боку, ще раз привернути увагу центральних 

органів влади до Малоросії і її потреб та показати свою відданість правлячому 

імператору. Тому коли він дізнався, що міська поліція зруйнувала старий 

будиночок, у якому відпочивав Петро І після Полтавської битви, дуже 

розлютився і наказав на тому місці збудувати з цегли обеліск з надписом про 

цю пам’ятну подію для Полтави. Щоб робота зі спорудження пам’ятника йшла 

швидко, він призначив відповідального міського голову Івана Михайлівського 

та сам зробив його ескіз406.  

                                         
400Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии... С. 57. 
401Там само. 
402Там само. 
403Там само. 
404Там само. 
405Там само. С. 156. 
406Там само. С. 162. 
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Клопотання М. Г. Рєпніна щодо культурного та естетичного розвитку 

Полтави підтверджують законодавчі акти, опубліковані в збірках документів 

«Полное Собрание Законов Российской Империи». За даними документів, після 

1820 р. розведенню садів на території Малоросії почали приділяти ще більше 

уваги, оскільки у 1820 р. Олександр І, подорожуючи по південній частині Росії, 

помітив, що цей регіон у кліматичному відношенні дуже сприятливий для 

садівництва, проте належної уваги цьому не приділяється. Головна причина 

запущеності у цій галузі виявилася у тому, що не було достатньої кількості 

кваліфікованих садівників, які б мали практичні знання про найкращі породи 

дерев407. Щоб виправити ситуацію, імператор, по-перше, наказав виділити 

значні кошти на закупівлю найкращих порід саджанців для посадки фруктових 

садів з тим, щоб надалі зменшити імпорт іноземної продукції садівництва. Далі 

з метою налагодження цієї справи він наказав створити училища для підготовки 

кваліфікованих садівників408.  

Крім того, як свідчать документи, Полтавська губернія була включена в 

число міст, де належало створити училище садівництва. Малоросійському 

генерал-губернатору було наказано, щоб він знайшов зручне місце для 

закладення саду. Для цього навіть був виписаний фахівець-ботанік Барон 

Маршал Біберштейн та запрошені найкращі закордонні садівники з Франції та 

Німеччини409. Отже, розведенню садів у період правління М. Г. Рєпніна 

надавалося не лише естетичне, але й практичне значення, а після подорожі 

імператора воно було поставлено на державний рівень. 

В. С. Шандра також звернула увагу на турботи генерал-губернатора щодо 

облаштування Полтави, вказавши, щоб зменшити витрати з міського бюджету і 

пришвидшити благоустрій міста, М. Г. Рєпнін запропонував міщанам робити 

грошові внески на облаштування бульварів і вулиць та встановив контроль над 

                                         
407Полное Собрание Законов Российской Империи. Т. ХХХVII. 1821. Санкт-Петербург., 

1830. № 28821. Т. ХХХVIII. 1822-1823. Санкт-Петербург, 1830. № 29036. С. 163. 
408Там само. С. 163. 
409Там само. С. 164. 
409Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ, 2001. С. 114. 
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надходженням і використанням бюджетних коштів міських дум410. До роботи 

залучалися і засуджені за крадіжку, які зароблені гроші відшкодовували 

потерпілим. Турбувався генерал-губернатор і про освітлення міських вулиць, 

яке проводилося у вечірній час лише під час свят і різних заходів411. 

В історіографії імперського періоду збереглася інформація щодо 

інституалізації культурно-освітньої сфери Лівобережної України за часів 

урядування М. Г. Рєпніна. Ще в спогадах мандрівника А. Г. Глаголєва «Записки 

русского путешественника», який прибув у Полтаву в 1823 р., міститься 

розповідь про роботу жіночого навчального закладу для шляхетних панянок, та 

їхні занаття з науки, мистецтва, рукоділля тощо412. 

У 1847 р. дослідником М. І. Арандаренком у праці «Записки о 

Полтавской губернии в трех частях в 1847 г.» була опублікована інформація 

про створення М. Г. Рєпніним перших навчальних закладів, зокрема 

писарського училища в 1823 р.413. 

Далі звернувся до цієї важливої теми й імперський дослідник 

М. Ф. Дубровін. Зокрема, в опублікованій праці «Письма главнейших деятелей 

царствования императора Александра I (с 1807-1829 г)»414 він зазначив, що 

навчатися в інституті мали право діти дворян та купців, але тільки першої 

гільдії. Лише 1827 р. були вироблені нові правила вступу до Інституту 

шляхетних панянок за підписом імператора, за якими навчатися мали право і 

діти купців другої гільдії з Києва, Полтави та Чернігова. Основними 

предметами, на яких акцентувалася головна увага в закладі, було жіноче 

рукоділля і домове господарство415.  

Проте найбільше інформації щодо реалізації культурно-освітніх проектів 

М. Г. Рєпніна подає в своїх розвідках І. Ф. Павловський. За словами дослідника, 

                                         
410Там само. С. 114. 
411Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство ….. С. 114. 
412Синицкий Л. Малороссия по рассказам путишественников конца прошлого и начала 

нынешнего столетия. Б.м., б.р. С. 246. 
413Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии в трех частях в 1847 г. Арк. 16. 
414Дубровин Н. Письма главнейших деятелей царствования императора Александра I (с 1807-

1829 г). . Санкт-Петербург.: Тип. АН, 1883. 553 с. 
415Там само. С. 49. 
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значні кошти з казни міста князь спрямовував на розвиток народної освіти та 

створення мережі освітніх закладів. Так, у 1822 р. за ініціативою М. Г. Рєпніна 

Дума прийняла рішення виділити чималу суму на потреби чоловічої гімназії. 

Тільки 1930 руб. було витрачено на облаштування гімназії, з них 540 на 

утримання наглядача повітового училища416. У 1825 р. була збільшена сума на 

потреби гімназії, вирішено було виділити 150 руб. на квартиру директору і 

вчителям 990 руб. Разом з казни міста на потреби гімназії було виділено 

3070 руб.417. 

У праці «К истории полтавского дворянства 1802-1902 гг. Очерки по 

архивным данным с рисунками», І. Ф. Павловський описав створення 

М. Г. Рєпніним на території його урядування освітніх закладів для жінок. 

Такого роду навчальні заклади існували лише в столицях, у крайньому разі у 

провінційних містах їх створювали приватні особи. На переконання дослідника, 

ініціатором цього проекту була дружина князя Варвара Олексіївна Рєпніна, 

саме вона надихнула свого чоловіка на реалізацію цього проекту і тим самим 

зробила значний внесок у становлення жіночої освіти в краю. Ще до заснування 

жіночого закладу в Полтаві Варвара Олексіївна відкрила у себе вдома на свої 

кошти жіночий пансіонат для дванадцяти дівчаток з бідних дворянських 

сімей418. Це, мабуть, і надихнуло її на думку про необхідність створення 

середньої школи для виховання дівчат дворянського походження. Тому завдяки 

її авторитету та особистому сприянню в Полтаві був створений перший 

жіночий навчальний заклад, а в цілому у Росії шостий.  

Продовжив розвідки щодо висвітлення освітніх проектів родини Рєпніних 

І. Ф. Павловський у дослідженні «Заснування Полтавського інституту і 

побудова для нього будинку наказом Громадського нагляду». За інформацією 

вченого, князь М. Г. Рєпнін, взявши до уваги ініціативу дружини, запропонував 

                                         
416Павловский И. Ф. Полтава в ХІХ столетии: (Очерки по архивным данным с рисунками). 

Кіевская старина. 1905. Кн. 11-12. С. 61. 
417Там само. С. 61. 
418Павловский И. Ф. К истории полтавского дворянства 1802-1902 гг. Очерки по архивным 

данным с рисунками. Полтава: Элект. типограф.Торгового дома И.Фришберга, 1906. Т.1. I, 

IV, 227, XLIС. С. 163. 
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дворянству Полтавської губернії створити благодійний фонд Інституту 

шляхетних панянок. Дворянське зібрання 7 січня 1817 р. схвалило пропозицію 

М. Г. Рєпніна і постановило: «На створення і утримання навчального закладу 

пожертвувати суму від податку кожного власника по 50 коп. терміном на два 

роки»419.  

На пропозицію князя відгукнулися і більш палкі учасники цієї справи. 

Так, переяславське дворянство на адресу М. Г. Рєпніна направило похвального 

листа, у якому вказувалося про те, що, отримавши інформацію від маршалка 

про створення благодійного фонду для відкриття Інституту шляхетних панянок, 

вони одноголосно прийняли рішення виділити кошти для такої корисної 

справи420.  

Описав І. Ф. Павловський і участь у цьому проекті відомого на той час 

мецената і заможного поміщика С. М. Кочубея, який запропонував задовго до 

купівлі місця і будівництва приміщення у своєму маєтку розмістити інститут. 

Уже в 1818 р. маєток С. М. Кочубея був повністю викуплений дворянством, але 

останній погодився взяти із 100 тис. руб. лише 30 тис. руб., а 20 тис. руб. віддав 

на затверджену стипендію імені покійної його дружини Параскеви Яківни421.  

Як зазначає І. Ф. Павловський, на 12 грудня 1818 р. інститут був 

відкритий. За штатом у ньому було затверджено 15 стипендій, по одній на 

кожний з повітів губернії. Вибір претенденток на місце в інституті цілком 

залежав від повітових предводителів. Членами Ради були складені правила 

вступу до інституту та організована його діяльність. В інститут шляхетних 

панянок приймалися дівчата не молодші 9 і не старші 12 р., оплата за навчання 

в рік становила 500 руб.422. За справами інституту наглядала Рада, яка 

складалася з голови, двох членів від дворянства і писаря. В Раду інституту 

входили відомі на той час особи – В. І. Чєрниш, губернський предводитель 

                                         
419Павловський І. Ф. Заснування Полтавського інституту і побудова для нього будинку 

наказом Громадського нагляду. Тр. ПГУАК. Полтава, 1909. Вып. 6. С. 76-77. 
420Там само. С. 77. 
421Там само. С. 77. 
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дворянства, В. В. Левенец, повітовий предводитель дворянства, поет 

В. В. Капніст, М. Н. Новиков, С. М. Кочубей, Д. П. Білуха-Кохановський, 

В. О. Янович, А. І. Ротмістров та ін. В 1822 р. до складу Ради ввійшов князь 

М. Г. Рєпнін та його дружина, яка брала активну участь в Раді інституту423.  

І. Ф. Павловський детально зупинився і навколо проблеми фінансування 

закладу, вказавши, що дворянство, надавши кошти, вважало, що має право 

стежити за створеним на його ж кошти закладом, та бажало, щоб Рада була 

самостійним, незалежним органом. Така позиція членів Ради чітко відображена 

в листі-зверненні до імператриці Єлизавети Олексіївни, у якому вказувалося, 

що незалежність цієї ради і ввіреного їй управління інститутом від влади 

цивільних є безпосереднє і справедливе суспільство визначає такий 

благочинний заклад як істинну діяльність патріотичних почуттів і просить 

взяти під опіку милостивої імператриці Єлизавети Олексіївни, для чого і 

насмілюється просити її величність звернути свою монаршу увагу і приєднати 

до патріотичного закладу, який ощасливить її августійшою опікою»424.  

За даними І. Ф. Павловського, після цього листа імператриця взяла 

інститут під свою опіку, про що було вказано в рескрипті на ім’я княгині 

В. О. Рєпніної від 28 липня 1819 р. Рескрипт імператриці значно пришвидшив 

бажання дворян щось робити у напрямку створення нормальних умов для 

життєдіяльності інституту. Так, дворянське зібрання вирішило купити будинок 

для інституту і прийняло рішення пожертвувати на цю справу 100 тисяч рублів. 

Ця сума мала бути зібрана за два роки. Проте грошові надходження від 

дворянства були несистематичними, і ця сума не була внесена дворянством. З 

метою зібрання коштів на життєдіяльність інституту застосовувалися різні 

методи. Так, від імені членів ради по декілька разів розсилали запрошення 

дворянам внести кошти на рахунок інституту425.  

                                         
423Павловський І. Ф. Заснування Полтавського інституту і побудова для нього будинку 

наказом Громадського нагляду. Тр. ПГУАК. Полтава, 1909. Вып. 6.  С. 79. 
424Павловский И. Ф. Учреждение Полтавского института и постройка для него здания 

Приказом Общественного Презрения. Тр. ПГУАК. Полтава, 1909. Вып. 6. В 2 частях. Часть 1. 

С. 4. 
425Там само. С. 4. 
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У праці І. Ф. Павловського описаний випадок, коли навіть запрошення 

про внесення коштів для інституту за підписом В. О. Рєпніної не давало ніяких 

позитивних результатів. Тому у зв’язку з неналежним надходженням коштів від 

дворянського фонду та загрозою закриття М. Г. Рєпнін змушений був особисто 

звернутися з проханням до імператора Миколи І про фінансування інституту з 

державної казни, на що останній дав згоду. Починаючи з 17 вересня 1827 р., 

інститут почав утримуватися на державний кошт426.  

Згадує про участь родини Рєпніних у створенні навчальних закладів для 

жінок і П. О. Майков. Дослідник звернув увагу на те, що ще у 1815 р., 

повернувшись із-за кордону в Петербург, відразу родина Репніних зайнялася 

просвітницькою діяльністю. Зокрема, з ініціативи дружини Рєпніна Варвари 

Олексіївни було створено Патріотичний інститут та Дім працелюбства, що 

допомагав сім’ям, які втратили годувальника у війні 1812 р.427. 

У свою чергу В. С. Шандра зазначає, що у зв’язку з недостатнім 

фінансуванням Інституту шляхетних панянок уже на 1925 р. число вступників-

дівчаток з бідних дворянських сімей, що утримувалися за кошт пожертвувань 

дворян, зменшилося. Щоб якось врятувати свій проект, Варвара Олексіївна у 

1826 р., отримавши спадок від батька, внесла на користь інституту 

6 тис. руб.428.  

Велике значення в Російській імперії часів Миколи І надавалося 

створенню навчальних закладів для підготовки кваліфікованих офіцерів. 

І. Ф. Павловський також звернув увагу на цей важливий аспект у культурно-

освітній діяльності М. Г. Рєпніна. За словами дослідника, з метою 

впровадження цієї ідеї в життя у 1826 р. був створений особливий комітет під 

головуванням генерала – інженера Опермана. Цим комітетом у 1830 р. був 

укладений військово-навчальний статут для закладів такого типу. В цьому 
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428Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 
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статуті вказувалося, що військові заклади створювалися для надання якісної 

освіти російському дворянству з метою благочестя і чистої моральності, щоб 

навчити їх всього, що потрібно знати для військових, які служать на користь і з 

честю самодержцю429. 

На переконання І. Ф. Павловського, саме за сприяння М. Г. Рєпніна 

Полтава теж була включена в число міст, у яких потрібно було відкрити 

навчальний заклад для підготовки військових офіцерів. У 1829 р. для реалізації 

цього проекту М. Г. Рєпнін запропонував дворянському зібранню обговорити 

питання про створення в Полтаві кадетського корпусу та внести грошовий 

внесок у цю справу. До полтавського корпусу були приписані чотири губернії: 

Полтавська, Харківська, Катеринославська, Чернігівська. Місцеве дворянство 

схвально поставилося до таких заходів і навіть надіслало лист з подякою князю 

М. Г. Рєпніну за турботи у справі поширення освіти в їхньому краї. У цьому 

посланні йшлося: «Освіта є єдиний і необхідний шлях для досягнення 

громадського благополуччя, вона дає щастя сім’ям, користь громадянам, 

відданих синів вітчизні і є опорою трону»430. 

В. С. Шандра також вважає, що М. Г. Рєпнін як генерал-губернатор 

розумів значущість такого типу навчальних закладів на підпорядкованій йому 

території, оскільки військово-навчальні заклади підвищували статус Полтави 

до рівня губернського міста. До того ж це був наказ імператора, який потрібно 

було оперативно впроваджувати в життя, а це для М. Г. Рєпніна було справою 

честі. Вигідним цей проект був і для місцевого дворянства, адже тепер їм не 

потрібно було відправляти своїх синів на навчання в центральні регіони 

Російської імперії, тому їх заснування привертало дворянство на бік влади, 

оскільки до відкриття кадетського корпусу в Полтавській губернії діяла лише 
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одна середня школа-гімназія в Полтаві, якої на той час вже було недостатньо 

для задоволення потреб населення в якісній освіті431. 

Доповнює характеристики щодо освітніх проектів М. Г. Рєпніна і 

Н. О. Конопка, яка відзначила, що саме завдяки князю в кадетському корпусі 

могли навчатися 100 юнаків, він давав можливість місцевому дворянству 

здобувати освіту, а без неї годі було сподіватися на просування по службі432. 

Подає цікавий матеріал І. Ф. Павловський про ще один заклад, відкритий 

за часів генерал-губернаторства М. Г. Рєпніна в Полтаві – це духовне училище, 

яке спочатку складалося з двох комплексів: повітового і приходського. За 

даними вченого, першим ректором цього закладу став архімандрит 

Христововознесенського монастиря Іосиф. В училищі було чотири класи: два в 

приходському і два в повітовому. Уроки тривали по дві години і поділялися на 

ранкові та післяобідні. Іспити відбувалися три рази на рік: перед Різдвом, 

Пасхою і наприкінці навчального року. Тільки через два роки були курсові 

екзамени. Училище підпорядковувалося правлінню семінарії, яка знаходилася 

на той час у Переяславі. У перший рік в духовному училищі навчалося на 

вищому відділенні 23 учні, на нижчому – 81433.  

За словами дослідника, керівникам училища платили невелику зарплатню. 

Так, наприклад, наглядачу – 150 руб. 15 коп., стільки ж за викладання, двом 

вчителям нижчого відділення – по 128 руб. 70 коп., учителю другого класу 

приходського училища – 85 руб. 80 коп., і учителю першого класу того ж 

училища – 71 руб. 50 коп. Учні поділялися на тих, кого утримували батьки, і на 

«бурсаків», які були на утриманні держави. Останні потерпали від бідності, 

оскільки держава виділяла на їх утримання лише 56 крб. на рік. В училищі 

викладалися загальноприйняті дисципліни – в першому класі навчали читати і 

писати, в другому – арифметика і граматика, скорочений катехізис, нотний 
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церковний спів, читання книг церковного і цивільного друку. В нижчому 

відділенні повітового училища вивчали латинську мову, грецьку, російську і 

слов’янську граматики, нотний спів, церковний устрій, арифметику. У 

вищому – катехізис, священну історію, історію церкви, латинську і грецьку 

граматики, географію (частини світу), арифметику434. 

Зібрав та оприлюднив полтавський учений матеріал про участь князя у 

відкритті бібліотеки в Полтаві. За словами І. Ф. Павловського, на той час у 

Полтаві не було навіть книжкового магазину. Сам М. Г. Рєпнін був великим 

любителем книги, різного роду старожитностей, мав навіть власний архів у 

маєтку своєї дружини в Яготині. Тому ініціатива про запровадження 

громадської бібліотеки в Полтаві, яка надійшла від відомого на той час 

державного діяча Н. С. Мордвінова, дуже сподобалася князю і він з радістю 

підтримав цей захід та всіляко сприяв її облаштуванню. Крім М. Г. Рєпніна, 

Н. С. Мордвінов залучив до участі у створенні бібліотеки й інших відомих 

людей, зокрема міністра внутрішніх справ В. П. Кочубея. Завдяки клопотанню 

самого генерал-губернатора та інших поважних осіб уже в 1830 р. бібліотека 

була відкрита. За час існування бібліотеки за сприяння Н. С. Мордвінова та 

М. Г. Рєпніна фонд бібліотеки значно зріс, зокрема, на 1842 р. він складався з 

310 назв у 416 томах. Але міщани мало цікавилися книгами, тому бібліотека 

невдовзі була закрита у зв’язку з неналежним фінансуванням435.  

Крім того, звернув увагу І. Ф. Павловський і на важливу роль 

М. Г. Рєпніна у створенні та діяльності Біблійного товариства. Слід зазначити, 

що такого роду заклади набули поширення в країнах Західної Європи на 

початку ХІХ ст. Зокрема, перше товариство було створено в Англії у 1804 р. з 

метою поширення Святого Письма на різних мовах. Олександр І теж опікувався 

за поширення таких товариств на території Російської імперії, і для прикладу 

записався до його членів та платив чималі внески. Тому зрозуміло, що 

М. Г. Рєпнін як відданий службі імператору із завзяттям взявся за відкриття і 
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поширення діяльності Біблійного товариства в провінції. У 1818 р. завдяки 

особистому контролю князя за цією справою Біблійне товариство було відкрите 

в Полтаві. З метою поширення роботи товариства М. Г. Рєпнін брав участь у 

роз’яснювальній роботі для місцевого дворянства щодо користі і значення 

біблійних гуртків. Видавав циркуляри, щоб вербувати нових членів до 

товариства, збирати кошти для його розвитку436. 

Як стверджує дослідник, наприпочатку робота у цьому напрямку йшла 

жваво, зокрема, у 1825 р. загальне число його видань більш ніж на 40 мовах та 

говірках становило 876000 примірників цілої Біблії та її різних частин. Однієї 

Слов’янської Біблії лише в 1823 р. було 7 видань437.  

Проте, далі вказує дослідник, справа йшла дуже повільно, і самих 

добровільних внесків було замало для повноцінної діяльності товариства. Тому 

князь неодноразово вдавався до різних заходів, щоб зібрати хоч якісь кошти 

для цієї справи. На жаль, робота Біблійного товариства припинилася з 

приходом до влади Миколи І, який наказав його закрити і всі видання 

конфіскувати. Виконуючи наказ імператора в 1830 р. архімандрит полтавського 

монастиря Гавриїл відібрав у відомого поета І. Г. Котляревського, який був 

бібліотекарем полтавського відділення товариства, 717 примірників Святого 

Письма українською мовою438. 

Згадує в своїх студіях про ініційовані та зреалізовані освітні проекти 

князя і Н. О. Конопка. Вона, зокрема, наголошує, що за сприяння М. Г. Рєпніна 

на кошти Приказу громадської опіки було відкрито писарське училище у 

1823 р., яке готувало канцелярських службовців для громадської служби. В 

останні роки служби Микола Григорович зробив спробу заснувати в Полтаві 

громадську бібліотеку, а також Біблійне товариство, мета якого полягала в 

тому, щоб розповсюджувати Святе Письмо серед представників різних 

віросповідань та проводити просвітницьку діяльність. Проте з початком 

                                         
436Павловский И. Ф. Учреждение Полтавского института … С. 85. 
437Там само. С. 85. 
438Там само. С. 85. 
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царювання Миколи І біблійні товариства закрили, а їх видання вилучили – 

констатує дослідниця439. 

В історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. значне місце посідає проблема 

внеску військового генерал-губернатора у створення закладів культури, 

зокрема облаштування театру в Полтаві. За інформацією І. Ф. Павловського, 

перший театр у Полтаві побудований у 1810 р. при генерал-губернатору князю 

Я. І. Лобанову-Ростовському. Це триповерховий кам’яний будинок, 

побудований за рахунок міських коштів. З метою окультурення жителів 

Полтави та її околиць в 1818 р. він запросив у Полтаву драматичну трупу 

Штейна із Харкова, яка прославилася своїми постановками: «Рекрутські 

набори», «Підводний камінь», «Жених», «Любовна сварка», «Недоросль» 

Д. Фонвізіна і. т.д.  

Як стверджує І. Ф. Павловський, як відомий знавець театрального 

мистецтва князь М. Г. Рєпнін особисто брав участь у формуванні трупи театру. 

У цьому ж театрі розпочинав артистичну кар’єру видатний український актор-

кріпак М. С. Щепкін, гра якого дуже подобалася князю, особливо в п’єсі 

«Жидівська корчма», де він майстерно зображував єврея. Відомо, що він 

опікувався долею М. С. Щепкіна, оскільки, незважаючи на визнання в нього 

акторського таланту з боку багатьох поважних осіб того часу, актор залишався 

кріпаком. Щоб викупити талановитого актора-самоучку з кріпосницької 

залежності, генерал-губернатор особисто вів тривале листування з його 

власницею А. А. Волькенштейн440.  

У праці І. Ф. Павловського опубліковані фрагменти переписки князя з 

поміщецею, які взяті з архіву полтавського губернського правління. Листування 

свідчить, що князь дуже переймався долею М. С. Щепкіна визнаючи в ньому 

великий акторський талант. М. Г. Рєпнін писав графині про своє ставлення до 

М. С. Щепкіна : «Вважаю за неохідне свідчити вам про добрі якості, якими він 

                                         
439Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 124-125. 
440Павловский И. Ф. Заботы князя Н. Г. Репнина о Полтавском театре и о выкупе артиста 

Щепкина. Кіевская старина. 1905. 6 с. 
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наділений, великим талантом у виставах, у яких він має ролі, це приносить 

велике задоволення всім полтавським глядачам»441. В іншому листі, військовий 

генерал-губернатор звертається до графині А. А. Волькенштейн з проханням 

зменшити суму за викуп М. С. Щепкіна і його сім’ї з кріпосної залежності442.  

Як зазначає В. С. Шандра, графиня не бажала втрачати гроші, тому 

запросила за свого підданого 8 тис. рублів. Звичайно, що такої суми в актора-

кріпака не було. Тому за ініціативою князя була влаштована благодійницька 

театральна вистава, виручені кошти було спрямовано на викуп талановитого 

актора. Загальна сума благодійницьких внесків становила 7720 тис. рублів, а 

решту частину коштів вніс М. Г. Рєпнін443. Отримавши вільну в 1818 р., 

М. С. Щепкін став підданим генерал-губернатора і ще впродовж кількох років 

виплачував йому 4 тис. рублів згідно з виданими векселями444. 

На важливій участі князя в культурно-мистецькому житті Полтавської 

губернії акцентує увагу у своїх аналітичних розвідках й П. М. Кралюк та 

наголошує, що саме завдяки М. Г. Рєпніну Полтавський театр почав активно 

розвиватися, адже його директор І. П. Котляревський мав тісні зв’язки з 

генерал-губернатором, який йому допомагав. За його сприяння у 1817 р. 

останній був підвищений до чину майора, нагороджений перснем з діамантом і 

почав отримувати щорічну пенсію в розмірі 500 рублів (доволі значна на той 

час сума)445. 

Цікаві узагальнення щодо внеску М. Г. Рєпніна в громадсько-культурне 

життя земель колишньої Гетьманщини подані в монографії Н. О. Конопки. 

Дослідниця переконана, що створення навчальних закладів на території 

Малоросійського генерал-губернаторства було першочерговим завданням 

М. Г. Рєпніна. Відкриття в Полтаві Інституту шляхетних панянок, кадетського 

                                         
441Павловский И. Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства во время генерал-

губернаторства кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). 

Труды ПГУАК. Полтава, 1905. Вып. 1. С. 49-154. 
442 Там само. С. 44. 
443 Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 114. 
444 Там само. С.114. 
445Кралюк П. Покровитель українських автономістів. День. 2019. № 161-62. С. 20. 
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корпусу, писарського училища, духовного училища, школи садівництва та 

інших навчальних закладів надавали можливість отримати освіту, а зокрема для 

юнаків – продовжити свою кар’єру на державній службі, і водночас сприяло 

органічному влиттю представників колишньої Гетьманщини в систему 

Російської держави446 – підсумовує дослідниця.  

Отже, історіографічний огляд літератури щодо благоустрою Полтави та 

інституалізації культурно-освітньої сфери М. Г. Рєпніним у ввіреному краї дає 

змогу стверджувати, що всі заходи проводилися генерал-губернатором з метою 

піднесення підвладної йому території до рівня західноєвропейських держав. 

Історики довели, що за короткий проміжок часу князю вдалося досягти вагомих 

результатів, і Лівобережна Україна отримала статус важливого культурно-

освітнього регіону у складі Російської імперії.  

 

4.2. Історична література про участь М. Г. Рєпніна в написанні 

«Истории Малой Росии» Д. М. Бантишем-Каменським 

 

Значною справою, яка проводилася з ініціативи князя М. Г. Рєпніна було 

написання «История Малой России» Д. М. Бантишем-Каменским, який у 

молоді роки служив у князя чиновником з особливих доручень.  

В історичній літературі початку ХХ ст. дослідники розглядали справу 

написання історії України переважно з політичної площини. Так, 

Д. І. Дорошенко вважав, що праця Д. М. Бантиша-Каменського мала на меті не 

лише «пригадати часи гетьманів», себто дати образ української історії, але й 

тримати українську історичну традицію, домагання українського автономізму 

на правно-історичний грунт. З цього погляду, вказує історик, «История» 

Бантиша, при всій її формальній лояльності щодо особи російського царя, мала 

свій політичний змисл і робила своє діло»447.  

                                         
446Конопка Н. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. Острог – Нью-

Йорк, 2016. С. 125. 
447Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 
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На сучасному етапі вчені-історики по-іншому трактують це питання. 

Зокрема, В. С. Шандра, віддаючи належне постаті М. Г. Рєпніна та його 

активній участі в суспільно-політичному житті Малоросії того часу, вважає, що 

ніякого політичного підтексту у справі підготовки історії України і її змісті не 

було, за задумом князя, підготовка праці такого спрямування мала на меті 

довести, що малоросійська шляхта мала такі ж права на дворянство, а звідси і 

на чини, як і великоросійське дворянство448. Дослідник С. П. Дремлюга апелює 

до того, що М. Г. Рєпнін не лише здійснив намір багатьох культурних діячів 

того часу, замовивши написання систематичної праці з історії України, але й 

згуртував їх навколо себе, створивши, таким чином, своєрідний літературно-

просвітницький гурток, характер якого визначали, перш за все ті події і ті 

настрої, що відбувалися в культурно-громадському житті країни і панували 

серед українського панства, часом він набував політичного спрямування449. На 

нашу думку, літературно-просвітницький салон М. Г. Рєпніна ніколи не мав 

політичного спрямування. А головною заслугою у справі підготовки 

української історії як М. Г. Рєпніна, так і її автора полягає в тому, що вони 

здійснили задум багатьох своїх попередників-істориків, як зазначав 

І. Ф. Павловський, звівши виклад історичного матеріалу від давніх часів до 60-х 

років ХVІІІ ст. в певну систему цілісної історії України450.  

Засвідчує вагомий внесок у підготовку й написання синтетичної історії 

України М. Г. Рєпніна і Н. О. Конопка. Вона вважає, що князь усвідомлював 

необхідність створення праці з історії України, яка стала так званим 

                                                                                                                                       
ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 108. 
448Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, 

архів. Київ., 2001. С. 117. 
449Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. 

Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського. Дніпропетровськ. іст.- археогр. зб. Дніпропетровськ, 

1997. Вип. І. На пошану професора М. П. Ковальського. С. 394. 
450Павловский И. Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства во время генерал-

губернаторства кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). 

Труды ПГУАК. Полтава, 1905. Вып. 1. С. 182. 
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«акамуляторм» історичних відомостей про землі Гетьманщини і репрезентувала 

б її як складову російської історії451. 

Особливу думку щодо внеску М. Г. Рєпніна у цю справу подає дослідник 

П. М. Кралюк, який хоча й називає «Історію Малої Росії» офіційним виданням, 

але, як стверджує далі, це лише одна сторона медалі. Є й інша. Рєпнін фактично 

дав свою відповідь на «історіографічний виклик» імперського Петербурга. 

Адже при всій своїй «вписаності» в загальноросійську схему історичних подій 

«Історія Малої Росії» показувала особливості українських земель, передусім 

Гетьманщини»452.  

Один із перших, хто звернув увагу на співпрацю М. Г. Рєпніна з місцевою 

інтелігенцією, був етнограф та архівіст В. П. Горленко. Дослідник переконаний, 

що, дякуючи князю, Д. М. Бантиш-Каменський знайомиться з відомим на той 

час збирачем старожитностей, знавцем української історії Андрієм Чепою. 

Останній був уродженцем Полтавської губернії, збиранням історичних 

матеріалів та вивченням минулого займався з молодих років, коли ще служив у 

канцелярії правителя Малоросії П. А. Румянцева в 1779 р.453. В. П. Горленко 

стверджує, що князь підтримував стосунки з усіма, хто на той час цікавився 

місцевою історією. Зокрема, дружив з Яковом Марковичем, Рігельманом, 

Берлінським, під кінець життя з Г. Полетикою454. 

І. Ф. Павловський також описав плідну співпрацю М. Г. Рєпніна з 

Д. М. Бантишем-Каменським. Зокрема, у розвідці «К истории Малороссии во 

время генерал-губернаторства кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, 

переписка по архивным данным)»455 дослідник зазначає, що Д. Бантишу-

Каменському був відкритий для дослідження і особистий архів М. Г. Рєпніна, 
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який знаходився в родинному маєтку його дружини Варвари Олексіївни 

Розумовської в Яготині. Проте невідомо, з яких причин у списку джерел своєї 

праці Д. М. Бантиш-Каменський яготинський архів М. Г. Рєпніна не згадує. 

Звичайно, він був знайомий з М. Г. Рєпніним і добре знав про любов князя до 

історії ввіреного йому краю. Тому останній, знаючи, про давні вподобання 

А. Чепи до старожитностей, у 1817 р. особисто звернувся до нього з листом, у 

якому рекомендує Д. М. Бантиша-Каменського як талановитого дослідника 

української історії і просить допомогти з «подлинными документами, 

могущими служить къ обагощенію ввъренного управленію моему края»456.  

Крім того, стверджує дослідник, ще у 1819 р. князь М. Г. Рєпнін особисто 

звертався до чернігівського губернського прокурора з проханням посприяти 

Д. М. Бантишу-Каменському в доступі до зібрання матеріалів з архіву міста. 

Завдяки клопотанню прокурора досліднику були видані з архіву 66 справ, які в 

основному відносилися до першої половини ХVІІІ ст., а невелика частина – до 

другої половини ХVІІ ст.457.  

Спеціальну розвідку щодо співпраці М. Г. Рєпніна з Д. М. Бантишем-

Каменським було підготовлено Д. І. Дорошенком458. За інформацією 

дослідника, восени 1816 р. новопризначений генерал-губернатор Малоросії (до 

цього регіону на той час входила Полтавська і Чернігівська губернії) 

М. Г. Рєпнін, збираючись їхати на місце своєї служби, вмовляє 28-річного 

дипломата Д. Бантиша-Каменського, який отримав призначення на посаду 

аташе при російській дипломатичній місії в Неаполь, поїхати разом із ним до 

Полтави. Він обіцяє йому посаду урядовця з особливих доручень при 

губернатору, далі Д. Бантиш-Каменський навіть виконував деякий час 

обов’язки правителя канцелярії. Але основною місією М. Г. Рєпнін визначає 

                                         
456Павловский И. Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства во время генерал-

губернаторства кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). 

Труды ПГУАК. Полтава, 1905. Вып. 1. С. 9. 
457Там само. С. 10. 
458Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. 



176 

 

 

для Д. Бантиш-Каменського написання систематичної історії України. Князь 

М. Г. Рєпнін обіцяє йому всіляку допомогу в цій справі, а головне для історика – 

відкрити доступ до місцевих архівів. Д. Бантиш-Каменський приймає 

запропоновану йому пропозицію. Загалом він пробув у Полтаві з 1810 по 

1822 рік і за цей час дійсно написав і видав свою «Історію Малої Росії», котра, 

як справедливо зазначає професор Д. І. Дорошенко, до пізнішої «Исторіи 

Малороссіи» М. Маркевича залишалася аж до початку XX ст. одиноким 

систематичним курсом української історії459.  

Сучасні історіографи В. П. Коцур та А. П. Коцур також переконані, що 

перебуваючи в колі дворянської інтелігенції, яка гуртувалася навколо 

М. Г. Рєпніна, позитивно позначилося на заняттях Д. М. Бантиша-Каменського, 

тому, знаючи про його хист, князь порадив йому написати синтезовану історію 

України і допомагав йому у цій роботі460.  

Дослідник С. П. Дремлюга у своєму дослідженні робить припущення, що 

ідея та ініціатива написання названої праці належала не М. Г. Рєпніну, а 

російському дипломату А. К. Розумовському, одному з братів Розумовських, 

котрий міг познайомити М. Г. Рєпніна у Відні з Д. М. Бантишем-Каменським461. 

Слід зазначити, що рід Розумовських був дуже близький М. Г. Рєпніну, 

оскільки в 1802 р. він одружився з Варварою Олексіївною Розумовською, 

онукою останнього гетьмана Кирила Розумовського. Таке оточення значно 

впливало на світогляд князя і характер його занять. Тому не дивно, що він з 

подачі родича його дружини запрошує Д. М. Бантиша-Каменського написати 

історію ввіреного йому краю. На нашу думку, у цій справі важливо було не те, 

хто першим виступив з ініціативою написання праці з історії України, а хто 

більше опікувався нею.  

                                         
459Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський …С. 90. 
460Історіографія історії України: курс лекцій. Коцур, В. П., Коцур, А. П. Чернівці: Золоті 

литаври, 1999. С. 174. 
461Дремлюга С. П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини XIX ст. 

Гурток князя М. Г. Рєпніна-Волконського. Дніпропетровськ. іст.- археогр. зб. Дніпропетровськ, 

1997. Вип. І. На пошану професора М. П. Ковальського. С. 386-397. 
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Проте, як стверджує Д. І. Дорошенко, «запрошення Д. М. Бантиша-

Каменського для ролі творця української історії було не випадковим 

М. Г. Рєпнін знав про дослідницький хист Д. М. Бантиша-Каменського, його 

знання в галузі історії, вміння працювати з архівними документами. До того ж 

Д. М. Бантиш-Каменський добре володів мовами та мав літературний хист, що 

на той час було великою рідкістю. Він погодився, оскільки з повагою ставився 

до князя та його намірів, і вважав його за «справжнього героя, любителя 

доброчинності»462.  

Далі Д. І. Дорошенко вказує, що, приїхавши в Україну, М. Г. Рєпнін перш 

за все подбав, щоб Д. М. Бантишу-Каменському був забезпечений доступ до 

архівних документів урядових інституцій. Найціннішим з усіх таких архівів на 

Лівобережній Україні в ті часи був архів при губернському правлінні в 

Чернігові. Тут зберігалися від 1786 р. рештки архіву Малоросійської Колегії й 

Генеральної Військової Канцелярії, що вціліли після страшної глухівської 

пожежі 1784 р. Крім цього, тут знаходився архів чернігівської полкової 

канцелярії і ґродського суду. Документи видано було під розписку 

Д. М. Бантиша-Каменського й самого М. Г. Рєпніна, який під час написання 

надавав поради досліднику463.  

За свідченням Д. І. Дорошенка, вже в листопаді 1822 р. всі «діла» були 

повернуті до чернігівського архіву. У тому ж 1816 р. князь М. Г. Рєпнін вперше 

відвідав Чернігів. Знаючи про те, що князь цікавиться історією, місцевий 

директор гімназії, дослідник чернігівської старовини М. Марков передав йому 

свою друковану працю «О городахъ и селеніяхъ Черниговской губерній, 

упоминаемыхъ в літописи Нестора» (Чернігів, 1813, ст. 60, 8°) і рукопис «О 

достопамятностяхъ Чернигова», який був надрукований у 1847 р. в 

московських «Чтеніях …». Цей рукопис князь М. Г. Рєпнін повернув 

М. Маркову з листом від 30 листопада 1818 р., де дякує авторові «за одолженіе 

                                         
462Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 20. 
463Там само. С. 104. 
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сихъ свъдъній, изъ коихъ многое извлечено для исторіи о Малороссіи, съ 

означеніемъ Вашего имени»464. Як відомо, ці рукописи були використані в 

праці Д. Бантиша-Каменського, оскільки вони є в списку використаних джерел.  

Завдяки зв’язкам і рекомендації князя, вказує І. Ф. Павловський, 

Д. М. Бантишу-Каменському пощастило познайомитися з рядом осіб, які 

надавали йому матеріали та корисні поради і про яких він вказує у своєму 

списку джерел. Як свідчать більшість джерел участь князя в творенні «Історії 

Малоросії» Д. Бантиш-Каменського обмежувалась не тільки ініціативою й 

допомогою у зібранні документів, його перу належить розділ про Берестецьку 

битву (ст. 8-12. І видання)465.  

За переконанням Д. І. Дорошенка, про це пише і сам Д. М. Бантиш-

Каменський у передмові до першого видання, де він вказує, що взявся до 

роботи за дорученням князя М. Г. Рєпніна. «Трудъ сей предпринялъ я по 

порученію Малороссійскаго Военнаго Губернатора, управляющаго и 

гражданской частью въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, 

кн. Н. Г. Репнина. Сему почтенному начальнику моему, обязанъ я многими 

источниками и непосредственним участіемъ в первой книгъ Описаніе 

Берестечскаго сраженія єстъ произведеніе пера его»466.  

Як далі стверджує фахівець з цього питання Д. І. Дорошенко, який 

порівняв вступ про Берестецьку битву з текстом цілої Д. М. Бантиша-

Каменського праці, «помітної різниці щодо стилю між цим вступом і рештою 

викладу нема, але сам по собі опис дуже ясний, хоч і стислий. Він увесь 

заснований на польській реляції про битву, збереженій у Московськом 

Колезському Архіві. У другому виданні своєї «Исторіи» Бантиш, видко, склав 

опис Берестецької битви вже сам: виклад поширений і опертий майже 

виключно на Пасторіеві; про польську реляцію вже не згадується»467, – робить 

                                         
464Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський … С. 104-105. 
465Павловский И. Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства во время генерал-

губернаторства кн. Н. Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным). 

Труды ПГУАК. Полтава, 1905. Вып. 1. С. 9. 
466Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський … С. 105. 
467Там само. С. 106. 
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висновок він. З його твердженнями важко не погодитися, порівнявши тексти 

двох видань «Історії Малої Росії». Коли текст праці був видрукуваний, князь 

особисто вживає заходів щодо її поширення серед своїх знайомих та тих, хто 

цікавився історією свого краю.  

Як стверджує І. Ф. Павловський, наприкінці 1830 р. Д. М. Бантиш-

Каменський підготував друге видання своєї праці та звернувся до М. Г. Рєпніна 

в листі з проханням допомогти матеріально у її виданні та «в открытіи 

подписки на означенну исторію». Виконуючи його прохання, М. Г. Рєпнін 

розіслав листи губернаторам чернігівському й полтавському, пропонуючи їм 

посприяти у поширенні передплати на «Історію Малої Росії». У листі він пише, 

що впевнений, що «многіе дворяне управляемой вами губерніи, без сомнънія, 

пожелаютъ имъть у себя полезную и любопытную для каждого изъ здъшнихъ 

жителей книгу»468. І зі свого боку в листі замовив у Д. М. Бантиша-Каменського 

два примірники книги на 50 рублів469. 

За словами І. Ф. Павловського, за рік до виходу першого видання 

Д. М. Бантиша-Каменського, точніше 22 листопада 1821 р., до князя 

М. Г. Рєпніна звернувся з листом Олекса Мартос з проханням допомогти йому 

добути матеріали для задуманої ним історії України. На це князь М. Г. Рєпнін 

відповів дуже цікавим листом: «С великими удовольствіемъ усмотрелъ я изъ 

письма Вашого от, 22 ноября, что любовъ къ родине внушила Вамъ полезную 

мисль заняться подробнимъ описаніем, любопытной исторіи Малой Россіи»470. 

Навіть після того, як О. Мартос дізнався, що Д. Бантиш-Каменський уже пише 

історію України, він не припиняє працювати у цьому напрямку, про що 

свідчить його лист до свого родича, в якому він говорить про те, що знає про 

праці Д. Бантиша-Каменского «и радуюсь, что онъ принялъ на себя распахатъ 

                                         
468Павловский И. Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства кн. Н. Г. Репнина: 

(Очерки, материалы, переписка по архивным данным). Труды ПГУАК. Полтава, 1905. Вып. 1. 

С. 11. 
469Там само. С. 12. 
470Там само. С. 12. 
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дикое поле дъеписаній Украйни! Больше оратаєвъ, больш имъ славы», – 

підкреслює дослідник старожитностей471.  

Але О. Мартос, підсумовує Д. І. Дорошенко, так і залишився непомітним 

дослідником української історії, оскільки йому не судилось видати свою майже 

написану тоді історію України, і лише один уривок був виданий саме 1822 р., 

коли вийшла «Істория Малої Росии» Д. Бантиша-Каменського в «Съверномъ 

Архивъ»472.  

Підводячи підсумки щодо висвітлення в історіографії цього успішного 

українофільського проекту князя М. Г. Рєпніна з Д. М. Бантишем-Каменським, 

сучасний вітчизняний історик О. В. Ясь наголошує, що Д. М. Бантиш-

Каменський в останні роки життя з теплотою згадував ті роки, коли він служив 

у князя М. Г. Рєпніна-Волконського, та їхню плідну співпрацю над першою 

синтетичною історією України473. 

Висновки до четвертого розділу. Таким чином, історіографічний огляд 

літератури щодо інституалізації М. Г. Рєпніним культурно-освітньої сфери у 

ввіреному краї дає змогу стверджувати, що всі заходи проводилися генерал-

губернатором з метою піднесення підвладної йому території до рівня 

західноєвропейських держав. Історики довели, що за короткий проміжок часу 

йому вдалося досягти вагомих результатів, і Лівобережна Україна отримала 

статус важливого культурно-освітнього центру Російської імперії. Доведено, 

що низка авторитетних дослідників у різні історичні періоди оцінювали внесок 

М. Г. Рєпніна в справу підготовки та написання синтетичної історії України з 

різних точок зору. Д. І. Дорошенко, С. П. Дремлюга та ін. вважали, що справа 

мала політичне значення, І. Ф. Павловський, В. С. Шандра, Н. О. Конопка 

вбачали в цій справі прагнення князя історично довести право малоросійської 

                                         
471Там само. С. 12. 
472Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського 

громадського життя першої четвертини XIX ст.). Пр. Укр. високого пед. Ін-ту 

ім. М. Драгоманова. Прага, 1929. Т. 1. С. 107.  
473 Ясь О. В. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» 

Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-

річчя Дмитра Бантиша-Каменського). Український історичний журнал. 2009. № 2. С.187.  
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шляхти на спадкове дворянство та чини в урядових установах Російської 

імперії. П. М. Кралюк відстоює думку про те, що М. Г. Рєпнін дав свою 

відповідь на «історіографічний виклик» імперського Петербурга, що, у свою 

чергу, відобразило особливість українських земель, передусім Гетьманщини. 

Домінуючою для нас є концепція, що внесок М. Г. Рєпніна і автора у справу 

підготовки та написання синтетичної історії України полягає в тому, що вони 

не лише запропонували теорію, яка обґрунтувала вірнопідданість української 

шляхти, а з тим і її право на великоросійські чини, а й здійснили задум багатьох 

своїх попередників-істориків, звівши виклад історичного матеріалу від давніх 

часів до 60-х років ХVІІІ ст. в певну систему цілісної історії України, і, таким 

чином, показали особливий розвиток українських земель, передусім 

Гетьманщини, відмінний від Російської імперії. 
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ВИСНОВКИ 

 

Формування та нарощення історіографічних знань про життя та діяльність 

генерал-губернатора М. Г. Рєпніна (Волконського) на території Лівобережної 

України відбувалося в кілька періодів. Умовно нами визначено три 

історіографічні періоди: 

1. Перший історіографічний період – початок ХІХ – ХХ ст. – пов'язаний з 

імперською добою і збігається як із часом, коли М. Г. Рєпнін обіймав посаду 

генерал-губернатора (1816-1834) на території Лівобережної України, так із 

процесом зародження та розвитку історичних знань про нього. В імперський 

період закладаються перші теоретичні та джерельні підвалини проблеми, що 

надалі вплинуло на створення оригінальних праць про М. Г. Рєпніна. 

Дослідники цього періоду суспільно-політичну, культурну та громадську 

діяльність військового губернатора М. Г. Рєпніна, як правило, оцінювали з 

офіціозної позиції. 

Другий історіографічний період охоплює 20-ті рр. – включно до кін. 80-

х рр. ХХ ст. Хронологічно пов'язаний з радянською добою в історіографії. Він 

досить тривалий і принципово відрізнявся від попереднього теоретичним та 

джерельним наповненням праць. Діяльність представників політичної еліти 

ХІХ ст. в уявленні офіційної радянської історіографії, як правило, асоціювалася 

з утвердженням свавілля самодержавства та кріпосної системи у віддалених 

регіонах Російської імперії. Лише вченим-діаспорянам вдалося зберегти і 

примножити національні традиції української історіографії ХІХ – початку 

ХХ ст.  

Третій – новітній – період розпочався 1991 р. і триває до сьогодні. Він 

збігається з часом відновлення Україною державної незалежності та відходом 

вітчизняної історичної науки від радянських теоретичних та ідеологічних догм 

в історіографії. Як наслідок цього змінилася як концептуальна спрямованість 

праць, так і їхня джерельна база. Важливим досягненням цього періоду стало 

те, що політична кар’єра та заходи генерал-губернатора М. Г. Рєпніна 
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дослідниками розглядаються по-новому, але з урахуванням попередніх надбань 

та праць зарубіжних дослідників.  

У першому періоді найбільш верифікованими були публікації полтавського 

вченого, професора І. Ф. Павловського. Завдяки археографічній зацікавленості 

історика була зафіксована інформація з правочинної документації генерал-

губернаторської Канцелярії, адже архівний фонд Канцелярії малоросійського 

генерал-губернаторства був втрачений під час пожежі в Полтаві 1819 р. 

Найбільшою заслугою І. Ф. Павловського стало і те, що він перший зібрав та 

систематизував з різних видань та архівних фондів матеріал щодо постаті 

М. Г. Рєпніна та його політичної кар’єри і висловив думку про те, що князь 

прагнув перетворити провінційну Малоросію на центр губернського життя, 

накликавши на себе гнів центральних органів влади та навіть підозру в 

сепаратизмі. Крім І. Ф. Павловського, персоналію М. Г. Рєпніна досліджували 

М. В. Стороженко, П. М. Майков, Д. І. Дорошенко та ін. Загалом науковці 

дають високу оцінку його професійних якостей, які він проявив на посаді 

генерал-губернатора Лівобережної України. 

У радянській історіографії спеціально не вивчалася особа М. Г. Рєпніна. 

Період його правління Малоросією кваліфікували як один із компонентів 

радянської історичної науки, адже історія України розглядалася як частина 

історії народів СРСР. У радянській історіографії, зважаючи на її класові 

принципи, не віталися дослідження щодо представників правлячої еліти 

імперського часу, а М. Г. Рєпнін був її яскравим представником.  

Особливий підхід щодо розв’язання окремих аспектів досліджуваної 

проблеми запропонували зарубіжні вчені, головним чином, діаспоряни. Їм 

вдалося зберегти і примножити національні традиції української історіографії 

ХІХ – початку ХХ ст. Ними була відзначена толерантність та конструктивність 

дій М. Г. Рєпніна в справі, яка мала забезпечити правовий статус 

малоросійських козаків як військової сили імперії. Доповнили характеристики 

щодо персони та політичної діяльності М. Г. Рєпніна російські вчені. У їхніх 

працях він постає в образі ліберала та прихильника Олександра І у справі 
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реалізації планів імператора щодо можливості активізувати малоросійське 

дворянство у напрямку ліквідації кріпосної системи.  

З відновленням незалежності України вітчизняні дослідники подолали 

радянські ідеологічні нашарування в історіографії. В історичній науці почали 

опрацьовуватися нові напрямки та підходи щодо вирішення наукових завдань, 

залучалися нові джерела та досягнення зарубіжних вчених. Особистий внесок у 

збагачення та примноження історіографічних знань щодо історичного портрета 

М. Г. Рєпніна був зроблений зусиллями таких вчених, як В. П. Шандра, 

С. В. Дремлюга, Н. О. Конопка та ін. Непересічним досягненням науковців 

стало те, що вони подолали попередні стереотипи та упереджені історіографічні 

оцінки й науково обґрунтували позицію про те, що саме за час правління 

військового губернатора М. Г. Рєпніна Лівобережна Україна отримала статус 

особливого регіону в Російській імперії. Дослідники довели, що політика, яку 

проводив енергійний князь М. Г. Рєпнін на теренах України, спрямовувалася на 

її оновлення на європеїзацію.  

2. Джерела відіграли виняткову роль у досягненні мети та завдань 

наукового дослідження теми. Виходячи з особливостей розвитку проблеми було 

визначено класифікаційну модель джерел з 12 груп. Насамперед це: 1) архівні 

матеріали; 2) документальні джерела; 3) джерела особового походження, 

мемуари: а) спогади; б) записки; в) щоденники; г) епістолярії; 4) періодична 

преса; 5) іконографічні джерела; 6) монографії: а) індивідуальні; б) колективні; 

7) узагальнюючі праці; 8) статті у наукових журналах і збірниках; 9) матеріали 

наукових конференцій, круглих столів, симпозіумів; 10) дисертації та 

автореферати дисертацій; 11) довідкова та навчальна література: а) підручники; 

б) навчальні посібники в) довідники з історії України г) довідники про 

видатних осіб; 12) інтернет-ресурси. Кожна з цих 12-ти груп джерел має свої 

особливості, різний ступінь науковості та об’єктивності інформації, потребує 

застосування своєрідних методів та прийомів джерелознавчої критики. Лише у 

сукупності з історіографією названі групи джерел та їх зміст дають шанс 

максимально об’єктивно і правдиво оцінити літературу, у якій відтворено 
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основні віхи життя та політичну діяльність малоросійського генерал-губернатора 

М. Г. Рєпніна. 

Методологічною основою дослідження насамперед виступили принципи 

історизму, об’єктивності, всебічності та наступності. Для вивчення й аналізу 

історіографії та джерельної бази дослідження, реалізації мети та наукового 

завдання у дослідженні було використано комплекс історичних та 

загальнонаукових методів, зокрема, аналізу і синтезу, порівняння та 

ретроспективи, метод періодизації, який передбачає систему процедур, прийомів 

та способів, спрямованих на визначення та наукове виділення найбільш 

важливих періодів дослідження та історіографічних періодів, процесу 

формування джерельної бази. Важливим дослідницьким методом, який дав змогу 

здійснити пошук, виявити, вивчити і залучити історіографічні пам’ятки та 

джерела, є наукова класифікація. У дослідженні застосований також 

біографічний метод, історичного оптимізму та перспективи. 

3. Історіографічний дискурс щодо світоглядних орієнтирів князя 

М. Г. Рєпніна, у якому брали участь дослідники ХІХ ст. – поч. ХХІ ст., 

засвідчив, що генерал-губернатор М. Г. Рєпнін своєю активною діяльністю 

формував суспільно-політичні настрої у ввіреному йому краї. Він вважав, що 

суспільство має будуватися на засадах гуманізму, справедливості та 

добробуту, основою цього є приватна власність та дотримання закону.  

Водночас домінуючою в історіографії є позиція про те, що князь за свій 

обов’язок вважав, дбати про бідних, знедолених, хворих. Велику частину 

статків родина Рєпніних витратила на благодійництво, облаштування шкіл та 

лікарень для бідних. До благодійницької діяльності М. Г. Рєпнін намагався 

залучити місцевих дворян, при нагоді нагадував їм християнські істини про 

те, що обов’язок багатого дворянина поділитися з бідним.  

4. Вчені вважають, що далекоглядність та принциповість князя 

проявилися і у спробах вирішити селянське питання у період правління 

Олександра І. Його участь у створенні проекту звільнення селян з кріпосної 

залежності, знаменита промова, виголошена перед полтавським та 
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чернігівським дворянством, засвідчили негативне ставлення князя до 

кріпосної системи в цілому.  

В історіографії кінця ХХ – поч. ХХІ ст. утвердилася позиція, що і проект 

С. М. Кочубея, і виступ князя, який окреслив план уряду та їхнє бажання 

розв’язати соціальні суперечності в суспільстві, виявили, що станові інтереси 

та привілеї їм ближчі, ніж інтереси селян, оскільки варіант їх звільнення 

більше нагадував прагнення не порушити інтересів дворянства і більше 

обмежувався закликами до гуманного, рівного ставлення до кріпаків.  

Контекст полеміки істориків довів, що у часи правління Миколи І свої 

антикріпосницькі погляди князь проявляв у спробах захистити селян-кріпаків 

від жорстокого ставлення їхніх господарів, а також у проведенні 

прискіпливих розслідувань таких ганебних випадків. Негативне ставлення до 

кріпацтва М. Г. Рєпніна, на думку більшості дослідників, засвідчила і справа 

про викуп із кріпосної залежності видатного актора М. Щепкіна та його сім’ї. 

В літературі показано, що завдяки невеликій частині ліберально 

налаштованого дворянства, до якої належав і М. Г. Рєпнін, було закладено 

перші підвалини до глибоких соціальних змін, які призвели до руйнування 

кріпосної системи, а далі до повної відміни на теренах Російської імперії.  

Історіографічна полеміка ХІХ – поч. ХХІ ст. навколо проблеми, яка 

стосувалася справи захисту прав і привілеї в козацького стану, дала змогу 

встановити, що у цьому питанні М. Г. Рєпнін проявив себе як принциповий 

та гуманний політик. Він був добре обізнаний з історією українського 

козацтва, цінував його військові звитяги в часи, переломні для імперії. Тому 

для захисту його прав і привілеїв вибрав чудову тактику, за допомогою якої 

намагався довести вищим чиновникам, що лише людина-власник, яка живе в 

добробуті, має можливість створити сім’ю, морально готова до захисту своєї 

батьківщини і родини. Тому й обов’язок влади захищати її права та привілеї, 

а не позбавляти вже набутих. Активна участь М. Г. Рєпніна у справі захисту 

прав і привілеїв козацького стану засвідчує його прагнення покращити 

матеріальний стан та поновити втрачений його статус як військової сили, 
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який, на його думку, незаслужено у нього забраний, та намагання 

протистояти перетворенню козаків на селян. 

Як переконані більшість дослідників, щирі намагання князя не дали 

бажаних результатів, план імперської асиміляції і русифікації українського 

суспільства був виконаний. І якщо на початку ХІХ ст. козацтво ще зберігало 

етнічні особливості, то у 30-х рр. повністю перейшло в безправний стан 

селян. Слово «українець» стало фактично синонімом слова «селянин».  

5. В історіографічних студіях ХІХ – поч. ХХІ ст., присвячених 

причинам відставки М. Г. Рєпніна з посади військового губернатора 

Малоросії, домінуючою є позиція про те, що якщо активні спроби князя 

будувати суспільство на засадах європейського гуманізму, добробуту та 

справедливості за Олександра І були в більшості випадків підтримані, то за 

Миколи І зазнали невдач, оскільки останній повністю відійшов в управлінні 

імперією від засад лібералізму, його більше приваблювали реакційні методи 

в управлінні, що були неприйнятні для М. Г. Рєпніна, і це стало однією з 

головних причин його відставки у 1834 р.  

6.  Історіографічні рефлексії ХІХ – початку ХХІ ст. дають змогу 

встановити, що призначений Олександром І військовий губернатор 

М. Г. Рєпнін, дотримуючись вказівок центру, проводив політику подальшої 

інтеграції Малоросії в склад Російської імперії тз урахуванням інтересів краю і 

місцевого населення. Будував взаємовідносини зі своїми підданими на 

європейських принципах гуманізму, шляхом компромісів. За свій обов’язок 

вважав дбати за кожного підданого, тому спрямовував свої дії на поліпшення 

становища всіх станів суспільства, у тому числі і пригнічених. За допомогою 

вжитих заходів у соціальній сфері покращив становище всіх верств суспільства, 

сприяв задоволенню їхніх потреб та реалізації прав.  

7. Дослідники переконані, що на початку своєї служби у стосунках з 

місцевим панством М. Г. Рєпнін діяв різко, інколи вдавався до авторитарних 

методів, таємних інтриг у вирішенні питань на свою користь. Проте надалі, 

перейнявшись проблемами краю та місцевого населення, у взаємовідносинах з 
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місцевою шляхтою та чиновниками діяв шляхом компромісів та залагодження 

інтересів. Це чітко проявилося у справі зрівняння малоросійських чинів з 

російськими дворянськими рангами. Позиція князя у цій справі не збігалося з 

урядовою політикою, яка передбачала входження малоросійської шляхти у 

дворянство лише шляхом служіння в цивільних та військових установах, а не 

через спадковість, та визнавала лише за вищими рангами можливість 

претендувати на спадкове дворянство, а за нижчими – на особисте. У цій справі 

князь проявив себе як цілеспрямований і виважений політик. Завдяки його 

заходам та постійним клопотанням перед Сенатом, а далі і перед імператором 

українській шляхті вдалося реалізувати свої права та підвищити соціальний 

статус, зрівнявшись у правах з дворянськими рангами. Урівнявши українську 

шляхту в правах з російськими дворянами, з одного боку, він сприяв 

задоволенню її прав і потреб та внутрішньому спокою, а з іншого – наблизив 

соціальну структуру Малоросії до загальноімперської, що таким чином, 

збігалося з планом уряду централізації регіонів та завершення процесу 

інтеграції колишньої Гетьманщини в склад Російської імперії. 

В історіографічному континуумі превалює думка, що М. Г. Рєпнін проявив 

себе як дипломат та далекоглядний політик і в справі про права й привілеї 

козацького стану Лівобережної України. Відстоювання права козаків на 

спадкове володіння землею для генерал-губернатора з самого початку 

перейшло з поточного питання в справу честі і справедливості. Тому він 

підійшов до її розв’язання як професіонал, докладно ознайомившись з історією 

українського козацтва, на документальному матеріалі обґрунтував його права 

та привілеї, а з тим і право на достойне життя та добробут, доводячи 

незаперечні істини, що від добробуту та дотримання прав громадян держави 

залежить її спокій та процвітання.  

У дослідженнях істориків щодо ставлення М. Г. Рєпніна до кріпосних 

селян засвідчено, що для генерал-губернатора одним із обов’язків було 

піклування про них. Вчені довели, що у стосунках із селянами М. Г. Рєпнін 

проявив себе як захисник їхніх прав та гідності. Це чітко проявилося у його 
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промові, виголошеній перед полтавським та чернігівським дворянством 1818 р., 

у якій він закликав до рівного та гуманного ставлення до селян. Надалі його 

піклування про селян виявлялося у справах розслідувань щодо їх побиття, 

жорстокого ставлення до них з боку поміщиків, які за доведенням вини 

жорстоко каралися. Крім того, оприлюднені матеріали неврожайних 1833-

1834 рр. засвідчують професійність генерал-губернатора у використанні 

оперативних механізмів, які дали змогу швидко подолати наслідки неврожаїв та 

вберегти кріпосних селян від голодної смерті. 

Література, присвячена стосункам М. Г. Рєпніна з неосновними станами 

лівобережних губерній, показала, що він як генерал-губернатор шляхом 

залагодження інтересів та вжитими заходами сприяв покращенню становища 

купців, єврейських шинкарів, німецьких колоністів, допомагав реалізації їхніх 

прав та привілеїв. Хоча інколи вдавався і жорстких методів у внутрішній 

політиці, це виявилося у питанні переселення єврейського населення з селищ, 

хуторів до міст. Дослідники встановили, що в цілому генерал-губернатор 

М. Г. Рєпнін намагався оминати гострі питання у стосунках з місцевим 

населенням, оскільки був переконаний, що репресивні заходи є безплідні та 

лише загострюють взаємовідносини держави і підданих. 

9. Огляд літератури щодо інституалізації М. Г. Рєпніним культурно-

освітньої сфери у ввіреному краї дає змогу стверджувати, що всі заходи 

проводилися генерал-губернатором з метою піднесення підвладної йому 

території до рівня західноєвропейських держав. Історики довели, що за 

короткий проміжок часу князю вдалося досягти вагомих результатів, і 

Лівобережна Україна отримала статус важливого культурно-освітнього центру 

Російської імперії. Низка авторитетних дослідників у різні історичні періоди 

оцінювали внесок М. Г. Рєпніна в справу підготовки та написання синтетичної 

історії України з різних наукових позицій. Д. І. Дорошенко, С. П. Дремлюга та 

ін. вбачали у справі написання синтетичної історії України політичний 

підтекст. І. Ф. Павловський, В. С. Шандра, Н. О. Конопка та ін. розглядали цю 

справу як намагання князя історично довести право малоросійської шляхти на 
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спадкове дворянство та чини в урядових установах Російської імперії. 

П. М. Кралюк дотримується позиції, що М. Г. Рєпнін дав свою відповідь на 

«історіографічний виклик» імперського Петербурга, що, у свою чергу, 

відобразило особливість українських земель, передусім Гетьманщини. 

Магістральною для нас є концепція, що внесок М. Г. Рєпніна і Д. М. Бантиша-

Каменського у справу підготовки та написання синтетичної історії України 

полягає в тому, що вони запропонували теорію, яка обґрунтувала 

вірнопідданість української шляхти, а з тим і її право на великоросійські чини, 

але й здійснили задум багатьох своїх попередників-істориків, звівши виклад 

історичного матеріалу від давніх часів до 60-х років ХVІІІ ст. в певну систему 

цілісної історії України, і, таким чином, показали особливий розвиток 

українських земель, передусім Гетьманщини, який відрізняється від Російської 

імперії. 

10. Проте попри наявні історіографічні джерела та їх інтерпретації проблема 

вивчення постаті та діяльності М. Г. Рєпніна (Волконського) потребує 

подальшого дослідження й осмислення із залученням ширшого кола 

маловідомих джерел. Більш поглибленого осмислення потребує проблема щодо 

дипломатичної діяльності М. Г. Рєпніна, цей аспект у його кар’єрі заслуговує на 

комплексне опрацювання маловідомих історичних та історіографічних джерел, 

які дадуть змогу написати оригінальну працю. Також до цього часу немає 

окремої роботи, яка б спеціально була присвячена меценатській діяльності 

родини Рєпніних, їхній участі в благодійницьких проектах як на теренах 

України, так і під час петербурзького періоду життя. Потрібно торкнутися й того 

періоду, коли князь перебував на посаді віце-короля Саксонії. Крім того, 

актуальною та своєчасною стала б самостійна робота, у якій би головною 

проблемою було простеження формування суспільно-політичних, 

просвітницьких концепцій князя, їх впливу та реалізації на території колишньої 

Гетьманщини. Потребує додаткового аналізу військова діяльність М. Г. Рєпніна, 

оскільки завдяки їй він сформувався як особистість та громадсько-політичний 

діяч. 
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