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У статті проаналізовано літературу, у якій автори роз-
глядали питання щодо причин відставки генерал-губернатора 
Лівобережної України М. Г. Рєпніна (Волконського). У ході нау-
кової дискусії, у якій брали участь дослідники ХІХ ст. – поч. ХХІ 
ст. встановлено, що М. Г. Рєпнін своєю активною діяльністю 
формував суспільно-політичні настрої у ввіреному йому краї. 
Князь вважав, що суспільство має будуватися на засадах гума-
нізму, справедливості та добробуту, основою цього є приватна 
власність та дотримання закону. Доведено, що якщо активні 
спроби князя будувати суспільство на засадах європейського 
гуманізму, добробуту та справедливості при Олександру І були 
в більшості випадків підтримані, то при Миколі І зазнали не-
вдач, оскільки останній повністю відійшов в управлінні імпе-
рією 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. 

Ключові слова: князь М. Г. Рєпнін (Волконський), генерал-
губернатор, Лівобережна Україна, Малоросія, історіографія.

The article analyzes the literature in which the authors 
considered the reasons for the resignation of Governor General of 
Left Bank Ukraine M. G. Repnin (Volkonsky). During the scientific 
discussion, in which researchers of the XIX century participated. 
- beginning. XXI century. it is established that M. G. Repnin by 
his active activity formed the socio-political mood in his entrusted 
country. The prince believed that society should be built on the 
principles of humanism, justice and prosperity, based on private 
property and compliance with the law. It is proved that if the prince’s 
active efforts to build a society based on European humanism, 
welfare and justice under Alexander I were in most cases supported, 
then at Nicholas I failed because the latter completely departed from 
the management of the empire from the principles of liberalism, his 
reactionary methods were more liberal. management, which was 
unacceptable MG Repnin, and this was one of the main reasons for 
his resignation in 1834.

Keywords: Prince M. G. Repnin (Volkonsky), Governor-
General, Left Bank Ukraine, Little Russia, historiography.

Актуалізація питання щодо вивчення причин 
відставки генерал-губернатора Лівобережної Укра-
їни М. Г. Рєпніна (Волконського) в українській 
історіографії є важлива й доцільна. Всебічне до-
слідження теми обумовлюється такими мотивами: 
відсутністю праць, в яких застосовувався комплек-
сний підхід до вивчення історіографічного аспекту 
щодо причин увільнення М. Г. Рєпніна з посади 

управляючого Лівобережним генерал-губернатор-
ством; важливістю здобуття неупереджених історі-
ографічних знань про політичну кар’єру генерал-
губернатора М. Г. Рєпніна, яка спрямовувалася на 
підняття іміджу краю, та принесла вагомі резуль-
тати в соціальній, культурній та освітній сферах 
Лівобережної України.

Новизна теми полягає в тому, що незважаючи 
на значну кількість публікацій оприлюднених, як 
на сторінках фахових видань, так і в пресі, тема по-
требує додаткового вивчення.

Це дослідження виконується у межах науково-
дослідної теми кафедри історії та культури України 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пе-
дагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
– «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні 
ХІХ – поч. ХХІ ст.».

Методологічною основою дослідження насампе-
ред виступили принципи історизму, об’єктивності, 
всебічності та наступності. У статті був викорис-
таний комплекс історичних та загально наукових 
методів, зокрема аналізу і синтезу, порівняння та 
ретроспективи, метод періодизації. Особливе місце 
в дослідженні надається біографічному методу. Біо-
графічний метод також дав змогу поєднати вивчен-
ня життєпису істориків з дослідженням біографії 
головного героя теми – князя М. Г. Рєпніна (Волкон-
ського). Важливим дослідницьким методом, який 
дав змогу здійснити пошук, виявити, вивчити і за-
лучити історіографічні пам’ятки та джерела є науко-
ва класифікація. У дослідженні застосований також 
метод історичного оптимізму та перспективи.

Мета дослідження – простежити контроверсійні 
судження в історіографії ХІХ – поч. ХХІ ст. причин, 
які зумовили відставку генерал-губернатора Лівобе-
режної України М. Г. Рєпніна (Волконського).

В імперській історіографії дуже традиційно, 
передусім, з позитивної точки зору висвітлювалася 
діяльність малоросійського військового губерна-
тора М. Г. Рєпніна (Волконського), причини його 
відставки дослідники пов′язували з офіціозною 
версією, зокрема, із зловживанням службовим ста-
новищем [9; 10; 13; 14; 15].

У свою чергу, радянська історіографія з 
кон′юктурних та ідеологічних міркувань уперед-
жено зображувала як сам інститут генерал-губер-
наторства, так і його очільників. Науковцями не ви-
вчалися різні напрями та заходи в діяльності гене-
рал-губернатора, його конструктивна політика, що 
проводилася у напрямку налагодження стосунків 
між регіоном і центральними органами влади, тим 
більше їх не цікавив і аспект причин увільнення з 
посади очільника Малоросії [1; 8; 11].

Українські дослідники новітнього періоду до 
постаті генерал-губернатора Малоросії М. Г. Рєп-
ніна зверталися також не один раз, спочатку у пра-
цях з історії діяльності генерал-губернаторств в 
Україні першої половини ХІХ ст., а далі були ство-
рені оригінальні праці і про персону М. Г. Рєпніна, 
в контексті яких було досліджено його громадську, 
благодійну, освітньо-культурну та інші види діяль-
ності, якими керувався князь як в житті, так і на 
службі. Зокрема, науковцями С. П. Дремлюгою [4], 
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В. С. Шандрою [17], Н. О. Конопкою [6] розгляда-
лися й причини відставки М. Г. Рєпніна з посади 
військового губернатора Малоросійських губерній.

У зарубіжній історіографії, передусім, діаспор-
ній, також дослідники називали причини звільнен-
ня М. Г. Рєпніна з посади очільника Лівобереж-
них губерній [3]. У російській історіографії, дана 
проблема не досліджувалася, це пояснюється тим, 
що така неординарна особистість як М. Г. Рєпнін 
не вписувався в загальноприйняті нею канони, 
оскільки його діяльність не завжди співпадала із 
загальноімперськими принципами і вимогами [11].

Постійні клопотання князя перед імператором 
Миколою І про покращення становища українсько-
го населення, врешті спровокували його відставку. 
У 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 Олек-
сандра Григоровича Строганова, Рєпнін був усуну-
тий з посади малоросійського генерал-губернатора; 
на маєток його наклали заборону, призначили слід-
ство, звинуватили князя в незаконному викорис-
танні казенних грошей. Борги росли, один із най-
більших маєтків князя продано з публічного торгу 
(Почеп, куплений Клейнміхелем), зрештою вияви-
лось, що князь неправильно позичив з полтавсько-
го наказу суспільного догляду дев’ятнадцять тисяч 
карбованців для того, щоб закінчити споруджен-
ня 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 жити [13, с. 620-622].

С. М. Середонин також звільнення пов’язував із 
зловживанням М. Г. Рєпніна своїм службовим ста-
новищем, нецільовими витратами державних гро-
шей, призначених для спорудження Полтавського 
інституту шляхетних панянок [14, с. 115]. Проте, 
вина М. Г. Рєпніна не була доведена, але цей ви-
падок яскраво засвідчив немилість царя Миколи І 
до князя.

О. Г. Стороженко вважав, що головна причина 
звільнення полягала в тому, що центральний уряд 
запідозрив князя у сепаратизмі і українофільстві 
[15]. За однією з версій називалася відсутність кня-
зя 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 змири-
тися із засланням брата, публічно не відрікся від 
нього, мабуть, вважаючи рішення царя несправед-
ливим. Підтвердженням цього став його лист наді-
сланий до С. Волконського: «Ув’язнення твоє, са-
мий дорогий мій Сергій, насправді, більше болюче 
для мене, ніж для тебе» [16, с. 25].

У розвідці І. Ф. Павловського присвяченій бла-
годійницькій діяльності родини Рєпніних, засвід-
чується їх особистий внесок в становлення жіно-
чої освіти в краї, та подано цікавий матеріал щодо 
справи розслідування владних органів у надмірних 
та нецільових розтратах генерал-губернатора на 

цей проект [10]. Але І. Ф. Павловський дотримую-
чись традиції не дає власних оцінок та коментарів 
щодо цієї справи.

На думку Д. І. Дорошенка, звільнення М. Г. 
Рєпніна зумовила його популярність серед усіх 
станів населення Гетьманщини. Ходили чутки, що 
князя Рєпніна проголосять гетьманом України, що 
викликало тривогу й підозру з боку царя Миколи, 
який взагалі недолюблював князя М. Г. Репніна. 
Тому уряд причепився до дрібної справи перебіль-
шення видатків, ніж було вказано кошторисі на по-
будову скарбових будинків у Полтаві [3, с. 102].

На наш погляд, справедливою виглядає позиція 
щодо причин звільнення В. С. Шандри, яка наго-
лосила, що «головна причина полягала в адміні-
стративно-правовій проблемі регіонів Російської 
імперії. На початок 1830-х років у вищих ешело-
нах влади остаточно перемогла точка зору про цен-
тралістський розвиток Російської держави. Спроби 
М. Г. Рєпніна акцентувати увагу до зміцненні вві-
реного йому регіону не сприймалися. В атмосфері 
беззастережного послуху, поліцейського нагляду за 
порядком і дисципліною висловлювати власні дум-
ки, навіть на державному рівні, вважалося поганим 
тоном» [17, с. 85].

Не слід ігнорувати, зазначає дослідниця, і рі-
шення імператора ліквідувати генерал-губерна-
торство в Малоросії, про це опосередковано було 
повідомлено, коли імператор ознайомився з допо-
відною запискою тоді вже члена Державної ради 
М. Г. Рєпніна від 29 липня 1935 р. про поліпшення 
управління малоросійськими козаками і резюму-
вав: «Звання малоросійського військового губерна-
тора не буде заміщене» [17, с. 85].

Підтримала попередніх дослідників у полемі-
ці щодо причин звільнення М. Г. Рєпніна і Н. О. 
Конопка, яка зауважила, що «клопотання про ко-
зацтво стало однією з причин звинувачення М. 
Рєпніна в сепаратизмі, а згодом і його відставки з 
посади малоросійського військового губернатора у 
1834 р.» [6, с. 12].

За свідченням П. Д. Селецького, який відвід-
ував М. Г. Рєпніна в його родовому маєтку: «Князь 
любив згадувати і минувшину, але жодного слова 
про несправедливості, жертвою яких був сам; єди-
ним 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 від-
даному пам’яті благословенного [13, c. 620-622].

Отже, історіографічний огляд проблеми дає під-
стави стверджувати, що названі причини в цілому 
пришвидшили відставку князя М. Г. Рєпніна, який 
займав посаду протягом 19 років. Лише завдяки 
професіоналізму, дипломатичному хисту, передбач-
ливості М. Г. Рєпнін зумів тривалий термін проводи-
ти практично незалежну політику у ввіреному йому 
краї. Але якщо при Олександру І прояви лібераліз-
му, постійні ініціативи князя викликали схвальні 
оцінки, оскільки імператору подобалися люди, які 
беруть на себе відповідальність. За правління Мико-
ли І такі якості у вищого чиновництва лише подраз-
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нювали. М. Г. Рєпнін не відчув зміни політичних 
акцентів, які йшли з метрополії. Тому продовжував 
закидати столичне чиновництво петиціями про по-
кращення умов життя усіх станів ввіреного йому 
регіону. Дослідники довели, що такий популярний 
князь у віддаленому регіоні Російської імперії на 
часи правління імператора Миколи І не відповідав 
політичним трендам його реакційної епохи.

Таким чином, історіографічний дискурс щодо 
причин відставки М. Г. Рєпніна, у якому брали участь 
дослідники ХІХ ст. – поч. ХХІ ст. дає підстави ствер-
джувати, що генерал-губернатор Лівобережної Укра-
їни М. Г. Рєпнін своєю активною діяльністю форму-
вав 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. Проте, якщо активні спроби князя будувати 
суспільство на засадах європейського гуманізму, до-
бробуту та справедливості при Олександру І були в 
більшості випадків підтримані, то при Миколі І за-
знали невдач, оскільки останній повністю відійшов в 
управлінні імперією від засад лібералізму, його біль-
ше приваблювали реакційні методи в управлінні, що 
були неприйнятні М. Г. Рєпніним, і це стало однією з 
головних причин його відставки у 1834 р.
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