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Шановні дев’ятикласники!
Чи замислювалися ви над тим, для чого пишеться
Стародавній
історія? Члени «Руської трійці» пояснювали важлиC
6
світ
клас
вість вивчення цієї науки так: «Узриш, як твої отці, твої
до середини V ст.
діди жили, що діяли, що їх веселило, радувало, а що
Середньовічна
печалило, яке сонце між ними сіяло; як думали, яким
7
Україна
духом обнімали природу, охресності, світ цілий… що їх
клас
V–XV ст.
наділяло до сильного діяння, а що їм силу віднімало,
яка їхня мова, яка бесіда, яка їхня душа, яке серце…»
Україна
Отже, шановні дев’ятикласники, цього року продовC
8
за Нових часів
клас
XVI – друга
жимо вивчати нову історію України ХІХ ст. Ми побачиC
половина XVIII ст.
мо, як український народ, позбавлений шаблі, мушкета й
політичних проводирів, своєю працею протягом ХІХ ст.
кінець XVIII —
9
створив умови для національного відродження України.
XIX ст.
клас
Щоб усвідомити, як це відбувалося, треба осягнути
Новітня
соціальні, економічні, духовноCкультурні та націоC
10
історія України
клас
нальноCполітичні процеси, які визначали зміст істоC
1900–1921 рр.
ричного поступу нашого народу протягом ХІХ ст.
1921–
11
Структура нашого курсу традиційно визначатиметьC
початок
1950Cх
рр.
клас
ся хронологічною послідовністю та тематичною органіC
зованістю вивчення історичного матеріалу. Насамперед
1953 –
12
зверніть увагу на теми «Формування модерної украC
початок ХХІ ст. клас
їнської нації. Теорія та суспільні виклики в першій
половині XIX ст.» і «Національна ідея в другій половині
XIX ст. Українофільський, культурницький і політичний етапи визвольного руху».
Вони містять переважно теоретичний матеріал, який дасть вам змогу глибше зроC
зуміти закономірності творення модерної української нації, його засоби, етапи,
усвідомити зміст національної ідеї та інші вагомі теоретичні питання націотворенC
ня. Радимо повертатися до них і при вивченні інших тем. Далі проаналізуємо стаC
новище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці
ХVІІІ — протягом першої третини ХІХ ст. Наступним кроком стане вивчення
соціальноCекономічного життя українського народу в першій половині ХІХ ст. ПаC
ралельно аналізуватимемо процес національного відродження від його витоків до
таких яскравих проявів, як діяльність КирилоCМефодіївського братства, участь
українців у загальноєвропейській революції 1848–1849 рр., напружена робота
громадівців і народовців протягом другої половини ХІХ ст.
Значну увагу звернемо на процеси модернізації (оновлення), які охоплювали всі
сторони українського життя в другій половині ХІХ ст. Надзвичайно вагомим для
розуміння причин успіхів і невдач національного відродження української нації стаC
не вивчення теми «СуспільноCполітичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.».
До структури цьогорічного курсу належать і теми, присвячені духовному життю
нашого народу, його культурним надбанням протягом ХІХ ст. Програмою також
передбачено вивчення історії вашого рідного краю, визначення його ролі й місця
в загальноукраїнських подіях. Отже, із підручника ви зможете детально дізнатися
про визначальні риси й напрями українського історичного поступу в ХІХ ст.
Бажаю успіхів!
Автор 5

ВСТУП
Розподіл території України на Східну та Західну між Російською й
Австрійською імперіями. Після Андрусівського договору між Річчю ПосполиC
тою та Московією територія України до кінця ХVІІІ ст. залишалася розділеною
по Дніпру на Лівобережжя з Києвом (під владою Російської імперії) і ПравобеC
режжя (у складі Речі Посполитої). Проте польськоCлитовська держава протягом
ХVІІІ ст. перетворилася на арену боротьби за владу різних магнатськоCшляхетC
ських угруповань.
ПОДІЛИ ТЕРИТОРІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

6

ВСТУП

Це призвело колись могутню країну до розорення й занепаду і, зрештою, до
політичної катастрофи. Зміцнілі сусіди — Росія, Пруссія, Австрія — у 1772, 1793
та 1795 рр. поділили територію Речі Посполитої. Унаслідок цих поділів землі ПраC
вобережної України були розділені між Російською та Австрійською імперіями.
Під час першого поділу Австрія приєднала Галичину. До того ж у 1774 р. до її
складу ввійшла Буковина як винагорода за дипломатичну підтримку ослабленої
Османської імперії проти Росії. Закарпаття ж потрапило під владу Габсбургів ще
наприкінці XVII ст. Наслідком другого поділу Речі Посполитої стало приєднанC
ня значної частини території Правобережної України (Подільського, до річки
Збруч, Брацлавського, Київського та східної частини Волинського воєводств) до
Російської імперії. Під час третього поділу Речі Посполитої Романовим дісталаC
ся й західна частина Волинського воєводства.
Австрійська імперія зосередила у своїх руках Західну Україну, яка становила
20 % українських територій, де проживало 3,5 млн мешканців. Російська імперія
заволоділа 80 % території і 8,2 млн мешканців.
Унаслідок цих подій українці Правобережжя не отримали жаданої свободи.
До старих соціальних і національних гнобителів долучилися ще й нові.
Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно%ремісничої цивілі%
зації. Обидві частини України ввійшли до складу країн Європи, які протягом
ХІХ ст., особливо першої його половини, переживали кризу. До скасування панC
щини у 1848 р. на заході та селянської реформи 1861 р. на сході в Україні пануC
вала феодальноCкріпосницька система. Вона базувалася на натуральному веденні
господарства, власності поміщиків на землю та особистій залежності селян.
Ці основні риси феодальноCкріпосницької системи стали вирішальними приC
чинами кризи. Адже така система не сприяла виникненню в селянина — основC
ного виробника — будьCякої зацікавленості результатами своєї праці, оскільки
він працював не з власної ініціативи, а лише з примусу. Ця система спричинила
також деградацію поміщицької верстви. Велике земельне володіння та викорисC
тання дармової праці кріпаків аж ніяк не спонукало їх бути ініціативними та
освіченими організаторами сільськогосподарського виробництва.
Порівняно з європейськими країнами, де не було масового кріпацтва, експлуC
атація українських селян була надзвичайно жорстокою. Це зумовлювалося тим,
що феодальними експлуататорами тут дуже часто були поміщики — представниC
ки інших народів і релігійних конфесій. Особливо відчутно це проявлялося в
Західній Україні та на Правобережжі, де землевласники були за походженням
угорцями, австрійцями, поляками католицького віросповідання, а селянство —
українським (православним чи уніатським). Тому криза феодальноCкріпосницьC
ких відносин супроводжувалася перманентною соціальною боротьбою селянства
з поміщиками.
Переважання натурального виробництва перешкоджало розвитку ремесла,
яке не мало змоги вийти за межі дрібнотоварного виробництва. Ремісники не
могли продавати свою продукцію тим, хто не мав достатньої суми грошей і задоC
вольняв більшість своїх побутових і господарських потреб виробами власних чи
кріпацьких рук. Через це ринок ремісничої продукції був надто вузьким.
Розвитку ремесла не сприяли поміщицькі мануфактури. Використовуючи
дармову працю кріпаків у виробництві ремісничої продукції, поміщики продаваC
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ли її дешевше, що призводило до розорення ремісників.

М. Кузнецов. На заробітки

Зародження й утвердження рис індустріального суспільства. Одночасно
в надрах феодалізму набирав усе більшої сили капіталістичний лад. НезважаюC
чи на гальмо кріпосництва, товарноCгрошові відносини поступово розвивалися.
Вирішальне значення в цьому мало освоєння нових земель на Півдні й зростанC
ня потреб на сільськогосподарську сировину та продукти харчування в індустріC
ально (промислово) розвинутих країнах Західної Європи. Такі обставини надаC
вали можливість поміщикам і заможним селянам швидко збагачуватися за
рахунок продажу продукції на європейські ринки. Виробники все частіше оргаC
нізовувалися заради продажу товарів на ринку й отримання грошей, які не збеC
рігали ніби скарб, а використовували як капітал, укладаючи їх у нове й розшиC
рене виробництво заради одержання прибутку.
Сприятливі умови для розвитку індустріального суспільства виникли після
реформи 1861 р. Земля й робоча сила стали товаром, який можна було вільно куC
пувати й продавати. Наявність дешевої робочої сили, багатих покладів вугілля й
залізної руди, значне розширення внутрішнього ринку вели до прискорення
процесу індустріалізації. Україна набувала рис індустріального суспільства,
здатного швидко розвиватися.
Ф. Солнцев.
Вид на Межигірську
фаянсову фабрику
в колишньому січовому
монастирі під Києвом
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Через підтримку царською владою феодальноCкріпосницьких відносин проC
цес здійснення промислового перевороту (революції) в Україні розтягнувся на
довгі десятиліття. Розпочавшись у 30–40Cх роках ХІХ ст., він ще не завершився
і в XIX ст., але був забезпечений перехід від ручного ремісничоCмануфактурноC
го до великого машинного фабричноCзаводського виробництва. На нових підC
приємствах виробництво базувалося на використанні парових двигунів, різних
машин і механізмів. Промисловий переворот сприяв розвитку залізничного
транспорту, створенню самостійної машинобудівної галузі.
Індустріальний розвиток спричинив глибокі суспільні зміни. Почало швидко
втрачати свою значимість земельне дворянство. Його витісняли буржуазія та інC
телігенція. Активно формувалася ще одна соціально пригноблена верства —
наймані робітники.
Незважаючи на процеси індустріалізації, частка промислового виробництва в
Україні була набагато меншою порівняно з аграрним господарством. Через це
поміщики утримували сильні позиції в політичному житті. Уособленням влади
поміщиківCкріпосників протягом усього ХІХ ст. залишався царизм.
Заснований на імперських засадах, російський царизм потребував зміцнення
своєї військової могутності, а тому був зацікавлений у розвитку промислового
виробництва, особливо після поразки в Кримській війні. Разом із тим він проC
довжував опиратися на дворянство, ігноруючи інтереси суспільних верств,
пов’язаних з індустріальним виробництвом.
Українське національне відродження. Національне відродження — це
процес відновлення національних, політичних і культурних прав етносу, який
перебував у залежності від панівної імперської народності. Він супроводжуC
вався зростанням наукового інтересу до свого минулого, дослідженнями етC
нографії, фольклору й історії, розвитком літератури на народній мові, заснуC
ванням освітніх і культурних закладів для плекання рідної культури,
утворенням національних політичних партій, які виступали за здобуття окреC
мішності від імперських політичних структур. Тому російські та австрійські
імперські власті вороже ставилися до будьCяких проявів національного відроC
дження. У всіх європейських незалежних державах національну самосвідоC
мість утверджувала буржуазія. Перемога індустріального суспільства над феоC
дальним аграрноCремісничим була забезпечена саме національною буржуазією —
Відкриття
пам’ятника Богданові
Хмельницькому
в Києві в липні
1888 р.
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організатором і натхненником національних рухів. В Україні національне відC
родження мало іншу долю та дещо інших рушіїв.
Імперські сили всіляко стримували розвиток української національної буржуC
азії. Тому виразником національних ідей, рушієм національного відродження виC
ступили представники української інтелігенції. Спочатку вони збирали й вивчали
народні традиції, звичаї, фольклор — народну культуру. Натхненні її глибокою
мудрістю й багатством, українські інтелігенти ставали творцями талановитих
мистецьких творів. Так вони допомагали українському народові усвідомити себе
й перейнятися почуттям гідності й самоповаги за свою звитягу та здобутки, висміC
яти в собі низьке й негідне. Чим краще інтелігенція розвивала культуру, зміцнюC
ючи національну самосвідомість народу, тим чіткіше вона усвідомлювала необхідC
ність переходу від культурницького до політичного етапу національного розвитку.
Тому вона почала створювати громадські та громадськоCполітичні організації.
Імперська влада, насамперед російський царизм, рішуче розправлялася з найC
меншими спробами громадськоCполітичної роботи, через що українське націоC
нальне відродження тривалий час перебувало на культурницькому етапі. Після
перших яскравих спалахів політичної активності КирилоCМефодіївського
братства на Наддніпрянщині та діяльності Головної руської ради в Галичині
українська національна інтелігенція змушена була повернутися до культурноC
просвітницької роботи. Лише наприкінці століття, насамперед у Західній УкраC
їні, українство почало шукати можливості захисту своїх національних інтересів,
створивши перші політичні організації та партії, узявши участь у
парламентській боротьбі.
У справі національного відродження Захід і Схід України ніби передавали
один одному естафету національного лідерства. Це зумовлювалося посиленням
наступу на національну українську культуру то Російською, то Австрійською імC
періями. І лише взаємодопомога давала можливість українцям поступово зміцC
нювати свої позиції.

В. Штернберг. Садиба Тарновських
у с. Качанівці на Чернігівщині
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ФОРМУВАННЯ
МОДЕРНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ та СУСПІЛЬНІ
ВИКЛИКИ
в першій половині
ХІХ ст.

§ 1. ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Чому Велику французьку революцію 1789–1794 рр. визначають важC
ливим початком національного етапу в житті європейських народів?

1. Український етнос, народність, нація
Протягом усього свого історичного розвитку народи світу і серед них, звичайC
но, українці пройшли кілька етапів суспільного об’єднання. Першим етапом і одC
ночасно формою суспільного об’єднання був рід. Наступним стало плем’я, що
складалося з кількох споріднених родів. Племена об’єднувались у союзи племен,
які вже були протодержавами, тобто первинними державами. Найпотужніші з
них (наприклад, союз полян) зуміли створити й відстояти від нападників свою
державу — Русь.
Держава об’єднувала в єдине ціле кілька споріднених союзів племен. За її
сприяння вони почали перетворюватися на етнос (що в перекладі з давньоC
грецької мови означає «народ»). Головною силою, що спочатку об’єднувала
племена та їхні союзи в єдине ціле, була влада володаря, оперта на військову
силу. У такий спосіб сильніші нав’язували слабшим свої вірування, міфи, упоC
дібнювали інші етнокультурні особливості своїм.
Майже одночасно держава виступила інструментом
формування юридичної єдності. Щоб забезпечити
порядок, володарі створювали кодекси законів, які,
прийшовши на зміну усним нормам і правилам, єднаC
ли людей у рамках новостворених держав, що підпоC
рядковували собі союзи племен.
Першим законодавцем Київської Русі був князь
Ярослав Мудрий, який в ХІ ст. запровадив норми дерC
жавного права у своїй державі. Створений ним збірC
ник законів нині відомий під назвою «Руська правда».
Вона складається з «Правди Ярослава», або «НайдавC
нішої Правди», «Правди Ярославичів», або «Статуту
Ярославичів». «Руська правда» мала великий вплив
Ярослав Мудрий
на подальший розвиток законодавства України, Росії,
Білорусі, Литви.
Однодумцем і помічником Ярослава Мудрого,
який брав участь у створенні «Правди Ярослава», був
перший київський митрополит Іларіон — автор «СлоC
ва про закон та благодать» (1037).
Одночасно держава, як інструмент захисту від зовC
нішніх ворогів, згуртовувала людей у бойову спільноту.
Захищені військовою силою держави й впорядковані
відповідними законами, розвивалися землеробство,
ремесло, торгівля. Ці форми трудової діяльності все
міцніше об’єднували етнос на широких територіях у
Сторінки
стійку спільність, що відрізняла «своїх» від «чужих» за
«Руської правди»
12
етнокультурними характеристиками та самоназвою.
ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ та СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ в першій половині ХІХ ст.

Етноси, що втрачали свою державу, поставали пеC
ред загрозою повного зникнення. Адже завойовники
всілякими засобами намагалися позбавити підкорені
народи їхніх етнокультурних рис, щоб вони забули,
хто вони є. Після цього вищі соціальні верстви вливаC
лися і зміцнювали еліту народуCзавойовника, а просC
тий люд, утративши свою культуру, освіту, а з ними й
гідність, перетворювався на слухняних підданих, найC
митів, холопів.
Водночас із державою етнос об’єднували віра і
церква. Його продовжувала згуртовувати етнічна
культура, насамперед мова. Саме ці підойми після
втрати державності дали можливість пригнобленому
українському етносу не уподібнюватися поневолюваC
чам, а тривалий час зберігати свою самобутність. СуC
купність розглянутих характеристик і становлять
зміст поняття «етнос».
У стані етносу український народ перебував понад
тисячу років. Зрозуміло, що на початку і наприкінці
тисячоліття це була спільнота з різними уявленнями,
навичками, історичним досвідом, рівнем, розумінням
навколишнього світу і самого себе. Щодо українськоC
го народу за часів зрілого середньовіччя — раннього
Нового часу — більшість учених використовували
термін «народність». Зрештою, нині поняття «українC
ський етнос», «українська народність» — це один
синонімічний ряд.
Справжній переворот у житті європейських народів
здійснила Велика французька революція наприкінці
ХVІІІ ст. Після неї народи Європи стали швидко набуC
вати ознак нації. Це означало, що їхнє усвідомлення
етнокультурної спільності збагатилося також усвідомC
ленням своєї політичної значущості. Позбавивши влади
монархів і землевласницьку верству, народ сам почав
приймати політичні рішення і став джерелом влади. Він
сам визначав свою власну долю та долю держави. Народ
став сувереном, тобто перебрав у свої руки верховне
право керувати своєю державою. Іншими словами, наC
цією може стати той етнос, який, виступивши на арену
політичного життя, самостійно визначатиме власні поC
літичну мету, завдання та шляхи їх досягнення. На цій
підставі визначається поняття «нація».

Митрополит Іларіон

ЕТНОС —
це спільність людей,
що сформувалася
історично
на родоплемінній
основі в межах
певної території і має
спільні, досить сталі
особливості мови,
культури, психіки,
а також усвідомлення
своєї єдності
та відмінності від інших,
зафіксовану
в самоназві.
НАЦІЯ —

це політична спільність
людей, витворена
на етнокультурній основі,
що має на меті захист
своїх національних
інтересів
та самобутності.

2. Українське питання
Тоді, коли багато європейських народів, розпочавши своє перетворення в наC
ції ще з раннього Нового часу під впливом ідей Великої французької революції, 13

успішно продовжили його в ХІХ ст., український народ потрапив у дуже скрутну
історичну ситуацію.
Націотворчі процеси, які розпочалися в Україні ще за часів Української козацьC
кої держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, припинилися через
скасування Російською монархією, до складу якої ввійшла Україна, автономії СлоC
божанщини, ліквідацію Гетьманщини та зруйнування Запорозької Січі. Тому,
особливо на початку ХІХ ст., українство перебувало в становищі бездержавного,
пригнобленого етносу, приреченого на повну втрату своєї культури, а з нею — своєї
власної сутності.
Розділивши українців та їхні землі між собою, Австрійська та Російська імперії
відверто нехтували інтересами етносу (народності) з тисячолітньою історією,
самобутньою культурою, потребами економічного життя й територіальної єдності.
Українські культурні й громадські діячі XIX ст. намагалися протистояти асиміляC
ційній політиці імперії. Так постало українське питання, яке кожна з протиборчих
сторін намагалася вирішити на свою користь.
Зміст українського питання полягав у комплексі болючих проблем. На
державні посади призначали представників панівної нації та не допускали на
них українців. Через це не вирішувалися ані загальносуспільні проблеми, ані
проблеми окремих громад, що мусили терпіти свавілля чужої влади, яка чи не
розуміла, чи відверто нехтувала їхніми інтересами. До вже згаданого долучаC
лися й питання економічної несправедливості, ігнорування інтересів українC
ських ремісників, промисловців, сільськогосподарських виробників. Україна
була позбавлена власної системи освіти. Австрійська та Російська імперії
створювали нездоланні перепони для розвитку української культури, збереC
ження традицій, народних звичаїв і побуту. Одним із найжорстокіших прояC
вів нищення духовної сутності українства було насильницьке запровадження
великодержавної мови й заборона використання української. Українське пиC
тання проявлялося й насильницьким розділенням українського народу між
двома імперіями. Нарешті, складовою українського питання стали приниження
честі й гідності українців представниками панівних націй.
Сутність будьCякого національного питання, у тому числі й українського,
полягає не лише в утисках, яких зазнає народ, а й у тому, як він (а особливо його
еліта) чинить опір несправедливості.

3. Староукраїнство
Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. представники старого українC
ства — нащадки козацької старшини першими поставили українське питання
на порядок денний суспільноCполітичного життя. Утративши гетьманську
державу, вони постали перед загрозою втрати свого провідного становища в
суспільстві. Щоб зберегти його, представники української еліти змушені буC
ли домагатися прав на російське дворянство. Аби довести законність своїх
домагань, вони зверталися до історичних джерел. Так розпочався період акC
тивної діяльності «любителів малоросійської старовини». Водночас із пошуC
ком доказів свого шляхетного походження староукраїнці зібрали дуже багаC
то документів про славне історичне минуле своїх предків — козацьку
14 старшину.
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Наступною підоймою українського національноC
ЕТНОГРАФІЯ
(від грец. etnos — народ
го відродження стало утвердження у свідомості
і grafio — пишу) — галузь
провідних верств ідеї народності. Зацікавленість
історичної науки, яка
нею постала в Західній Європі в другій половині
вивчає культуру і побут
ХVІІІ ст. Першими зі слов’ян ідею народності
народу.
висловили чехи і хорвати. Наприкінці століття вона
знайшла відгук і в серцях українців. Сутність цієї
ФОЛЬКЛОРИСТИКА
ідеї виявляється в інтересі до історії свого народу,
(від англ. folk#lore —
до його життя і побуту, народної мови й поезії, істоC
народна мудрість) —
ричної минувшини.
наука про фольклор —
На думку істориків, систематичні етнографічні
усну народну творчість
дослідження життя й побуту українців започаткував
(казки, прислів’я, пісні,
український етнограф Григорій Калиновський, який
обряди тощо).
народився в м. Кролевці (нині Сумська обл.).
У 1777 р. він опублікував у СанктCПетербурзі книжC
ку про українські народні звичаї «Описание свадебных украинских простонаC
родных обрядов в Малой России… сочиненное Григорьем Калиновским, арC
мейских пехотных полков, состоящим в Украинской дивизии прапорщиком».
Ця праця — перша унікальна друкована пам’ятка української фольклористики
ХVІІІ ст.
Збирач і дослідник «малоросійської старовини», який походив із багатої
старшинської родини, Яків Маркевич у 1798 р. опублікував «Записки про МалоC
росію, її жителів та виробництва» — коротку енциклопедію про історію, трудову
діяльність, мову й культуру українського народу.
Зрештою, нащадки козацької старшини отримали права на російське двоC
рянство й почали переймати російські звичаї, культуру, манери, побут. Із відреC
ченням від української культури цим українцям здавалося, що разом з їхньою
смертю помре й Україна. Кращі зі староукраїнців бачили своє патріотичне завC
дання лише в тому, щоб за допомогою своїх історичних праць зберегти пам’ять в
історії про Україну, що вже зникає. Свої історичні твори вони вважали пам’ятC
ником славному минулому УкраїниCГетьманщини.
Перевірте свої знання
1. Назвіть етапи і форми етнонаціонального об’єднання, які прохоC
дять народи за час свого розвитку.
2. Назвіть наслідки втрати народом етнокультурних рис.
3. Дайте загальну характеристику староукраїнству. У чому вбачали
сутність українського питання староукраїнці?
4. Визначте й охарактеризуйте ті чинники, які формують і підтримуC
ють єдність етносу.
5. Визначте риси, за допомогою яких можна відрізнити етнос, народC
ність, націю.
6. Чи можна називати народом певну людську спільноту після втраC
ти нею етнокультурних рис?
7. Як виникло українське питання? Визначте його сутність.
8. Якими засобами вирішували староукраїнці українське питання?
15

§ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Назвіть риси, що вирізняли українців серед інших народів.

1. Нове українство
На зміну староукраїнству прийшло нове українство. Це були люди інтелекC
туальної праці: письменники, художники, лікарі, учителі, агрономи, техніки, інC
женери та ін. Вийшовши з дрібного поміщицтва, духівництва, заможних міщан і
селян, тобто з виру народного життя, вони зовсім не вважали, що на Україну очіC
кує сумний кінець.
Нові українці були добре освіченими людьми, знали стан справ не лише в
Україні та Росії, а й в Європі. Вони проймалися ідеями Великої французької
революції — ідеями «нації», «прав народу». Нові українці не розглядали уряд
і державу як «божественне право королів». Вони вважали себе представниками
нації, котра сама має вирішувати, яке їй потрібне урядування.
Як людей з народу, представників нового українства глибоко обурювали всі
ті несправедливості, які чинили панівні держави стосовно українського народу.
Вони чітко усвідомлювали, що їх, як представників українства, чим більше вони
його захищатимуть, тим енергійніше панівні верстви обох імперій будуть вишC
товхувати на периферію життя, переслідувати, цькувати. Проте нове українство
цього не злякалося, а розпочало активну діяльність, спрямовану на розвиток
української нації.

2. Український проект
Саме нове українство стало творцем українського проекту — плану перетвоC
рення українського етносу в націю, а Малоросії та Галицької Руси в Україну.
Його творці виходили з того, що українська нація вже існувала, маючи державу
за часів Київської Русі, Великого князівства Литовського, доби Гетьманщини.
Тому вони розглядали свій план як проект «національного пробудження», націо3
нального відродження.
На думку відомого чеського вченого Мирослава Гроха, національний проект
утілюється в життя в три етапи. На першому — академічному — головними його
учасниками є вчені. Вони збирають матеріал, який відображає минуле і сучасне
життя нації. Після академічного наступає культурницький етап, головними
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Відомий український учений Роман Шпорлюк вважає, що «національний проект» приC
гнобленої нації є політичним від самого початку. Навіть якщо його творці й учасники
«заперечують будьCякі політичні наміри або задуми, наполягаючи на тому, що вони пікC
луються тільки про народну культуру, фольклор або місцеву історію. Однак реальне знаC
чення цієї діяльності рівнозначне заявам: «Ми — відмінний від інших народ», «Ми маєC
мо свою землю», «У нас є особисте минуле, особиста історія». І в епоху націоналізму
кожний, хто це робить, може піти далі, ще на один крок до безумовного висновку: «І все
це доводить, що ми достатньо відмінні від ВАШОГО народу, вашої країни і вашої істоC
рії, щоб заслуговувати на право користуватися всіма прерогативами батьківщини».
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учасниками якого є митці, діячі освіти і культури.
Вони популяризують думки окремих учених серед
широких народних мас. Заключний (третій) етап — поC
літичний. Його головні діячі — це політики, які ведуть
широкий загал до політичної боротьби за національні
права. Завершальним акордом цього етапу має бути
проголошення державної незалежності нації.
Академічний (науковий) етап українського виз#
вольного руху. Даний етап є початком визвольного
руху для європейських народів, які втратили державC
ність, проте не бажали змиритися з пригнобленим стаC
новищем і розпочали боротьбу за незалежність. СпоC
чатку нащадки козацької старшини та «любителі
малоросійської старовини» збирали історичні та етноC
графічні матеріали про життя українського народу.
Перше видання
Вирішальною силою академічного етапу стали вчені й
«Історії русів».
аматори, які вивчали історичне минуле, збирали знанC
1846 р.
ня про традиції народу, його звичаї, народну творчість
та побут. Розпочавшись наприкінці ХVІІІ ст., акадеC
мічний етап не припинявся протягом усього XIX ст.
Усе нові й нові вчені все глибше і глибше вивчали
сутнісні особливості українського народу, спільне та
відмінне порівняно з іншими народами Європи.
Пошук науково#історичних підвалин української
окремішності. Найяскравішою працею початку акадеC
мічного періоду визвольного руху є «Історія русів».
Провідна ідея праці невідомого автора — обґрунтуванC
ня історичного права українського народу на незалежC
не державне життя. Він засуджував польську і російC
ську політику щодо України й доводив законність
боротьби українського народу проти чужоземного
поневолення, як польського, так і російського.
Обкладинка
«Історії Малої Росії»
Автор наголошував, що лише Україна є прямою
Д. Бантиша3Каменського
спадкоємницею Київської Русі, що вона має власну,
відмінну від Росії, історію. Істотна особливість цієї
праці — чітка державницька позиція. І внутрішні, і зовнішньополітичні події
автор аналізував з погляду інтересів українського народу та української козацьC
кої держави. Отже, автор «Історії русів» започаткував справу відновлення істоC
ричної правди, повернення доброго імені українським політичним діячам.
У 1822 р. побачила світ перша узагальнююча праця з історії України Дмитра
БантишаCКаменського «История Малой России от водворения славян в сей стране
до уничтожения гетманства». У ній автор обстоював право України на автономне
козацьке самоврядування. Наукове обґрунтування вченим самобутності України
було дуже своєчасним, адже саме тоді вже друкувалися перші томи «Истории
государства Российского» М. Карамзіна, написані з великодержавних позицій.
Російський історик, ігноруючи історичні джерела, включав історію РусиCУкраїни
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У 1842–1843 рр. вийшла друком 5Cтомна «Історія України» Миколи МаркеC
вича. Він широко використав відомості з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.
Ця праця рішуче обстоювала історію України як окрему та незалежну від історії
Росії. Саме за це її намагався розкритикувати з імперських позицій російський
літературний критик Віссаріон Бєлінський. Він звинувачував Миколу МаркеC
вича в прагненні «відірвати історію України від історії Росії».
Незважаючи на імперський спротив, праці українських істориків набували в
Україні все більшої популярності. Вони допомагали українській інтелігенції
усвідомлювати українців як окремий народ зі славною та героїчною історією.
Своїми науковими працями національно свідомі українські історики відокремC
лювали національну історію від імперської версії «російської» історії, доводили
нерозривність політичної традиції між сучасною їм Малоросією та Київською Руссю,
Литовською Руссю, УкраїноюCГетьманщиною. Якщо автори російського проекту
наголошували на тому, що Росія була твердинею самодержавства, українські істоC
рики переконливо доводили, що історія України — це утвердження Закону, Права,
Демократії. Історія України принципово відрізняється від історії Росії.
Історична пам’ять — дуже вагомий компонент
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ —
духовності етносу. Вона існує у вигляді історичних
пам’ять про історичне
міфів і легенд, які передаються від покоління до покоC
минуле народу, найсуттє#
ління. До її складу входять і спогади старших поколінь —
віший чинник формуван#
безпосередніх учасників чи свідків давніх подій.
ня національної
Загалом історична пам’ять етносу спрямована в
свідомості.
минуле і робить наголос на спільності походження, на
давньому зв’язку зі своєю землею, з її священними
МІФ —
місцями подвигів і трагедій, пов’язаних із героями,
уявлення людей про
мучениками, рятівниками, духовними проводирями.
знакові події свого
Історики ХІХ ст., поширюючи свої історичні твори,
минулого.
публікуючи для народу історичні оповідання, робили
надзвичайно важливу справу. ПоCперше, вони постійC
но відтворювали й зміцнювали історичну пам’ять народу. ПоCдруге, вивчали істоC
рію не лише для знання про минуле, а й для пошуку історичних коренів пекучих
проблем їхнього сьогодення, намагалися запозичити досвід минулого, відкриваC
ли українцям перспективи майбутнього.
Своїми дослідженнями історики ніби ставили запитання: якщо в минулому
народ був самостійним творцем своєї долі, успішно захищався від ворогів, мав
свою державу, своїх політичних провідників, власний законний суд, то чому він
мусить тепер терпіти поневолення, страждати, замість того щоб повернутися до
вільного стану і державності? Так історики перетворювали історичну пам’ять на
засіб захисту власних інтересів, уселяли віру в майбутнє свого народу — нащадка
славних, незалежних і героїчних предків. Історичні твори відновлювали також
національну гідність, учили поважати своїх пращурів, надихали на вчинки, гідні
їхньої пам’яті.
Значення фольклору, етнографії та мовознавства. Якщо староукраїнці збиC
рали й публікували зразки української народної творчості, результати своїх перC
ших етнографічних спостережень заради увічнення пам’яті про стару Україну,
яка незабаром, на їхню думку, припинить своє існування, то автори українськоC
18 го проекту це робили, щоб утвердити українську націю.
ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ та СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ в першій половині ХІХ ст.

Олександр Потебня

Ізмаїл Срезневський

Михайло Максимович

Засновником української етнографії як науки став перший ректор Київського
університету Михайло Максимович. Починаючи з 1827 р., він упорядкував і виC
дав три збірки «Малоросійських пісень…» ліричного змісту.
Свою збірку опублікував також Платон Лукашевич, який уперше надрукував
фольклорні записи, зроблені в Східній і Західній Україні. Українські пісні, дуC
ми, казки так захопили молодь, що вона побажала самостійно, із перших вуст
робити фольклорні й етнографічні записи і знайомити з ними широку громадC
ськість.
Поступово дослідники переходили від простого записування до все глибшоC
го наукового аналізу народних творів і все більше переконувалися в його праві
на вільне і гідне життя.
Від свого початку фольклорні та етнографічні дослідження мали політичний
зміст. Вони доводили, що українці — це не якесь спотворене відгалуження
слов’янства, а повноцінний народ. На політичну справу перетворювалося навіть,
на перший погляд, безневинне збирання та популяризація народних пісень. Адже
їхній зміст свідчив про те, що ідеалом українця є свобода, тоді як офіційна російC
ська ідеологія проголошувала ідеалом самодержавство.
Протягом першої половини ХІХ ст. в окрему науку
сформувалося мовознавство. Найкращі представники
української інтелігенції, проявляючи громадянську
мужність і наукову переконаність, взялися за одну з
найважливіших і одночасно найважчих у тодішніх імC
перських умовах справу — перетворити народну розC
мовну мову на основний засіб спілкування всіх верств
українського суспільства. Українські інтелігенти заC
хищали нашу мову від нападок реакціонерів і невіглаC
сів, демонстративно спілкувалися нею в повсякденноC
му житті.
Глибоке враження на суспільство справила стаття
Ізмаїла Срезневського «Взгляд на пам’ятники украC
инской народной словесности» (1834). У ній визначC
ний дослідник слов’янських мов виступив на захист
української мови. Він доводив, що вона є самостійною
Обкладинка збірки
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слов’янською мовою, а не діалектом російської, як це
«Малоросійські пісні»

проголошували імперські офіційні кола, і переконував, що українська мова маC
тиме велике літературне майбутнє.
Активним послідовником наукового вивчення народної творчості й захисниC
ком української мови був видатний мовознавець Олександр Потебня — автор
багатьох творів із фольклору та етнографії («Пояснення малоруських
історичних пісень» у 2 томах та ін.).

3. Ментальні риси українців
Зібраний українськими фольклористами, етнографами та мовознавцями маC
теріал про життя українського народу дав можливість науковцям визначати ті
риси, що відрізняли вдачу українців від сусідніх народів.
Незважаючи на тривале пригноблене життя українців в умовах приниження й
переслідування, вони не втратили своїх природних рис демократизму й волелюбC
ності. Насамперед українці зберегли схильність до індивідуальної свободи. КоC
ли ж демократичні вибори були заборонені водночас із ліквідацією держави, воC
ни продовжували демократичне вирішення справ громад.
Безкраї українські простори сприяли формуванню мрійливості українців.
Геополітичне розташування України між Заходом і Сходом, з одного боку, розC
вивало відкритість, іноді навіть відчайдушний авантюризм, лицарство, а з іншоC
го — постійна близькість небезпечних ворогів формувала замкнутість, життєву
філософію «моя хата скраю».
Зосередженість на власній родині, місцевій громаді сформували такі риси украC
їнської вдачі, як м’якість, лагідність, романтичну емоційність. Українці завжди униC
кали деспотичної влади й самі не бажали її проявляти. Порівнюючи їх із поляками
та росіянами, Володимир Антонович дійшов висновку, що внаслідок різного істоC
ричного минулого викристалізувалися й головні політичні ідеї трьох народів: деC
мократизм українців, аристократизм поляків і монархізм росіян. Український
принцип, на думку історика, був найважчим для втілення в життя. Адже для цього
недостатньо було волі одного монарха чи навіть політичної верхівки — аристокраC
тії. Тут потрібно було об’єднати єдиною волею, метою, усвідомленням весь народ.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ та СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ в першій половині ХІХ ст.

4. Російська панславістська, польська федеративна
й українська слов’янофільська теорії
Українська слов’янофільська теорія була відповіддю українських інтелектуаC
лів на російську панславістську та польську федеративну теорії.
Панславістська теорія виникла в громадських і культурних колах західного
й південного слов’янства у зв’язку з посиленням ідей пангерманізму та постійної
загрози турецького поневолення.
Термін «панславізм» уперше вжив словак Й. Геркель у 1826 р. в «Граматиці
всеслов’янської мови». На ґрунті культурної та мовної спорідненості перші панC
славісти мріяли про політичне об’єднання слов’ян під проводом Росії. На їхню
думку, це забезпечило б рівновагу сил між групами європейських народів.
Такі ідеї висловлювали тоді словак Я. Коллар, хорват Л. Гай, серб В. КараC
джич, чех П. Шафарик. Водночас зі своїми і російським народами, вони виокремC
лювали й «малоросіян». У перші десятиріччя поширення панславізм посприяв
швидкому виникненню центрів слов’янознавства в Празі, Загребі, Москві, ХарC
кові та інших містах.
У 30–40Cх роках ХІХ ст. ідеї панславізму використали російські діячі
М. Погодін, Т. Аксаков, Ф. Тютчев, перетворивши його на російський імперC
ський панславізм. Його сутність зводилася до створення єдиної слов’яноC
руської держави на противагу «ворожій Європі». Для цього вони використали
ідеї російських слов’янофілів, які, захищаючи «святу Русь», виступали проти
впливів «гнилої», «хворої», «зматеріалізованої» та «безвірної» Європи. ІмперC
ські панславісти не брали до уваги існування українського народу й зовсім не
помічали його потреб і прагнень.
Те, що українці раніше входили до складу Великого князівства Литовського і
Руського, Речі Посполитої, і навіть створили свою Українську козацьку державу —
Гетьманщину, і за цей час виробили власні культурні, релігійні та політичні традиC
ції, сприймалося російськими теоретиками як прикра обставина, зумовлена примуC
совим відокремленням «південноCзахідних українців» від «материнської основи».
Загарбані Російською імперією, польські громадськоCполітичні діячі не
сприймали ідеї панславізму з провідною роллю Росії. На відносини між євроC
пейськими народами вони дивилися крізь призму теорії федералізму.
Намагаючись здобути незалежність, польські інтелектуали хотіли заручитися
підтримкою українського населення. Вони висунули твердження про існування
республіканського ладу в старій Польщі, де українці, білоруси і литовці нібито
мали рівні права з поляками. Спершу вона сформувалася в рамках консерваC
тивної аристократичної течії емігрантів, очоленої князем А. Чарторийським.
Серед поляків, які мешкали на Правобережній Україні, сформувався «українC
ський гурток» поляківCукраїнофілів, які походили з України, захоплювалися її
козацьким минулим і розвивали ідеї спільної долі й національних інтересів поC
ляків та українців. Лідер цієї групи, М. Чайковський, за дорученням А. ЧартоC
рийського в 30Cх роках ХІХ ст. формував у Туреччині загони козаків для розпаC
лювання в Україні повстанського руху проти імперської влади.
Члени українського гуртка прихильників теорії федералізму уявляли майC
бутнє України в складі відбудованої федеративної Речі Посполитої і намагалиC
ся використати паростки українського національного руху в інтересах відновC
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Ідею федерації європейських республік запропонувала також емігрантська
шляхетськоCдемократична організація «Молода Польща». Проте вона замовчуC
вала питання «української республіки», більше наголошуючи на питаннях боC
ротьби за нову демократичну Польщу, утворену рівноправними і вільними гроC
мадянами, а також населенням польських «кресів» — окраїн.
Зрештою, усі провідні польські мислителі не припускали навіть думки про
відміну кордонів 1772 р. Польська нація їм уявлялася такою, що неодмінно
включала б русинів (українців), литовців і білорусів.
Українських інтелектуалів не влаштовувала і польська федеративна теорія.
Ні російські, ані польські інтелектуали не визнавали права українського народу
на самостійне існування. Тому на противагу їм члени КирилоCМефодіївського
братства запропонували слов’янофільську теорію. Вона базувалася на ідеї ствоC
рення федерації рівноправних народів. Про її зміст ви детальніше довідаєтеся з
параграфа про КирилоCМефодіївське братство.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Польський історик М. Мохнацький у 1834 р. видав двохтомну історію «Повстання польC
ської нації в 1830 і 1831р.». Там він категорично стверджував: «Польща була республіC
кою коронних, литовських і руських земель. В іншій формі її не розуміємо й сьогодні!
Здобути, тобто повернути Литву, Русь, передбачає кожне повстання над Віслою».

5. Шляхи мобілізації української нації
Академічні праці першого етапу визвольного руху, створені зусиллями вчеC
них, були дуже важливими, але вони не задіювали, не відмобілізовували, не
згуртовували український народ навколо духовних провідників ідей та завдань
визвольного руху.
Культурницький етап українського визвольного руху. Питання мобілізації
народу й поступового перетворення його в націю стали розв’язуватися на другоC
му — культурницькому — етапі визвольного руху.
На основі зібраного матеріалу, особистих вражень і досвіду українські митці
та громадські діячі — головні представники другого етапу — за допомогою художC
ніх образів почали творити узагальнений образ України та української людини.
Так, шляхом мобілізації українського народу стало мистецтво в усіх його проC
явах: театральних виставах, музичних, живописних творах, створенні професійC
них і аматорських театральних труп, музичних і хорових колективів, організації
концертів, тематичних вечорів, ювілеїв та інших культурноCмистецьких заходів.
Справі мобілізації народу надзвичайно посприяло витворення української
літературної мови зусиллями всіх українських літераторів — від І. КотляревC
ського до І. Франка. Твори письменників і поетів і передусім Т. Шевченка,
«Руської трійці», О. Федьковича і О. Духновича перетворилися на її могутні
засоби впливу на народ.
Безпосереднім учасником національного відродження й визвольного руху
був і сам народ, залишаючись носієм народної (етнічної) культури.
У результаті спільних зусиль учених і митців на перших двох етапах визвольC
22 ного руху почали формуватися культурні основи нації. Вона вже усвідомлює свою
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особливість, самобутність, має власну гідність, об’єднується навколо своєї культурC
ної еліти, визначає свої інтереси, але ще не здатна захистити себе, оскільки безсила
перед чужою державою. Така нація існує з ласки свого поневолювача — імперії —
і постійно зазнає утисків, спрямованих на її повне розчинення в панівній нації.
Нація живе повноцінним життям, коли здатна захистити себе політично — за
допомогою держави, її органів. Проте перша спроба КирилоCМефодіївського
братства перейти до політичних засобів і розпочати політичний етап мобілізації
української нації була жорстоко придушена російським царизмом.

6. Ідея соборності українських земель
Спільність етнографічних рис, помічених ученими, СОБОРНІСТЬ —
і спільність історичного минулого всіх українських відновлення єдності
земель привела представників визвольного національC розмежованого сусідніми
ного руху на всіх його етапах до ідеї соборності — згурC державами, державами
тування, відновлення єдності розмежованого сусідніC народу та його земель.
ми державами українського народу та його земель.
Ідея соборності вже чітко прослідковується за Княжої доби, за часів УкраїнC
ської козацької держави. Нового дихання вона набула в середині ХІХ ст. Її проC
відниками стали члени «Руської трійці», КирилоCМефодіївського братства,
Т. Шевченко, М. Драгоманов, В. Антонович, І. Франко, М. Грушевський. Вони
передали естафету соборності новим поколінням українського визвольного руху.
Ідея соборності мала величезне націотворче значення і логічно завершувала
український проект. Вона спрямувала увагу народу на власну землю, доводила
йому, що він має територію, на якій можна створити власну державу. Про конC
кретні думки й спроби її втілення в життя ви прочитаєте в наступних параграфах.
Перевірте свої знання
1. Назвіть головні риси нового українства.
2. Охаректиризуйте сутність українського проекту.
3. Як українські фольклористи, етнографи і мовознавці працювали
над здійсненням українського проекту?
4. Визначте шляхи мобілізації української нації.
5. Які етапи визначив М. Грох у ході втілення в життя національноC
го проекту?
6. Поясніть, як історична наука та історична пам’ять народу причетC
ні до визвольного руху пригнобленої нації.
7. Які причини зумовили виникнення панславізму?
8. Чим вирізнявся російський імперський панславізм?
9. Чому в польському суспільноCполітичному середовищі утвердиC
лася федералістська теорія? Чому вона не сприяла покращенню
тодішніх стосунків між українськими і польськими громадськоC
політичними діячами?
10. Чому створення нації культурної не є достатнім для повноцінного
національного життя?
11. Чому українську суспільноCполітичну думку віками супроводжуC
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вала ідея соборності? Визначте загальний зміст цієї ідеї.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ
«ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.
ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ в першій половині ХІХ ст.»
У ході історичної еволюції український народ пройшов такі етапи суспільного
об’єднання, як рід, плем’я, союз племен, етнос, а на початку ХІХ ст. розпочав своє
перетворення в націю. На етапі етносу українців об’єднували в суспільне ціле етC
нічна культура, віра й церква, самоназва, держава, спільність законів (юридична
єдність), економічні зв’язки. Перетворення в націю означало, що народ водночас
з усвідомленням себе на рівні етнічної культури (мови, звичаїв, одягу, побуту і
т. п.) поступово виявляв прояви усвідомлення на політичному рівні. ПеретворюC
ючись у націю, він ставав спроможним визначити власну політичну мету, шляхи
її досягнення, знайти засоби захисту своїх політичних інтересів. В Україні на поC
чатку ХІХ ст. це розуміли лише кращі представники нового українства.
До формування модерної української нації нове українство спонукало україн3
ське питання. Його виникнення було зумовлене політикою Австрійської та РосійC
ської імперій щодо поступової асиміляції українців та поглинення їхніх етнічних
територій. Першими в процесі історичного поступу українське питання порушиC
ли староукраїнці. Припинення існування Української козацької держави поставиC
ло їх перед загрозою втрати провідного становища в суспільстві. У ході тривалих
змагань за право на російське дворянство вони активізували збір історичного
матеріалу, посилили інтерес до життя українського народу та його історії.
На зміну староукраїнцям прийшло нове українство — люди інтелектуальної
праці, які вийшли з родин дрібного поміщицтва, духівництва, заможних міщан і
селян. Саме його представники стали авторами українського проекту перетвоC
рення українського етносу в націю, а Малоросії та Галицької Руси в Україну.
Утілення цього проекту в життя розпочалося з академічного (наукового)
етапу українського визвольного руху. У рамках цього етапу історики, зокрема
невідомий автор «Історії русів», М. Максимович, Д. БантишCКаменський,
М. Маркевич, довели, що історія України та Росії — це принципово різні істоC
рії. Своїми дослідженнями українські етнографи та історики вселяли віру в
краще майбутнє народу, переконували його в праві мати власну державу.
Складовими академічного етапу були й дослідження фольклору, етнографії
та мови. Вони доводили, що українці — повноцінний народ, який має свої харакC
терні риси «народного духу» — ментальності, володіє самостійною слов’янською
мовою. Представники академічного етапу розпочали захист української нації й
на рівні теоретичних змагань. Російському імперському панславізму, польській
федеративній теорії, польським теоретикам традиційного напряму українські
інтелектуали протиставили слов’янофільську теорію, яка обґрунтовувала ідею
створення федерації рівноправних слов’янських народів.
Надзвичайно важливе значення для формування українського проекту мала
ідея соборності. Вона ніби перебирала естафету з рук попередніх борців за об’єдC
нання українського народу та його земель в єдиній державі. Разом із тим ідея соC
борності доводила до логічного завершення український проект.
За академічним етапом (і навіть одночасно з ним) розпочався культурницький
етап. Своїми зусиллями митці об’єднували вчених і народ у націю, що свідома своєї
24 культурної спільності, ще дуже вразливу, позбавлену політичних засобів захисту.
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УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
в складі
РОСІЙСЬКОЇ
та АВСТРІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЙ
наприкінці XVIII —
у першій третині
XIX ст.

§ 3. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
в складі РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
1. Пригадайте, від якого латинського поняття походить термін «імC
перія».
2. Якими ознаками характеризувалися провінції Риму, Візантії, імC
перії Карла Великого чи Османської імперії?

1. Включення українських земель
до складу Російської імперії
В останні десятиріччя ХVІІІ ст. в Україні відбулися надзвичайно глибокі хоC
ча й зовні непомітні зміни. Та ж сама земля, ті ж самі люди, але принципово інC
ше становище. Якщо раніше Українська козацька держава з певними обмеженC
нями визначала зміст свого внутрішнього життя, то після її ліквідації Україна
перетворилася на губернії Російської імперії, які жили за указами та розпоряC
дженнями з Петербурга.
Перемоги над Туреччиною, ліквідація автономії Слобожанщини і ГетьманC
щини, розорення Запорозької Січі, поділи Речі Посполитої дали змогу РосійC
ській імперії зміцнитися за рахунок включення українських територій до свого
складу та їх експлуатації. Наприкінці ХVІІІ ст. під владою Романових сконцентC
рувалося 4/5 території нашої Батьківщини, де проживало 8,2 млн мешканців.

2. Адміністративно>територіальний устрій
Щоб скористатися багатствами України і насамперед її людськими ресурсаC
ми, назавжди приєднати українські території до складу Російської імперії, необC
хідно було замкнути українців у міцні лещата російського адміністративноC
територіального устрою. Із цією метою на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. підросійську
Україну було поділено на 9 губерній.
Адміністрування, тобто управління в них здійснювалося за імперськими зразC
ками. Колишні козацькі полки Слобожанщини було перетворено на СлобідськоC
Українську губернію. На території колишньої Гетьманщини створено ЧернігівC
ську та Полтавську губернії. Правобережжя поділено на Волинську, Київську та
Подільську губернії. Південні землі включено до складу імперії як КатеринославC
ську (колишні землі запорозьких козаків), Херсонську (землі Османської імперії
від гирла Дніпра до гирла Дністра) і Таврійську губернії (землі колишнього
Кримського ханства). З невеликими змінами даний адміністративноCтеритоC
ріальний поділ зберігався до часів української революції 1917–1921 рр.
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Історичний факт. Імперський уряд не враховував географію розсеC
лення українського народу. Значна частина земель, заселених переC
важно українцями, була поCживому відрізана від українських губерC
ній і приєднана до сусідніх із Україною російських. Так, поза
межами 9 українських губерній залишилися великі райони Кубані,
Війська Донського, Воронезької, Курської, Гродненської, МогильовC
ської губерній і частина Бессарабії та Холмщина.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в складі РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.

М. Пимоненко.
Жнива в Україні

Управління губерніями здійснювали генералCгубернатори, призначені царем.
Вони зосереджували у своїх руках усю повноту адміністративної влади й виріC
шували питання громадського життя. Водночас пильно наглядали за загальним
станом справ і політичними настроями в українських губерніях, уважно стежиC
ли за зовнішньополітичною ситуацією.
На початку ХІХ ст. було створене Малоросійське генералCгубернаторство, до
складу якого ввійшли дві лівобережні губернії. Після завершення російськоC
турецької війни південні губернії та Бессарабська область увійшли до складу
НоворосійськоCБессарабського генералCгубернаторства.
У 1830–1831 рр. правобережні губернії стали складовими Київського генеC
ралCгубернаторства. ГенералCгубернатори мали майже необмежену владу й наC
самперед займалися військовими справами та попереджали будьCякі прояви
опозиційності, стежачи за «состоянием умов», як формулювалося в царській
інструкції.
Губернії складалися з повітів, управління в яких здійснювали царські справниC
ки. Повіти поділялися на стани, очолювані поліцейськими приставами. У містах
замість магістратів, що керувалися магдебурзьким правом самоврядування, було
запроваджено міські думи, які працювали за російськими законами. У 1835 р. поC
збавлене магдебурзького права останнє самоврядне місто України — Київ.
Історичний факт. У всіх ланках губернської адміністрації процвітаC
ли казнокрадство й хабарництво. Коли Микола І захотів дізнатися,
хто з його губернаторів не бере хабарів, то в Україні таким виявився
лише київський губернатор Іван Фундуклей. «Не бере, бо дуже багаC
тий» — так пояснив цар його поведінку.

3. Регіональний поділ
Протягом першої половини ХІХ ст. територія
України залишалася роз’єднаною на окремі регіони,
тобто землі, що характеризувалися комплексом власC
тивих їм ознак.
Тодішня підросійська Україна складалася з чоC
тирьох великих регіонів: Правобережна Україна,

РЕГІОН

(від латин. regio —
область, округ) — терито#
рія, яка характеризується
комплексом властивих
їй ознак.
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Слобожанщина, Лівобережна та Південна (Степова) Україна. Заселення
українцями Північного Кавказу зумовило формування Кубанської України.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Описана політика імперського уряду стала причиною неприязного ставлення українців
до росіян. Це визнавали самі ж російські подорожні: «Я мушу сказати про ненависть
українців до великоросіян. Ти легко можеш у тому переконатися, бо часто почуєш, як
вони говорять: добрий чоловік, а москаль» (Левшин, 1816); «Наскільки я помітив,
придивляючись і прислухаючись, Україна не почуває себе щасливою, незважаючи на
всі благодаті природи… Вона змучена, терпить різні тягарі й почуває повністю втрачену
свободу колишніх віків. Нарікання глухе, але майже загальне» (І. Долгорукий, 1817).

4. Національне становище українського населення
Знищення козацької державності, запровадження російських державних усC
танов, зросійщення переважної частини козацької старшини вивели Україну з
осередку європейських націй. Російський уряд намагався перетворити українців
на етнічну масу без своїх провідників та історичної пам’яті, нездатну захистити
свою культуру, а тим більше примножувати й розвивати її.
Офіційний Петербург прагнув зробити якнайбільше українців «справжніми
росіянами». Із цією метою їх позбавляли права на освіту рідною мовою, прищепC
лювали переконання про «неісторичність», «недолугість» українців, одночасно
насаджуючи ідею вищості «російського народного духу». З офіційного вжитку
була вилучена назва «Україна».
Щоб у свідомості наших предків Вітчизна не сприймалася як щось цілісне й
окреме від Росії, колишні українські регіони отримали назви: «Західна Росія»,
«ПівденноCЗахідна Росія», «Південна Росія», або «Новоросія».

5. Соціальне становище українського населення
Для здійснення характеристики національного та соціального становища
українського населення першої третини ХІХ ст. необхідно враховувати тоC
дішній регіональний поділ.

С. Васильківський.
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На cхід від Дніпра розкинулася Лівобережна Україна — колишня ГетьманC
щина, основною частиною населення якої були селяни. У 1783 р. значна їхня
частина була закріпачена: у губерніях Лівобережжя кріпаки становили 40–45 %
місцевого населення.
Того ж року припинив своє існування стан козацтва. Козацьке військо буC
ло реорганізоване в регулярні частини російської армії, а решта козаків отриC
мали статус державних селян. Вони сплачували державі податок, який станоC
вив четверту частину їхніх прибутків.
На відміну від кріпаків, державні селяни проживали на хуторах. Вони мали
право продавати, купувати, дарувати, заповідати свою землю. Державні селяC
ни користувалися й окремими привілеями в господарській діяльності. Частка
державних селян (колишніх козаків) з кінця ХVІІІ ст. аж до середини ХІХ ст.
становила майже третину місцевого населення.
Через два роки після цих соціальних змін імперський уряд надав колишній коC
зацькій старшині вищих рангів (козацьким командирам та адміністраторам ГетьC
манщини) привілеї російських дворян. Це дало їм змогу зберегти своє провідне
соціальне становище в краї. Дворянство Лівобережжя — нащадки козацької старC
шини — ще деякий час зберігало свої національні риси. Навіть наприкінці ХІХ ст.
певна частина дворян Лівобережжя спілкувалася рідною українською мовою.
Дворяни Чернігівської та Полтавської губерній були здебільшого дрібнопомісC
ними землевласниками, через що не могли добре забезпечити матеріально всіх
своїх дітей. Це спонукало батьків спрямовувати молодших синів на державну
службу в імперські установи чи в армію. Потрапивши в російськомовне середовиC
ще більшість із них зросійщувалася. Проте траплялися випадки, коли українські
дворяни, вийшовши у відставку і повернувшись на Лівобережжя, перетворювали
свої маєтки на вогнища української культури й просвітництва.
Національний склад Лівобережжя був найодноріднішим. На зламі століть
українці становили понад 98 % мешканців краю. В основному це були селяни й
поміщики. У містах після скасування автономії з’являлося все більше прибульC
ців, які витісняли місцевих жителів насамперед зі сфери торгівлі та ремесел: 29
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на середину ХІХ ст. українці залишилися в меншості серед купецтва. Провідні
позиції тут посіли єврейські та російські купці.
Найчисельнішою національною меншиною на Лівобережжі протягом першої
третини ХІХ ст. були євреї. Вони прийшли сюди з польськими шляхтичами ще
наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. Відтоді євреї опановували, у першу черC
гу, купецьку справу та ремісництво.
Після ліквідації Гетьманщини на Лівобережжі збільшилася кількість росіян.
Вони переважали серед державних чиновників військових, жандармів, поліцейC
ських. Із кінця ХVІІІ ст. на північ Лівобережжя почали переселятися російські
старообрядці та білоруси.
Нечисельні етнічні меншини утворювали також греки, волохи (румуни й
молдавани) та болгари, які згуртувалися в Грецьке братство — привілейовану
торговельну компанію. Їхнім центром був Ніжин. Загалом протягом першої поC
ловини ХІХ ст. міста Лівобережжя поступово набували ознак багатоетнічних
російськомовних осередків.
Правобережна Україна. Населення Правобережжя було представлене передC
усім трьома станами і народами. На зламі століть 88 % мешканців цього краю стаC
новили українці — майже всі вони були кріпаками, важке становище яких визначаC
ли дві причини. Перша пов’язана з націленістю магнатських маєтків на товарне
виробництво. Завдяки високій родючості землі та близькості до чорноморських
портів великі землевласники швидко збагачувалися за рахунок продажу за кордон
зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Вирішальною запорукою їхніх великих прибутків стала неоплачувана праця
кріпаків. Панщина, замість визначених трьох днів, часто становила шість. ЕксC
плуатація селян на Правобережжі сягнула тієї критичної межі, за якою селяни
вже не мали змоги утримувати власні господарства.
КСЕНОФОБІЯ
Посиленню експлуатації сприяла й інша причина.
(від грец. ksenos —
Чужі етнічна культура й релігія, ксенофобські настC
чужий і fobos — страх,
рої, поширені серед польських поміщиків щодо украC
побоювання) — страх
їнських селян, робили їхнє життя нестерпним.
і ненависть, вороже
На зламі століть шляхетська верства становила 7,8 %
ставлення до всього
населення Правобережжя. За національним складом це
30 чужого.
були польські або ж спольщені магнати й шляхтичі.
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Російські власті погоджувалися на соціальне й націоC
нальноCкультурне панування польської шляхти в обмін
на те, що вона визнавала адміністративний і військовий
контроль Росії над Правобережжям.
Терпиме ставлення російських властей до панівноC
го становища польської шляхти в краї тривало до
польського повстання 1830–1831 рр. Після нього офіC
ційний Петербург повів політику зросійщення. До гуC
бернських міст Правобережжя і насамперед до Києва
цілеспрямовано переселяли російських професорів,
студентів, військовиків, купців і ремісників.
Протягом першої половини ХІХ ст. серед насеC
лення Правобережжя швидко зросла кількість євреC
їв — від 3,5 до 10 % у загальній чисельності населенC
ня. Вони стали другою за чисельністю етнічною
групою краю, що було результатом запровадження
імперським урядом «смуги осілості» для євреїв. Їм
заборонялося виселятися поза межі колишньої Речі
Посполитої в глиб Російської імперії. Загалом ПраC
вобережжя першої половини ХІХ ст. було регіоном
найвищого соціального та національного напруження.
Слобідська Україна. Наприкінці ХVІІІ ст. українC
ці становили 85,9 % місцевого населення в цьому краї.
Переважна більшість серед них була державними сеC
лянами — нащадками козаків, а поміщики походили з
козацької старшини слобідських полків. Утративши
автономію ще в 1765 р., вони швидко зросійщувалися
протягом першої половини ХІХ ст.
Другою за чисельністю етнічною групою були росіC
яни, які проживали переважно на сході Слобожанщини

Мальована скриня. Наддніпрянщина. ХІХ ст.

Глек. ХІХ ст.

Миска. ХІХ ст.

Рушник вишитий.
Полтавщина. ХІХ ст.
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та в її губернському центрі — Харкові. Російські чиновники як провідна адміністC
ративна верхівка наглядали за життям краю.
Посиленню російських соціальних і культурних впливів сприяло надання роC
сійськими імператорами великих маєтків своїм фаворитам і столичним державC
ним чиновникам.
Несподіваною перешкодою російським впливам стала діяльність викладачів
і студентів Харківського університету, які перетворили його на просвітницький
центр, що працював на зміцнення української національної культури.
Південна (Степова) Україна. На її соціальному складі позначилися впливи
попередніх феодальноCкріпосницьких і нових капіталістичних відносин. РосійC
ський уряд дозволяв оселятися там вільним селянам, колишнім козакам, відC
ставним солдатам. Одночасно південні землі роздавалися царським улюбленC
цям, високопосадовцям, військовикам. Щоб зацікавити хліборобів, вони на
20–30 років звільняли переселенців від сплати податків. Одночасно поміщики
привозили до своїх маєтків кріпаків з інших регіонів України та частково селян
із Росії.
У 1796 р. на Південну Україну було офіційно поширено дію кріпосного праC
ва. Проте переважною більшістю населення тут були вільні українські селяни,
які проживали в близькому сусідстві з представниками інших народів, оскільки
до 20Cх років ХІХ ст. російський уряд активно сприяв заселенню півдня УкраїC
ни іноземними колоністами.
Найчисельнішою групою іноземних колоністів стали німці. Вони засновуваC
ли свої села в степових місцевостях усіх трьох губерній — Катеринославської,
Херсонської, Таврійської.
Протягом другої половини ХVІІІ ст. на колишніх землях Запорожжя було
засновано дві великі колонії сербів: Новосербію і Слов’яносербію.
На заході Херсонської губернії, між Бугом і Дністром, дозволялося селитися
молдованам. Уздовж берегової лінії Чорного моря осідали переважно болгарські
й грецькі селяни.
Загалом у національному складі населення Південної України наприкінці
ХVІІІ ст. домінували українці. У 1782 р. вони становили 71,5 %. Найбільше буC
ло їх у Херсонській губернії (90,6 %), найменше — у Таврійській (24,4 %), до
складу якої входили Крим і значна частина Чорноморського та Азовського
узбережжя. Найчисельніші меншини Степової України становили росіяни і
молдовани — по 9 %, вірмени й цигани — по 3–4 %.
За умов посилення кріпосницького гніту та малоземелля Південна Україна
сприймалася українцями як казковий благословенний край, де можна було легC
ко й швидко «розжитися». Тому чисельність мешканців тут швидко зростала за
рахунок переселенців. За приростом населення губернії Степової України набаC
гато випереджали інші регіони Російської імперії.

6. Проникнення буржуазних рис життя
в побут мешканців міста й села
Буржуазні відносини протягом першої половини ХІХ ст. спричинили зміни в
зовнішньому вигляді міських і сільських жител. Усе частіше мешканці оздоблюC
32 вали фасади будинків, укривали дахи ґонтом або черепицею, ставили шибкові
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вікна. Заможніші селяни вкривали дахи жерстю, при
крашали груби кахлями, робили попереднє планування
своїх помешкань.
Українці, за свідченням мандрівників, завжди
відзначалися схильністю до чистоти й комфорту. Із
розвитком буржуазних відносин це проявлялося в ак
тивному проникненні декоративноужиткового мис
тецтва в побут селян і міщан. Міські та сільські житла
прикрашалися творами народного живопису, які
відображали життя й побут українського народу:
«Сидить козак під вербою», «Мамай», «Гопак» тощо.
Зовнішні стіни хат, господарських приміщень оздоб
лювали художнім розписом, усередині прикрашали
килимами, декоративними тканинами, рушниками,
Козак Мамай
скатерками, ліжниками, ряднами тощо. Кут, де розмі
щувалися образи, міщани й селяни іноді обклеювали
шпалерами.
Одяг усе більше оздоблювався вишивкою. Її виго
товлення потребувало багато часу, тому кращу виши
ванку могли дозволити собі дівчата із заможніших
сімей, оскільки мали більше вільного часу. До масового
вжитку почала входити білизна — жіночі та чоловічі
нижні сорочки й штани, які шили з вибіленого лляного
чи конопляного полотна.
Розширилося також використання декоративного
посуду. Це були різноманітні розписні керамічні мис
ки, куманці, глечики; вироби з гутного скла, які також
оздоблювалися розписом, гравіруванням: келихи, чар
ки, карафки, штофи, вази. Селяни й міщани охоче ку
пували продукцію фарфорофаянсових фабрик: таріл
Карафка. ХІХ ст.
ки, миски, філіжанки й блюдця, глечики тощо. Вони,
як правило, стояли на видних місцях у мисниках.
Життя великих міст. Буржуазні відносини також позначалися на побутових
деталях великих міст України. Там з’являлося все більше цегляних кількаповер
хових будівель. Заможніші міщани зводили будинки з ґанком або верандою,
Львів. XIX ст.
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оздоблювали їх різьбою по дереву, у вікна іноді вставляли кольорове скло. ПоC
мешкання складалися з кількох кімнат: зали, вітальні, опочивальні, кухні, коC
мори тощо. Кімнати обставляли фабричними меблями, прикрашали дзеркалаC
ми, годинниками, картинами й портретами. Зовні будинки часто фарбували.
Бідніші мешканці жили в оселях, які мало чим відрізнялися від традиційних
селянських.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Олександр АфанасьєвCЧужбинський писав: «Жіноче вбрання виготовляється вдома,
хоча для цього потрібні більші витрати, якщо взяти до уваги, що в багатьох місцях заC
звичай носять сап’янові чоботи.
Стрічки, намиста, візерункові та кольорові запаски, що купляються на ярмарках, хустC
ки, обручки, сережки, які приносять ходебщики (великоросійські селяни, які протягом
року бродять по Малоросії), іноді коштують малоросіянці всієї зекономленої суми, яка
сама по собі, зрозуміло, дуже невелика.
І чоловіки, особливо парубки, теж не можуть обійтися без витрат: одному хочеться куC
пити міські чоботи, іншому молодецьку шапку, один мріє про добрий пасок та збирає
на нього гроші, інший витратить рубль асигнаціями на корінькову люльку в красивій
мідній оправі з ланцюжком та мідною протичкою».
• Які ще чинники, окрім буржуазних відносин, спонукали українців до таких покупок?

У містах того періоду зароджувалися й нові форми проведення вільного часу.
Міщани отримали можливість дивитися театральні вистави, відвідувати конC
церти, нерідко влаштовувані на центральних майданах міст і в парках.
z Перечитайте додаткову історичну інформацію, уміщену в параграC
фі. Про які риси імперської політики щодо українців вона свідчить?
Перевірте свої знання
1. Який політичний статус мала наша Батьківщина в ХІХ ст.?
2. Опишіть запроваджену в Україні адміністративноCтериторіальну
систему. Визначте головну мету її функціонування.
3. Поясніть, чому Російська імперія скасувала старий політикоCадміC
ністративний устрій.
4. Охарактеризуйте національну політику російського уряду та реC
акцію на неї українського народу.
5. Порівняйте соціальну та національну структури українських регіC
онів. Чим були зумовлені їхні відмінності?
Складіть таблицю.
Регіон

Особливості соціального
складу

Особливості національного
складу

6. Охарактеризуйте зміни в побуті селян і міщан, які виникли внасC
лідок розвитку буржуазних відносин у першій третині ХІХ ст.
7. Покажіть на мапі регіони тодішньої України.
8. З якою метою в Україні створювалися генералCгубернаторства?
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§ 4. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в складі
АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ —
у першій третині ХІХ ст.
1. Пригадайте факти з історії людства, коли знання чи благородні
ідеї спонукали могутніх правителів до прогресивних змін.
2. Пригадайте, чим характеризувався освічений абсолютизм.

1. Включення західноукраїнських земель до складу
Австрійської імперії
Наприкінці ХVІІІ ст. 20 % українських земель перебували в складі АвстрійC
ської імперії. Це була територія площею 70 тис. кв. км із 3,5 млн мешканців.
Першим українським придбанням Австрійської імперії стало Закарпаття.
Унаслідок переможних воєн з Туреччиною воно було приєднане до володінь
Габсбургів у складі Угорського королівства двома етапами: у ХVІ ст. та наприC
кінці ХVІІ ст. Більшість населення Закарпаття становили українці, решту —
угорці, румуни, словаки.
Собор Святого Юра
у Львові

Ангел. Храмова
скульптура. Західна
Україна

Східна Галичина приєднана до складу Австрії в 1772 р. внаслідок першого поC
ділу Речі Посполитої. Дві третини (66 %) її населення становили українці. МайC
же 20 % — поляки й приблизно 10 % — євреї. У містах Східної Галичини здавна
мешкали також вірмени й німці.
У 1774 р. Австрія відібрала в ослабленої Османської імперії Буковину. Три
чверті (75 %) населення Північної Буковини становили українці. Національні
меншини представляли румуни, євреї та німці. У Південній Буковині українців
проживало майже 40 % від загальної кількості жителів.
Включаючи західноукраїнські землі до імперської адміністративноCтеритоC
ріальної системи, віденський уряд аж ніяк не переймався проблемами етнічного
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складу населення.

2. Адміністративно>територіальний устрій і регіональний поділ
З отриманих унаслідок поділу Речі Посполитої земель Австрійська імперія
утворила Королівство Галіції та Льодомерії (Галичини й Володимирщини) із
центром у Львові. Гучною назвою австрійська влада хотіла підкреслити своє
право спадковості на володіння короля Данила Галицького. Однак за пишною
назвою приховувалася звичайна імперська провінція.
Усю владу у своїх руках зосереджував намісник, призначений австрійським
імператором. Щоб схилити на свій бік провідні верстви Галичини, Відень дозвоC
лив магнатам, шляхті й духівництву обирати становий сейм. Однак цей орган не
мав права приймати ухвали. Йому лише дозволялося звертатися з петиціями до
імператора. Наступною адміністративною ланкою був
округ (дистрикт). Окружні адміністрації очолювали
окружні старости — австрійські чиновники. На місцях
адміністративну та судовоCполіційну владу здійснюC
вали поміщики або їхні управителі (посесори) чи наC
глядачі (мандатори).
Містами керували магістрати в складі бургомістра,
віцеCбургомістрів і радників, яких призначав австрійC
ський уряд. Отже, управління західноукраїнськими
землями здійснювала нова соціальна група — дисципC
ліноване й підпорядковане Відню чиновництво. Воно
складалося переважно з німців або німецькомовних
чехів. Окремим округом цього «королівства» в 1786 р.
була Буковина з центром у м. Чернівцях. Після ревоC
люції 1848–1849 рр. вона стала окремою провінцією —
К. Устиянович. Гуцул
коронним краєм.
Ізольованим від західноукраїнських земель було Закарпаття, яке знаходилося
під владою політично автономного Угорського королівства. Воно стало частиною
Братиславського (Пожоньського) намісництва й поділялося на 4 жупи (області),
які очолювали призначені австрійським імператором місцеві управлінці, котрі
мали практично необмежену владу в краї.
3. Політика австрійського уряду щодо українців
Після приєднання Галичини та в часи наполеонівських воєн Австрія вважала
західноукраїнські землі тимчасовим придбанням і зоною майбутніх воєнних дій.
Тому австрійський уряд прагнув насамперед максимально скористатися людC
ськими і сировинними ресурсами краю. Зрозуміло, що сюди не вкладалися кошC
ти для економічного розвитку, а дороги будувалися для військових потреб.
Політика Відня щодо західноукраїнських земель загалом була колоніальною —
вона мала на меті утримання в покорі поневолених українських регіонів, а в майC
бутньому їхнє злиття з Австрійською імперією. Потрібно зазначити, що такі моC
нархи, як МаріяCТерезія та її син Йосиф ІІ, прагнули досягти цього не за допоC
могою сили, а проводячи політику освіченого абсолютизму.
Під впливом ідей просвітництва ці монархи вбачали гарантією могутності
своєї імперії суспільство свідомих громадян, які вчасно й сумлінно сплачують
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вані на підвищення освітнього рівня та зрівняння
мешканців у правах.
Приєднані до імперії західноукраїнські землі зазнали
значного реформаторського впливу. Реформи охопили
сільське господарство, церкву й освіту. У 1782 р. Йосиф
ІІ скасував особисту залежність селян від поміщиків.
Відтоді вони отримали право самостійно одружуватися,
вибирати місце проживання, віддавати дітей на навчанC
ня. Імператор також чітко визначив максимальні розміC
ри панщини: три дні на тиждень і 156 днів на рік із розC
рахунку на одне селянське господарство. Декретами
наступних років поміщикам заборонялося встановлюC
вати будьCякі додаткові повинності, збільшувати свої
маєтності за рахунок селянських земель. Вони позбавC
Марія3Терезія —
лялися права судити селян. Цим займався спеціально
імператриця «Священної
призначений державний чиновник. Селяни отримали
Римської імперії»
рівні з поміщиками права оскаржувати рішення землеC
з династії Габсбургів
власників у судах.
Сільським громадам поверталося право самоврядуC
вання та обрання сільських старост. Був також видаC
ний декрет про вільне право сільських громад користуC
ватися громадськими землями: лісами, пасовищами,
ріками, ставами. Селяни нарешті отримали в постійне
користування земельні наділи, які вони утримували й
обробляли. Проте ці землі не стали повною власністю
селян. Вони не мали права їх заповідати, подарувати
чи продати без дозволу пана.
Протягом 1774–1776 рр. МаріяCТерезія докорінно
змінила становище грекоCкатолицької церкви. Саме воC
на ухвалила новий офіційний термін «грекоCкатолики»,
який мав підкреслювати рівність між «грецьким» і
Йосиф ІІ Габсбург —
«римським» віросповіданнями. Імператриця заборониC
імператор «Священної
ла римоCкатолицькій церкві змушувати грекоCкатоликів
Римської імперії»
переходити на латинський обряд.
У 1781 р. Йосиф ІІ зрівняв у правах усі церкви імперії. Відтоді всі віруючі отриC
мали однаковий доступ до господарювання, державної служби, освітніх закладів.
У 1808 р. після 400Cлітньої перерви була відновлена Галицька митрополія.
Зрівняння церков спричинило освітні реформи. У 1774 р. у Відні при церкві
Святої Варвари засновано грекоCкатолицьку семінарію — Барбареум. Замість
закритої єзуїтської академії в 1784 р. відкрито Львівський університет. При ньому
протягом 1787–1809 рр. діяв Руський інститут, який мав філософський і богоC
словський факультети.
У 1774 р. була проведена освітня реформа, яка передбачала запровадження
шкіл трьох типів. В однокласних парафіяльних школах сільські діти мали можлиC
вість навчатися рідною мовою. У трикласних — викладання велося німецькою
та польською мовами. Чотирикласні школи готували учнів до продовження освіти
в гімназіях, створених на основі колишніх монастирських шкіл, та в університеті. 37

Австрійський уряд також заохочував запровадженC
ня нових методів обробітку землі, підтримував розвиC
ток ремесла й торгівлі та ін. Реформи, проведені ГабC
сбургами, позитивно позначилися на соціальному та
національному становищі українського селянства й
духовенства. Надзвичайно вагомим стало юридичне
зрівняння селян і поміщиків. Оскільки соціальний
конфлікт між ними залишився, селяни все частіше
зверталися по захист до закону, а не до зброї. До середиC
ни ХІХ ст. в Східній Галичині практично не було села,
яке б не судилося зі своїм поміщиком.
Реформи, позначившись на становищі селян і грекоCкатолицького духівницC
тва, спричинили виникнення в їхньому середовищі настроїв наївного монархізC
му, які зберігалися аж до кінця існування Австрійської імперії. Від часу провеC
дення Габсбургами реформ, спрямованих на зростання освітнього рівня та
зрівняння підданих у правах, українське селянство й особливо духівництво утC
вердилися в новому соціальному становищі й почали виховувати в собі іншу
мораль, нове бачення світу і свого місця в ньому.
КОНФЛІКТ

(від латин. conflictus —
зіткнення) — зіткнення
інтересів, поглядів.
Соціальний конфлікт —
загострення
суперечностей
між суспільними
верствами.

Історичний факт. Після смерті імператора Йосифа ІІ галицькі селяC
ни ще довго вірили, що імператор не помер, а потрапив до казематів
«поганих панів».
Однак наступники освічених монархів відійшли від курсу їхніх реформ. Вони
розглядали українські землі лише як джерело сировини і дешевих продуктів харC
чування для імперії та ринок збуту готових товарів. Східна Галичина в планах
австрійського уряду мала стати внутрішньою колонією економічно розвинутих
західних австрійських провінцій.

4. Національне та соціальне становище українського населення
Українське населення Західної України насамперед представляло селянство.
Хоча воно й було задіяне в головній царині тодішньої економіки, це аж ніяк не
означало, що життя селян було забезпеченим і спокійним, оскільки найкращі
землі були власністю поміщиків, церкви і держави. Їхнє становище ускладнюваC
лося ще й тим, що панівною верхівкою суспільства були іноземці, не пов’язані із
селянами почуттям національної спорідненості.
Спадкоємці трону Йосифа ІІ намагалися максимально відновити старі соC
ціальні порядки. Кількість днів панщини та інші повинності стали такими, як і
раніше. Незважаючи на офіційну заборону, поміщики почали застосовувати
фізичні покарання селян. Окрім того, протягом кінця ХVІІІ — у першій третині
ХІХ ст. вони відібрали в селян 22,5 % земель.
На повернення старих порядків селяни відповідали соціальними протестами.
Вони відмовлялися виконувати збільшені повинності. На спроби силоміць приC
мусити їх до того, селяни відповідали діями, які часто переростали в селянські
заворушення. У Карпатах та Підкарпатті діяли опришки. Для приборкування
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Скасування колишніх порядків позначилося й на
національному становищі українства.
На початку ХІХ ст. українські початкові школи
були переведені під опіку римоCкатолицької церкви,
скасовано закон про обов’язковість освіти, припинеC
но фінансування початкових шкіл із рідною мовою
навчання. Їхнє утримання покладено на збіднілі й
обтяжені панським гнобленням сільські громади. Ці
«антиреформи» призвели до різкого зменшення кільC
кості дітей у школах, до обмеження навчання рідною
та церковнослов’янською мовами.
І. Засідатель.
Щоб зменшити потяг селян до освіти, поміщики
Українська селянка
Східної Галичини активно поширювали чутки, що
письменних забиратимуть до війська. Після закриття
Руського інституту церковнослов’янська мова переC
стала бути мовою вищої освіти.
Зрештою внутрішні суперечності Західної УкраїC
ни, її віддаленість від тодішніх центрів культури й
промисловості спонукали австрійські власті відмовиC
тися від запровадженого Йосифом ІІ реформування
цього краю. Офіційний Відень навіть зіткнувся з небаC
жанням чиновників їхати туди на державну службу.
Тому австрійські власті стали активно залучати до
управління представників місцевої польської та мадярC
ської еліт узамін за визнання й підтримку австрійського
В. Тропінін.
панування. Зміцнивши в такий спосіб становище в краї,
Портрет українця
австрійська влада активно продовжувала здійснювати
політику асиміляції — уподібнення українського народу АСИМІЛЯЦІЯ
чужим культурам. Це була цілеспрямована політика (від латин. assimilatio —
спольщення в Галичині, мадяризації в Закарпатті, румуC уподібнення) —
поступове поглинання
нізації в Буковині.
Пониження освітнього рівня народу й піднесення однієї культури іншою,
внаслідок освітніх реформ грекоCкатолицького духовенC панівною.
ства — єдиного освіченого носія української самосвідоC
мості — призвело до відчуження частини священиків від селянства. Поступаючи на
навчання й залишаючи батьківську домівку, вони відривалися від рідної мови
та культури.
Поступово грекоCкатолицькі священики переходили на мови носіїв інших
культур: польську, німецьку, мадярську, тобто на мови соціальних і національC
них гнобителів українства. Освічені українці схилялися до німецької мови та
культури не тільки через адміністративний тиск віденського уряду чи місцевоC
го австрійського чиновництва та спілкування з колоністами. Вони потребуваC
ли наукових і високохудожніх творів, яких пригноблена українська культура
й література за умов бездержавності не мала змоги створити. Тягнучись до виC
соких зразків культури й науки, наші співвітчизники потрапляли під вплив
надзвичайно популярних тоді творів Канта, Лессінга, Шелінга, Фіхте, Ґете,
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Шиллера.

Селяни Буковини, Львівщини, Полісся, Закарпаття. ХІХ ст.

5. Зміни в побуті, стилі та традиціях міста і села
Населення Західної України на 80 % було сільськими мешканцями, а решC
та — міськими. Переважна кількість міст були дрібними. Лише 6 із 56 міст ГалиC
чини мали понад 10 тис. мешканців. Це насамперед Львів. Наприкінці 40Cх років
XIX ст. у ньому проживало 50 тис. чоловік. У Бродах — 28 тис., Самборі та ДроC
гобичі — по 10 тис.
Промислове життя міст першої третини ХІХ ст. перебувало ще на стадії розC
витку дрібного ремесла й мануфактур. У 41 місті Східної Галичини в 1846 р. діяло
лише 50 мануфактур. У Львові їх працювало 34. Отже, переважна більшість міст
були аграрними і життя та побут у них майже не відрізнялися від сільського.
У такому ж стані перебувала промисловість Закарпаття. Ще відсталішою вона
була в Буковині.
Історичний факт. Промислову відсталість Західної України в склаC
ді Австрійської імперії характеризують такі цифри: 183 мануфактуC
ри, які функціонували в Східній Галичині, становили лише 3,6 % від
їхньої загальної кількості в імперії Габсбургів.
На початку нового століття в житті провідних міст Західної України з’явилиC
ся прикметні для нового часу ознаки. Центри міст почали розбудовувати за розC
робленими архітектурними планами. У західноукраїнських містах уже не будуC
вали фортечні споруди.
Так, у Львові в 1816 р. на місці губернаторських валів облаштували бульвар.
Навколо середмістя виникло бульварне кільце, до якого приєднувалися вулиці,
розплановані за радіальною системою. Центральні вулиці Львова залишилися
вузькими. Проте спорудження нових житлових будинків і громадських споруд у
стилі ампір додало місту європейського вигляду.
Протягом першої чверті ХІХ ст. фортечні споруди було ліквідовано і в СтаC
ніславі. Центр міста, відповідно до архітектурного плану, почали забудовувати
житловими будинками і крамницями.
На зламі століть став активно змінюватися Ужгород. Тут було збудовано міст
через р. Уж, упорядковано набережні, зведено нову адміністративну будівлю жуC
панату, численні житлові будинки, кілька майданів, від яких розходилися дороC
ги до головних населених пунктів Закарпаття. На початку ХІХ ст. на терасах
40 правого берега р. Пруту почали швидко розбудовуватися Чернівці.
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Одночасно погіршилося становище дрібних галицьC МОНОПОЛІЯ
ких міст. Після поділів Речі Посполитої вони були (від грец. monos —
відрізані від традиційних українських ринків і надто один, єдиний і poleo —
продаю) — зосередження
повільно налагоджували нові зв’язки.
У галицьких селах панувала бідність. Селяни харчуC будь#чого в руках однієї
валися переважно капустою та картоплею. Їхній раціон верстви, організації,
становив приблизно половину того, що споживали особи тощо.
сільські мешканці Європи. Часто траплялися голодні
роки. Протягом 30–50Cх років XIX ст. смертність у ГаC
личині нерідко перевищувала народжуваність.
Потворною рисою побуту західноукраїнського селянина було й надмірне споC
живання алкоголю. Користуючись монополією на виробництво горілки, польC
ські пани навіть установлювали для своїх кріпаків обов’язкові обсяги закупівлі
алкоголю, аби розширити його збут.
Працюємо з джерелами
Німецький учений Й. Коль, який вивчав географію розселення народів,
після подорожі від Харкова до Одеси й Перемишля висловлював упевC
неність, що Україна обов’язково звільниться зCпід чужоземного поневоC
лення: «Час цей наближається поволі, але неухильно. Україна — нація
з власними мовою, культурою та історичною традицією. Поки що
Україна роздерта між сусідами. Але матеріал для будівництва УкраїнC
ської держави готовий: не сьогодніCзавтра з’явиться будівничий, який
збудує з тих матеріалів велику й незалежну Українську державу».
z Які чинники брав до уваги вчений? Аргументуйте свою думку.
Перевірте свої знання
1. Охарактеризуйте особливості адміністративноCтериторіального
устрою окремих регіонів Західної України.
2. Охарактеризуйте становище українського селянства після скасуC
вання реформ Йосифа ІІ.
3. Назвіть позитивні та негативні прояви в житті міст і сіл Західної
України наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.
4. Назвіть роки та події, унаслідок яких Західна Україна була вклюC
чена до складу Австрійської імперії.
5. Покажіть на мапі західноукраїнські регіони. Охарактеризуйте соC
ціальне та національноCкультурне становище в них українців.
6. Як мінялася політика Габсбургів щодо Східної Галичини? Якою
була її кінцева мета?
7. Проаналізуйте зміст реформ МаріїCТерезії та Йосифа ІІ. Як познаC
чилися їхні реформи на різних станах суспільства Східної ГалиC
чини?
8. Визначте позитивні та негативні наслідки впливу реформ періоду
освіченого абсолютизму на грекоCкатолицьке духівництво.
9. Чому Габсбурги погодилися розділити владу в Західній Україні
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з польською та мадярською елітами?

§ 5. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
на СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ в першій третині ХІХ ст.
1. Назвіть приклади зі світової історії, коли перемогу над ворогами
забезпечувала не армія, а народне ополчення, національна гвардія
та подібні формування.
2. Пригадайте з вивченого у 8 класі, хто такі автономісти.

1. Україна в російсько>турецькій війні 1806–1812 рр.
На початку ХІХ ст. Російська імперія взяла активну участь у військовій коаC
ліції європейських держав проти Франції. Цим скористалася Туреччина. Тоді
вона ще сподівалася повернути собі контроль над українським Причорномор’ям.
Війни з Оттоманською Портою прагнула й Росія. Її керівники усвідомлювали
неминучість вирішальної сутички з Францією, тому й намагалися заздалегідь
розгромити її можливого союзника, убезпечивши себе від загрози війни на два
фронти.
Історичний факт. Згідно зі стратегічними планами турецького коC
мандування та французького генерального штабу на випадок війC
ни між Францією та Росією, 100Cтисячний турецький корпус мав
розпочати наступ через Волощину та Молдову й приєднатися до
армії Наполеона. Інша частина турецьких військ мала наступати
на Київ. Водночас у Криму та Одесі планували висадити турецьC
кий десант.
Початок війни з Туреччиною означав перетворення України на близький тил і
базу постачання російської армії. Їй удалося заволодіти наступальною ініціативою
і перенести бойові дії на територію Балкан, однак війна набула затяжного характеC
ру. Окрім того, Росія розпочала війни з Іраном та Швецією. Військові витрати
зростали. Тому Російська імперія постаралася максимально задіяти українські
ресурси для ведення російськоCтурецької війни.
У шести українських губерніях провели набір земського ополчення: по кілька
тисяч «ополченців» із кожної. Селян зобов’язали постачати для армії фураж і проC
віант, волів, коней, вози. Їх же відмобілізовували в район бойових дій як погоничів.
Війна також прокотилася територією Південної Бессарабії, заселеної переважC
но українцями. Особливо жорстокі бої розгорілися за фортецю Ізмаїл, яку
російські війська здобули штурмом у 1809 р.
У 1811 р. російська армія під командуванням М. Кутузова розгромила осC
новні сили турків під Рущуком на Дунаї, що змусило Туреччину підписати
Бухарестський мирний договір 1812 р. За його умовами Росія отримала часC
тину Молдови в межиріччі Дністра і Пруту (Бессарабію). До імперії відіC
йшли й землі, заселені українцями: Хотинський, Ізмаїльський і АкерманC
ський повіти. Використовуючи Україну як воєнноCстратегічну базу, Росія
переможно завершила війну з Туреччиною, вивільнила Дунайську армію та
убезпечила від нападу південний фланг російської армії в розпочатій війні з
42 Наполеоном.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в складі РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.

2. Україна в планах Наполеона І Бонапарта
Плануючи війну проти Росії, генеральний штаб Наполеона зібрав ґрунтовну
інформацію з історії козацької нації, її сучасного політичного та економічного
становища. Були зібрані досьє на тодішніх російських політичних діячів українC
ського походження: Трощинського, Розумовських, Кочубеїв та ін.
У 1805 р., під час війни Франції з австроCросійською коаліцією, французький
посол у Константинополі мав таємні перемовини з кошем Задунайської Січі. Від
імені Наполеона він пообіцяв козакам після розгрому Росії відродити «староC
давні вольності» козацтва та головне їхнє право на відновлення української
держави — козацької республіки. Щоправда, ці перемовини не продовжувалися
в подальшому.
За півроку до початку війни з Росією імператор
Наполеон І наказав архіваріусу міністерства закорC
донних справ Франції скласти детальний список доC
кументів і наукових праць про Україну. Однак ці
знання, як виявилося, були потрібні імператоруCзавоC
йовнику не для відродження незалежної й соборної
української держави, а для залучення на свій бік
потенціальних союзників для спільних воєнних дій
проти Москви. Після успішного завершення війни
Наполеон пообіцяв передати Австрії й Туреччині
частку українських земель.
На решті українських земель французький імпераC
тор планував створити дві васальні держави — НапоC
леоніди, очолювані його родичами чи маршалами. Їх
призначенням мало б стати постачання французькій
армії людських і матеріальних ресурсів для наступних
наполеонівських завоювань.
Суспільно#політичні настрої напередодні та на по#
чатку війни з Наполеоном. Напередодні війни украC
Ж. Енгр. Наполеон I
їнські суспільні настрої відображали позиції українC
на імператорському троні
ського дворянства: автономістів та їхніх опонентів.
Перші — нащадки козацьких старшин — вважали
Наполеона руйнівником імперського деспотизму. Зі збройним походом його
армії на Російську імперію автономісти пов’язували запровадження в Україні
європейського законодавства, повернення їй автономного і навіть незалежного
державного статусу.
Історичний факт. Документи донесли до нас лише окремі прояви наC
строїв автономістів. Дворянин Могучовський з Полтавщини висловC
лював радість із приводу успіхів Наполеона і бажав, щоб «Бонапарт
зруйнував Росію»; у Переяславському повіті дворянин Лукашевич на
бенкеті підняв келих «за здоров’я Наполеона»; у Пирятинському поC
віті прилюдно виголошувалися тости «за республіку».
Таке ставлення автономістів ґрунтувалося не лише на спогадах про колишні
«козацькі вольності» — воно мало глибоку економічну основу. Адже економічна 43

політика російського уряду все більше суперечила інтересам України як хлібоC
робського краю. Своєю фінансовою політикою і, зокрема, митними зборами роC
сійський царизм гальмував розвиток сільського господарства України, а високі
податки призводили селян до зубожіння.
Однак більша частина тодішнього українського дворянства була охоплена поC
чуттями імперського патріотизму. До того ж він пов’язувався з їхніми поміщицьC
кими інтересами. Саме на них і наголошував тогочасний міністр внутрішніх
справ імперії та великий землевласник В. Кочубей. Він наполегливо поширював
серед своїх полтавських земляків думку, що Наполеон має наміри ліквідувати
дворянство, знищити його поміщицькі права на догоду черні і, опираючись на її
підтримку, утвердити на завойованій території свою необмежену владу. Число
«імперських патріотів» зростало й через побоювання, що Наполеон включить
Правобережжя до складу відновленої Польщі. Ці обставини та настрої зрештою
спонукали українське дворянство до активної участі у формуванні козацького та
земського ополчення для допомоги російській армії.
Передбачаючи неминучість зіткнення імперій, малоросійські генералCгуберC
натори намагалися не погіршувати соціального становища державних селян —
колишнього козацтва. Вони дозволяли їм продавати свої земельні наділи, переC
селятися на вільні землі, навіть надавали грошові субсидії для господарювання
на новому місці.

3. Україна у французько>російській війні 1812 р.
Російський імперський уряд розраховував на сподівання українців захистити
Батьківщину своєю участю у воєнних діях і здобути право на відновлення автоC
номної козацької держави — Гетьманщини, відродження стану козацтва та ліквіC
дацію кріпацтва, рекрутчини й податків. Розрахунок був правильним, і коли в
українських губерніях оголосили царський маніфест про формування ополченC
ня для поповнення армії, українці активно на нього відгукнулися. А після того,
як в Україні було оприлюднено урядовий документ, у якому вказувалося, що
після закінчення війни всі учасники козацького ополчення із сім’ями зможуть
назавжди залишитися вільними і будуть наділені землею, розпочався масовий
народний рух. До козацького війська, за вимогами часів Гетьманщини, міг запиC
сатися лише той, хто прибував на коні та озброєний. Однак більшість охочих не
могла забезпечити себе всім необхідним. Тому, сподіваючись на відновлення
української автономії, спорядження козацьких з’єднань часто брали на себе
селянські й міщанські громади, зібрання шляхетства.
Долаючи опір малоросійського генералCгубернатора, українські шляхтичі
домоглися, щоб у сформованих з’єднаннях офіцерські звання нагадували давні
старшинські ранги (обозний, осавул, сотник тощо). Водночас із козацьким форC
мувалося й земське ополчення. До нього могли вступати всі охочі вільних станів,
а також, за згодою поміщиків, кріпаки. Останні, сподіваючись на звільнення,
масово записувалися до ополчення. Стурбований масштабами народного руху,
царський уряд обмежив набір ополченців територією колишньої ГетьманщиC
ни — Чернігівською та Полтавською губерніями. Було сформовано 15 козацьких
полків на Лівобережжі та 4 на Правобережжі, по 1200 вояків у кожному. У форC
44 муванні козацького війська для відсічі нашестя Наполеона брав активну участь
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В. Бакало.
Майор
І. Котляревський
формує 53й козачий
полк у містечку
Горошин
на Полтавщині

Іван Котляревський — автор поеми «Енеїда», драми «Наталка Полтавка» та воC
девілю «МоскальCчарівник». Він також виїздив з дорученнями до Дрездена і
СанктCПетербурга. Різнобічна діяльність І. Котляревського була високо оцінена
малоросійським генералCгубернатором і князем М. Рєпніним.
Історичний факт. Озброєнням пішого козакаCополченця були шабля
й рушниця, кінного — шабля, спис і пістоль. Виготовлення зброї, неC
обхідної ополченню, налагодив київський завод «Арсенал». ШостківC
ський завод на Сумщині збільшив виробництво пороху.
Разом із земським ополченням Україна виставила майже 70 тис. бійців.
Українські козацькі полки завжди самостійно забезпечували себе не лише зброC
єю, а й продовольством, фуражем, возами, кіньми, волами. На військові потреби
українці добровільно зібрали 10 млн крб — імперській казні козацьке ополчення
не коштувало нічого. Крім того, Україна постачала продовольство, фураж, коC
ней, волів і російській регулярній армії.
Участь українських з’єднань у бойових діях. Головний удар французької арC
мії через Білорусь і Смоленськ був спрямований, як відомо, на Москву. АвстрійC
ському та польськоCсаксонському корпусам в Україні вдалося окупувати лише
західні повіти Волині, установивши там жорстокий режим контрибуцій. Це
спричинило формування дружин самозахисту українським населенням. Так,
жителі с. Нікольського Ковельського повіту понад добу мужньо боронилися від
роти австрійців. Коли ж зрозуміли, що добре озброєних окупантів подолати не
вдасться, разом із родинами відступили в ліс.
40Cтисячне з’єднання українського ополчення прикривало південний фланг
російської армії по лінії Житомир—НовоградCВолинський—Острог—Замостя,
захищаючи Батьківщину від дрібних загонів ворожої кінноти, які намагалися
просочитися на територію Чернігівщини та Київщини. Високу боєздатність у
бойових операціях проти наполеонівських військ в умовах лісистої місцевості
проявили «лісові козаки», сформовані з мешканців Полісся. Велике з’єднання
українських і донських козаків пройшло звідси тилами наполеонівської армії
аж до Варшави. У ході рейду вони знищили кілька військових гарнізонів 45

П. Гесс. Бородинська битва. 26 серпня 1812 р.

і регулярних частин, захопили десятки гармат, узяли в полон кілька тисяч наC
полеонівських офіцерів і солдатів.
Історичний факт. Українські полки були також задіяні в боях на теC
ренах Росії. Вони брали участь у Бородинській битві. Особливо
прославилися тоді Малоросійський, Полтавський, Харківський,
Сумський, Ізюмський, Охтирський, Глухівський, Чугуївський, КаC
теринославський, Єлизаветградський, Новоросійський, Волинський
та інші піхотні й кінні полки.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Із доповіді російського генерала Рота про участь українського ополчення в боях у січні
1813 р. за фортецю Замостя: «Усе малоросійське ополчення показало під стінами ЗаC
мостя мужність і безстрашність більші, ніж можна було чекати від людей, незвиклих
поводитися зі зброєю. Чотири тижні перед цим вони відбивали щоденні ворожі напади
найкращих полків польських військ, із яких складався гарнізон фортеці Замостя. СвяC
тим обов’язком вважаю віддати щиру похвалу, заслужену всіма офіцерами, а особливо
начальниками полків».
• У чому генерал Рот проявив непослідовність? Чим, на ваш погляд, була зумовлена
звитяга українських ополченців?

Під час відступу наполеонівських військ із Росії в бойових діях брали безпоC
середню участь два Бузькі, два Полтавські й три Київські козацькі полки. ЕскадC
рон херсонських козаків під командуванням В. Скаржинського здійснив успішC
ний тритижневий партизанський рейд територіями Білорусі та Литви.
Полки ополченців і козаків були учасниками зарубіжного походу російської
армії. Вісім українських козацьких полків узяли участь у «битві народів» восени
1813 р. під Лейпцигом. У березні 1814 р. шість українських козацьких полків у
складі російської армії вступили до столиці Франції. Після завершення бойових
дій українським козакам і ополченцям довелося ще кілька місяців нести гарніC
46 зонну службу в населених пунктах Франції, Німеччини та Польщі.
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Вступ союзних військ до Парижа в 1814 р.
Кольорова гравюра того часу

Проте їхні зусилля, жертви та сподівання були марC
ними. Наприкінці 1814 р. з’єднання земських ополченC
ців розформували, не надавши їм ніяких пільг. Кріпаків
повернули їхнім власникам. Єдиною винагородою вціC
лілих стали жалюгідні 2 крб за більш як дворічну
добровільну службу. Так само невдячно царський уряд
учинив із козацькими полками. У 1816 р. в козаків
відібрали всі надані привілеї, повернувши їх до стану
державних селян. Використавши козаків, російський
уряд навіть не відшкодував їм витрати на озброєння,
обмундирування, провіант і харчування. Як визнавали
російські міністри, своєю політикою вони остаточно
«зруйнували козаків».
Чимало козацьких ополченців, які брали участь у
французькоCросійській війні 1812 р., перебралися на
Кубань і протягом 1820–1825 рр. улилися до лав ЧорC
номорського козацтва.

Йосип Личенко — герой
французько3російської
війни 1812 р.

Іван Галченко — герой
французько3російської
війни 1812 р.

4. Задунайська Січ у російсько>турецькій війні 1828–1829 рр.
Показовим прикладом імперського ставлення до козацтва стала й російськоC
турецька війна 1828–1829 рр. Хоча вона й велася поза межами України, однак її
матеріальні та людські ресурси використовувалися якнайширше. На вістрі боC
ротьби двох імперій опинилося останнє вогнище самобутньої української поліC
тичної організації — Задунайська Січ.
На початку російськоCтурецької війни 1500 козаків на чолі з кошовим отамаC
ном Задунайської Січі Йосипом Гладким перейшли на бік російської армії під
Ізмаїлом, захопивши із собою військову канцелярію та скарбницю. Заможна
верхівка козацтва — «дуки» та «срібляники» — уже давно мріяла повернутися на
Батьківщину. Вони сподівалися скористатися обіцяними царським урядом праC
вами й привілеями, отримати маєтки, укласти в них свої скарби й хазяйнувати 47

В. Дзюбановський.
Гусари Ізюмського
та Єлизаветградського полків
Йосип Гладкий перевозить
російського імператора Миколу І
через Дунай. Літографія. ХІХ ст.

на широку ногу. За ними пішло й кілька сотень старих козаківCбурлаків і «голоC
колінної сіроми». Вони насамперед не бажали, щоб турецькі власті використовуC
вали задунайське козацтво для придушення національноCвизвольної боротьби
греків — таких же, як і вони, православних віруючих. Так само козаки не бажали
брати участь у війні з одновірними росіянами. Сформований із задунайських коC
заків Дунайський полк у складі російської армії найбільше відзначився при здоC
бутті фортеці Ісакча.
Козаків, які залишилися в Задунайській Січі, турки вирізали, укріплення
зруйнували, а січову церкву спалили. Ті, кому пощастило врятуватися, поселилиC
ся в різних містах і селах Добруджі. Майже 2 тис. задунайців, разом із наказним
кошовим отаманом І. Баланом, які діяли далеко від Січі, заарештували й кинули
до стамбульської в’язниці. Згодом їх звільнили й дозволили знову поселитися в
дельті Дунаю, але про відновлення Задунайської Січі вже навіть не згадувалося.
Важко однозначно оцінити підсумки російськоCтурецької війни 1828–1829 рр.
для України. Загалом вона характеризувалася традиційним залученням українC
ських ресурсів для вирішення завдань Російської імперії. Разом із тим чергове
зіткнення двох імперій перемололо на своїх жорнах ще одне живе зерно з колись
повного колоса Війська Запорозького. З іншого боку, військові перемоги РосійC
ської імперії зменшили небезпеку турецького вторгнення на українські землі,
створили українцям сприятливі умови для освоєння Північного Причорномор’я.

5. Азовське козацьке військо
Після завершення війни колишні задунайці сподівалися на часткове повернення
«прав і вольностей» та земель колишнього Війська Запорозького Низового. Однак
не тільки Туреччина, а й Російська імперія не могла цьоC
СТАТУС
го допустити. Протягом п’яти років так зване Окреме
(від латин. status —
Запорозьке Військо залишалося без визначеного місця
становище) — становище
поселення, військових обов’язків і статусу. Зрештою,
особи або соціальної
«турецьким запорожцям» запропонували поселитися на
верстви щодо інших осіб
узбережжі Азовського моря, на землях між Бердянськом
48 чи верств у суспільстві.
і Маріуполем, і назватися Азовським козацьким
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військом. За три з половиною десятки років свого існуC
вання чисельність Азовського війська, разом із сім’ями,
досягла майже 11 тис. осіб.
До обов’язків війська входила охорона переправи
на р. Берді та патрульна морська служба на баркасах
уздовж північноCсхідного узбережжя Чорного моря —
від Керчі до Поті (Грузія). Насамперед їм доводилося
протистояти турецьким контрабандистам, які шукали
зв’язків із гірськими народами Кавказу. За несення
військової служби козаків звільняли від повинностей
і податків. Окрім виконання військових обов’язків,
вони господарювали на землі.

КОНТРАБАНДА

(від італ. contra — проти
і bando — урядовий
указ) — незаконне переве#
зення товарів або інших
цінностей через держав#
ний кордон; самі ці това#
ри, цінності.

Історичний факт. Азовське козацьке військо досягло помітних усC
піхів у хліборобстві. Це визнавало Імператорське товариство сільC
ського господарства Південної Росії. На Лондонській всесвітній
виставці виробів сільського господарства та промисловості в 1851 р.
кубанські хлібороби одержали нагороди.
Однак протягом 1862–1864 рр. частину козаків силоміць переселили на
Кубань і Північний Кавказ. Незадоволені такими діями царського уряду, воC
ни повстали, але були розбиті російськими регулярними військами. У жовтні
1864 р. царським указом Азовське козацьке військо було ліквідоване, а тих коC
заків, які залишилися на освоєних землях, перевели в стан державних селян.
Так Російська імперія розправилася ще з одним українським козацьким утвоC
ренням.
Перевірте свої знання
1. Якими причинами можна пояснити активну участь українських
станів суспільства у війні проти наполеонівської навали?
2. На які два табори поділилося українське дворянство напередодні
війни з Францією?
3. Чому серед українського дворянства в ставленні до Наполеона пеC
ремогли почуття російського «імперського патріотизму»?
4. У чому полягала участь України в російськоCтурецькій війні 1806–
1812 рр.? Визначте наслідки цієї війни для України.
5. Яке місце посідала Україна в планах Наполеона?
6. Визначте масштаби участі українського суспільства у війні проти
армії Наполеона.
7. Визначте позитивні й негативні наслідки російськоCтурецької війC
ни 1828–1829 рр. для України.
8. Поясніть причини створення та ліквідації Азовського козацького
війська.
9. Яким було ставлення російського уряду до козацтва напередодні,
у ході та після війни з Наполеоном?
10. Опишіть участь українських з’єднань у бойових діях проти армії
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Наполеона.

§ 6. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
в СХІДНІЙ УКРАЇНІ
1. Пригадайте, коли в Європі почали формуватися національні
держави.
2. Подумайте, чому в Європі слово «націоналіст» є синонімом слова
«патріот», а в Україні його сприймали з внутрішнім напруженням
та недовірою.

1. Умови зародження української
національної самосвідомості
На зламі ХVІІІ і ХІХ ст. європейські народи поволі проймалися думками про
вагомість таких питань, як «народність», «нація», «права народу», ідучи кожний до
їх усвідомлення своїм тернистим шляхом. Незважаючи на лиху долю, українці осяC
гали ці поняття нарівні з тими народами, які визначали напрям розвитку європейC
ської цивілізації.
Українське національне відродження розпочалося наприкінці ХVІІІ ст.
в надзвичайно важких умовах. Воно не могло опертися на власну державу та
буржуазію, які в Європі були головними захисниками національних інтересів.
Найкращі умови для утвердження національної самосвідомості склалися на
Лівобережжі, де збереглися ті економічні й соціальні корені, які живили українC
ську історичну традицію.
Російська імперія ліквідувала політичну автономію, закріпачила селянство й
скасувала козацьке військо. Цим було завдано могутнього, страшного, та все ж
не нищівного удару по основах української національної справи. Козацьке війC
сько було ліквідоване, але державні селяни — нащадки козаків — залишилися
вільним станом. Отже, третина сільського населення Лівобережжя не зазнала
кріпацтва та пов’язаного з ним духовного спустошення.
На зміну судам Гетьманщини прийшли суди загальноімперського зразка, але
закони, якими вони керувалися, залишилися українськими. У новоствореній
адміністративній мережі, починаючи від губернатора й закінчуючи канцелярисC
тами, заміщали посади місцеві чиновники. І найголовніше, на Лівобережжі збеC
реглася провідна верства українського суспільства — колишня козацька старшиC
на, а тепер українське дворянство.
Національні почуття живила міцно утверджена за часів політичної автономії
національна культура та усна народна творчість. За таких обставин пробудженC
ня національних почуттів розпочалося насамперед на Лівобережжі.

2. Початки національного відродження
Потужним стимулом відновлення почуття патріотизму, національної гідності в
Україні стала боротьба за визнання прав на дворянство за нащадками української
козацької старшини. Одразу після скасування Гетьманщини та козацького війська
російський уряд визнав, що колишня українська військова та цивільна служби даC
ють право на російське дворянство, однак не поспішав із наданням відповідних доC
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Селяни Київщини, Полтавщини, Харківщини, Поділля. ХІХ ст.

ваджене кріпацтво, у всьому суспільстві виник обґрунтований страх бути записаC
ними в кріпаки. Побоюючись цього, дворянство намагалися отримати не тільки
колишні козацькі старшини, військові канцеляристи та їхні нащадки, а й представC
ники духівництва, учорашнього простого козацтва, купці, міщани, панські та каC
зенні селяни. Тоді «Герольдія» (імперська установа, що вирішувала питання про
надання дворянства) скоротила списки претендентів на дворянство майже вдвічі.
До числа включених потрапили колишні старшини і канцеляристи нижчих рангів.
Це викликало глибоке обурення серед усієї української шляхти. На території
колишньої Гетьманщини розпочався рух невдоволених. Його учасники розгляC
дали свою діяльність як патріотичний обов’язок перед Батьківщиною, черпаючи
з неї високе натхнення. Боротьба за визнання прав на дворянство за нащадками
козацьких старшин завершилася зрештою успішно аж у 1835 р.
Разом із тим ця, на перший погляд, вузькостанова боротьба оживила в коC
лишній Гетьманщині українську історичну традицію. Вона відродила інтерес до
«рідної минувшини», спонукала до дослідження та навіть ідеалізації свого минуC
лого, надихнула українську громадськість на високі патріотичні почуття.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Які почуття мали учасники цього руху, свідчить лист Василя Полетики до свого одноC
думця Адріяна Чепи: «Як приємно працювати для слави і добра Батьківщини! Наші
власні почування, свідомість, що ми були небайдужі до справ Батьківщини, служать
нам нагородою… Щасливі будемо, як побачимо нових людей, що з таким самим запалом
будуть захищати права, вольності та свободи своєї Батьківщини. І навпаки, ми повинні
відвернути з огидою свій погляд від погубоносних зрадників Батьківщини, шкідливих
егоїстів».

Ідея народності. Наступною підоймою українC
ського національного відродження стало утвердженC
ня у свідомості провідних верств ідеї народності. ВоC
на виникла в Західній Європі в другій половині
ХVІІІ ст. Першими зі слов’ян її опанували чехи. НаC
прикінці століття ідея народності знайшла відгук у
серцях українців, що проявлялося в інтересі до
народних традицій і звичаїв, народної мови й поезії,
релігії, історичної минувшини.

ІДЕЯ
НАРОДНОСТІ —
ідея відстоювання
становища (статусу)
та гідності народу —
його культури,
історичних
надбань.
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Ескізи обкладинок до поеми «Енеїда» І. Котляревського

Справжніми віхами національного відродження та втілення ідеї народності в
літературі стали публікації славнозвісної поеми «Енеїда» Івана Котляревського,
яка дала початок новій українській літературі, і його п’єс — «Наталка Полтавка»
і «МоскальCчарівник», які започаткували новий український театр.

3. Національна ідея в суспільно>політичному русі України
Ідея народності стала важливим кроком у суспільноCполітичному поступі
України. Провідні верстви українського суспільства пройнялися повагою до
українства. Його мова, життя, побут і творчість уже не сприймалися освіченим
українським дворянством як «занадто прості й грубі». Ідея народності допомогC
ла їм усвідомити свою єдність, подивитися на себе як на самобутній народ із геC
роїчним минулим, високою культурою, вишуканою мовою й загальнолюдськиC
ми ідеалами. Під впливом ідеї народності кращі представники провідних верств
українства усвідомили, що народом є не тільки вони, а й простий люд.
Українське шляхетство почало вкладати нове роC
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ —
зуміння і в поняття «батьківщина». Тепер воно ознаC
це доповнення
чало: усі землі, заселені нашим народом. А тим часом
культурних прав народу
у Європі стали поширюватися ідеї Великої французьC
політичними, ідея
кої революції і, зокрема, ідея «прав народу» — кульC
відновлення власної
турних і політичних. Під її впливом українські патріC
держави для захисту
оти дуже швидко усвідомили, що ці права нероздільні,
господарських інтересів
а всією повнотою культурних прав можна скористатиC
та культурної
ся, лише здобувши права політичні.
самобутності народу.
Усвідомивши потребу доповнити культурні права
українського народу політичними, тодішнє українC
ське громадянство перейшло від ідеї народності до національної ідеї. Її центC
ральним питанням стало відродження власної держави як головного політичноC
го права кожного народу, а також головного політичного знаряддя захисту всіх
своїх прав та інтересів.

4. «Історія русів»
Найвизначнішим твором, пройнятим українською національною ідеєю, стаC
ла «Історія русів». Припускають, що автором цієї праці був член новгородC
52 сіверського гуртка українських автономістів. Час написання — 1760–1820 рр.
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У зв’язку з боротьбою за дворянські права історичні дослідження на ЛівобережC
ній Україні набули надзвичайної популярності.
Невідомий нам автор виклав «Історію русів» не як замилуваний минувшиC
ною «любитель малоросійської старовини», не як стурбований небезпекою
покріпачення шукач дворянства. Він постав перед нами як політик, один із перC
ших поборників української національної ідеї.
Усі події часів Київської Русі та Гетьманщини невідомий автор оцінював із
погляду державної самостійності. Особливо підкреслював, що Україна протяC
гом усієї своєї історії була незалежною державою, мала зв’язки з іншими країC
нами на засадах рівності. За руських князів вона була могутньою державою,
але силу України підірвали монголоCтатари. Щоб протистояти їхньому настуC
пу, вона об’єдналася з Литвою, а потім з Польщею. Однак це не спричиняло заC
лежності України. Наш народ вступав у добровільні об’єднання із сусідами як
вільний і рівноправний. Коли ж його права порушила Польща, Б. ХмельницьC
кий розірвав із нею союз і поєднався з Москвою знову ж таки на засадах рівC
ності та свободи. Коли ж і царі почали гнобити Україну, вона піднялася на свій
захист, очолена І. Мазепою. Захисником прав української держави автор «ІстоC
рії русів» вважав також І. Виговського, Ю. Хмельницького, Д. Многогрішного,
П. Полуботка.
Цей твір поширювався в рукописних зразках і здобув велику популярність,
сіючи зерна національної ідеї серед широкого загалу українства.

5. Українська автономістська ідея
Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. найбільшу суспільну ініціативу проC
являло українське дворянство — нащадки колишніх православних шляхтичів і
козацьких старшин. На підставі «Жалуваної грамоти про вольності дворянства»
1785 р. вони звільнялися від обов’язкової державної служби, користувалися соC
ціальними та економічними привілеями. Отримали також право збиратися на
дворянські повітові й губернські зібрання.
Ці зібрання нагадували колишні з’їзди старшин і надихали учасників на мрії
про відновлення української автономії. Найяскравішими були заходи, спрямовані
на захист дворянських прав українських старшин заперечуваних рішенням «ГеC
рольдії». Дворянські зібрання Чернігівської та Полтавської губерній звернулися
до царя з петиціями, підкріпивши свої претензії історичними доказами. Вони
посилалися на грамоти польських королів, на договори українських гетьманів із
Московією, доводили, що козацькі старшини ще наприкінці ХVІ ст. здобули всі
права польської шляхти.
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Історик українського дворянства Д. Міллер писав: «Серед дворянства висуваються
постаті Чепи, Чарниша, Полетики, Милорадовича, Калинського, Марковича як добрих
патріотів і завзятих оборонців дворянських інтересів. Усе це люди, які виховали свій
патріотизм на вивченні історії України, збирали літописи й різні документи з історії
краю. Свої заняття дворянським питанням вони вважають подвигом, розпочатим задля
слави Батьківщини».
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Підкреслимо, що всі названі Д. Міллером особисC
тості були «безсумнівними дворянами» і відстоювали
ущемлені «Герольдією» історичні права козацьких
старшин і військових канцеляристів не з огляду на
економічні приватноCвласницькі вигоди, а з моральC
них і патріотичних переконань. Зрештою, дворяни
зуміли захистити свої привілеї і вмілими заходами
подолати протистояння імперської «Герольдії».
Цим, власне, обмежується протистояння представників українського двоC
рянства політиці російського уряду. Втілення своїх скромних прагнень вони
пов’язували насамперед із лояльним ставленням до імперії. Саме в такий спосіб
українські дворяни намагалися відновити козацьку армію. Зважаючи на воєнні
загрози, що постали перед Російською імперією, українське дворянство допомаC
гало організовувати козацьке ополчення, посідало в ньому офіцерські посади,
витрачало на цю справу чималі власні кошти, сподіваючись, що після завершенC
ня війни цар дозволить перетворити ополчення на постійну українську армію.
Так, під час походу Наполеона на Москву українське дворянство організуваC
ло 23Cтисячне козацьке охоче військо. Під час польського повстання 1831 р.
дворянство знову взяло участь в організації 8Cтисячного війська, забезпечивши
його кіньми та іншими засобами. У 1855 р. під час Кримської війни українське
дворянство знову брало участь в організації ополчення. Проте жодного разу роC
сійський уряд так і не пішов ні на які поступки щодо відновлення хоча б окремих
проявів української політичної автономії.
ЛОЯЛЬНИЙ

(від. фр. loyal — вірний,
чесний) — той, хто
тримається в рамках
законності, виконує
вимоги й розпорядження
влади.

6. Новгород>сіверський гурток
Водночас із лояльно налаштованими дворянами історики виокремлюють
опозиційний автономістський рух. Його учасники не хотіли відмовлятися від
широкої політичної автономії України. Вони неприязно ставилися до суспільC
ноCполітичних змін, які здійснювала в Україні Російська імперія після ліквідаC
ції Гетьманщини, і плекали надії на відновлення повноцінної автономії, за якої
новоспечені українські дворяни могли б самостійно вирішувати всі внутрішC
ньополітичні питання без участі російських урядовців та імперських установ.
Такі настрої найяскравіше проявлялися в діяльності
учасників патріотичного новгородCсіверського гуртC
ка. До нього безпосередньо входили (чи активно спілC
кувалися з його членами) представники кількох
десятків освічених старшинських родин. НайвідоміC
шими серед них були родини Полетик і Капністів.
Настрої гуртківців яскраво передав талановитий поет
В. Капніст у саркастичній «Оді на рабство».
Місія Василя Капніста в Берліні. У 1787 р. В. КапC
ніст очолив групу автономістів, яка підготувала проект
відновлення козацького війська. Проте російський уряд
відмовився від його втілення. Петербурзькі урядовці
розуміли, що цей проект — перший крок до відновлення
Василь Капніст
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Берлін. ХVIIІ ст.

Палац Шарлоттенбург
у Берліні

Не отримавши дозволу, українські автономісти зважилися на рішучіші дії.
Вони вирішили використати у своїх інтересах російськоCтурецьку війну й одноC
часне загострення російськоCпрусських відносин. У квітні 1791 р. В. Капніст раC
зом зі своїм братом Петром прибув до Берліна. Там він мав зустріч із державC
ним міністром Пруссії Герцбергом. У розмові з ним він повідомив, що
надісланий своїми земляками, які доведені до крайнього розпачу тиранією роC
сійського уряду. Тому автономісти хотіли б знати, чи зможуть вони на випадок
війни Пруссії з Росією розраховувати на протекцію прусського короля, якщо
спробують скинути російське ярмо.
Міністр ухилився від конкретної відповіді, пославшись на те, що питання про
війну ще не вирішене, а якщо вона й розпочнеться, то від самих українців залеC
жатиме, яку позицію щодо них займе Пруссія. Однак прусськоCросійські відноC
сини незабаром нормалізувалися.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Канцлер О. Безбородько вважав, що відродження козаччини означає «збурювати
свій власний народ, який пам’ятає часи Хмельницького і схильний до козацтва… Від
чого й пішла б нового роду революція, у якій, щонайменше, змушені будемо відновиC
ти гетьманство, дозволити багато недолугих свобод і втратити те, чим смирно і тихо
навіки володіли б».

7. Українське культурне відродження на Слобожанщині
На початку ХІХ ст. центром культурного життя України став Харків. За ініC
ціативою місцевого культурного діяча Василя Каразіна на кошти слобідського
дворянства, купецтва й міщанства був відкритий Харківський університет.
У ньому згуртувалися найкращі культурні сили українського громадянства —
видатні мовознавці, літератори, історики та етнографи. Ректором університету
тривалий час був відомий український поет Петро ГулакCАртемовський.
У Харкові виходили друком журнали «Український вісник», «Український
журнал», «Запорозька старовина» та інші, які вже своїми назвами визначали наC
укову й громадську спрямованість цих видань. Літературний рух у Харкові очоC
лював творець української прози — Григорій КвіткаCОснов’яненко. Саме тут
опублікував три збірки українських народних пісень перший ректор Київського 55

університету М. Максимович. У Харкові розпочали свою наукову творчість такі
вчені, як мовознавець І. Срезневський, історик М. Костомаров та багато інших.
Учені й літератори перетворили Харківський університет не лише на новий
центр української культури, а й на новий осередок дослідження культури
слов’ян. Вони розпочали вивчення сербської, польської, чеської мов і літератур,
зав’язали безпосередні зв’язки з Празьким університетом — потужним осередC
ком слов’янського руху.
Свою частку в національне відродження вносили й студенти. У 20–40Cх роках
ХІХ ст. О. Метлинський, П. Боровиковський, А. Корсун та інші створили гурток
«харківських романтиків». У своїх поезіях вони оспівували подвиги запорожців,
козацький суспільний лад, убачаючи в ньому зразок соціальної справедливості.
Працюємо з джерелами
Прочитайте уривок із «Історії русів», у якому Б. Хмельницький заC
кликав українців піднятися на боротьбу проти гнобителів: «Усі наC
роди, що живуть у світі, завжди боронили і боронитимуть вічно житC
тя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на землі тварини...
звірина, худоба і птаство боронять становище своє, гнізда свої і неC
мовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і Господа дала
їм різне для того знаряддя в самих членах їх».
Опершись на природне право українців, Б. Хмельницький закликав
піднятися на боротьбу проти поляків, які «уже все забрали в нас: честь,
права, власність і саму свободу розмови і віросповідання нашого; залиC
шається при нас саме життя, але й те ненадійне і нестерпне самим нам».
z Поміркуйте, чому обґрунтування природного права українців сеC
редини ХVІІ ст. боротися проти польського поневолення, висловлеC
не Б. Хмельницьким, і в ХІХ ст. лякало російські власті.
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Перевірте свої знання
1. Укажіть на спільні та відмінні особливості в процесах національC
ного самоусвідомлення в Україні та Європі.
2. Які соціальні процеси наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. поC
сприяли відновленню національних почуттів і настроїв в Україні?
3. Яке місце займає «Історія русів» у процесі національного відроC
дження?
4. Порівняйте ідеї та дії лояльного до російського уряду дворянства
й автономістів.
5. Визначте зміст ідеї народності. Що зумовило її утвердження в
Україні?
6. У чому полягає сутність національної ідеї?
7. Як ви оцінюєте умови відродження української національної свіC
домості на Правобережжі та Лівобережжі?
8. Хто і як відзначився при утвердженні ідеї народності?
9. Про що свідчить місія В. Капніста до Берліна?
10. Чому Харківський університет на початку ХІХ ст. став центром
українського національного відродження? Назвіть його чільників.
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§ 7. ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЖИТТЯ
в ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
1. Народ — це живий організм, у якому всі верстви доповнюють одна
одну. Назвіть його головні верстви.
2. Пригадайте й поясніть, які історичні події та процеси призвели до
того, що українці Східної і Західної України протягом ХVІ–
ХVІІ ст. утратили своїх ідейних і духовних провідників.

1. Формування національної самосвідомості
греко>католицьких священиків
Утвердження української національної самосвідомості в Західній Україні
було процесом важким і повільним. Західноукраїнське суспільство наприкінці
ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. було аграрне, традиційне й провінційне.
У ньому, за винятком духівництва, не було соціальних верств, здатних сприйC
няти ідею народності, а потім національну ідею. Після того як у ХVІ–ХVІІ ст.
українська шляхта майже цілковито спольщилася й окатоличилася, роль духовC
ного лідера в українському селянському середовищі почало відігравати духівC
ництво. Проте за матеріальним і культурним рівнем, за широтою світогляду
український сільський священик мало чим відрізнявся від своїх парафіян. Йому
не вистачало ні знань, ні часу, ні духовних сил, щоб замислюватися над становиC
щем свого народу, його історією, сьогоденням і майбутнім.
Так сталося через пригнічене становище грекоCкатолицьких священиків,
яких польські шляхтичі примушували відробляти панщину. Хоча громади й виC
діляли своїм духівникам трохи більше землі, а селяни платили за хрестини, вінC
чання та похорони, усі ці прибутки зазвичай витрачалися на богословську освіC
ту для синів і посаг для дочок.
Реформи, проведені Габсбургами, створили українському духівництву міцні
передумови для соціальноCекономічного зміцнення та духовноCкультурного розC
витку. Проте зростання матеріального й підвищення освітнього рівня духівницC
тва віддаляло його від простого селянства.
Особливо це позначалося на нащадках сільських священиків, які здобували
освіту в містах. Поки ці діти росли й виховувалися в рідному селі, то поводилися
природно, розмовляли рідною мовою. Потрапивши до міста, вони страждали від
комплексу меншовартості й переходили з «мови пастухів» на мову «високої
культури». Аж до кінця ХІХ ст. навіть у сім’ях руських патріотів розмовляли
польською, німецькою, мадярською мовами. Українською ж спілкувалися тільки
зі своїми неосвіченими парафіянами. І всеCтаки зв’язки з народом зробили свою
справу. Частина духівництва усвідомлювала, що своїм кращим становищем
зрештою завдячує пригніченому, нужденному народу. У священиків формувавC
ся моральний обов’язок перед селянами, з якими вони росли, спілкувалися, знаC
ли їхню душу. Молоді священики намагалися покращити нужденне становище
народу, вирвати його з пітьми неосвіченості, захистити гідність, високо оцінити
почуття й думки, висловлені рідною мовою, звеличити українську культуру. На
освічених українців мали вплив приклади культурного розвитку польського
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й особливо чеського народів.

Однією з причин громадського прозріння і визріC
вання ідеї народності в середовищі українського дуC
хівництва стало поширення західноєвропейських
ідей, які заклали нові світоглядні підвалини під будівC
лю української національної ідеї. Наприкінці ХVІІІ —
на початку ХІХ ст. це були ідеї просвітництва. Вони
надихали грекоCкатолицьких священиків на просвітC
ницьку діяльність: розбудову шкіл, освіту народу. Ці
люди вірили, що знання, які треба давати народу зроC
зумілою для нього мовою, перетворять світ на засадах
добра, справедливості й гуманізму, гармонізують його
відносини з владою. Проте українські просвітники
вважали головним рушієм перетворень не народ, а освічених австрійських моC
нархів, які за допомогою імперського чиновництва забезпечать процвітання та
порядок у всій імперії, у тому числі в їхньому краї.
На початку ХІХ ст. в культурному й інтелектуальному житті Європи панував
романтизм. Він був виявом духовного спротиву сухості й одноманітності існуючоC
го імперського порядку. Романтизм оспівував емоційність, різноманітність, спонC
танність, невимушеність і природність. Східну Європу швидко полонили погляди
німецького філософа Й.CГ. Гердера, який закликав відкинути «високу культуру»,
що забула про живу особистість, залишити одноманітність імперських дворів і
аристократії та шукати джерела натхнення в самобутній культурі простих людей.
Під його впливом східноєвропейська інтелігенція почула в піснях свого народу
більше мелодійності, аніж у найпишніших барокових композиціях, побачила в сеC
лянських звичаях більше витонченості, аніж у придворних манерах, а в народних
прислів’ях більше мудрості, аніж у книжках філософів.
РОМАНТИЗМ

(від фр. romantisme) —
ідейно#художній напрям,
який висував на передній
план індивідуальність,
наділяючи її ідеальними
рисами й прагненнями;
світогляд, якому
властива ідеалізація
дійсності, мрійливість.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Гердер уважав, що центральне місце в культурі народу та нації належить мові: «Чи має
нація щось дорожче, аніж мова її батьків? У мові втілене все: надбання її думки, традиC
ції, історія, релігія, основа її життя, усе її серце й душа».

2. Поширення ідей просвітництва в Західній Україні
Отже, першою до справи національного відродження в Західній Україні
долучилася когорта просвітників. У 80Cх роках ХVІІІ ст. важливим центром
просвітницьких ідей став Львівський університет, де працювали відомі
науковці. Серед них П. Лодій — відомий ученийCправознавець, який пізніше
став першим деканом юридичного факультету Петербурзького університету.
Із відкриттям духовної семінарії, яка згодом стала учительською, у 90Cх роках
ХVІІІ ст. в Ужгороді також сформувався помітний просвітницький центр. Серед
його діячів — І. Базилович — перший історик Закарпаття, М. Лучкай — автор
першої в Австрійській імперії граматики української мови.
Багато зробив для національного відродження Закарпаття священик ОлекC
сандр Духнович, склавши молитовник рідною мовою. А завдяки його навчальній
58 літературі українська мова увійшла до програм шкільної освіти Закарпаття.
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Він написав для школи перший український буквар і підручники з граматики та
географії, посібник для вчителів.
Найпотужнішим центром західноукраїнського просвітництва на початку
ХІХ ст. став Перемишль — центр грекоCкатолицької єпархії. Тут знаходилася сеC
мінарія, багаті бібліотеки, українська друкарня, а головне — проживали найосвіC
ченіші представники українського духівництва. Вони перетворили Перемишль
на центр розвитку національної свідомості на Заході України, подібний тому,
яким був Харків. Під опікою перемишльського грекоCкатолицького єпископа
Михайла Левицького та безпосереднім керівництвом його помічника в шкільC
них справах Івана Могильницького сформувався гурток патріотично налаштоC
ваних грекоCкатолицьких священиків. Серед них такі яскраві постаті, як Йосип
Левицький, Йосип Лозинський, Іван Лаврівський. Майже всі вони були пов’язаC
ні з віденським інтелектуальним середовищем, яке гуртувалося навколо церкви
Святої Варвари. Тому цей гурток називали віденськоCперемишльським.
У 1816 р. в Перемишлі почало діяти освітнє Товариство галицьких грекоC
католицьких священиків. Воно ставило за мету поширювати серед селян неC
складні релігійні тексти, поради щодо ведення господарства, написані українC
ською мовою.
ГрекоCкатолицькі священики спрямували свою діяльність насамперед на
розширення мережі парафіяльних шкіл і права викладання українською мовою.
У 1818 р. товариство заснувало дяківську школу, у якій дяки — тодішні педагоC
ги — навчалися необхідних для викладання знань. Того ж року товариство
домоглося ведення навчання рідною мовою в початкових школах. ГрекоCкатоC
лицьке церковне керівництво отримало дозвіл наглядати за тими школами,
у яких грекоCкатолики становили більшість. Зусиллями членів товариства до
1832 р. було відкрито понад 400 початкових шкіл, видано кілька підручників і
молитовників.
Члени віденськоCперемишльського просвітницького гуртка наполягали на
тому, що русини — це представники окремого слов’янського народу, який розмовC
ляє тією ж мовою, якою спілкується селянство України. Вони доводили, що їхня
мова не є діалектами польської чи російської, ані їхньою сумішшю. Разом із тим
гуртківці вважали її мовою простолюдинів, якою треба писати тільки для селян.
Навіть свої брошури галицькі просвітяни не наважувалися писати живим гаC
лицьким діалектом української мови, а змішували його з книжними церковноC
слов’янськими поняттями, використовували мовні звороти, властиві польській

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Олександр Духнович утверджував національну свідомість українців також своїми поеC
зіями. Велику популярність серед закарпатців мав його патріотичний вірш:
Я русин був, єсьм і буду,
Я родився русином,
Чесний мій рід не забуду
Останусь його сином.
Русин був мій батько, мати,
Руская вся родина,

Русини сестри і браття,
І широка дружина.
Я світ узрів під Бескидом,
Перший воздух руський ссав,
Я кормився руським хлібом,
Русин мене колисав.
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мові. Однак «високолітературний» суржик не привабC
лював галичан, через що видання брошур довелося
припинити. Та, незважаючи на невдачі й помилки
українських просвітників, їхні освітні заходи значно
сприяли підготовці нового покоління діячів націоC
нальноCкультурного руху.
Пробудження національного життя. Маючи змогу
вивчати високі зразки німецької й польської філосоC
фії та літератури, нове покоління грекоCкатолицьких
семінаристів не висловлювало захоплення штучним
«язичієм» своїх учителів. Їх не задовольняли й такі
особливості діяльності Перемишльського просвітC
ницького гуртка, як консервативність і безмежна відC
Яків Головацький
даність династії Габсбургів.
Нове покоління жило й мислило ідеями романтизму. Іншим чинником, який
спонукав молодь до активного національного життя, став приклад польського наC
ціонального руху. Він спонукав молодих семінаристів першої половини ХІХ ст.
до ознайомлення з радикальними західними ідеями та до дієвої участі в революC
ційній діяльності.
Після поразки повстання 1830–1831 рр. у Галичині виникла мережа таємних
польських організацій, які готували ґрунт для нового національного виступу.
Відновлену Річ Посполиту вони уявляли вільною демократичною республікою,
а польську націю — об’єднанням чотирьох народів (польського, українського,
білоруського і литовського), яке мало послуговуватися розвинутою польською
культурою. Їхня енергія спрямовувалася проти німецького панування, на боC
ротьбу за відновлення національної незалежності Польщі. Ідея національної неC
залежності України була їм чужа.
Тодішні польські революціонери не звертали уваги на українські національні
інтереси та самобутність. Це не влаштовувало українську духовну інтелігенцію.
Вона шукала способів та можливостей заявити про «рутенів» (так офіційно назиC
вали східнослов’янських мешканців імперії) як про окремий повноправний народ.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Суперечності, які виникли між польськими та руськими членами польських організаC
цій, яскраво описав у листі до брата Яків Головацький — член «Руської трійці»: «ПоляC
ки хотять ґвалтом, щобисьмо Польщу за своє отєчество уважали». Заперечуючи це й
підкреслюючи окремішність українського народу, він зазначав: «…На землі руській,
з кореня руського під руським небом, руські цвіти і плоди будуть і мусять бути».

«Руська трійця». У 30Cх роках ХІХ ст. центром західноукраїнського націоC
нального пробудження став Львів, а його активістами — молоді патріотично й
ідеалістично налаштовані, захоплені ідеями народності семінаристи. Їхнім лідеC
ром був 21Cрічний юнак Маркіян Шашкевич, славний літературний талант і глиC
боке знання й відчуття народної мови якого доповнювалися високою освіченісC
тю й науковим хистом Івана Вагилевича та натхненною енергійністю й
організаторськими здібностями Якова Головацького — товаришів по навчанню у
60 Львівській семінарії. Оскільки вони спілкувалися тільки українською мовою,
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товариші назвали їх «Руською трійцею». У 1832 р.
навколо них об’єдналися майже два десятки молодих
священиків, семінаристів і світських інтелігентів.
Гурток ставив перед собою чітко визначену мету:
перетворити народну мову на мову науки, літератури
й вищої школи. За її допомогою народ отримав би
вільний доступ до знань і в такий спосіб зміг би покраC
щити свою долю, вирватися зі злиднів, виявити свою,
віками пригнічувану, самобутність. Проте за цією
просвітницькою, культурницькою метою імперські
власті побачили політичну загрозу — виникнення в
Галичині українського національного руху, спрямоваC
ного проти австрійського панування. У 1834 р. «РусьC
«Руська трійця».
кій трійці» заборонили видавати літературну збірку
Літографія
«Зоря». Ставлення імперських властей до літературC
ноCпросвітницької діяльності «Руської трійці» вислоC
вив тодішній начальник львівської поліції: «Ми ледве
даємо собі раду з одним народом (поляками), а ці дурC
ні голови хочуть ще розбудити давно мертвий і похоC
ваний руський народ».
Незважаючи на опір властей і грекоCкатолицьких
ієрархів, серед яких були й представники перемишльC
ських просвітників, гурток продовжував свою роботу,
збираючи фольклорний матеріал. Найбільше на цій
ниві потрудився Я. Головацький, який обійшов майже
всю Галичину, Закарпаття та частину Буковини. Ще
далі у своїх практичних діях пішов І. Вагилевич. Він
Іван Вагилевич
виїхав у гірські райони Галичини й не тільки збирав
там фольклор, а й вів агітацію. Вагилевич закликав сеC
лян підніматися на боротьбу проти національного та соціального гноблення.
Невдовзі інформація про це дійшла до властей. Івана Вагилевича заарештували
й відконвоювали додому з категоричною вимогою більше не ходити селами і не
підбурювати народ. Проте й удома він не припинив свою діяльність. Вагилевич
перший в новій українській літературі переклав живою українською мовою
«Слово о полку Ігоревім».
Історичний факт. Таке вживане для багатьох поколінь українських
учнів слово «читанка» увійшло до нашої мови саме завдяки
М. Шашкевичу. Його «Читанку для дівчаток» цензура дозволила
надрукувати аж у 1850 р., через сім років після смерті автора.
У 1836 р. М. Шашкевич здійснив сміливий громадянський вчинок. Перед
вищим духівництвом і гостями семінарії він виголосив свою доповідь українC
ською мовою, довівши, що вона придатна для наукового вжитку. Під враженC
ням від доповіді окремі семінаристи теж почали розмовляти українською.
Окрилені успіхом, члени «Руської трійці» у трьох церквах Львова стали виголоC
шувати релігійноCморальні проповіді українською мовою. Як вважали тодішні 61

Альманах «Русалка
Дністрова». Титульна
сторінка з автографом
М. Шашкевича

Маркіян Шашкевич

ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ —
політика, спрямована
на позбавлення народу
його власної культури
та національного
самоусвідомлення.

українціCльвів’яни, це підносило їхній «руський дух
на сто відсотків».
Наприкінці 1836 р. в Будапешті «Руська трійця» за
допомогою сербських друзів почала видавати літераC
турноCнауковий альманах «Русалка Дністрова». Там
друкувалися наукові статті про народну культуру, пубC
лікувалися народні пісні, думи, перекази. Автори оспіC
вували національноCвизвольну боротьбу українського
народу, його національних героїв, цитували історичні
документи, що підтверджували правдивість їхніх слів.
У своїх статтях вони наголошували на необхідності
возз’єднання всіх українських земель, нагадували про
єдність могутньої Давньоруської держави, її столицю
Київ.
Іван Франко назвав «Руську трійцю» «явищем наC
скрізь революційним» насамперед тому, що альманах
«Русалка Дністрова» сприяв формуванню національC
ної свідомості. Він започаткував у Східній Галичині
нову українську літературу, замінивши нею стару літеC
ратурну церковнослов’янську мову, довівши, що між
мовами галицьких русинів і наддніпрянців не існує
суттєвих відмінностей, а вони самі є складовими єдиC
ного українського народу.
Розправа над «Руською трійцею». Протест украC
їнської молоді проти денаціоналізації — політики
позбавлення народу його власної культури й націоC
нального самоусвідомлення, а також заклик до єдC
нання українського народу — не залишилися безкарC
ними. Австрійські власті конфіскували майже весь
наклад альманаху — до українського читача дійшли
лише 200 примірників. За сприяння церковних ієрарC
хів було проведене розслідування діяльності його
авторів і упорядників. Членів «Руської трійці» приC
тягли до відповідальності як державних злочинців.
Під час слідства всі вони гідно захищали своє право
писати українською мовою.
Після слідства М. Шашкевича перевели служити
священиком до однієї з найбідніших парафій. ВиснаC
жений працею, хворобою та постійними утисками, він
помер у 32 роки.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
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Один із засновників «Руської трійці», І. Вагилевич, оцінив її значення так: «Вона намела
вогонь, що його тільки гробова персть загасити може, спасла народ від загибелі й отворила
очі кожному письменному чоловікові, у якого лишилося ще незіпсоване українське серце,
показала йому його положення, обов’язки для народу й спосіб, як ті обов’язки треба
сповняти».
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в складі РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
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ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Із приводу природного права спілкуватися та писати рідною мовою найвиразніше
сформулював свою думку М. Шашкевич: «Я випробував свої сили руською мовою,
оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і
великоросійської (московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого
розвитку і тим зарадити нестачі руської літератури».

Тривалий час церковні власті зволікали з наданням церковного сану Я. ГолоC
вацькому. Іван Вагилевич перейшов у протестантство, через цькування представC
никами влади.
Розправа над першими провісниками українського національного руху приC
звела до його призупинення, але він утвердився з настанням європейської «весC
ни народів», яка розпочалася революцією 1848–1849 рр.
Працюємо з джерелами
z Яку рису, наполегливо виховувану імперськими властями в украC
їнській інтелігенції, засуджував Маркіян Шашкевич у своїх рядках:
Руська мати нас родила,
Руська мати нас повила,
Руська мати нас любила:

Чому ж мова єй немила?
Чом ся нев встидати маєм?
Чом чужую полюбляєм?

Перевірте свої знання
1. Представники якої верстви стали провідниками національної ідеї
в Західній Україні? Чому саме вони?
2. Через які суперечності самоусвідомлення проходили молоді свяC
щеники, стаючи носіями ідеї української народності?
3. Які ідеї просвітництва та романтизму допомогли українському
духовенству утвердитися в ідеї народності?
4. Назвіть центри просвітництва, що виникли в Західній Україні.
5. Чому І. Франко називав «Руську трійцю» «явищем наскрізь ревоC
люційним»?
6. Чому австрійські власті притягнули до відповідальності як дерC
жавних злочинців членів «Руської трійці», які вели національноC
культурницьку роботу?
7. Порівняйте ідеї просвітництва і романтизму. Поясніть конфлікт
між просвітниками старшого покоління та «Руською трійцею».
8. Охарактеризуйте діяльність віденськоCперемишльського просвітC
ницького гуртка. У чому ви вбачаєте його історичні заслуги та
прорахунки?
9. Які чинники спонукали семінаристів 30Cх років до активної кульC
турноCнаціональної роботи?
10. Яку мету ставила перед собою «Руська трійця» і що побачили в її
діяльності австрійські власті? Визначте напрями діяльності
63
«Руської трійці».

§ 8. РОЗГОРТАННЯ МАСОНСЬКОГО,
ДЕКАБРИСТСЬКОГО та ПОЛЬСЬКОГО
ПОВСТАНСЬКОГО РУХІВ
на ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
1. Чому гасло свободи збирало й збиратиме під свої знамена значні
повстанські сили?
2. Які прояви протесту проти влади ви запам’ятали зі світової ісC
торії? Що спонукало їх боротися проти властей?

1. Посилення духу опозиційності
проти царизму
Захистивши свою Вітчизну від наполеонівської навали, охоплені патріоC
тичним натхненням російські й українські дворяниCофіцери та селяниCсолдаC
ти протягом 1813–1814 рр. брали участь у розгромі
ОПОЗИЦІЯ
війська Наполеона в Європі. Перебуваючи в закорC
(від латин. oppositio —
донних походах і несучи гарнізонну службу, вони
протиставлення) — опір,
ознайомилися з життям європейських народів і
протидія, протиставлення
вжахнулися неймовірною відсталістю своєї країни,
одних поглядів, однієї
необмеженою самодержавною владою, диким сваC
політики іншим поглядам,
віллям і хабарництвом чиновників, варварським паC
іншій політиці; угрупован#
нуванням поміщиків, повною безправністю, страшC
ня, яке протистоїть політи#
ною злиденністю та неосвіченістю народів Російської
ці офіційної влади.
імперії.
Щоб приборкати «явний дух опозиції», що охопив
РЕАКЦІЯ
тоді Україну та інші терени імперії, російський царизм
(фр. reaction, від латин.
розпочав вести активну реакційну політику. За пріC
re… — проти і actio — дія).
звищем царського улюбленця — генерала О. АракчеєC
В історії — активний опір
ва — вона отримала назву «аракчеєвщина». Генерал
суспільному прогресові
активно боровся проти просвітницьких і революційC
з боку віджилих або
них настроїв, які почали виникати у дворянському
переможених суспільних
середовищі, й ще сильніше сприяв пригнобленню
верств, політичний режим,
селянства.
установлений для
Царські власті примушували військових поселенців
збереження та зміцнення
і землю обробляти, і військової вправності набувати.
старих суспільних
Така подяка своїм підданим за героїчний порятунок
порядків і придушення
Російської імперії ще більше обурювала молоде російC
прогресивних сил.
ське офіцерство, яке вважало себе «дітьми 1812 року».

2. Масонство в Україні
Дворяни та інтелігенти, незадоволені існуванням самодержавства та кріпацC
тва, почали об’єднуватися в таємні організації. Форма для них була запозичена
в західноєвропейських масонів — релігійноCетичного об’єднання, яке зародилоC
ся ще в епоху Середньовіччя, а найбільше поширилося в період Великої франC
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Історичний факт. Термін «масон», або «франкмасон», походить від
французького «вільний каменяр», «муляр». Так у давнину називали
майстрів будівельної справи, які споруджували храми. За своє доскоC
нале вміння вони отримували право безперешкодного пересування по
територіях усіх християнських країн Європи.
Ремісничі громади «вільних мулярів», намагаючись підкреслити свою
виняткову особливість і значущість, оточували свої зібрання містичною
обрядовістю, утаємниченістю. З початком Нових часів у Європі це
почали переймати опозиційно налаштовані до влади релігійноCетичні
організації. Вони запозичували і назву, і форму організації середньовічC
них каменярів — цехове об’єднання — ложу, яка мала свій статут, вимаC
гала дотримання суворої дисципліни, активно захищала й підтримуваC
ла своїх членів.
До Росії масонство проникло з Англії та Швеції, в Україну — з Польщі
та Росії. До масонських організацій вступали переважно представники
привілейованої верхівки суспільства. Вони закликали до всесвітнього
братерства, рівності й справедливості.
Масони заперечували політику й насильство як засоби суспільних
перетворень. Вони наполягали на тому, що їхні цінності можуть
бути втілені лише за допомогою самопізнання та морального самоC
вдосконалення.
Протягом 1817–1819 рр. масонські організації виC
никли в Києві, Одесі, Полтаві, Житомирі, Кам’янціC
Подільському, Крем’янці та ін. До них уходили люди
різні за соціальним та етнічним походженням. У ложі
об’єднувалися по 20–80 чоловік.
Особливо строкатою була одеська масонська ложа
«Понт Евксинський», створена в 1817 р. Її засновником
став граф Олександр Лонжерон — впливовий місцевий
урядовець, який дослужився до посади генералCгуберC
натора, був учасником війни за незалежність СполучеC
них Штатів Америки. До ложі входили також українці,
росіяни, поляки, греки, євреї, італійці, німці.
За фахом і характером занять до масонських лож
належали урядовці повітових і губернських установ,
Масонська символіка
учителі, лікарі, військовики, а в Одесі ще й купці.
Масонські ложі не мали конкретних програм щодо майбутнього українського
суспільства, у їхніх «політичних дебатах», як зазначалося в доносах, не було яскC
раво вираженого антиурядового змісту. Усі вони діяли в рамках пишномовного
масонського гасла про об’єднання всіх народів світу в «розумне суспільство, кожC
ний член якого робить свій внесок, щоб воно було корисним і приємним для всіх».
В Україні масонська ложа «Любов до істини», заснована в 1818 р. в Полтаві,
зCпоміж інших вирізнялася національним спрямуванням. Її членами були украC
їнські поміщики Семен Кочубей, Григорій Тарновський, переяславський предC
водитель дворянства Василь Лукашевич, автор славнозвісної поеми «Енеїда»
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Найбільший інтерес у членів ложі викликало історичне минуле України.
Чіткої програми щодо її майбутнього вони не розробляли, зосередившись на
піднесенні політичної свідомості українського дворянства.
Великого поширення в Україні масонство не набуло. Уже в 1819 р. за наказом
Олександра І була ліквідована полтавська ложа «Любов до істини», а 1 серпня
1822 р. цар заборонив усі інші масонські ложі.
Малоросійське товариство. Заборона масонства показала небайдужому украC
їнському дворянству, що змінити російське самодержавство і бюрократію за доC
помогою самоосвіти і високих гуманістичних цінностей не вдасться. Адже чиновC
ники на них просто не зважають і безапеляційно відкидають. До того ж масонство
мало зважало на національне гноблення українства. Тому патріотично налаштоC
ваний член полтавської ложі «Любов до істини» В. Лукашевич — предводитель
дворянства Переяславського повіту — у 1819 р. заснував таємне Малоросійське
товариство. До нього вступили українські дворяни С. Кочубей, В. Тарновський,
П. Капніст (небіж письменника) та ін.
Це вже була громадськоCполітична організація. Вона прагнула піднести освітC
ній, культурний і політичний рівні народу, об’єднати його навколо ідеї скасування
кріпацтва, обмеження влади царського самодержавства. І головне, товариство стаC
вило за мету будьCщо домогтися державної незалежності України. Це зафіксував
«Катехізис автономіста», укладений В. Лукашевичем.
Щоб утвердити ідею державності у свідомості народу, члени товариства
поширювали знання про славне козацьке минуле, про державницькі традиції
українського народу. Під час розслідування виявилося, що Малоросійське тоC
вариство мало зв’язки з польським патріотичним товариством і з Південним
товариством декабристів. Василя Лукашевича кинули до Петропавловської
фортеці, але згодом звільнили, оскільки Малоросійське товариство не було
виCзнане декабристською організацією. Йому дозволили повернутися у свій
маєток у Бориспіль, де він перебував під довічним поліцейським наглядом.
Декабристські організації в Україні. Масонство
не задовольняло й рішуче налаштованих російських
дворян. Тому водночас зі створенням масонських
лож, вони організовувалися в таємні політичні товаC
риства, які мали за мету змінити чинний суспільний
і політичний лад.
Тереном розгортання політичних таємних товаC
риств декабристів (за російською назвою місяця грудC
ня — «декабрь», у якому вони виступили проти самоC
державства, рух отримав назву «декабристський»)
стала й Україна. Адже тут, поблизу російськоCавстрійC
ського кордону, дислокувалася 160Cтисячна російська
армія.
На початку 20Cх років ХІХ ст. в Україні сформуваC
лися дві таємні декабристські організації. У Києві —
Південне товариство, у НовоградіCВолинському —
Російський імператор
Товариство об’єднаних слов’ян. У 1825 р. воно ввіC
Микола І
йшло до складу Південного товариства. Північне
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Засобом заміни суспільноCполітичного ладу декабC
ристи вважали захоплення влади внаслідок повстання
військових частин, арешту і навіть фізичного знищення
царської сім’ї.
Повстання Чернігівського полку. Декабристи ПівC
нічного і Південного таємних товариств запланували
повстання на весну 1826 р. Саме тоді Олександр І мав
прибути з інспекційною метою у війська, розміщені в
Україні. Проте раптова смерть царя та викриття змови
змусили їх діяти негайно.
Керівництво Північного товариства вирішило
виступити 14 грудня 1825 р. — у день складання
присяги новому цареві Миколі І. Напередодні повC
стання з Петербурга до Москви й українських міст
були відряджені посланці із закликом підтримати
повстання. Тим часом у м. Тульчині 13 грудня було
заарештовано керівника Південного товариства —
Павла Пестеля.
Незабаром надійшла звістка про поразку повстанців
у Петербурзі. Однак це не зупинило керівників ВасильC
ківської управи: підполковник Сергій МуравйовCАпосC
тол (онук гетьмана Данила Апостола) і підпоручик
Михайло БестужевCРюмін вирішили підняти повстанC
ня в Чернігівському полку. Воно розпочалося 29 грудC
ня в с. Триліси, де стояла одна рота Чернігівського полC
ку. (Полк тоді дислокувався в м. Василькові та
навколишніх селах).
Пройняті ненавистю до жорстокого командира полC
ку, солдати підтримали заклик декабристів і незабаром
захопили Васильків. Звідти керівництво планувало
рухатися на Київ або Житомир. 31 грудня опівдні на
честь початку походу у Василькові було влаштовано
урочисту церемонію.
Перед вишикуваним полком у складі майже
тисячі чоловік, який очолювали 18 офіцерів, була
зачитана революційна прокламація «Православний
катехізис» — документ, складений у формі коротких
запитань і відповідей. На запитання, чому російC
ський народ і армія такі знедолені, декабристи відC
повідали: «Тому що царі викрали народну волю,
а замість виконання волі Божої лише тиранять
власний народ».
Катехізис завершувався закликом «ополчитися
всім разом проти тиранства», «визволити сімейства
свої стражденні та батьківщину», «поновити віру і воC
лю в Росії». На шляху просування полку керівники
зачитували його текст українським селянам.

Павло Пестель

Сергій
Муравйов3Апостол

Михайло
Бестужев3Рюмін
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Будинок у Києві,
де збиралися декабристи

Пам’ятний знак у Києві на місці будинку,
де на таємному з’їзді Південного товариства
декабристів було прийнято «Руську правду»

Історичний факт. Селяни доброзичливо ставилися до повстанців.
Як розповідав учасник тих подій офіцерCдекабрист Горбачовський,
вони добровільно постачали їм припаси, уважаючи їх не постояльC
цями, а захисниками.
Однак повстанцям не вистачало швидкості й оперативності. Замість того,
щоб негайно вирушити на Київ чи Житомир, керівники повстання влаштували
привал на цілу добу з приводу святкування Нового року. За цей час царські
власті встигли відвести з району повстання ненадійні частини, замінити їх іншиC
ми полками.
У Києві заарештували кількох солдатів на чолі з офіцером, направлених до
Києва, щоб загітувати місцевий гарнізон приєднатися до повстанців.
Довідавшись про це, керівники повстання вирішили спрямувати ЧернігівC
ський полк на Волинь, щоб там об’єднати сили з новоградCволинською управою
(Товариством об’єднаних слов’ян). Однак 3 січня шлях на захід їм перекрила гуC
сарська дивізія. Повстанці сміливо рушили на гусар, сподіваючись, що ті до них
приєднаються. Тим часом дивізійна артилерія відкрила зустрічний вогонь картечC
чю, через що повстанці відразу зазнали відчутних втрат.
Командир полку Сергій МуравйовCАпостол був важко поранений у голову.
Іншим офіцерам не вдалося згуртувати й повести солдатів у наступ — повстанці
розгубилися й почали втікати.
Гусарський ескадрон оточив офіцерів, але вони не зрушили з місця. Коли
один гусар наблизився до пораненого Іполита МуравйоваCАпостола, молодшого
20Cрічного брата командира Чернігівського полку, той вистрілив собі у скроню.
Усього в бою було поранено й убито 50 повстанців. Решту — 895 солдатів і унтерC
офіцерів — заарештовано. Так повстання Чернігівського полку, не підтримане
іншими декабристськими управами, зазнало поразки.
Керівників повстання С. МуравйоваCАпостола і М. БестужеваCРюміна страC
тили. Інші декабристи — учасники повстання — були заслані в Сибір на каторгу.
Офіцерів, які підтримали повстання, позбавили чинів і дворянства, деякі з них
були розжалувані в рядові й відправлені на Кавказ. Полк розформували, багаC
тьох солдатів покарали шпіцрутенами й відправили для участі у воєнних діях
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3. Україна в програмних документах декабристів
Історичні документи та події засвідчують, що УкраїC
на була широко охоплена декабристським рухом. До
числа декабристів належало багато представників украC
їнських дворянських родин. Із трьох декабристських
організацій дві — Південне товариство й Товариство
об’єднаних слов’ян — були створені та діяли в Україні.
Історики визнають: порівняно з Північним товариством,
вони були більш радикальними й революційними.
В Україні був створений головний програмний доC
кумент декабристського руху — «Руська правда».
На Київщині відбулося повстання Чернігівського
полку. Із п’яти страчених керівників декабристського
руху троє були безпосередніми керівниками Південного
товариства.
Перша сторінка
Як свідчили декабристи на слідствах, їхні революC
«Руської правди»
ційні погляди значною мірою формувалися під впливом
надзвичайно жахливого становища українців у царській
«тюрмі народів».
Разом із тим у програмних документах декабристів не йшлося про можливосC
ті вирішення власне українських питань. Товариство об’єднаних слов’ян своїм
завданням вважало визволення всіх слов’янських народів від самодержавства,
нещадного економічного гноблення та об’єднання їх у рівноправний федеративC
ний союз від Адріатичного і Чорного до Балтійського та Білого морів. У межах
цього союзу керівники товариства планували об’єднати «Сербію, Кроацію й
Далмацію, Трансільванію й Угорщину, Богемію й Моравію, Волощину й МолдоC
ву, Польщу й Росію».
Отже, про долю України, на землях якої перебувало російське офіцерство,
у програмних документах Товариства об’єднаних слов’ян навіть не згадувалося.
Так само до української теми ставився й керівник Південного товариства
П. Пестель. Складена ним «Руська правда» визнавала рівні права за всіма нароC
дами Російської імперії. Разом із тим наголошувалося, що майбутня Російська
республіка має бути централізованою державою.
Павло Пестель визнавав право на самовизначення лише за польським нароC
дом. Усі інші неросійські племена й народи, у тому числі й українці, мали станоC
вити один народ — російський. Інтереси українців «одному з найоригінальніших
умів Росії» були настільки байдужі, що він не брав їх до уваги навіть розробляC
ючи новий адміністративний поділ Росії на 10 областей.
Українські терени пропонувалося без урахування національного складу мешC
канців розділити на три області: Українську, Чорноморську і Вершинну. ВодноC
час із проголошенням вірності республіканським і демократичним ідеалам,
П. Пестель стояв на позиціях зросійщення всіх народів імперії за схемою: «ЄдиC
на територія, єдина держава, єдина мова, єдині закони».
Отже, декабристський рух був загальноросійським, який охопив Україну як
імперську провінцію, у якій дислокувалися значні військові сили імперії. Навіть
походячи з українських родин, живучи чи служачи в Україні, декабристи не
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4. Польське повстання 1830–1831 рр. і Україна
Після перемоги над армією Наполеона Росія посилила підпорядкування
Польщі. За рішенням Віденського конгресу 1815 р. більша частина її території
з Варшавою перейшла під владу Росії. Хоча Польща була проголошена КороC
лівством Польським і отримала свою конституцію та право скликати сейм, велиC
кий князь Костянтин — намісник російського царя у Варшаві — управляв нею
одноосібно й самочинно.
Польська шляхта, не бажаючи миритися з куцою автономією, 17 листопада
1830 р. підняла у Варшаві повстання. Намісник російського царя змушений був
спочатку покинути місто, а потім і зовсім залишити Польщу.
Польський сейм відмовився визнавати Миколу І своїм монархом, створивши
Національний уряд на чолі з магнатом Адамом Чарторийським.
Зважаючи на виникнення волелюбних настроїв у свідомості російського двоC
рянства, польські шляхтичі проголосили своє славнозвісне гасло: «За нашу і ваC
шу свободу!» Боротьба поляків за свободу знайшла відгук у серцях солдатів та
офіцерів російської армії. Кілька сотень українців, білорусів і росіян добровільC
но приєдналися до повстанців і зі зброєю в руках боролися разом із ними проти
царських військ.
Однак повстання було приречене на поразку. І не лише тому, що Російська
імперія була дуже сильною. Причина поразки крилася в планах верхівки повC
станців. Польські шляхтичі, особливо магнати, звільнивши Польщу, не збиралиC
ся звільняти своїх селян зCпід влади феодалів, відмовлятися від своїх привілеїв,
а тим більше наділяти селян землею.
Така політика Національного уряду дуже швидко відштовхнула від повстанC
ського керівництва його головну опору — польське селянство й солдатів. РозчаC
рувавшись у своїх провідниках, утративши сподівання на краще майбутнє, вони
відмовлялися від активної боротьби за незалежність.
Польське повстання поширилося й на території Литви, Білорусі та ПравобережC
ної України. Проте місцеве селянство не підтримало повстанців. Адже Національний
уряд Польщі поставив собі за мету відновити Річ Посполиту в кордонах 1772 р. Для
українських і білоруських селян це означало продовження національного та соC
ціального гноблення.
У квітні 1831 р. польський уряд надіслав на Волинь 8Cтисячний загін для розC
гортання повстанського руху. Проте, не діставши підтримки волинських селян,
у бою під м. Боромлею цей загін зазнав поразки від царських військ. На початку
травня під м. Дашевом (Вінницька область) така ж доля спіткала 7Cтисячний
польський загін, відряджений на Поділля. Сконцентрувавши сили, російська
армія під командуванням генерала І. Паскевича у вересні 1831 р. вступила до
Варшави й придушила повстання.
Незважаючи на поразку, повстання справило значний вплив на свідомість
українців. Вони отримали наочний урок героїзму й пожертви заради відновлення
національної держави.
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Працюємо з джерелами
У складеному В. Лукашевичем «Катехізисі автономіста» є рядки:
«Запитання: Де сходить сонце?
Відповідь: У Чигирині».
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в складі РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
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z До яких традицій українського народу прагнув спрямувати сучасC
них йому українців автор?
Прочитайте уривок «Православного катехізису» декабристів.
Запитання: Що значить бути вільним і щасливим?
Відповідь: Без волі немає щастя. Святий апостол Павло говорить:
«Ціною крові куплені ви і не будете рабами іншим людям».
Запитання: Чому ж руський народ і руське воїнство нещасні?
Відповідь: Тому що царі викрали в них волю.
Запитання: Отже, царі чинять усупереч волі Божій?
Відповідь: Так, звичайно. Бог наш сказав: «Вищий за вас нехай буде
вам слуга, — а царі тільки тиранять народ».
Запитання: Чи повинні ми підкорятися царям, якщо вони діють усуC
переч волі Божій?
Відповідь: Ні! Христос сказав: «Не можете ви Богові робити [одноC
часно] і мамоні; від того руський народ і все руське страждають, що
підкоряються царям».
z Які аргументи використовували декабристи, залучаючи на свій
бік селянство?
z Як ви думаєте, чому селяни не сприйняли їхні аргументи?
Перевірте свої знання
1. Охарактеризуйте зміст масонства в Україні.
2. Які особливості мала Полтавська масонська ложа «Любов до ісC
тини»?
3. Чому виникла і що означає «аракчеєвщина»?
4. Яке місце відводили декабристи у своїх програмних документах
Україні? Про що це свідчить?
5. Як розуміти гасло польських повстанців: «За нашу і вашу свобоC
ду!»?
6. Покажіть на мапі місця, пов’язані з діями та планами декабристів.
7. Як французькоCросійська війна 1812 р. і похід у Європу пов’язані
з наростанням опозиційності в середовищі російських дворян?
8. Чому деякі українські дворяни відмовилися від масонства і ствоC
рили таємне Малоросійське товариство?
9. Чому в Україні поширився російський декабристський рух?
10. Чому селянство не підтримало польське повстання 1830–1831 рр.?
11. Опишіть події, пов’язані з повстанням Чернігівського полку, очиC
ма офіцераCдекабриста.
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РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
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У ХІХ ст. Україна не мала своєї держави. Її територія була розподілена між
Російською та Австрійською імперіями. На Україну поширився імперський адC
міністративноCтериторіальний устрій, створений для подолання духу опозиційC
ності, використання українських природних і людських ресурсів для потреб
двох імперій.
Події кінця ХVІІІ — першої третини ХІХ ст. призвели до втрати українським
народом тих станів і верств, які були спроможні захищати його культурні, екоC
номічні, соціальні й політичні інтереси. Використовуючи це, офіційні Петербург
і Відень проводили політику національного та соціального гноблення. ОсоблиC
вим етапом в історії Східної Галичини й Буковини став період освіченого абсоC
лютизму МаріїCТерезії та Йосифа ІІ.
На міжнародній арені роль України зводилася до використання її як військовоC
стратегічної бази для успішного ведення воєн. Особливо яскраво це проявило
себе в планах Наполеона щодо України та в політиці Олександра І щодо відроC
дженого заради участі у Вітчизняній війні 1812 р. та закордонному воєнному поC
ході 1813–1814 рр. українського козацтва. Міжнародні події першої третини
ХІХ ст. призвели до ліквідації Задунайської Січі й одночасно створили сприятC
ливі умови для освоєння земель Північного Причорномор’я.
Як складова європейської цивілізації, Україна почала пройматися такими
ідеями, як «народність», «нація», «права народу». Утративши навіть залишки
козацької державності, українська старшина, духовенство, заможні козаки й селяC
ни постали перед загрозою втрати своїх соціальних здобутків. Захищаючи своє
провідне соціальне становище, старшина звернулася до української історії, згадавC
ши про спільну з народом боротьбу за визволення, про своє соціальне походження.
Під впливом європейських ідей та зацікавленості власною долею кращі предC
ставники козацької старшини пройнялися ідеєю народності. Вони все ясніше
розуміли свою єдність із народом, пишалися народним, тобто і своїм, героїчним миC
нулим, самобутньою культурою, високими ідеалами. Осередком культурного й
національного відродження став Харківський університет.
Під впливом ідей Великої французької революції окремі представники украC
їнства з опозиційної російській владі групи автономістів усвідомили національну
ідею відродження держави як гаранта захисту інтересів народу. Найвидатнішим
твором, який утверджував національну ідею в українській суспільноCполітичній
думці, стала «Історія русів».
Завдяки зусиллям грекоCкатолицького духівництва поступово пробуджуваC
лося національне життя в Західній Україні. Тут грекоCкатолики домоглися заC
провадження навчальних дисциплін українською мовою в початкових школах,
відкрили понад 400 нових шкіл. Найвищим досягненням у Західній Україні стаC
ла діяльність гуртка «Руська трійця», який започаткував у Східній Галичині ноC
ву українську літературу, виступив проти політики денаціоналізації, закликав
до єднання обох частин України.
На першу третину ХІХ ст. припадало також поширення на теренах України
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СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНЕ
ЖИТТЯ НАРОДУ
та УКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
РУХ у першій
половині ХІХ ст.

§ 9. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО й АГРАРНІ ВІДНОСИНИ
в УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у першій половині ХІХ ст.
1. Коли й чому було скасоване кріпацтво в Західній Європі?
2. Поміркуйте, хто й чому поширював у ХІХ ст. думки про лінивість
українських селян.
Загальна характеристика сільського господарства України. Протягом пер$
шої половини ХІХ ст. сільське господарство було головною складовою україн$
ської економіки. Сприятливі кліматичні умови та родючі ґрунти давали можли$
вість вирощувати найрізноманітніші сільськогосподарські культури, однак
основною галуззю було зернове землеробство. Найбільше сіяли пшеницю, жито,
просо й гречку.
Усі ці культури вирощувалися із застосуванням старих систем і технологій
обробітку землі. В Україні панувала застаріла трипільна система зміни посівів.
До того ж вона часто використовувалася з неправильним чергуванням озимих та
ярих культур, недостатнім угноєнням полів тощо. На південних землях застосо$
вували перелоги або роками не вдавалися до сівозміни.
Традиційними були знаряддя землеробства. І свій наділ, і землю поміщика
селяни обробляли власними плугами й боронами, сіяли переважно вручну,
урожай збирали серпами й косами, обмолочували ціпами. Відстале сільсько$
господарське знаряддя, нестача робочої худоби, несприятливі погодні умови
(посухи, зливи, приморозки, град, затяжні дощі тощо) призводили до низької
врожайності. У середньому з одного посіяного пуда зерна (16 кг) отримували
не більше 4–5 пудів урожаю. Селянські землі виснажувалися й давали все
нижчі врожаї.
Історичний факт. Протягом 40–50$х років ХІХ ст. на Ліво$ та Пра$
вобережжі врожайність знизилася до 2,9 пудів зерна з одного посія$
ного. Від 1799 до 1856 р. в Україні зафіксовано 28 загальних або
часткових неврожаїв.
Розширення товарногрошових відносин. Історичною закономірністю роз$
витку сільського господарства першої половини ХІХ ст. стало все сильніше його
втягування в капіталістичні товарно$грошові відносини. Розвиток цих відносин
і падіння врожайності в старих районах зернового землеробства спонукали
селян до вирощування тих культур, які давали сталі грошові прибутки. Тому в
Полтавській і Чернігівській губерніях усе більше вирощували коноплі й тютюн,
на Півдні — льон, на Правобережжі — цукрові буряки. На Херсонщині й Катери$
нославщині найбільше прибутків селяни отримували від продажу соняшнику,
динь і кавунів. На Харківщині й Полтавщині найприбутковішим було вирощу$
вання груш, яблук, слив і вишень, на Миргородщині — часнику й цибулі. Ці
товари продавалися не лише на внутрішньому ринку, а й вивозилися до Росії,
Білорусії, на Дон.
Розвиток товарно$грошових відносин позначився й на розширенні сільських
промислів, заснованих на переробці рослинної і тваринної продукції. Майже в
74 кожній хаті пряли пряжу й ткали полотняні чи шерстяні тканини. Різні райони
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почали навіть спеціалізуватися на виготовленні певної продукції. В одних місце$
востях плели рибальські сітки, в інших ткали мішковину, виготовляли килими,
високоякісні смушки (хутро ягняти). Поширеним промислом в українському
селі стало чумакування — перевезення вантажів на далекі відстані.
Товарно$грошові відносини спричинили нерівномірність розвитку різних
сільськогосподарських районів України. Якщо селянські й поміщицькі госпо$
дарства Центральної України занепадали, а господарство Галичини й Закарпаття
вже давно перебувало в стані глибокої кризи, то в південних регіонах України
воно починало розвиватися. Тут постійно розширювалися посівні площі. Протя$
гом першої половини ХІХ ст. вони зросли в 25 разів. Поміщицькі та селянські
південні господарства України все більше втягувалися в товарно$грошові відно$
сини і міжнародний, передусім європейський, поділ праці.
Близькість Європи мала вирішальний вплив на розвиток товарно$грошових
відносин в Україні. Європейський ринок потребував зерна, вовни, іншої сіль$
ськогосподарської продукції, а підприємливі господарі півдня України могли
все це запропонувати. Тут стали активно застосовувати поліпшені способи обро$
бітку землі, новітній інвентар: плуги, культиватори, борони і навіть машини. По$
міщицькі господарства південних губерній, особливо з 30$х років ХІХ ст., актив$
но розвивали зернове господарство й перетворювали його на інтенсивну
торговельну галузь. У Катеринославській і Херсонській губерніях вирощували
технічні культури, насамперед льон.
На другому місці за рівнем товарності сільського господарства були правобе$
режні губернії. Розширення товарно$грошових відносин спонукало селянські й
поміщицькі господарства зосередитися на вирощуванні цукрових буряків.
На третє місце перемістилося Лівобережжя. У Полтавській та Чернігівській
губерніях провідними товарними культурами стали коноплі й тютюн.
Водночас поміщики розвивали й товарне тваринництво. Вони розводили на
продаж дедалі більше коней, великої рогатої худоби, овець тонкорунних порід.
Провідне місце у тваринництві посіли південні регіони України.
Аграрні відносини в українських землях. Протягом першої половини
ХІХ ст. вони залишалися переважно феодально$кріпосницькими. Економічну
основу цих відносин становила приватна власність поміщиків на землю. У різ$
них регіонах України їм належало 68–75 % земель. Майже вся решта земельних
угідь перебувала в руках держави.
Головні виробники продукції — селяни — не були власниками землі. Вони, як
і раніше, залишалися власністю поміщиків — їхніми кріпаками. Земля поміщи$
ка розподілялася на дві частини. На одній феодал вів власне господарство, а ін$
ша частина землі, поділена на окремі наділи, перебувала в користуванні селян.
Господарюючи, кріпаки утримували свої родини. За це вони відпрацьовували в
поміщицькому господарстві або платили оброк.
Історичний факт. На Правобережжі протягом ХІХ ст. зберігалися
поміщицькі латифундії. Графам Браницьким належало майже 300 тис.
десятин (1 десятина — 1,0925 га), князю Лопухіну — 100 тис. Вели$
чезні земельні володіння царський уряд роздавав на півдні України.
Барон Штігліц отримав 126 тис. десятин, князь Воронцов — 100 тис.,
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Володіючи великими земельними багатствами, більшість поміщиків не вміли
і не хотіли організувати успішне ведення господарства. Його прибутковість бу$
ла вкрай низькою. До кінця ХVІІІ ст. така ситуація загалом улаштовувала помі$
щиків. Їхні потреби задовольнялися переважно за рахунок натурального помі$
щицького господарства. У ХІХ ст. життя стало вимагати від поміщиків значно
більших витрат. Насамперед, щоб забезпечити гідне майбутнє своїм дітям, вони
мусили навчати їх в університетах, нерідко за кордоном.
Європейська промисловість пропонувала нечувану кількість товарів і послуг,
що значно збільшило витрати поміщиків. Вони хизувалися один перед одним
подорожами до європейських столиць, відпочинком на заморських курортах.
Їхнє середовище охопила мода на комфорт. Поміщики почали будувати розкіш$
ні будинки, обставляти їх сучасними меблями, модно одягалися, купували доро$
гі музичні інструменти, прикрашали помешкання картинами відомих художни$
ків, створювали книгозбірні.
Способи поміщицького господарювання. Щоб
отримати більші прибутки, поміщики розширювали
товарне виробництво, продавали на ринку все більше
продукції. Збільшити прибутковість своїх маєтків вони
могли лише двома способами: інтенсивним чи екстен$
сивним. Інтенсивний, або західноєвропейський, спо$
сіб вимагав запровадження нових високоефективних
форм господарювання, застосування досконалішої
техніки, добрив, а найголовніше — вивільнення гос$
подарської ініціативи селянина, його зацікавлення
результатами своєї праці.
Однак прихильниками першого способу господарю$
Л. Сєряков.
вання ставали лише окремі високоосвічені поміщики.
Василь Каразін —
Вони намагалися підняти культуру землеробства се$
засновник Харківського
лекцією насіння, використанням добрив, виробленням
університету
наукових правил сівозміни, удосконаленням реманенту
та сільськогосподарської техніки. Прихильників інтенсифікації об’єднав навколо
себе засновник Харківського університету Василь Каразін, організувавши Філо$
технічне товариство. Його членами стали понад 100 землевласників із різних
губерній. За 7 років свого існування товариство розробило багато корисних реко$
мендацій, здійснило низку винаходів і відкриттів у землеробстві й тваринництві.
Історичний факт. Василь Каразін пропонував створити також това$
риство «добрих поміщиків», однак цю ідею поміщицьке середовище
не підтримало. Сам В. Каразін виділяв кожній сім’ї по 0,5 десятини
під будівництво хати, 1 десятину сінокосу і 7,5 десятин ріллі. Він за$
безпечував селян паливом, власним коштом ремонтував селянський
реманент. Через 10 років В. Каразін надавав селянину право прода$
ти свій селянський наділ комусь з односельців.
Однак переважна більшість поміщиків і підросійської, і підавстрійської України
вибирала екстенсивний спосіб господарювання. Користуючись повною залежністю
76 селян, поміщики посилювали їхню експлуатацію.
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Основною формою феодального привласнення
РЕНТА
(від латин. redo —
результатів праці селян була рента — плата за корис$
сплачую) — плата за
тування землею. У першій половині ХІХ ст. поміщи$
користування землею.
ки вимагали від селян сплати всіх трьох форм ренти:
натуральної, відробіткової та грошової.
Найпоширенішою формою експлуатації кріпаків була відробіткова рента, або
панщина. Відповідно до указу Павла І (1797) поміщики могли вимагати від
селянського господарства 3 дні відробітків на тиждень. Проте, обходячи закон,
феодали вимагали 4–6 днів відробітків, а на Поділлі селян примушували працю$
вати навіть у неділю та релігійні свята.
Феодально$кріпосницькі аграрні відносини давали можливість поміщикам
збільшувати розміри своїх володінь за рахунок «урізання» селянських наділів.
Щоб підвищити продуктивність власних господарств при екстенсивному госпо$
дарюванні, поміщики відбирали в селян їхні кращі землі, віддаючи їм свої гірші
й менші ділянки, а то й зовсім позбавляли селян землі.
Спроби царського уряду врегулювати відносини селян і поміщиків. Панщина
та інші феодальні повинності не залишали селянам ані сил, ані часу для роботи
у власному господарстві. Поступово вони втрачали ініціативу й підприємливість,
ставали до всього байдужими. Проте доводячи до занепаду селянські господарс$
тва, поміщики тим самим підривали економіку власних маєтків. Адже розорений
селянин не мав сили, реманенту й худоби, щоб обробити панські поля і сплатити
подушний податок, аби наповнити державну скарбницю.
Петербурзький уряд усвідомлював небезпеку безвихідного становища,
яке складалося в аграрній економіці, й шукав виходу. У 1803 р. за ініціати$
вою В. Каразіна був виданий закон про «вільних хліборобів», який дозволяв
звільняти селян від кріпацтва із землею та за викуп поодинці або й цілими
селами. Однак землевласники не бажали змін: волю кріпакам надавали лише
окремі поміщики.
Протягом першої половини ХІХ ст. було видано кілька царських указів,
спрямованих на покращення становища селян. Саме з цією метою працювали
7 таємних комітетів. Проте, намагаючись пом’якшити відносини поміщиків і
селянства, царизм завжди був на боці поміщиків. Так, за законом 1822 р. вони
отримали право без суду та слідства відправляти своїх кріпаків на заслання
в Сибір. Підставою для такого рішення міг стати будь$який прояв «незадовіль$
ної поведінки» кріпака.
Поширення фактів жорстокого поводження поміщиків щодо селян змусило
царський уряд зобов’язати предводителів дворянства таємно стежити за став$
ленням панства до своїх кріпаків. Земські справники були зобов’язані повідом$
ляти повітовим предводителям про всі зловживання поміщиків стосовно селян.
Із такими кріпосниками предводитель проводив попереджувальну бесіду.
Якщо ж вона не давала сподіваних результатів, поведінку поміщика розглядали
у вищих інстанціях.
Однак, аби факти знущання поміщиків над кріпаками могли стати відоми$
ми, потрібно було надати селянам можливість подавати скарги на своїх панів.
А тим часом закон 1845 р. зобов’язував карати 50$ма ударами різок тих кріпа$
ків, які скаржилися на поміщика. Закріпачене селянство було повністю без$
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Історичний факт. Різка — 10–15 тонких березових прутиків, зв’яза$
них у жмут, — була знаряддям покарання, яким користувалися помі$
щики, губернські та повітові адміністратори.
Різки застосовували не лише на панських конюшнях, а й у школах,
в’язницях, поліції. Смертну кару могли замінити на 10–20 тисяч
ударів різками. Оскільки в Таврійській та Херсонській губерніях не
було березових гаїв, тому заготовляли і постачали туди різки з Київ$
ської та інших губерній.
На Правобережжі, де поміщицький гніт був найжорстокішим, протягом
1847–1848 рр. царський уряд провів так звану інвентарну реформу. За її вимога$
ми в кожному маєтку запроваджувалася інвентарна книга, до якої записували
кількість днів панщини та інші кріпосницькі повинності. Однак у реальному
житті селян і після запровадження цієї реформи мало що змінилося, оскільки
поміщики постійно та безкарно порушували її норми.
Поступова зміна аграрних відносин. Зростання кількості безземельних се$
лян спричинило зміну аграрних відносин. Кріпаки, які не мали землі, а отже, і за$
собів для існування, мусили продавати, а поміщики — купувати їхню робочу си$
лу. Щоб одержати прибуток, поміщики центральних губерній, за певну плату,
відпускали своїх селян на заробітки, видаючи їм відповідні паспорти. Значна
частина селян вирушала на заробітки самовільно. Часто самі поміщики здавали
зубожілих селян вербувальникам на промислові підприємства та плантації цук$
рових буряків, отримуючи за це гроші.
Найбільше використовували найману працю поміщики та багаті колоністи в
південних регіонах. Під час жнив у їхніх господарствах наприкінці 50$х років
щорічно працювало до 300 тис. наймитів. Так протягом першої половини ХІХ ст.
аграрні відносини поступово перетворювалися з примусових феодально$кріпос$
78 ницьких на договірні товарно$грошові.
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Через нестерпні умови життя та господарювання кількість поміщицьких
селян постійно скорочувалася. На 1858 р. вони становили 49,9 % від усього
селянства. Найбільше їх було в Правобережній Україні.
Протягом першої половини ХІХ ст. феодально$кріпосницькі аграрні виробни$
чі відносини між поміщиками та кріпаками все більше загострювалися: вони вже
не могли їх задовольнити. Обравши екстенсивний шлях розвитку, поміщики
прирекли себе на історичну поразку. Доводячи своїх селян до фізичного висна$
ження і морального спустошення, вони спричинили занепад своїх господарств.
Частина поміщиків, не бажаючи опікуватися питаннями господарювання,
віддавали свої землі в оренду купцям, міщанам і заможним селянам. Орендато$
ри зазвичай починали широко використовувати найману робочу силу, новітній
реманент і перетворювали феодальні маєтки на високоприбуткові господарства.
Інша частина поміщиків, не обмежуючи свої надмірні запити і водночас не
бажаючи господарювати, позичала гроші під заставу своїх маєтків: на 1856 р.
четверта частина їх уже перебувала в заставі. У більшості випадків це лише
відстрочувало на деякий час банкрутство їхніх власників. Не зумівши повернути
позики, поміщики втрачали свої родинні маєтності, які кредитори, аби поверну$
ти гроші, виставляли на публічні торги. Новими власниками ставали поміщики
та купці, які вміли господарювати, заможні селяни.
Державні селяни в аграрних відносинах. Частину сільських трударів ста$
новили державні селяни, які мали значно ширші права, аніж поміщицькі. Во$
ни насамперед не були особисто залежними. За користування землею держав$
ні селяни сплачували державі феодальну грошову ренту. Вона становила
майже 40 % селянських прибутків. Для переважної більшості державних селян
це була непомірна плата. Тому за селянськими дворами накопичувалися все
більші суми несплати («недоїмки»).
Однак державні селяни, користуючись значно ширшими правами, були
в кращому становищі. На початку ХІХ ст. російські власті припинили передачу
державних селян у приватну власність, а також приписування їх до державних
фабрик і заводів. У 1801 р. уряд дозволив їм купувати землі, що давало можли$
вість підприємливим селянам ставати заможними землевласниками. У 1818 р. їм
було дозволено переходити в стан міщан і купців, відкривати власні магазини,
фабрики й заводи, займатися відкупами й підрядами.
Протягом першої половини ХІХ ст. число державних селян зростало і в 1858 р.
вже становило 50,1 % від усього селянства.
Працюємо з джерелами
Закон про інвентарну реформу на Правобережжі визначав трива$
лість робочого дня кріпаків: «Від сходу до заходу сонця, а з 15 травня
до 15 серпня — від 5$ї години ранку до заходу сонця».
z Визначте за допомогою календаря тривалість робочого дня кріпа$
ка в літню пору.
Перевірте свої знання
1. Чим пояснити, що, незважаючи на добрі ґрунтово$кліматичні умови,
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в Україні протягом 1799–1856 рр. було 28 неврожаїв?

В. Орловський.
Хати в літній день

М. Пимоненко.
Жниця

2. Що спонукало українських селян і поміщиків до вирощування
технічних культур? Покажіть на мапі райони, де вирощували ті чи
інші технічні культури.
3. Чим пояснити швидкий розвиток сільського господарства в пів$
денних регіонах України?
4. Дайте загальну характеристику аграрним відносинам протягом пер$
шої половини ХІХ ст.
5. Як підвищували українські поміщики прибутковість своїх маєтків?
6. Які форми експлуатації кріпаків застосовували українські помі$
щики?
7. Чому царський уряд був стурбований розоренням українського
селянства?
8. Доведіть, що політика царського уряду протягом першої полови$
ни ХІХ ст. була непослідовною і, зрештою, проводилася на ко$
ристь поміщиків.
9. Поясніть, що спричинило заміну феодально$кріпосницьких відно$
син договірними товарно$грошовими.
10. Чому державні селяни досягали кращих успіхів у господарюванні
порівняно з кріпаками?
11. Доведіть, що поміщики, які обрали екстенсивний шлях господа$
рювання, прирекли себе на розорення й історичну поразку.
12. Складіть таблицю.
Товарно$грошові відносини в регіонах України
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Регіон
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Товарна галузь

§ 10. ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
в першій половині ХІХ ст.
Кому ви довірите складну техніку: людині, залежній і байдужій
до результатів праці, чи робітникові, зацікавленому в її результатах?

1. Переддень промислової революції
На початку ХІХ ст. промисловість в Україні була в основному представлена
дрібними ремісничими майстернями. Одночасно з ними діяли нечисленні ману$
фактури. Проте ці підприємства не можна ставити в один ряд із тодішніми
мануфактурами Західної Європи. Перші українські мануфактури відрізнялися
від них примітивною технікою, а головне, робочою силою в них були не вільно$
наймані робітники, а залежні селяни, які відробляли панщину.
Дослідники економічної історії називають такі мануфактури «монстрами».
Адже за формою ці підприємства були ніби капіталістичними, але за своїм внут$
рішнім змістом — феодальними, кріпосницькими. Такі мануфактури слугували
поміщикам для підтримки їхнього панівного становища. Своєю діяльністю вони
перешкоджали утвердитися новій суспільній верстві — буржуазії, зацікавленій у
розвитку промислового виробництва. Вони перетворювали кріпака на дармовий
додаток, живе устаткування на мануфактурі.
Історичний факт. Особливості кріпосницьких виробничих відносин
на таких феодальних мануфактурах яскраво передає епізод із життя
молодого приписного кріпака$коваля Степана Кузьмина. У 1813 р.
його засудили за втечу з Київської державної арсенальної майстерні.
Військовий суд ухвалив середньовічний вирок: «Бити батогом, вирва$
ти ніздрі й заслати на довічну роботу на галери». Демонструючи «ми$
лосердя», начальник Київського арсеналу попросив суд пом’якшити
покарання. Він звернув увагу на те, що «Кузьмин ще літ молодих,
а тому подає надію на виправлення». Колишній начальник коваля$
втікача вважав за достатнє покарати коваля шпіцрутенами прогоном
через тисячу чоловік п’ять разів, а потім заслати «на службу в далекі
гарнізони».
З початком нового століття в промисловість посту$
пово почав проникати купецький капітал. Купці вкла$
дали кошти в будівництво підприємств із таким роз$
рахунком, щоб, виробляючи й продаючи готову
продукцію, не лише повернути, а й примножити їх.
Кошти, які вкладаються в промислово$торговельну
справу заради отримання прибутку, називаються ка
піталом.
Засновані купцями підприємства набули вираз$
ного буржуазного характеру, а їхні власники висту$
пали вже справжніми підприємцями — капіталіста$
ми. Саме їм і належала вирішальна роль у руйнуванні

КАПІТАЛ

(від латин. capitalis —
головний) —
головне майно,
головна сума;
у ХІХ ст. — багатство
(власність, гроші),
що використовується
для створення
ще більшого
багатства.
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старих феодальних і утвердженні нових буржуазних відносин у промисловості.
Потужний купецький капітал на початку ХІХ ст. спрямовувався в такі галузі
промисловості, як цукроваріння, сукнарство, і завойовував там усе важливіші
позиції. Капітал дрібних торговців і заможних міщан тим часом швидко підпо$
рядковував собі ті галузі, які не становили особливого інтересу для поміщиків.
Відсутність конкуренції, наявність незначних капіталів давали змогу дрібним
промисловцям засновувати різні майстерні: вовномийні, чинбарні, цегельні,
олійні, салотопні, миловарні, свічкові тощо. Поступово вони перетворювалися
на мануфактури з використанням вільнонайманої робочої сили.
З одного боку, мануфактура, так само як її попередниця — реміснича май$
стерня, використовувала ті ж самі ремісничі інструменти й технології. А з ін$
шого — між ними існувала й принципова різниця. У роботі мануфактури засто$
совувався чіткий поділ праці — кожний робітник зосереджувався на
одній$єдиній операції. Він доводив її до автоматизму й досконалості. Результа$
том розподілу праці в мануфактурі стало багатократне підвищення її продук$
тивності.

2. Промислова революція (промисловий переворот)
Розподіл праці в мануфактурі передував наступному етапу розвитку про$
мисловості — застосуванню машин. Адже просту й одноманітну операцію на
виробництві замість людини могла виконувати й машина. При цьому виробни$
чу операцію вона виконувала швидше й точніше. Із появою та застосуванням
машин почали виникати капіталістичні фабрики — великі підприємства, на
яких продукція вироблялася за допомогою системи машин, які керувалися й
обслуговувалися найманими робітниками.
Перші механічні робочі машини з водяним або
ПРОМИСЛОВИЙ
кінним приводами почали застосовуватися на україн$
ПЕРЕВОРОТ,
ських підприємствах ще наприкінці ХVІІІ ст. Проте
або ПРОМИСЛОВА
промисловий переворот в Україні розпочався лише
РЕВОЛЮЦІЯ, —
із застосуванням парових двигунів, які приводили в
перехід від мануфактури
рух різноманітні робочі машини. Через панування
до великого машинного
феодальних відносин у суспільстві, він відбувався
виробництва,
повільніше, аніж у розвинених західноєвропейських
що супроводжувався
країнах. Через це виникли певні труднощі з визна$
формуванням суспільних
ченням початку промислового перевороту. У Захід$
верств підприємців
ній Європі його яскравим проявом стало використан$
і найманих промислових
ня парових машин. В Україні перші такі факти
робітників.
зафіксовано у 20$х роках ХІХ ст. Проте вони застосо$
вувалися ще поодиноко, а головне, на цих машинах
працювали не вільнонаймані робітники, а кріпаки.
Тому промисловий переворот в Україні розпочався наприкінці 30$х — на почат$
ку 40$х років ХІХ ст., коли вже збільшилася кількість підприємств, які належали
купцям, багатим ремісникам і селянам, а виробництво на них базувалося на
машинній техніці та вільнонайманій праці.
Отже, розпочавшись на зламі 30–40$х років ХІХ ст., перший етап промислового
82 перевороту в Україні тривав аж до ліквідації кріпосництва в 1861 р.
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Історичний факт. Промисловий переворот в Англії відбувся протя$
гом останньої третини ХVІІІ ст. — першої половини ХІХ ст.; у Фран$
ції він тривав з початку ХІХ — до кінця 60$х років ХІХ ст.; у Німеч$
чині він здійснювався протягом 30–70$х років ХІХ ст.; у США
(північні штати) протягом 90$х років ХVІІІ — середини ХІХ ст.

3. Формування фабрично заводської промисловості
Протягом першої половини ХІХ ст. українська промисловість розвивалася
стрімкими темпами. Так, якщо наприкінці ХVІІІ ст. в Україні налічувалося 200
промислових підприємств (без урахування гуралень), то в 1860 р. — 2330, тобто
в 11,5 раза більше. Унаслідок промислової революції в 1860 р. 15 % промислових
підприємств України (без урахування гуралень) були вже підприємствами фаб$
рично$заводського типу.
Перші ознаки промислового перевороту в Україні проявилися в харчовій
промисловості. У 1824 р. польський поміщик граф Понятовський у с. Трощині
на Київщині збудував перший цукровий завод. Наступного року ще один завод
спорудив князь Безбородько (виходець із козацької старшини) у с. Макошині на
Чернігівщині. У виробництві цукру використовувалися машини для подрібнен$
ня буряків, гідравлічні преси для віджимання соку. Це засвідчило, що Україна
зробила перші кроки на шляху промислового перевороту. Із 20$х років ХІХ ст.
з’явилися й перші парові гуральні. Парова техніка прискорила виробництво,
збільшила вихід готової продукції.
Наприкінці 30$х — на початку 40$х років ХІХ ст. українських поміщиків
охопила «цукрова лихоманка». Нового імпульсу промисловому перевороту в
цукровій галузі додало торговельне підприємство «К. М. Яхненко та Ф. С. Си$
миренко». Воно відкрило три перші парові цукрові заводи в імперії Романо$
вих. Завдяки промисловому перевороту в цукровій галузі на середину ХІХ ст.
в Україні діяло майже 70 % цукрових заводів імперії, які випускали понад
80 % цукру.
Промисловий переворот поступово охоплював і сукняну промисловість. На
початку століття провідну роль тут відігравали поміщицькі кріпосницькі ману$
фактури, якими опікувався царський уряд заради забезпечення сукном армії та
флоту. Завдяки проникненню в цю галузь купецького капіталу стали виникати
капіталістичні мануфактури. На Поділлі в Дунаївцях та на Чернігівщині в
Клинцях сформувалися два центри українського сукнарства. На початку 40$х
років тут усе ширше стали використовувати парові машини. Наприкінці 50$х ро$
ків в Україні діяло 20 сукняних фабрик. А загалом українське сукнарство протя$
гом півстоліття збільшило своє виробництво в 7,5 раза.

4. Машинобудування
У зв’язку зі зростанням попиту на машини в 30$х роках ХІХ ст. зароджуєть$
ся українське машинобудування. Це означало, що промислова революція в
Україні, отримавши власну основу, ставала безповоротним фактом. Перше ма$
шинобудівне підприємство в Україні в 1835 р. заснував у Катеринославі купець
А. Заславський. Перші заводи виробляли парові котли, гідравлічні преси та інше 83
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устаткування для цукрових заводів і ґуралень. Одночасно українські заводи по$
чали виготовляти «паровики» — парові двигуни, які приводили в дію машини й
механічні пристрої.
Поступово при великих цукрових заводах підприємці організовували меха$
нічні майстерні з ремонту та виготовлення заводського устаткування. Згодом
вони також перетворилися на самостійні заводи, продукцію яких купували
навколишні підприємці. Водночас надзвичайно швидко почало розвиватися
сільськогосподарське машинобудування.
Напередодні реформи 1861 р. в Україні вже діяло 20 машинобудівних заводів
і майстерень. Однак цього було ще надто мало, а тому значна частина машин за$
возилася в Україну з$за кордону.

5. Металургійна та паливна промисловість
Винайдення парового двигуна, виробництво і ремонт машин різко збільшили
потребу в паливі та металі. Протягом першої половини ХІХ ст. глибокі зміни
відбулися в металургійній галузі. Поступово занепадала залізорудна промисло$
вість, яка ґрунтувалася на переробці болотяної руди київського Полісся. Вона не
витримувала конкуренції з уральськими й тульськими заводами Російської ім$
перії. Натомість почав формуватися новий центр української металургії на Півд$
ні. Він базувався на залізній руді Криворіжжя та кам’яному вугіллі Донецького
кряжу. У 1800 р. на Луганському ливарному заводі запрацювала перша доменна
піч. Наприкінці 50$х років ХІХ ст. в Україні діяло не менше 32 залізоробних
і 10 чавуноливарних заводів. Одночасно зароджувалася й постійно нарощувала
обсяг продукції кам’яновугільна галузь.
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Історичний факт. Із початку століття до 1860 р. видобуток вугілля
зріс у 41 раз, досягнувши 6 млн пудів. На середину ХІХ ст. за кіль$
кістю видобутого вугілля Донбас вийшов на друге місце в Росій$
ській імперії, поступившись лише Сілезькому вугільному басейну
(Польща).
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Протягом першого етапу промислового перевороту в Україні намітилася пере$
вага Півдня. Темпи промислового розвитку тут були найвищими. У 20–50$х ро$
ках ХІХ ст. чисельність промислових підприємств у південних губерніях зросла
в 6 разів. Це було зумовлено меншим поширенням кріпосництва, прискореними
темпами заселення та господарського освоєння краю.
На другому місці було Лівобережжя — кількість підприємств тут зросла в
4,5 раза. Цьому сприяло вигідне географічне положення і наявність значної кіль$
кості державних селян.
Найповільніше розвивалася промисловість Правобережжя, де феодальні від$
носини були найміцнішими. Кількість підприємств тут зросла в 2,3 раза.

6. Розвиток транспорту
Протягом першої половини ХІХ ст. основна частина вантажів перевозилася
гужовим транспортом — возами (хурами або мажами), запряженими волами чи
кіньми. Перевезенням на договірних засадах займалися чумаки. У транспортуван$
ні вантажів брали участь і селяни$кріпаки, які відбували транспортну повинність
(«подорожчизну») на користь поміщиків. Хоча основна частина товарів перевози$
лася суходолом, шляхи, насамперед ґрунтові, перебували в поганому стані.
На Поліссі дерев’яні колеса возів буксували в піску, далі на південь дороги
розкисали від вологи. Щороку, після завершення весняних робіт, селяни вихо$
дили на шарварки (повинність з ремонту доріг). Проте їхньої роботи вистачало
до першого літнього затяжного дощу. Шосейними дорогами були з’єднані лише
Харків із Москвою та Київ із Брестом.
Розвиток транспорту також стримувала відсутність мостів через річки. Замість
них діяли державні та приватні переправи. Однак їм було важко задовольнити
потреби чумаків, кількість яких постійно збільшувалася. Так, наприклад, між Бе$
риславом (колишній Кизикермен) та Каховкою діяли 10 державних і 70 приват$
них поромів. Незважаючи на це, на берегах Дніпра іноді скупчувалося по кілька
тисяч возів, які чекали перевозу більше місяця.
Історичний факт. Що чумакування було дуже нелегкою справою,
свідчать етнографічні описи О. Афанасьєва$Чужбинського. По$пер$
ше, перевізники вимагали надто високу плату: доходило навіть до
карбованця сріблом за один віз. При цьому чумаки самі навантажу$
вали, гребли або й тягли пороми гужем. Поромник лише стояв за
кермом.
Дніпро між Бериславом і Каховкою під час розливу сягав у ширину
на 4 версти, і якщо віяв зустрічний вітер, то за день із величезними
труднощами вдавалося провести лише одну переправу. Траплялося,
що вітер і течія зносили пороми далеко вниз і чумакам доводилося
тягти їх проти течії, що перетворювало переправу на цілу добу ви$
снажливої праці. Під холодними й заливними весняними чи осінніми
дощами чумаки втрачали сили, а худоба голодувала.
Чимдалі розвивалася промисловість, тим менше українська економіка задо$
вольнялася традиційним транспортом. Промисловий переворот в Україні 85
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насамперед позначився на розвитку річкового і морського транспорту. У 1823 р.
в м. Мошнах на Черкащині в маєтку графа Воронова українські майстри$кріпа$
ки спорудили перший на Дніпрі пароплав «Бджілка». Майстер Вернигора вста$
новив на ньому паровий двигун потужністю 6,5 кінських сил. Пароплав успішно
буксирував вантажні барки.
У 40$х роках XIX ст. пароплави курсували не лише Дніпром, а й Південним
Дністром, Десною. У 50$х роках на Дніпрі та притоках діяли вже дві пароплав$
ні компанії, яким належали 17 пароплавів. У 1828 р. миколаївські суднобудів$
ники започаткували створення морського пароплавства, спустивши на воду
дерев’яний пароплав «Одеса» з паровим двигуном потужністю 60 кінських
сил. Він з’єднав морськими трасами Одесу з містами Криму. На 1860 р. чорно$
морський паровий флот уже мав 43 судна.
Історичний факт. Річкові пароплави значно покращили роботу по$
ромних переправ і посприяли розвитку капіталістичної конкуренції.
Так, у 1860 р. на переправі Берислав–Каховка курсував куплений в
Англії пароплав, який пропонував чумакам свої послуги по 30 коп.
за навантажений віз і по 25 — за порожній. Незважаючи на стрімку
течію та сильний вітер, він на повному ходу легко буксирував по
2 пороми відразу. Поромники змушені були знизити ціну за перевіз
до 20–15 коп., але чумаки не хотіли й дивитися в їхній бік.
Сухопутний транспорт протягом першої половини ХІХ ст. залишався гужо$
вим. Першу залізницю розпочали прокладати від Балти до Одеси лише в 1863 р.

7. Вплив промислової революції на суспільну структуру
Промислова революція зумовила глибокі соціальні зміни, несумісні з фео$
дально$кріпосницькими відносинами. Нові машини й технології вимагали на$
вчених робітників, зацікавлених у результатах своєї праці. Власники фабрик
насамперед брали на роботу вільнонайманих робітників. Їхня питома вага серед
робітництва постійно зростала. Якщо в 1825 р. вона становила 25 %, то в
1861 р. — майже 74 %. Умови життя та праці робітників були надзвичайно важ$
кими. Робочий день тривав 13–18 год. Заробітна плата була мізерною. До робіт$
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не існувало ніякої охорони праці, техніки безпеки. Робітничі сім’ї жили в над$
звичайно тяжких побутових умовах.
Змінилася й буржуазія. У ході промислового перевороту активно формувала$
ся верства підприємців. Вона поступово виростала з власників промислових під$
приємств, купців, скупників, заможних селян, міських і сільських ремісників,
частини поміщиків, які перетворювалися на буржуазію.
Характеризуючи верству фабрикантів, потрібно підкреслити, що в Україні
українські капіталісти перебували в меншості. Водночас активно займалися під$
приємництвом російські, єврейські, західноєвропейські купці й промисловці.
У їхньому середовищі українські підприємці швидко втрачали свої національні
риси й зросійщувалися.
Працюємо з джерелами
Прочитайте уривок з листа П. Симиренка до Т. Шевченка. Які риси
фабриканта ХІХ ст. залишаються суспільно значущими для нашого
часу?
«Ми всі часто згадуємо про Ваше перебування в нас і душевно бажа$
ли б ще скористуватися Вашим товариством… Ви своїми поетични$
ми розповідями так захоплювали мене, що, бувало, про все забува$
єш… Ваше здоров’я потрібне для всіх».
Перевірте свої знання
1. Що таке капітал? Хто такий капіталіст?
2. Визначте типові риси промислового перевороту в Україні.
3. Охарактеризуйте галузі, які визначили сутність промислового пе$
ревороту, утверджували промислове виробництво в Україні.
4. Порівняйте розвиток промисловості України в різних регіонах.
5. Охарактеризуйте стан транспорту в Україні протягом першої по$
ловини ХІХ ст.
6. Чому дослідники економічної історії називають кріпосні мануфак$
тури справжніми «монстрами»?
7. Чому мануфактури виявилися безсилими порівняно із заводами
і фабриками?
8. Чому проникнення купецького капіталу в промисловість було
явищем набагато прогресивнішим порівняно з поміщицьким про$
мисловим виробництвом?
9. Які галузі українського виробництва промисловий переворот охо$
пив першими?
10. Як промислова революція вплинула на соціальну структуру укра$
їнського суспільства?
11. Чому українські підприємці в Україні поступово зросійщувалися?
12. Подумайте, чому на Дніпрі утворилися дві пароплавні компанії.
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