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ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА НА ВОЛИНІ  

ЗА ЦАРЮВАННЯ ІМПЕРАТОРА ОЛЕКСАНДРА І 

 

У статті аналізуються проблеми інтеграції західноукраїнських земель до 

Російської імперії після поділів Речі Посполитої. Досліджується політика царського 

уряду щодо польської шляхти, місцевого українського населення Правобережної 

України і, зокрема, Волинської губернії. 

Ключові слова: Російська імперія, Правобережна Україна, Волинська губернія, 

польська шляхта, русифікація, державне управління. 

 

Бортников В. И. Политика российского самодержавия на Волыни в период 

царствования императора Александра І. 

В статье анализируются проблемы интеграции западноукраинских земель в 

Российскую империю после разделов Речи Посполитой. Исследуется политика 
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царского правительства по отношению к польской шляхте, местному украинскому 

населению Правобережной Украины и в частности Волынской губернии. 

Ключевые слова: Российская империя, Правобережная Украина, Волынская 

губерния, польская шляхта, русификация, государственное управление. 

 

Bortnikov V. I. The policy of the Russian autocracy in Volyn during the reign of the 

emperor Alexander I. 

The problems of integration of Western Ukrainian lands into the Russian Empire after 

the dividing of the Polish-Lithuanian Commonwealth are analyzed in the article. The policy of 

Alexander I in relation to the Polish nobility, local population of the Right-Bank Ukraine in 

general and Volyn government, in particular, is investigated. The difference of his reign from 

the governing of the empire during the reign of Paul I has been followed. The specifics of the 

government policy towards Poles and Polish traditions, which was in the attempt to reconcile 

the imperial unification of the former «Eastern Borderlands» of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth governing with the recognition of their regional peculiarities and historical 

identity has been shown. It is specified, that the internal policy of Alexander I had been 

largely influenced by such international factor as the threat from France led by Napoleon. In 

this context the examples of actions of the Russian government aimed on the termination of 

the uncontrolled crossing of the Empire’s borders and facts of the national treason are 

shown. Considerable attention is paid to the policy of the government in the field of 

education, in particular via the activity of such influential Russian officials of the Polish 

origin as Adam Chartoryiskij and Tadeush Chac’kyj. It is with their efforts Volyn turned out 

into the center of Polish culture, in particular via the development of the Kremenec’ 

gymnasium. 

The author draws conclusion about the illegality of the simplified representations as to 

the policy of the tsarist authorities as to the Borderlands including Volyn as monolinear, 

which worked only on the power methods: in fact, this policy was much more flexible and 

responsive to the socio-national identity of the region. At the same time, it was provided to the 

task of building of the centralized imperial power with all its historical limitations.  

Key words: Russian empire, Right-Bank Ukraine, Volyn government, Polish nobility, 

russification, state administration. 

 

Після другого (1793 р.) і третього (1795 р.) поділів Речі Посполитої відбувався 

поступовий, але неухильний процес інтеграції західних земель до Російської імперії: 

йшли пошуки і відпрацьовувалися правові норми і механізми влади та управління, 

адекватні місцевим умовам, оскільки на переконання уряду модель управління, яка 

діяла в центральних російських губерніях, для приєднаних територій була 

непридатною. Безпосередній вплив на політику царського уряду тут здійснили польські 

повстання 1794 та 1830 рр. Головним завданням самодержавства на приєднаних 

територіях стала уніфікація суспільно-політичного життя, ліквідація переважно 

польського культурного впливу на місцеве населення та панування католицької церкви.  

Метою статті є аналіз діяльності центральної влади, спрямованої на інтеграцію 

Волині до Російської імперії. 

Проблема інтеграції Волині у складі західноукраїнських земель до Росії є 

предметом прискіпливої уваги не лише українських, а й зарубіжних вчених. Серед 

дослідників, які є мають вагомий доробок у дослідження історії цього періоду, слід 

назвати роботи Д. Бовуа, М. Бармака, П. Зайончковского, А. Міллера, О. Прищепи, 

А. Філінюка, В. Шандри, Н. Щербак, І. Ярмошика та ін. Водночас слід зауважити, що 

історія Волинської губернії в цьому контексті вивчена недостатньо.  
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Дослідження зазначеної проблеми передбачає використання першоджерел. 

Зокрема оригінальні матеріали вивчення нормативно-правової бази діяльності 

російського уряду на приєднаних територіях містяться у збірнику «Закони Російської 

імперії», а також у фондах Державного архіву Волинської області (ДАВО). Автором 

використано матеріали архівного фонду № 486 (Олицька міська ратуша).  

Період правління Олександра І (1801–1825 рр.), який зайняв царський трон після 

трагічної смерті імператора Павла І, так само, як і за батька, вирізнявся поміркованістю 

щодо польського впливу на теренах західного краю, оскільки в питаннях управління 

приєднаними територіями царизм намагався спиратися на польське дворянство. 

Історики різних шкіл цей період правління оцінювали по-різному. Наприклад, 

представники офіційної російської історіографії писали: «…із заступленням на царство 

імператора Олександра І становище на Волині загалом не лише не змінилося, але 

отримало подальший розвиток у небажаному для руської народності і православ’я 

напрямі, особливо у першу половину царювання» [1, с. 254].  

На зауваження вітчизняного вченого А. Філінюка, царизм не був гарантом прав і 

свобод українців, хоча й процес приєднання Правобережної України відбувався під 

гаслом забезпечення у ній миру та благополуччя. Замість розв’язання гострих 

соціальних і економічних питань, що нагромадились у регіоні за десятки років 

перебування у складі Речі Посполитої та вимагали справжнього захисту з боку держави, 

«самодержавство, його центральні та місцеві органи влади їх повністю проігнорували» 

[2, с. 155]. 

На думку ж французьких учених, прихильників західної демократичної традиції, 

перший період свого правління молодий імператор був майже винятково зайнятий 

«руйнуванням всього того, що було зроблено його батьком – відміною його законів, 

виправленням нанесеної ним шкоди» [3, с. 134]. Олександр І, зокрема, відновив вибори 

представників дворянства, звільнив священнослужителів від тілесних покарань, знищив 

таємну експедицію Катерини ІІ; також було знято заборони щодо західної моди, 

відмінено напудрені коси для солдатів та ін.  

У низці маніфестів на початку квітня 1801 р. Олександр І підтвердив привілеї й 

жалувані грамоти дворянству та містам 1785 р., а також скасував усі узаконення, що їм 

суперечили. Зокрема, скасовано: 

1) указ від 3 січня 1797 р. та наступні конфірмації щодо покарання дворян за злочини 

засобами «торгової кари»; 

2) укази від 4 жовтня 1799 р. та 30 листопада 1800 р. про заборону дворянським 

дітям, які не служать, й особистим дворянам поступати на цивільну службу без 

спеціального дозволу імператора в кожному окремому випадку;  

3) указ від 12 квітня 1800 р. про заборону поступати на цивільну службу тим 

дворянам, які вже пішли у відставку з військової служби; 

4) указ від 14 жовтня 1799 р. щодо відміни губернських дворянських зібрань та 

запровадження нової процедури обрання губернського предводителя; 

5) указ від 30 березня 1800 р. щодо більш суворого покарання шляхти, яка 

відмовлялася служити на посадах, до яких їх обрало дворянство повіту чи губернії 

або запізнювалася з несенням такої служби; 

6) указ від 4 травня 1797 р. щодо заборони подання колективних клопотань; 

7) укази від 4 грудня 1796 р. та 6 березня 1801 р. щодо відміни ведення дворянської 

родовідної книги та припинення повноважень дворянських зібрань щодо розгляду 

й затвердження доказів дворянського походження та видачі грамот особам, які ще 

не довели своє шляхетське походження; 

8) указ від 16 серпня 1798 р. щодо заборони однодворцям доводити свої шляхетські 

права; як наслідок, «дворянство Російської імперії, а з ним і невизнана шляхта 
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правобережних губерній поверталася до чіткої станової організації з 

унормуванням процедури визнання дворянських прав та їх застосування» [4, с. 28–

29].  

За визначенням сучасних фахівців, із самого початку царювання Олександр І 

намагався поєднувати імперську уніфікацію управління колишніми «східними 

кресами» Речі Посполитої з визнанням (часто мовчки) їх регіональних особливостей та 

історичної своєрідності [5, с. 94]. Зокрема, на приєднаних територіях аж до 1840 р. 

легально зберігалася дія Литовського статуту, активно розвивалася польська система 

освіти (особливо в Північно-Західному краї). Свідченням того, що в найближчий час 

влада там не збиралася радикально змінювати систему правовідносин, є випуск улітку 

1810 р. в сенатській типографії книги, особисто затвердженої імператором, за такою 

назвою: «Словарь или содержание польских и литовских законов служащих 

руководством в судебных делах всякого рода, собранных для употребления в 

присутственных местах и для пользы частных обывателей Коронных и Литовских 

провинций». Її вартість складала 5 руб. 

Початок нового царювання ознаменувався для Правобережної України 

підпорядкуванням її губерній як прикордонних військовим губернаторам. За іменним 

указом сенату Мінська губернія відійшла під юрисдикцію Київського військового 

губернатора, Волинська – Подільського. 1 січня 1802 р. затверджено новий штатний 

розпис для 37 губерній Російської імперії, до яких увійшли і губернії Правобережної 

України з поширенням на них штатів основних російських губернських установ 

[6, с. 20]. Важливим кроком у справі забезпечення впорядкованого централізованого 

управління імперією стало запровадження 1802 р. міністерств. 

Міжнародна ситуація на той час була надзвичайно складною, що не могло не 

позначитися на політиці влади всередині країни. Перемога Великої французької 

революції й прихід до влади Наполеона Бонапарта, який 1799 р. став консулом, а 

1801 р. – імператором, накреслили нові пріоритети у світовій політиці. У гегемоністські 

плани Наполеона входило не лише послаблення свого непоступливого супротивника – 

Англії, а й таких великих абсолютистських монархій, як Австрія, Пруссія та Росія. 

Остання ж лише 4 жовтня 1809 р. оголосила про закінчення війни зі Швецією, яка 

тривала з 1808 р. Усе це об’єктивно штовхало опозиційну шляхту до союзу з 

Наполеоном. 

За умовами Тільзітського миру Наполеон 1807 р. заснував Герцогство Варшавське, 

а за рішенням Віденського конгресу (1814–1815 рр.) держав-переможців Наполеона 

утворено Королівство (Царство) Польське, що залишало в польських патріотичних 

колах надію на відновлення польської державності. До того ж, такі сподівання в певний 

історичний момент почали набувати ознак реальності, оскільки після поразки 

австрійської армії від військ Наполеона 14 жовтня 1809 р. підписано мирну угоду, за 

якою Австрія відступала Західну Галичину, Люблінщину й Підляшшя на користь 

Варшавського герцогства.  

Саме польське питання стало одним із «подразників» загострення відносин 

російського уряду з Наполеоном напередодні Вітчизняної війни 1812 р. Французькі 

історики Лавісс та Рамбо у своїй відомій «Історії ХІХ століття» зауважували, що 

Велике герцогство Варшавське «власне і було Польщею, відновленою на самому 

кордоні Росії, яка готова вимагати у Росії назад усі області колишнього Польського 

королівства… Олександр знав, які сподівання покладали на Наполеона поляки як 

великого герцогства, так і російських областей…» [3, с. 244]. 

Зазначені обставини, а також небезпека занесення з Європи «революційної зарази» 

активізували боротьбу царизму з противниками самодержавства всередині країни. За 

таких умов логічними виглядають кроки Олександра І щодо наведення порядку й 
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зміцнення дисципліни на західних кордонах імперії, хоча на перший погляд вони 

виглядали дещо жорсткими. Так, за самоправний перетин кордону пересічними 

жителями прикордонних губерній їх могли віддати у солдати або «яко бродяг в 

кріпосну роботу». Дворян же і поміщиків, «кто-либо обличен был в таковом 

преступлении, или же в подущении, подговоре, а паче в доставлении каких-либо 

способов к вооружению, таковых имение немедленно конфисковать, а их самих 

предавать суду по всей строгости законов» [7, с. 1107]. 

Дворянам, які без дозволу відлучилися за кордон до виходу згаданого указу, 

надавався шестимісячний термін, починаючи від дня опублікування указу, для 

повернення до Росії: у противному випадку їхні маєтки конфіскувалися. Саме такий 

прецедент розглядався на засіданні Волинського губернського правління щодо маєтків 

поміщиків Чарнецького і Блендовської, які (імення) після конфіскації «оставлены во 

владении посессоров, до истечения контрактов» [8, арк. 12].  

У вересні 1809 р. предметом розгляду Волинського губернського правління став 

указ сенату, у якому йшлося про адвокатів Бачинського та Ковалинського, які 

«наущали студентов Кременецкой гимназии бежать за границу». Сенс указу зводився 

до того, «чтобы подговаривающие других к побегу за границу предаваны (мова 

оригіналу – В. Б.) были строжайшему по законам суждению…» [9, арк. 247].  

Свідченням того, що явище несанкціонованого виїзду за кордон набуло масового 

характеру, є список конфіскованих польських маєтків, «покинутих» їхніми власниками. 

Цей фоліант ємністю у 400 сторінок складався Міністерством фінансів із 1809 по 

1913 рр. На Волині конфісковано найбільшу кількість володінь: 44 дідичних та 35 

простої шляхти [10, c. 178, 182].  

У часи Вітчизняної війни з Наполеоном у прикордонних областях за наказом 

імператора оголошувався воєнний стан, а їх населення підпорядковано 

головнокомандуючим діючих у тому районі армій. Останні особисто мали право 

звільняти чиновників міської й земської поліції, а також віддавати винних до воєнного 

суду. Волинська губернія навесні 1812 р. перебувала під безпосереднім керівництвом 

головнокомандувача російськими військами, генерала від інфантерії князя 

П. І. Багратіона. Воєнний стан у Волинській губернії скасовано указом імператора 24 

грудня 1813 р. 

Принципово важливим кроком щодо інтеграції польських автономних земель до 

складу Російської імперії, який водночас мав символічне значення, став указ сенату від 

4 квітня 1816 р., за яким відрядження до Царства Польського не вважалося 

відрядженням за кордон [11, арк. 178]. 

Період початку 1820-х рр. відрізнявся відносною гармонією у відносинах між 

центральною владою та великими польськими  землевласниками, свідченням чого є 

зайняття високих державних посад представниками польської аристократії. Не в 

останню чергу така політика була обумовлена особистими симпатіями царя до 

представників польської еліти, які входили до його найближчого оточення. Наприклад, 

товариш царя А. Чарторийський, патріот Речі Посполитої, у 1802–1806 рр. обіймав 

посаду міністра іноземних справ, а також був попечителем Віленського навчального 

округу (1803–1824 рр.). Посади Волинського цивільного губернатора та віце-

губернатора займали такі впливові польські поміщики, як В. Гижицький (1816–

1824 рр.) та Ф. Плятер (1818–1820 рр.). Великий вплив на розвиток культурного й 

освітнього простору Волинської губернії здійснював Т. Чацький. За висновками 

вітчизняних істориків, польські діячі, користуючись лібералізмом Олександра І, 

домоглися того, що в першій чверті ХІХ ст. Правобережна Україна стала центром 

розвитку польської освіти та культури [12, с. 17]. Пояснення такої прихильності до 

польського дворянства з боку царської влади полягало в тому, що це добірне 
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товариство «об’єднував своєрідний дух родини та почуття цивілізаційної спільності. 

Їхній стиль життя поєднував витонченість із консерватизмом, розкіш із 

космополітизмом. Національна ідентичність не мала там тієї значущості, якої вона 

набуде в подальші десятиліття» [10, c. 22]. 

Ця відносна гармонія між самодержавством та польським дворянством була 

порушена унаслідок активізації конспіративної діяльності патріотично налаштованої 

польської громадськості у середині 1820-х рр. За волинського світського губернатора 

Б. Гижицького та віце-губернатора Ф. Платтера на Волині «получили особенное 

развитие масонские ложи, которые появились здесь еще в конце ХVІІІ столетия. Теперь 

они стали принимать другую окраску и превращаться в общества «карборнариев», 

«патриотов» и др. имевших целью подготовить поляков к восстанию против России» 

[1, с. 257]. Певна частина опозиційної шляхти була пов’язана із декабристами. У 

Волинській губернії у цей час заарештовано 20 польських дворян, переважно із 

Житомирської губернії. В їх числі були губернський предводитель дворянства 

П. Мошинський, С. Карвицький та ін. 

Водночас великою проблемою, яка ще чекала свого вирішення, була проблема 

інкорпорації до російського соціального простору дрібної шляхти. Впродовж більшої 

частини правління Олександра І «проблема статусу шляхти залишалася в стані 

стагнації. Її радикальне вирішення чи невирішення однаково мали б негативні наслідки 

з огляду на прикордонне положення правобережних губерній та актуальність 

польського питання в європейській політиці. Унаслідок існування цієї проблеми дрібна 

шляхта ставала заручником і головним соціальним обвинуваченим у добу політичних 

катаклізмів 1825–1826 та 1830–1831 рр.» [4, с. 41]. 

На початок ХІХ ст. припадають перші кроки російського уряду щодо 

впорядкування системи освіти на теренах Російської імперії загалом та Правобережної 

України, зокрема. 1802 р. у межах загальної адміністративної реформи створено 

міністерство народної освіти, яке розробило систему, що відповідала нагальним 

тогочасним потребам. Територію імперії поділено на шість навчальних округів, що 

охопили вісім західних губерній (Віленську, Гродненську, Мінську, Вітебську, 

Могилевську, Волинську, Київську й Подільську), у кожному з яких мав бути 

університет, у губернських містах – гімназії, у повітових – училища, в інших 

поселеннях – парафіяльні училища. Нагляд за кожним округом здійснювали попечитель 

та університетський комітет. Згідно з таким поділом Подільська, Волинська та Київська 

губернії відійшли до складу Віленського навчального округу, попечителем якого став 

князь А. Чарторийський. Останній спрямував свої зусилля на всебічний розвиток саме 

польської культури.  

Про стан культурно-освітнього розвитку Південно-Західного краю загалом 

свідчать такі факти. На початку століття із дванадцяти волинських повітів тільки в 

п’яти діяли середні школи. 1803 р. співвідношення загальної чисельності учнів і 

жителів становило у Волинській губернії один до 235, у Подільській – один до 292, у 

Київський – один до 999 [13, c. 55]. Як бачимо, стан розвитку освіти у Волинській 

губернії був трохи кращим, ніж у сусідніх губерніях, що пояснювалося великою 

кількістю польських шляхетських родин. За різними даними, до реформ Олександра І у 

Волинській губернії діяло від 11 до 13 великих і маленьких навчальних закладів [14, 

с. 107]. На зауваження дослідниці системи жіночої освіти на Волині Л. М. Єршової, 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на Правобережній Україні «зустрілися» дві 

навчальні реформи: польська, створена Варшавською Едукаційною комісією (1773 р.), і 

російська, розроблена Петербурзькою училищною комісією. Освітянське «двовладдя» 

на певний час загальмувало й без того повільний хід шкільних реформ на 

Волині [15, с. 45]. 
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Під керівництвом А. Чарторийського розпочав роботу як візитатор (інспектор) 

шкіл Волинської, Подільської та Київської губерній Т. Чацький, засновник 

Кременецької гімназії – «польської культурної фортеці – єдиного центру для всієї 

«польської України», людина, яка залишила помітний слід у справі розвитку освіти в 

краї [10, с. 230]. За деякими свідченнями, за його безпосередньої участі відкрито 126 

початкових шкіл, а також повітові училища у Володимирі-Волинському, Любарі, 

Бердичеві, Овручі, Житомирі, Барі, Вінниці [13, с. 57]. Щоправда, його діяльність 

тогочасними й сучасними громадськими діячами та науковцями оцінюється по-різному. 

Православний священик П. Антонович 1912 р. писав: «Чацький зробив для Польщі 

більше, ніж королі її робили протягом століть, а Волині і російській справі завдав 

незабутньої й досі шкоди» [15, с. 48]. Як зауважує Д. Бовуа, «український візітатор міг 

розвивати дорогу йому Кременецьку гімназію лише коштом решти навчальних закладів 

Волині та двох інших губерній…». На його думку, процес створення парафіяльних шкіл 

був далекий від бажаного. Так, 5 жовтня 1810 р. Т. Чацький надіслав міністрові 

А. К. Розумовському рапорт з переліком 89 шкіл такого типу лише у Волинській 

губернії. Однак «за уважного знайомства з чудовими таблицями 32 рази потрапляємо 

на примітку «Поки ще не існує». Аналогічна таблиця по Подільській губернії виявляє 

ще більше фальші: із 52 названих тут шкіл реально діяло лише 11» [10, с. 240–241]. 

Отже, визнаючи заслугу Т. Чацького у відкритті та зміцненні наукового й освітнього 

потенціалу Кременецької гімназії як центру польської культури, не доводиться 

говорити про однозначно позитивну роль графа у розвитку української культури та 

духовності в регіоні. 

Оцінюючи загалом часи правління Олександра І, можна погодитися з думкою 

вчених, які вважають, що це були роки ліберальних пошуків і конституційних мрій, 

великих адміністративних експериментів, надання широкої автономії приєднаним до 

імперії західним окраїнам. Водночас це був період створення територіально-галузевої 

системи управління, яка в цілому відповідала потребам того часу [16, с. 27]. 

Загалом аналіз діяльності царського уряду та органів влади на місцях показує 

неправомірність спрощених уявлень про політику царської влади щодо національних 

окраїн, у тому числі й Волині як однолінійну, яка трималася лише на силових методах: 

насправді ця політика була набагато гнучкішою та враховувала соціально-національну 

самобутність регіону. Водночас вона була обумовлена завданням розбудови 

централізованої імперської держави з усіма її історичними обмеженнями.  
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У статті досліджено проблему регіональної ідентичності, її структуру, у складі 

якої виділено когнітивний, ціннісний, емоційний і регулятивний компоненти. 

Проаналізовано передумови формування регіональної ідентичності. Визначено вплив 

регіональної ідентичності на сучасні політичні процеси. 

Ключові слова: регіональна проблема, регіональна ідентичність, регіоналізм, 

політичний процес, політичний простір. 

 

Ростецкая С. И. Понятие и структура региональной идентичности в 

современном политическом процессе. 

В статье исследована проблема региональной идентичности, ее структура, в 

составе которой выделено когнитивный, ценностный, эмоциональный и регулятивный 


