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ФРАНЦУЗЬКИЙ ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ КОЛІЇВЩИНИ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в 

середині ХVІІІ ст., проаналізовано причини цікавості французів до українсько-польського 
протистояння 1768 р. Головним предметом дослідження є події Коліївщини на землях 
Правобережної України та французький вплив на хід цього повстання. Досліджується 
вплив ідей французьких просвітників на суспільно-політичну ситуацію в Польщі. 
Визначаються факти безпосередньої участі французів у бойових діях на боці Барської 
конфедерації. Основну увагу приділено працям таких авторів, як Клод-Карломан де 
Рюльєр, П’єр Жубер і Луї-Фелікс Гінеман де Кераліо.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 1768 р. землі Правобережної України, що 
перебувала тоді у складі Речі Посполитої, охопило велике повстання гайдамаків, яке 
увійшло до історії під назвою Коліївщини. Для тогочасного польського суспільства, 
здавалося, повторюються жахіття Хмельниччини. Дійсним поштовхом до початку цього 
повстання стали виникнення та діяльність так званої «Барської конфедерації», 
спрямованої передусім проти місцевого православного населення. Повсталих селян і 
гайдамаків, яких почали називати «коліями», підтримали запорожці на чолі з Максимом 
Залізняком. Найбільшим успіхом повстанців стало захоплення великого міста Умані, що 
відбулося за домовленістю з очільником місцевих козаків Іваном Гонтою. Крім того, самі 
повстанці не приховували, що мають підтримку з боку російської цариці Катерини ІІ, яка 
проголосила себе захисницею всіх православних. Щоправда, підтримка царського уряду 
була негласною й не завадила згодом змінитися на протидію повстанню: саме російські 
війська в союзі із загонами правобережної польської шляхти вже незабаром взяли участь у 
придушенні Коліївщини. Разом з тим, саме ці події стали прологом до великої російсько-
турецької війни 1768–1774 рр., яка призвела до розширення володінь і посилення впливу 
Росії у Північному Причорномор’ї, а також передували початку трьох поділів Речі 
Посполитої (1772, 1793 і 1795 рр.), що звели нанівець саме існування цієї держави. 
Перебіг гайдамацького повстання 1768 року досить добре задокументований. Серед 
різноманітних джерел велику цікавість викликають свідчення іноземців, яким довелося 
стати сучасниками, а подекуди й очевидцями та учасниками описуваних ними подій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, означене питання ще 
недостатньо висвітлене у вітчизняній історіографії. Відчувається явний брак серйозних 
наукових досліджень у вивченні як проблем французької присутності на українських 
землях у другій половині ХVІІІ ст., так і українознавчих екскурсів у творах французьких 
сучасників того періоду. Певні аспекти цієї теми зачіпались українськими науковцями ще 
від кінця ХІХ ст. Зокрема, тут можна згадати велику статтю Василя Петровича Горленка 
«Украина в изображениях французов» (1898) [2]. Величезний внесок у наукові студії з 
українсько-французьких відносин нового часу зробив відомий український діаспорний 
історик Ілько Львович Борщак [1; 7]. Незважаючи на те, що згадана проблема в новітній 
час не випадає з поля зору науковців, зокрема, певний доробок з цього боку має й автор 
цих рядків [3; 4], одним з найвідоміших дослідників позначеного питання слід визнати 
Дмитра Сергійовича Наливайка та його велику працю «Україна очима Заходу» [5; 6]. 

Формулювання мети статті може бути визначене так: тут розглядається 
французький вплив на перебіг гайдамацького повстання в Україні 1768 р., відомого під 



назвою Коліївщина, а також відображення цих подій на сторінках творів французьких 
сучасників. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Одним з таких сучасників і став Клод Карломан де Рюльєр (1735–
1791) – французький літератор, історик і дипломат, у майбутньому – член Французької 
академії, який кілька років працював на дипломатичній службі в Росії [14] та Польщі [15; 
16; 17]. 

У своїй «Історії анархії в Польщі та розчленування цієї Республіки» (події доведено 
до 1774 р.), де Рюльєр, як і більшість його співвітчизників, не плекав значних симпатій до 
Росії, співчуваючи барським конфедератам. Саме тому, зважаючи на його значний 
політичний і дипломатичний досвід, він 1768 р. був відправлений урядом Людовіка ХV з 
таємною місією до Речі Посполитої, щоб обговорити можливість французької підтримки 
для Барської конфедерації. 

Варто нагадати, що Франція мала з Польщею не лише політичний та історичний 
зв’язок, але й династійний. Дружиною французького короля стала польська принцеса 
Марія Лещинська, батько якої Станіслав Лещинський двічі на короткий час посідав 
польський престол, який, утім, кожного разу втрачав через протидію Росії. Остаточно 
втративши надію повернути собі трон Речі Посполитої після 1734 р., він переїхав до 
Франції, де й провів останні роки свого життя, отримавши титул герцога лотаринзького. 

Коліївщина викликала паніку в Польщі та сильну стривоженість у Європі. Як відомо, 
одним з результатів вибуху цього народного невдоволення стало оголошення війни 
Оттоманською Портою Росії з усіма витікаючими звідси наслідками, що були 
найтрагічнішими для Польщі. Це пояснює той факт, чому повстанню гайдамаків 
де Рюльєр присвячує стільки уваги. Зазначимо, що особистим другом де Рюльєра був 
Жан-Жак Руссо, відомий симпатіями до барських конфедератів. В одній зі своїх праць, 
присвячених актуальному становищу Речі Посполитої, Руссо висловлював тверде 
переконання, що «Росія не зможе уярмити Польщу» [18, p. 16]. 

Франція тоді надавала значну підтримку конфедератам, відправляючи гроші, зброю 
й офіцерів. Одним з керівників шляхетських військ був відомий французький полководець 
Шарль-Франсуа Дюмур’є (1739–1823), що зазнав поразки від армії уславленого 
російського воєначальника Олександра Васильовича Суворова. 

Одним з французів у рядах Барської конфедерації став Франсуа-Огюст Тесбі (або 
Тисбе) де Белькур. Маючи великий військовий досвід, він відзначився на фронтах 
Семирічної війни. 1759 р. був одним з організаторів оборони Квебека в Канаді від 
англійців, де взяв участь у програшній для французів битві на полях Абраама (13 вересня 
1759 р.). 1769 р. добровільно вступив на службу до барських конфедератів у чині 
підполковника. 10 грудня 1769 р. під час однієї із сутичок був узятий у полон 
запорожцями. 1770–1773 рр. разом з гуртом французьких найманців перебував у 
російському полоні в Тобольську. За особистого клопотання д’Аламбера перед 
Катериною ІІ отримав дозвіл переїхати до Москви, а згодом повернутися до Польщі, де й 
проживав тривалий час. 1776 р. опублікував в Амстердамі власні мемуари про службу на 
боці Барської конфедерації. Ці спогади містять цікавий факт про зустріч Тесбі де Белькура 
з писарем запорожців – французом, який «пишався тим, що був серед цих людей» [19, 
p. 282]. 

Однак повернімося до свідчень де Рюльєра. Його повідомлення щодо гайдамацького 
руху, діяльності Барської конфедерації, російської окупації Правобережжя, бойових 
зіткнень на Україні між росіянами, козаками, гайдамаками, конфедератами, турками й 
татарами, першого поділу Польщі мають характер цінного історичного джерела з історії 
України того періоду. Звичайно, у зв’язку з його політичною позицією більшість 
відомостей він отримував від польського угруповання, прихильного до барських 
конфедератів, саме тому висвітлення подій він здійснює у вигідному для останніх ракурсі. 
Однак не можна визнати, що спогади де Рюльєра цілком і повністю залежав лише від цих 



інформаційних джерел. Багато звісток він отримував від французьких емісарів та агентів, 
які перебували в Петербурзі, Відні, Стамбулі та Бахчисараї. Але головними героями твору 
були все-таки саме барські конфедерати, авторська симпатія до яких проявляється досить 
очевидно. 

Провину за розв’язання великої війни на сході Європи, що призвела до загарбання 
значної частини земель Речі Посполитої сусідніми державами, обмеження впливу 
Османської імперії та дійсного підпорядкування Кримського ханства Росії, історик 
цілковито покладає на уряд Катерини ІІ. Він зазначає, що саме ця імператриця, посадивши 
на польський престол свого ставленика, повністю залежного від Петербурга, та 
акцентувавши проблему дисидентів у Польщі й цим спровокувавши політичну кризу в 
королівстві, отримала легальні підстави для втручання в справи свого західного сусіда. 
Де Рюльєр напряму звинувачує російський уряд в організації та підтримці гайдамацького 
повстання, яке було ним використане, як відплатна акція за дії Барської конфедерації. 
Історик зазначає, коли більшість молодих шляхтичів з Польської України подалися до 
конфедератів, цей край перейшов під частковий контроль росіян, які роззброїли та 
розігнали нечисленні польські залоги, залишені для захисту міст, та озброєні шляхетські 
загони і цим відкрили шлях до звірств гайдамаків, яких, по суті, самі й підштовхнули до 
активних дій. Автор говорить, що «дорога перед ними [тобто, гайдамаками – Є. Л.] була 
проторена російськими місіонерами, які йшли, повсюди проповідуючи подібного роду 
євангеліє польським селянам. Вони закликали тих повставати» [16, p. 93]. Отже, як вказує 
де Рюльєр, українське селянство Правобережжя, отримавши таку «добру вість» про дозвіл 
грабувати своїх панів, охоче вливалося до гайдамацьких загонів. Крім того, на думку 
французького сучасника, уряд Катерини ІІ не тільки дав мовчазну згоду на прилучення 
запорожців до гайдамаків, але навіть підштовхнув їх до цього: «Запорожці, яких боязнь 
перед росіянами утримувала на їхніх островах, дізналися про ці безпорядки з указів самої 
імператриці. Вона жалілась у цих указах, що повстання було викликане ненавистю до 
грецької релігії з метою поєднання євреїв і поляків, щоб вони могли відчути, що й до них 
ставляться з такою ж ненавистю. Тож запорожці вийшли зі своїх сховиськ під проводом 
Залізняка (Zelesniak), свого ватажка» [16, p. 92]. Де Рюльєр також підкреслює, що на 
початковому етапі повстання росіяни дивилися крізь пальці на безчинства гайдамаків і 
навіть відводили свої загони з тих місць, які опинялися в епіцентрі дій повстанців. Отже, 
історик повністю спростовує російську тезу про непричетність царського уряду до 
Коліївщини. Водночас де Рюльєр не забуває відмітити й місцевий чинник, що призвів до 
цього народного вибуху: зневага поляків до некатоликів, тяжка панщина, здирства євреїв-
орендарів. Саме це привернуло симпатії місцевого населення до гайдамаків, котрі 
розглядалися як народні месники та визволителі від нестерпного ярма. Закликання 
гайдамаків селянами стало справжнім жахом для правлячої верхівки Речі Посполитої [16, 
p. 91]. 

Одними з найвражаючих сцен в історії гайдамаччини, наведених де Рюльєром, були 
звірства повстанців над католиками, євреями, уніатами та протестантами, коротше 
кажучи, над усіма тими, хто не належав до «грецької релігії». Описуючи ці страшні факти, 
автор тяжко зітхає: «О, чи зможу я це писати, і чи не випаде перо в мене з рук?» [16, p. 93–
94]. Картини, подані де Рюльєром, дійсно вражають своєю кривавістю та жорстокістю і, 
вочевидь, є правдивими. Це й шибениці, на яких висять поляк, єврей і собака, і вбивство 
дітей і вагітних жінок, і спалення живцем, і колодязі, повні мертвих тіл, і розтоптування 
кіньми, і нелюдські уроки для гайдамацької молоді щодо різних способів вбивств, і 
кривава косовиця людей, закопаних у землю до голів, які стинаються при допомозі кіс, 
«як трава на полі» [16, p. 93–94]. Факти, наведені французьким сучасником, є страшними, 
огидними й не можуть викликати в читача жодного іншого почуття, крім обурення й 
відрази. Однак де Рюльєр ігнорує чи, можливо, й не знає про жорстокість і звірства з боку 
барських конфедератів над православним населенням. Хоча він і згадує про жахливі 
розправи над захопленими в полон гайдамаками, зазначаючи мужність цих людей. «Їх 



саджають на палю віддразу, як захоплюють, – свідчить автор, – і вони завжди приймають 
цю жахливу смерть з неймовірною доблестю» [16, p. 91]. 

Не оминає увагою автор і криваві події «Уманської різанини». Він згадує, що Умань 
було захоплено внаслідок таємної домовленості «між Залізняком, ватажком запорожців, та 
іншим, начальником польських козаків» [16, p. 95]. Ім’я Івана Гонти автор не вказує. 
Власне зрада останнього й відкрила гайдамакам шлях до міста, де відбулися страшні 
розправи, які автор побіжно висвітлює. Кількість убитих він обраховує в 16 000 осіб. 
Принагідно де Рюльєр зазначає, що російський воєначальник, котрий перебував 
неподалік, знав про сумну долю Умані, але нічим не допоміг місту [16, p. 94–96]. Слід 
звернути увагу на цікаву словесну алюзію, яку міг мати на увазі автор, розповідаючи про 
жахливу уманську різню. Французька назва Умані в цьому творі – Humane, що походить 
від польської – Human, виглядає спільнокореневою для таких слів, як 
humanisme (гуманізм), humaniste (гуманіст), humanité (людяність). Ці поняття цілком 
суперечать тому, що мало місце в цьому місті. Зараз назву Умані у французькій літературі 
прийнято подавати, користуючись українською та російською орфоепікою – Ouman. 

Щодо загальної кількості загиблих у період Коліївщини, автор не наважується 
визначити їхню кількість, наводячи лише їх максимальну і мінімальну відому йому 
кількість. Він вважає цифру в 200 000 убитих перебільшеною, а в 50 000 – применшеною. 
Тож істинна кількість жертв повстання, на його думку, мала б лежати десь між цими 
цифрами [16, p. 96]. 

Після того, як польська знать, перелякана Коліївщиною, почала сама просити 
царських чиновників про посилення російської військової присутності на сході Речі 
Посполитої для захисту своїх маєтків, як вважає де Рюльєр, так би мовити, «чорнова 
робота» гайдамаків була виконана й треба було придушувати їхнє повстання. Набувши 
загрозливих масштабів, воно могло б перекинутись уже й на землі самої Російської 
імперії, адже його активними учасниками були запорожці. 

Історик згадує, що значні російсько-козацькі військові контингенти були введені до 
Бара, Вінниці, Костянтинова, Хмільника та інших правобережних міст [16, p. 45]. 
Гайдамаччина, поза сумнівом, була вигідна Катерині ІІ. Опір і підтримку Барської 
конфедерації було в цілому подолано, а Правобережжя України опинилося під повним 
контролем росіян. Однак де Рюльєра вражає цинічність, з якою російська імператриця 
вчинила розправу над своїми недавніми союзниками, які в дійсності привели під її владу 
значний шмат Речі Посполитої. Історик зазначає, що царські генерали спільно з графом 
Францішеком-Ксаверієм Браницьким (1731–1819) в середині літа 1768 р. розпочали 
форсований наступ в Україні на розрізнені загони гайдамаків [16, p. 97-105]. Уряд 
Катерини ІІ не тільки покарав лідерів Коліївщини та її активних учасників, але й завдав 
потужного удару по Запоріжжю – найголовнішому осередку бунтівного руху в Україні. З 
роботи де Рюльєра випливає, що це також могло бути одним із завдань російської 
політики, пов’язаної з роздмухуванням гайдамаччини, щоб потім суттєво обмежити вплив 
Січі на українські справи. За інформацією історика, росіяни «хотіли весь час приборкати 
це ненависне розбійницьке товариство», тому вони відібрали в запорожців усе 
награбоване майно, вартість якого дослідник обчислює в 100 000 дукатів, дуже відчутно 
обмежили кількість січовиків, наказавши решті або оселятися на «Польській Україні», або 
«вступати на військову службу, подібно до російських козаків» [16, p. 108]. 

У цілому ставлячись негативно до гайдамаків, яких він сприймає відчайдушними та 
зухвалими головорізами, де Рюльєр, утім, з презирством ставиться до беззаконної 
розправи, вчиненої над ними польськими властями, яким полонені повстанці були видані 
росіянами. Це варварство жодним чином не прикрашало європейську націю, що 
претендувала на звання освіченої. Історик зазначає, коли бранці були видані Браницькому, 
«той наказав повісити більшість військових, з яких зберіг лише 800, щоб використовувати 
для публічних робіт. Половина них була доставлена до Львова, де коронний трибунал 
розпочав свій процес. Однак з Варшави було отримано наказ припинити допити, спалити 



всі справи та стратити всіх полонених, не провівши навіть більш-менш повного розгляду. 
Їх усіх було віддано катам, без розбору, як худобу» [16, p. 108–109].  

Особливої уваги вартий у праці де Рюльєра Балтський інцидент у липні 1768 р., 
відповідальність за який він більшою мірою покладає на місцеве турецьке керівництво. У 
трактуванні історика, події в Балті були спровоковані управителем міста Якуб-агою, який, 
будучи прихильником Кирим-Гірея та Барської конфедерації, прагнув інспірувати нову 
війну між турками та росіянами. Саме цей чиновник вступив у змову з польськими 
конфедератами, які, напавши на з’єднання козаків і росіян, привели його до Балти, де ті 
вчинили погром. Утім, як свідчить де Рюльєр, місцевий турецький градоначальник ще 
більше посилив збитки від цього нападу: «Кажуть, що Якуб-ага сам власноруч перебив 
тут багатьох й особисто наказав підпалити місто» [16, p. 108–109]. А згодом саме цей 
чиновник відправив до Константинополя роздутий звіт про злочини росіян у його місті 
проти мусульманського населення. Вочевидь, тут ідеться про відплатні розправи турків, 
татар і поляків стосовно місцевого православного населення. Як відомо, власне інцидент у 
Балті призвів до розпалювання російсько-турецької війни. 

Не забуває автор відмітити і роль своєї держави у підбурюванні султанського уряду 
до виступу проти Росії. Так, він згадує, що саме посол Людовіка ХV домігся повернення 
Якуб-аги до Балти напередодні даного конфлікту, після того, як той потрапив за ґрати 
через якусь провину перед султаном. Цей факт наводиться також і в спогадах 
французького консула в Кримському ханстві барона Франсуа де Тотта (1733–1793) [20, 
p. 213]. До слова, кілька разів де Рюльєр наголошує на важливій участі останнього в 
російсько-турецькому протистоянні. Саме де Тотт, по суті, перетворився на радника 
султана Мустафи ІІІ з міжнародних і військових питань, а будучи призначеним консулом 
у Кримському ханстві 1767 р., сприяв поверненню на престол Кирим-Гірея та входив до 
його найближчого оточення [16, p. 107, 135, 511–517]. Пізніше де Тотт досить докладно 
описав свою діяльність у Туреччині та Криму у мемуарах [20; 21]. 

Розглядаючи запорожців, як сліпе знаряддя в руках царедворців Катерини ІІ, 
де Рюльєр зазначає, що цілком логічно саме їм у Балтському інциденті було відведено 
роль своєрідного «цапа-відбувайла»: «Катерина наказала схопити живцем двісті 
запорожців і видати їх туркам для помсти. Вона наказала також відправити до 
Константинополя копію, фальшиву чи справжню, звіту, зробленого командиром її військ, 
у якому той вибачався за спалення Балти через незнання кордонів. Усі російські війська, 
що перебували у Польщі, отримали заборону під страхом смертної кари наближатися до 
османських кордонів» [16, p. 113]. 

Незважаючи на явні кроки російського двору до примирення, величезна Османська 
імперія прийшла в рух, готуючись до війни. В епіцентрі збройного протистояння двох 
наддержав, докладно описаного істориком, опинилася переважно саме територія сучасної 
України. У роботі де Рюльєра відображені такі події цього конфлікту, як походи Кирим-
Гірея до України, бойові операції росіян проти турків і татар під Жванцем, Хотином, у 
Криму та Бесарабії. Зазначене успішне керівництво армією російськими полководцями, 
зокрема Суворовим. Описано бойові операції конфедератів під Окопами, Підгайцями, 
Галичем, Самбором тощо. Багато уваги приділено розподілу польських володінь між 
Австрією, Прусією та Росією. Зокрема, де Рюльєр згадує про вступ австрійських військ 
1772 р. до «Червоної Русі, Белзького воєводства та частини Волині» [17, p. 252–255].  

Несподівану смерть Кирим-Гірея в розпал підготовки нового турецько-татарського 
наступу на Україну, за офіційною версією від раптової хвороби, де Рюльєр розглядає в 
контексті російської зацікавленості в загибелі цього правителя. Посилаючись на свідчення 
де Тотта, котрий перебував тоді у ставці кримського хана, історик погоджується з його 
припущенням, що смерть Кирим-Гірея була викликана дією отрути [16, p. 135]. 

Цікаво зазначити, що серед лідерів Барської конфедерації де Рюльєр насамперед 
виокремлює Юзефа Саву-Цалінського (Sava) (бл. 1736–1771), сина легендарного 
козацького ватажка Сави Чалого (?–1741). Французький автор вказує, що Сава-Цалінський 



мав козацьке коріння, міг ображатися на Річ Посполиту за своє безправ’я, проте вважав її 
своєю батьківщиною, тому рішуче став на її захист, воюючи з гайдамаками та 
росіянами [16, p. 199–200].  

Свідчення де Рюльєра дозволяють нам краще зрозуміти картини Коліївщини, 
передані пером сучасника. Звичайно, де Рюльєр був далеко не єдиним серед французьких 
авторів, хто став безпосереднім очевидцем та певною мірою учасником кардинальних 
геополітичних змін на сході Європи, які безпосередньо були пов’язані з долею України.  

Великий інтерес серед праць французьких сучасників, що торкаються розгляду 
Коліївщини, має твір П’єра Жубера «Історія революцій у Польщі від смерті Августа ІІІ до 
1775 р.», виданий одразу після свого написання 1775 р. На жаль, про його автора майже 
нічого невідомо. Знаємо лише, що він належав до духовного стану, був абатом, 1770–1780-х 
рр. відзначився також низкою релігійно-філософських праць. Вочевидь, він походив з 
відомого у Франції роду Жубер, серед представників якого можна згадати Жубера-
Сирійського (бл. 1110–1177) – великого магістра ордену госпітальєрів: Лорана Жубера (1529–
1583) – талановитого лікаря; Ніколя Жубера – придворного блазня Генріха ІV; Жана-Франсуа 
Жубера (?-1727) – полководця та ін.  

Його «Історія революцій у Польщі» цікава насамперед тим, що на підставі документів і 
свідчень очевидців висвітлює діяльність козаків і гайдамаків на українських теренах Речі 
Посполитої, розглядає бойові дії, у яких брали участь українці, росіяни, поляки, татари, турки, 
литовці, білоруси, австрійці і навіть французи (на боці барських конфедератів). Як фаховий 
дослідник Жубер зосереджується на аналізі передумов тієї великої війни (1768–1774), до якої 
були більше чи менше втягнуті всі держави Європи. Він детально вивчає проблему польських 
дисидентів, яка стала приводом для розпалювання цього конфлікту. Перший том його 
двотомної праці присвячено аналізу саме подій 1763–1767 рр. І хоча він був католицьким 
священиком, автор зі співчуттям поставився до пригнічення прав некатоликів у Речі 
Посполитій, насамперед православних («грецьких схизматиків»), що й зумовило потужний 
вибух народного невдоволення у вигляді гайдамацького повстання. Його симпатії цілком на 
боці народу, який змушений тримати на собі всю тяжкість соціальної несправедливості та є 
заручником політичних маніпуляцій правлячої верхівки. Історик простежує на конкретних 
фактах і документах, як від моменту сходження за російської протекції на трон Станіслава 
Понятовського уряд Катерини ІІ, заручившись підтримкою Прусії, постійно педалював 
проблему дисидентів у Польщі. 

Ще цікавіший другий том «Історії революцій у Польщі», де автор подає події 1768–1774 
рр., тобто Коліївщини, війни росіян проти турків і конфедератів і розчленування Речі 
Посполитої. Не виправдовуючи жорстокість гайдамаків стостовно католиків, уніатів і юдеїв і 
наводячи приклади їхніх кривавих розправ, Жубер з розумінням ставиться до мотивів дій 
повстанців: «Використання насильства як засобу для приборкання безладів, лише посилювало 
їх замість того, щоб припинити. Православні України (les Grecs non unis de l’Ukraine) та 
Київщини, які втомилися терпіти польське ярмо, повстали проти католицького духовенства та 
євреїв через надмірні побори, які перші й другі від них вимагали. Особливо євреї, які взяли в 
аренду майже всю країну й тиранили всіх її мешканців, стягуючи податки. Ці заколотники, 
кількість яких перевищила 20 000, уже розорили багато староств з їхніми містами та селами. 
Повстання в Україні ставало щодня все загрозливішим, як зазвичай і відбувається в усіх тих 
державах, де певні релігії спочатку пригнічуються, а потім визнаються й прагнуть зрівнятися 
з панівною, чи ж навіть знищити її. Селяни цього регіону спустошували, палили, грабували, 
вбивали всіх, кого зустрічали. Вони зганяли свою лють на римському духовенстві та євреях, 
яких розглядали, як своїх смертельних ворогів» [10, p. 29]. Дослідник зауважує, що намагання 
потопити повстання в крові, не тільки призводило до його поширення, викликаючи все 
більше народні симпатії до гайдамаків, але й показувало розгубленість і нерозважливість 
уряду, його нездатність до контролю за ситуацією та наростання тотальної кризи польської 
державності, що, звичайно, було на руку росіянам. Жубер зазначає, що замість того, щоб 
намагатися заспокоїти населення України, поляки ще більше своїми діями підштовхували 



його до боротьби та прагнень перейти під російську протекцію. Важливу підтримку 
повстанцям надали «польські козаки», які перебували на службі магнатів, а згодом майже 
повністю влилися до складу російських військ. Серед яскравих фактів цієї війни дослідник 
згадує спалення гайдамаками Лисянки, напад на Балту, страти учасників повстання у 
Варшаві, Львові та Кам’янці. Історик вказує, що в окремих випадках до дій заколотників 
приєднувалися навіть і представники дрібної шляхти [10, p. 42]. 

На відміну від більшості французів Жубер не співчуває барським конфедератам, 
вважаючи їх головними винуватцями нестабільності у державі, що призвела, зрештою, до її 
ще більшого занепаду та розчленування. Їхнє звернення за допомогою до турків і татар він 
розцінює, як згубне для Польщі. Водночас він уважно розглядає дії конфедерації на Волині, 
Галичині та Поділлі. 

Досить багато місця відведено походу військ хана Кирим-Гірея (Kerim-Guerag) на 
Україну взимку 1768–1769 рр. Жубер відзначає зіткнення кримців з російськими регулярними 
та козацькими частинами у Калинівці (Kalinowka) поблизу фортеці Святої 
Єлизавети (сучасного Кіровограда), Цибулеві (Zibulef), Бахмуті (Bachmut), а також неподалік 
«містечка Гола Кам’янка (le Bourg Golayakamenka) на Бористені» (нині у складі лівобережної 
частини Дніпропетровська). Автор схвально оцінює продуману організацію оборони краю 
генералом Олександром Степановичем Ісаковим (? – бл. 1770), комендантом фортеці Святої 
Єлизавети. Наголошує він також і на вмілих діях щодо відбиття татарської агресії генерала 
Аврама Івановича Романіуса (? – бл. 1798), який здійснював захист Лівобережжя [10, p. 78–
79]. Цікаво зазначити, що згадка Жубера про оминання татарами земель 
запорожців (Saporogi) підтверджує тезу де Тотта про першопочатковий нейтралітет Січі в 
цьому конфлікті [20, p. 263]. 

Сумним наслідком цього кривавого протистояння в Україні стало цілковите 
спустошення краю. Жубер пише: «Козаки Січі (les Cosaques de Siot) та гайдамаки, їхні 
компаньйони, знову почали спустошувати Україну й робити свої набіги до Брацлавської 
округи. Польська Русь, Волинь, Україна, Поділля та багато інших областей були так розорені 
конфедератами, уведенням людей і худоби через близькість до турецьких кордонів, що землі 
не родили більше нічого, крім будяків і терену» [10, p. 88]. 

Історик постійно наголошує на важливій участі українських козаків і в боях з 
конфедератами, зокрема, у складі військ російського воєначальника Івана Григоровича 
Древіца (?-1783) [10, p. 80, 82–84, 194].  

Цікаво зазначити, що, довівши виклад подій до початку 1775 р., тобто актуального йому 
моменту, автор зупиняється на проблемі подальшого існування Січі, яка після приєднання до 
Росії Північного Причорномор’я та фактичного встановлення російського контролю за 
Кримським ханством, втратила своє стратегічне значення. Він розуміє невигідність існування 
для царського уряду в Україні цього осередку свободи та бунтарства й відмічає факти 
непокори російському командуванню з боку запорожців, що мали місце в роки останньої 
війни. Саме тому в інтересах царизму було б знищити Запоріжжя одразу після завершення 
бойових дій з турками як окрему автономну одиницю. Проте Жубер вважає, що прагматична 
Катерина ІІ поки що не наважиться на такий радикальний крок, зважаючи на те, що це могло 
б призвести до виникнення тяжкої козацько-російської війни, а це б заважало Росії, оскільки 
«козаки дуже сміливі, хоча й погано дисципліновані. Найменша війна з ними викликає велике 
виснаження, вимагає великого зосередження військ і часто робить даремними 
найрозважливіші та найпродуманіші маневри» [10, p. 295]. Щоб зробити для французького 
читача зрозумілішою складну ситуацію із Запоріжжям, Жубер порівнює запорозьких козаків з 
корсиканцями, які нещодавно були підкорені французьким урядом і постійно повставали 
проти загарбників, борючись за свободу свого острова. 

Подальший розвиток подій довів, що, правильно оцінюючи царську політику щодо Січі, 
історик все ж таки помилився у своєму передбаченні щодо долі Запоріжжя. Коли він 
завершував свою книгу Січ була ще реальністю, коли його твір побачив світ, вона вже стала 



історією. Ліквідація Запоріжжя стала останнім нищівним ударом самодержавства по 
залишках української автономії. 

Як фаховий дослідник минулого, Жубер не лише спирається у своїх свідченнях на 
документи та свідчення очевидців, але й відводить майже половину обсягу своїх творів під 
наведення цих джерел. Це листування між монархами та впливовими високопосадовцями, 
дипломатична кореспонденція, постанови, накази, маніфести та декларації всіх зацікавлених 
сторін тощо. Серед найцікавіших документів, наведених ним, що безпосередньо стосуються 
долі України, можна згадати текст промови Георгія Кониського (1717–1795), «грецького 
єпископа Білорусії» (Georges Konisky, Éveque Grec de la Russie Blanche), виголошеної перед 
королем 26 серпня 1765 р. Як відомо, ця блискуча промова, спрямована на захист прав 
православного населення Речі Посполитої, викликала резонанс і була відразу передрукована 
багатьма європейськими газетами [8; 9, p. 333-338]. Доволі цікавим документом є «Маніфест 
польських козаків», створений у Вінниці, у якому козаки Брацлавщини та Київщини 
заявляють про свою підтримку дій царських військ й оголошують про свою боротьбу з 
конфедератами й татарами [10, p. 363–365]. Загалом серед десятків документів, 
опублікованих в «Історії революцій у Польщі», переважна більшість тією чи іншою мірою 
торкається саме України. У цілому слід визнати, що праця Жубера має не тільки яскраво 
виражений аналітичний компонент, але й містить цінні джерельні зібрання, які стали 
базою для подальших історичних досліджень подій в Україні в останній третині ХVІІІ ст. 

Згадуючи свідчення французьких сучасників, окремо слід виділити такий твір, як 
«Історія війни між Росією та Туреччиною та особливо кампанії 1769 р.» військового 
історика та теоретика Луї-Фелікса Гінемана де Кераліо (1731–1793), опублікований 
1773 р. У цій праці автор аналізує події російсько-турецької війни 1768–1774 рр., 
порівнюючи її з попередньою війною, що відбулася між Російською імперією та 
Оттоманською Портою 1735–1739 рр.  

Кераліо уважно відстежував перебіг нової російсько-турецької війни, що 
розпочалася 1768 р., і присвятив цьому конфлікту велику розвідку, що була опублікована 
ще до його завершення [11]. Докладну та вичерпну інформацію він регулярно отримував 
від свого друга князя Дмитра Олексійовича Голіцина (1734–1803). Цей урядовець відомий 
тим, що, перебуваючи на посаді російського посла в Парижі, а згодом у Гаазі, підтримував 
дружні стосунки з Вольтером, Дідро, д’Аламбером та іншими відомими діячами 
французького Просвітництва. Саме Голіцин вів переговори з енциклопедистами про 
перенесення їхнього видання до Росії. Завдяки його зусиллям була придбана бібліотека 
Дідро, а сам він призначений її довічним хранителем, і залучений скульптор Фальконе для 
роботи над відомим «Мідним вершником». По суті, «Історія війни між Росією та 
Туреччиною та особливо кампанії 1769 р.», видана 1773 р., є спільною працею Кераліо та 
Голіцина. Тому не зовсім дивно, що місцем її виходу у світ значиться Петербург [11]. 
«Історія останньої війни між росіянами та турками», надрукована в 1777 р. в Парижі, є 
лише дещо оновленим варіантом попереднього твору [12; 13]. 

На відміну від багатьох своїх земляків-сучасників, переважно налаштованих вороже 
до Росії та прихильніших до Османської імперії й Барської конфедерації (наприклад, 
Руссо, Маблі та ін.), Кераліо виявляє навпаки симпатію саме до політики Катерини ІІ, не 
упускаючи нагоди поглузувати зі сліпого патріотизму конфедератів, який призвів власну 
країну до спустошення, і бездарності турецького військового керівництва. Це пояснюється 
як його повагою до вмілого керівництва ходом воєнної кампанії з боку переможних 
царських полководців на фоні недоліків і прорахунків турків і конфедератів, що не могло 
не імпонувати автору як фаховому військовому, так і, з другого боку, особистою приязню 
француза до Росії, значною мірою пов’язаною з дружніми почуттями до князя Голіцина, 
який був і його головним інформатором. 

Хоча бойові дії точилися, зокрема, у Бесарабії, Валахії та на Кавказі, головним 
центром війни були терени сучасної України. Кераліо чітко доводить, що основним 
спонукальним мотивом, який підштовхнув султанський двір до оголошення війни Росії, 



було посилення російської присутності в Речі Посполитій, насамперед на Правобережжі, 
фактичний контроль польської політики з Петербурга, зміцнення російських позицій у 
колишній Гетьманщині. Використовуючи проблему дисидентів і внутрішні негаразди Речі 
Посполитої, уряд Катерини ІІ все активніше впливав на державну діяльність Станіслава ІІ 
Понятовського, цілком і повністю залежного від Петербурга, у дійсності перетворивши 
його державу на російського сателіта. Кераліо яскраво показує, хоча й у дещо 
утрируваному вигляді, що приводом до турецького виступу проти Росії стала діяльність 
барських конфедератів і гайдамацьке повстання на Правобережній Україні: «Генеральна 
конфедерація, що зібралась в Барі, щоб уникнути пильнування росіян і варшавського 
двору, накликала війну на цю країну. Гайдамаки та запорозькі козаки (les haidamaques et 
les cosaques Zaporoski), піддані імператриці – люд варварський, який жив лише з розбою, 
розпочав війну не тільки з конфедератами. Під гаслом захисту грецької релігії, вони 
розорили польські провінції між Дніпром і Дністром. Вони вдерлися навіть до земель 
Оттоманської Порти та вчинили там численні безчинства. Один російський загін, 
переслідуючи кількох утікачів, увійшов на турецьку територію в Балті, маленькому 
татарському місті, поблизу кордонів Новоросії (la Nouvelle Russie). Російська імператриця 
наказала суворо покарати призвідників цих безладів і доручила своєму послу в 
Константинополі засвідчити Великому Правителю [так французи іменували турецького 
султана – Є. Л.] свої співчуття з приводу цієї прикрої події. Однак мусульманська кров 
скипіла: цей акт ворожості підштовхнув Порту до війни» [12, p. 34–35].  

У цьому фрагменті чітко можна побачити залежність Кераліо від російських джерел. 
Діяльність конфедератів він оцінює, як безглузду та непродуману, гайдамаки та запорожці 
подаються ним, як суто розбійники та волоцюги. Натомість схвальної оцінки варта 
виважена політика цариці. Також слід зауважити, що, будучи переконаним монархістом, 
автор ставився негативно до будь-яких проявів непокори владі, яку він вважав законною 
та Богом визначеною. 

У вибуху гайдамацького повстання історик бачив тільки обурення черні, жодним 
чином не пов’язане з царською політикою. Спираючись на російські джерела, він 
спростовував популярне в Європі твердження про причетність урядовців Катерини ІІ до 
збурення православного населення на сході Речі Посполитої. Так, згадуючи про 
впевненість гайдамаків, що вони виконують волю імператриці, Кераліо відкидає будь-яку 
причетність російської влади до їхнього повстання: «Деякі з їхніх ватажків навіть 
стверджували, що мають писані грамоти, які, як вони переконували, були видані їм 
росіянами й дозволяли їм грабувати католиків. Однак росіяни відновили тут 
справедливість…» [12, p. 72]. 

У подальшому історик буде неодноразово торкатися питань гайдамацького спалаху, 
згадуючи про повстанців, як про одну із суттєвих збройних сил на початковому етапі 
війни. Воюючи партизанськими методами, вони змушували поляків і росіян відволікати 
значні збройні сили для придушення їхніх виступів. Кераліо навіть висловлює своєрідну 
похвалу тактиці гайдамаків, порівнюючи її з діяльністю османів: «Зрештою, це військо, 
сформоване із селян і слуг, вело війну набагато краще продуману, ніж ту, яку вели 
турецькі генерали» [12, p. 86–87]. Така позитивна оцінка з боку професійного військового 
свідчить про його певну повагу до гайдамацтва як збройної сили, на яку треба зважати, 
хоча й не перекреслює його в цілому зневажливого ставлення до повстанців, як до 
бунтівників і грабіжників. 

Кераліо дуже детально розглядає перебіг бойових дій в Україні 1769 р. Він описує 
загальну диспозицію та воєнні завдання російських армій Олександра Михайловича 
Голіцина та «генерал-губернатора України» Петра Олександровича 
Румянцева (Romanzow, gouverneur général de l’Ukraine), повідомляє про стратегічні цілі 
турків і барських конфедератів [12, p. 43–50]. Кераліо докладно висвітлює розташування 
військових з’єднань, складів і шпиталів в українських містах, при цьому подаючи доволі 
правильну транскрипцію їхніх назв, незвичних для француза. Утім, у даному випадку цю 



заслугу слід віднести здебільшого на рахунок Дмитра Голіцина, який здійснював переклад 
російської документації для історика. 

Свідчення Кераліо дозволяють побачити, якою мірою Україна перетворилася на 
арену військових дій. Автор повідомляє про створення російських військових складів у 
Костянтинові (Constantinow), Бродах (Brodi), Калуші (Kalus), Кременці (Kréménez), Білій 
Церкві (Bélozerskiew), Слободищі (Slobodische), Дубні (Doubno), Острові (Ostrow), 
Фастові (Fastow), Полонному (Polonne), Меджибожі (Mendzibos), Бердичеві (Berdichew), 
Києві (Kiow). Автор згадує, що «генеральний шпиталь було засновано в Заславі (Saslaw) 
[сучасний Ізяслав – Є. Л.], а другий, менший, у Меджибожі, де була розташована також 
велика аптека. Тяжкохворі мали транспортуватися до Києва» [12, p. 64–66]. В «Історії 
останньої війни між росіянами та турками» можна також знайти повідомлення про 
перебування генеральної ставки Голіцина в Станіславі (Stanislavow), Язлівці (Jaslovits), 
Ярмолинцях (Jarmolints) та Княгинині (Kniaghina), про розквартирування російських 
військ у Барі (Bar), Деражні (Dérachnia), Хмільнику (Schmélinsk) та Літині (Litin), про 
бойові дії конфедератів під Жовквою (Joulkva), Кристонополем (Christianopol), 
Яновом (Janov), Мостиською (Mostiki), Золочевом (Slotchev), Сокалем (Sokol), 
Надвірною (Nadvorni), Оликою (Olika), Коднею (Kodna), Окопами (Okopi), 
Самбором (Sambor). 

Але, звичайно, основним об’єктом дослідження Кераліо було турецько-російське 
протистояння. Він вказує, що головною стратегічною метою наступу султанських військ 
був похід через Кам’янець-Подільський у напрямку Києва, сприяти чому мав кримський 
хан, розорюючи своїми ордами землі України та відволікаючи на себе російські сили. У 
подальшому турецький план зазнав певних коректив і, «спаливши польські містечка 
Чечельник (Tchéchelnik), Вербку (Verbka) та Луги (Louga), перерізавши частину 
мешканців, а решту забравши із собою, турки отаборилися навколо, маючи намір, 
дочекавшись тут підкріплень, перейти Буг і проникнути через Уманщину (Oumanchina) до 
Новоросії» [12, p. 105]. Проте й цей претензійний план було зірвано вміло організованим 
російським наступом на Хотин (Kotchim). Саме навколо цього міста розгорнулися 
найважливіші події тогорічної кампанії. Кераліо згадує про локальні бої під 
Долинянами (Dolinani), Бочківцями (Bachkivzi), Жванцем (Schvaniets, Jvanets), 
Чорнокозинцями (Tchernokosnitsa), Могильовом (Mohilov), Томашполем (Tamaspol), 
Дмитрашківкою (Dmitrachkovski), Кісницею (Kisnitse), Китайгородом (Kitaigorod), 
Бершаддю (Berchade), які завершились успіхом російських військ і сприяли оволодінню 
ними Хотином і подальшому розгортанню російського наступу на південь. 

При розгляді всіх цих військових дій кидається у вічі доволі незначне відображення 
участі українського козацтва порівняно з попередньою війною, де козаки, хоча й були 
підлеглими царських воєначальників, усе ж таки могли розглядатися певною мірою як 
партнери росіян. Згадки про козаків містяться лише інколи, а самі вони відіграють тепер 
радше роль нечисленних, другорядних, допоміжних загонів. Без будь-якої конкретизації 
автор просто повідомляє про участь українських козаків у боях під Хотином. Серед 
навизначніших акцій, у яких вони взяли участь, згідно з описом Кераліо, можна згадати 
розгром великого загону конфедератів у битві під Ломазами (15 вересня 1769 р.) та 
успішний похід до Валахії в листопаді 1769 р. під проводом підполковника Назара 
Олександровича Каразіна, батька відомого громадського та культурного діяча, коли 
зухвалим наскоком було захоплено Бухарест і взято в полон валаського господаря 
Григорія ІІІ Гіку (Grégoire Hiko) [12, p. 194–196]. Власне кажучи, і перша з названих акцій 
мала неабияке значення для перебігу бойових дій, оскільки саме в ній загинув Францішек-
Ксаверій Пулавський (1743–1769) – один з лідерів Барської конфедерації. Історик пише 
про це так: «Полковник Ренне [Карл Іванович Ренне (1720-ті – 1786) – Є. Л.], зустрівши 
дві з половиною тисячі поляків під проводом маршала Пулавського, наказав атакувати їх 
трьома ескадронами карабінерів і півсотнею козаків. Вони вбили п’ятсот вояків, серед 
яких був і маршал, забрали триста полонених і захопили весь обоз, зокрема три бронзові 



гармати для трифунтових ядер, і втратили тільки двадцять коней, чотирьох карабінерів та 
одного козака» [12, P. 194–195].  

Але участь козаків у цих звитягах нівелюється іншими повідомленнями Кераліо, де 
вони постають у менш привабливому світлі. Вище вже зазначалося про участь козаків, 
переважно запорожців, у гайдамацькому русі. Маючи негативне ставлення до гайдамаків і 
вважаючи їх лише грабіжниками та головорізами, подібну оцінку автор давав і 
запорозьким козакам, які, як відомо, були розігнані урядом Катерини ІІ відразу після 
завершення війни, а Січ ліквідовано. Навіть ті, так звані «російські козаки», які зберігали 
лояльність до самодержавної влади й перебували у складі царських військ, часто при 
зустрічі з гайдамаками надавали останнім підтримку, а то й переходили на їхній бік. 
Кераліо відмічав: «Гайдамаки, кількість яких щодня збільшувалася, грабували, крали, 
різали, забороняли жителям продавати фураж і збіжжя росіянам. Вони без перестанку 
турбували їхні загони, забирали із собою російських козаків, якщо знаходили їх поодинці 
чи в малій кількості, знущалися над ними, забирали в них порох, свинець, зброю. Вони 
навіть убили деяких і забрали багато возів, навантажених їжею та фуражем» [12, p. 86]. 

Падіння ролі козаків у збройних протистояннях російсько-турецької війни було 
напряму пов’язане і з істотним скороченням їхньої чисельності. Так, за даними Кераліо, в 
армії Голіцина перебувало лише 3 000 українських козаків, а в армії Румянцева – 6 000. 
Водночас, подаючи списки регулярних військ у цих двох арміях, історик вказує полки, які, 
безумовно, ще нещодавно мали козацький характер. Маються на увазі Охтирський, 
Харківський, Острогозький, Ізюмський, Сумський, Бахмутський, Дніпровський, 
Донецький гусарські полки [13, p. 162, 169]. Якщо під час війни 1735–1739 рр. українські 
козаки становили подекуди від третини до половини всіх царських військ, тепер їхня 
кількість була вже не такою значною порівняно з регулярною армією й становила близько 
десятої частини. У дійсності відбулося поглинання українського козацтва збройними 
силами імперії. Можна також згадати і про інкорпорацію козацької еліти до верхівки 
царської армії. Наприклад, Кераліо дає високу оцінку тактичній майстерності полковника 
Івана Васильовича Гудовича (1741–1820) (Goudovitch), який був сином генерального 
підскарбія і виокремився в боях з поляками й турками [12, p. 153]. Цікаво відмітити, що 
поміж російських полководців, що прославились у роки цієї війни, французький історик 
кілька разів згадує і генерал-майора Потьомкіна, зірка якого яскраво засвітилася на 
політичному небосхилі Російської імперії саме тоді і незабаром привертатиме значну 
увагу європейських дворів [12, p. 146, 150, 166]. 

Великим позитивом праці Кераліо є наведення тих джерел, які були ним використані 
при написанні свого твору. Насправді весь другий том його роботи та значна частина 
першого містять тексти тих документів, на основі яких дослідник і здійснив свою працю. 
Це російський генеральний план військової кампанії, узгоджений план дій турків і 
барських конфедератів, топографічний огляд театру бойових дій, диспозиція російських 
військ на початковому етапі війни, їх кількісний склад і список командування, тексти 
міждержавних угод між Річчю Посполитою та Росією, різноманітна документація, 
пов’язана з захистом прав дисидентів, приватне листування тощо. Кераліо також 
опублікував турецький і російський маніфести про оголошення війни, декларацію 
Катерини ІІ, звернену до всіх європейських дворів, про покладання всієї відповідальності 
за розв’язання війни на Оттоманську Порту, а також повідомлення анонімного 
французького агента з Константинополя про перебіг збройного протистояння. Багато 
документів, наведених істориком, мали безпосереднє походження зі ставки Голіцина (не 
варто забувати, що головним постачальником інформації Кераліо був родич цього 
російського полководця), зокрема, його маніфест до народу Речі Посполитої від 
14 березня 1769 р., журнал бойових дій за березень-вересень того року і т. п. 

Робота Кераліо прикметна тим, що вона презентує поступове витіснення з тогочасної 
воєнної авансцени українського козацтва, яке майже повністю втратить своє значення 
потужної військової сили вже до кінця поточного століття. Оскільки саме внаслідок 



переможних війн з Туреччиною Росія захопила все Північне Причорномор’я та Крим, 
дослідження цього французького історика мали значну популярність у Європі, бо 
ґрунтувалися на російських і турецьких джерелах інформації та значною мірою 
розкривали механізми розвитку російського просування на південь. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Отже, можна стверджувати, що в другій половині ХVІІІ ст. Франція 
намагалася продовжувати відігравати роль гегемона в Європі, протидіючи зростанню 
могутності Російської імперії. З цієї метою Версаль активно підтримував ті країни, які 
природно виступали (чи могли виступати!) суперниками чи противниками Росії, – 
Османська імперія, Кримське ханство та Річ Посполита. Саме тому в цих країнах 
французький уряд утворив розгалужену систему представництв і консульств. Цілком 
зрозуміло, що найбільші сподівання в Польщі уряд Людовика ХV, чоловіка Марії 
Лещинської, пов’язував з діяльністю Барської конфедерації як найбільшого опонента 
просуванню російської експансії на захід. Версальські очільники надавали конфедератам 
політичну, економічну та військову допомогу. Утім, за підтримки Австрії, яка була давнім 
противником Франції, «імперія царів» змогла не лише завдати поразки своїм давнім 
неприятелям, але й повністю усунути з політичної карти такі країни, як Річ Посполита та 
Кримське ханство, і значно послабити державу османів. Каталізатором значних 
геополітичних змін у Східній Європі стало велике повстання гайдамаків – Коліївщина, – 
яке певною мірою було інспіроване царським урядом під близьким для Правобережної 
України гаслом захисту православної віри. Однак, увівши свої війська до цих земель, 
царат негайно прийшов на допомогу польській шляхті, долучившись до придушення 
цього повстання. Коліївщина широко відображена не лише у вітчизняних джерелах, але й 
у свідченнях іноземців. Переважно це були спогади дипломатів, військових, чиновників, 
мандрівників, авантюристів, які відбивають значний масив документальних свідчень про 
події тієї доби. Тривалий час цей масив залишався не досить задіяним в українській 
історіографії. Нині є всі можливості для його всебічного та детального вивчення. 
Свідчення де Рюльєра, Жубера, Кераліо та інших сучасників є важливими джерелами з 
історії Коліївщини, які проливають додаткове світло на перебіг її подій і відбивають той 
резонанс, які вони мали в Європі. Безумовно, таке дослідження іноземних джерел 
дозволило б доповнити вже відомі явища нашого минулого, а можливо б відкрити й певні 
маловідомі чи невідомі його сторінки. 
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Luniak Y.М. French influence on the course of Koliyivshchyna in Ukraine. The article 
examines the acquaintance’s state of the French public with Ukraine in the middle of the XVIIIth 
century. The reasons for the interest of the French to the Ukrainian-Polish confrontation in 1768 
are analyzed. The main subject of the study is the events of Koliyivshchyna on the lands of Right-
Bank Ukraine and the French influence on the course of this uprising. The influence of the ideas 
of French enlighteners on the social and political situation in Poland is investigated. The facts of 
the direct participation of the French in hostilities on the side of the Bar Confederation are 
determined. The main attention is paid to the works of such authors as Claude Carloman de 
Rulhière, Pierre Joubert and Louis-Félix Guynement de Kéralio. 

In the second half of the eighteenth century France tried to continue to pursue a 
hegemonic policy in Europe, opposing the growth of the power of the Russian Empire. For this 
purpose Versailles actively supported the countries that naturally acted (or could have acted!) as 
rivals or opponents to Russia, such as the Ottoman Empire, the Crimean Khanate and the 
Commonwealth. That is why in those countries the French government established an extensive 
system of missions and consulates. It is clear that the greatest expectations in Poland of Louis 
XV, the husband of Maria Leszczyńska, were associated with the activities of the Bar 
Confederation as the largest opponent of the promotion of Russian expansion to the West. The 
Versailles leaders provided the Confederates with political, economic and military assistance. 
However, with the support of Austria, which was an ancient opponent to France, the "empire of 
the rulers" was able not only to defeat its old enemies, but also completely eliminate such 
countries as the Commonwealth and the Crimean Khanate from the political map and 
considerably weaken the Ottoman state. A catalyst for the large geopolitical changes in Eastern 
Europe was the great uprising of the Haydamaks – the Koliyivshchyna  – which was to some 
extent inspired by the tsarist government under the slogan, inherent with the Right-Bank 
Ukraine, to protect the Orthodox faith. 

Keywords: Koliyivshchyna, haidamakas, Ukraine, Polish-Lithuanian Commonwealth, 
France. 

 



Луняк Е.Н. Французское влияние на ход Колиивщины в Украине. В статье 
рассмотрено состояние ознакомления французской общественности с Украиной в 
середине ХVIII в., Проанализированы причины интереса французов к украинско-польскому 
противостоянию в 1768 г. Главным предметом исследования являются события 
Колиивщины на землях Правобережной Украины и французское влияние на ход этого 
восстания. Исследуется влияние идей французских просветителей на общественно-
политическую ситуацию в Польше. Определяются факты непосредственного участия 
французов в боевых действиях на стороне Барской конфедерации. Основное внимание 
уделено работам таких авторов как Клод-Карломан де Рюльер, Пьер Жубер и Луи-
Феликс Гинеман де Кералио. 

Ключевые слова: Колиивщина, гайдамаки, Украина, Речь Посполитая, Франция. 
 

 


