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Унаслідок другого поділу Польщі (1793 р.) до складу Російської
імперії ввійшли землі на правобережжі Дніпра, з – поміж них Волинь і
Поділля, переважну більшість населення яких становили українці. На
цей момент головними ознаками відмінності українців від домінуючої
в політичному розумінні частини суспільності Правобережжя, яку
становила польська або ополячена українська шляхта, вважалися
приналежність до простолюду (переважно до селянського стану),
уживання мови останнього, а також – віровизнання православного або
греко-католицького обрядів. Цю об’єктивну ситуацію влучно
схарактеризував дослідник українсько-польських стосунків Михайло
Демкович-Добрянський: “Упродовж 18-го сторіччя точка тяжноти
Польської держави пересунулась остаточно на схід. Українські землі –
Галичина, Волинь, Поділля аж до Києва – стали головною базою цієї
держави, а разом з тим і базою матеріального добробуту і політичного
значення польської провідної верстви, шляхти. Упродовж 18-го
сторіччя український народ був зведений на становище етнографічної
маси, рештки української шляхти зіпхнуто на рівень закріпачених
селян, вони різнились від селян хіба що тим, що не робили панщини.
Єдина українська організація – уніатська Церква, позбавлена маєтків і



можливості освіти духовенства, не становила ніякої політичної
сили. На переломі 18-го і 19-го сторіч могло справді здаватись, що
українську проблему поховано на теренах давньої Речі

Посполитої” [1]. Встановлення влади Росії у Правобережній
Україні спричинилося, з одного боку, до усунення польської верхівки
від управління краєм і, з іншого - до активного залучення тутешнього
населення до російського цивілізаційного простору. Одним з проявів
цієї нової ситуації було доцільне нищення урядом Греко-Католицької
Церкви і примусове підпорядкування її вірних російській Православній
Церкві. Так царат намагався створити в нещодавно приєднаних землях
соціальну опору для свого правління, яка б допомагала обмежувати
бунтівну польську шляхту.

Ці наміри російських властей були очевидними для діячів
польського патріотичного руху, які вбачали чи не єдиний шанс на
відбудову Польщі в конфліктах, які існували між державами, що її
поділили, та революційною Францією. Відтак уже 1795 р. в поданому
урядові Французької республіки меморандумові щодо відбудови
Польщі група емігрантів на чолі з Францішком Дмоховським і
Денисом Мнєвським наголошувала на можливості підбурити до
повстання супроти Росії не лишень польську шляхту, але й українське
населення Правобережжя, яке зазнало ґвалтівного навернення в
ортодоксальне православ’я. За їхніми словами, “в усіх землях, які було
захоплено Росією, повсюдно впроваджується релігія грецького
неуніатського обряду, тих же попів, які не сприйняли її, було вигнано і,
до того часу поки вони не погодяться її заакцептувати, їм було
заборонено відправляти службу у якому б то не було храмі” (La religion
du rit grec non unie est déjà généralement introduite dans tous les pays
envahis par la Russie; ceux des popes qui ne l’ont pas acceptés sont bannis;
jusqu’au temps ou l’on cessa de les tolérer, il leur était sévèrement défendu
d’exercer leur culte dans une église quelconques) [2]. Замість тих греко-
католицьких священників, які відмовилися перейти до Православної
Церкви, у парафії Правобережжя нерідко скеровувалися російські
“батюшки”, які переважно не знали української мови і місцевої
специфіки, а відтак сприймалися парафіянами як чужинці, яких
прислали, щоб наглядати за ними. Утім, процес переведення греко-
католиків у православ’я не спричинив якихось масштабних виступів
протесту, оскільки російські власті досить вдало супроводжували свої
дії популярною серед селян риторикою про захист кріпаків-
православних від утисків з боку польських поміщиків-католиків.

Однак, на початку XIX ст., у добу наполеонівських війн, настрої
українських селян Правобережжя вочевидь зазнали певної



трансформації в бік неприйняття релігійної моделі, яку їм нав’язував
новий уряд. Однією з головних соціальних причин цього заперечення
став паралельний релігійним змінам процес посилення кріпосного
гніту. Крім того, від липня 1807 р. становище селян-кріпаків у
підросійській частині колишньої Речі Посполитої різко контрастувало
із ситуацією звільненого від особистої залежності селянства у
створеному Наполеоном за умовами Тильзітського миру
Варшавському герцогстві. Відтак, уже 1807 р. члени польської
Урядової комісії у своєму меморандумі Наполеонові відзначали, що
росіяни “зовсім не можуть розраховувати на любов [з боку]
простолюду”. За їхніми словами, “найбільша частина цього
простолюду, яка колись сповідувала греко-католицьку релігію, а
сьогодні є схизматизованою урядом, почувається не лишень
обманутою у своїх очікуваннях кращої долі (це та приманка,  що її
постійно пропонували їм росіяни), але й відданими у ще тяжче
рабство” [10; 12].

Кількома роками пізніше, котрийсь польський шляхтич з
Немирова писав у своєму донесені, що з ним ознайомився міністр
закордонних справ Франції, що “це саме клас селян, який чи не
найпалкіше прагне хоч-якої зміни свого становища, бо примушені до
сплати податків, [стогнучи] під жахливим ярмом рабства, вони
прагнуть до свободи, якої вже зазнали їхні співвітчизники

(у Варшавському герцогстві. – В.А.)”. Цей агент додав
особисто почуті ним “розважання селян стосовно того, що їх карає Бог
за те, що вони забули релігію своїх предків, адже від часу свого
зречення [від останньої] вони не мали жодного щасливого
року: голод, війна, хвороби спустошували їхній край, який був колись
такий родючий” (C’est la classe des paysans qui désire le plus ardemment
un changement quelconque. Surchargés d’impôts exorbitants, gémissants
dans le dur esclavage, ils soupirent auprès la liberté dont jouissent leurs
compatriotes.
J’ai même entendu raisonner des paysans qu’ils sont punis par Dieu d’avoir
quitté la religion de leurs ancêtres, prouvant que depuis leur abjuration 1ls
n’ont eu aucune année heureuse: la famine, la guerre, les maladies ont
ravagés ce pays jadis si fertile) [5]. Посланий наприкінці вересня 1812 р.
з Бродів у Тернопільський край і Волинь для збору інформації
стосовно рухів російських військ та настроїв місцевого населення
агент-розвідник повідомляв, що “селяни дуже схильні скинути ярмо
росіян, які гнітять їх найрізноманітнішими способами” (Les paysans se
trouvent très poster à secouer le joug des Russes qui les oppriment de toutes
les manières) [4].



Посилаючись на “гідного довіри свідка” (un témoigne digne de
foi), дивізійний генерал Міхал Сокольницький, який на початку

1812 р. уклав за дорученням французького уряду низку
меморандумів стосовно способів знищити могутність Росії, навів
прикметний приклад неприязні щодо російських властей з боку
волинських селян і, водночас, їхньої пошани щодо Наполеона. За його
словами, коли під час війни 1806–1807 рр. із Францією духовенство
Російської імперії було зобов’язане наказом імператора Олександра I
виголошення анафеми Наполеонові як “Антихристові” та “Дияволові”,
“колишні уніатські попи відмовилися поширювати цю нову доктрину,
але московські попи заповзялися довести її до селян, щоб залучити
останніх до підтримки загальних заходів [уряду щодо війни]”. Однак
селяни, які ненавиділи парохів, що були нав’язані їм властями, не
боялися після оголошення анафеми Наполеонові гукати “московським
попам”, що “бажають, щоб цей Диявол якнайшвидше забрав вас з
нашої землі,  щоб ваші дурниці не відвернули нас від раю” (Au temps
de la dernière guerre contre les Russes, au commencement de 1807,
l’empereur Alexandre avait fait publier et afficher une proclamation dans
laquelle on désignait en toutes lettres Napoléon comme un Antéchrist,
comme un possédé, un démon etc., etc. Tous les anciens popes unis se
refusèrent à rependre cette nouvelle doctrine, mais les popes moscovites se
hâtèrent d’en tirer parti pour porter les paysans à des mouvements
généreux; ils s’en trouve un grande nombre parmi ces derniers qui furent
assez hardis de dire publiquement à l’église comme au cabaret: “…Nous
croyons que ce Diable-là vous chassera plutôt
de notre terre que vous ne nous menacerez en paradis avec vos bêtises”) [6].

Згідно з твердженням іншого інформатора французького уряду,
волинського поміщика Г. Коллонтая, у Росії селяни відмовлялися
вірити оповідям про те, що Бонапарт є “Антихристом” саме тому,  що
сподівались отримати з його рук визволення “від найтяжчого рабства,
в якому вони перебували”, а відтак охоче приєдналися б до звитяжної
французької армії. Г. Коллонтай був переконаний, що всупереч
пропаганді Російської православної Церкви, селяни “вірили в
надприродну і божественну сутність” французького імператора (Le
peuple  sera  bien  disposer  à  se  ranger  du  coté  de  l’armée victorieuse de la
France puisqu’il ne soupire qu’auprès la liberté et connaît assez l’état de son
esclavage qui est bien dure. Ce peuple est tellement enthousiasmé du Grand
Napoléon qu’il lui suppose une autre nature et une essence divine) [11; 13].

Слід зауважити, що невдоволення українських селян соціальним і
релігійним гнітом розглядалось інформаторами французького уряду,
більшість з-поміж яких були поляками, в якості одного з чинників, які



послаблювали Російську імперію та могли бути використані в
інтересах розбудови могутності Наполеона й відновлення за підтримки
останнього Польської держави в межах до Дніпра. Наприклад, уже
згаданий М. Сокольницький пропонував наступні заходи, які могли, на
його погляд, спонукати українське населення долучитися до війська
Наполеона: “По-перше і передусім, заручитися підтримкою з боку
колишніх уніатських попів, вигнавши одразу ж усіх попів-схизматиків,
яких було прислано сюди з чужих країв; по-друге, запропонувати їм
(греко-католикам – В.А.) повну віротерпимість й можливість обрання
власного релігійного зверхника, який би був незалежний від головної
Церкви, за прикладом, який було передбачено [польською]
конституцією 3 травня 1791 р.” (1° de gagner d’abord les anciens popes
unis en expulsant d’emblée tous ceux des schismatiques qui y sont envoyés
de  l’étranger; 2° de  leur  offrir  la  garantie  d’une tolérance absolue et
d’érection d’un archimandrite indépendant de l’église principale à l’instar
de celui qui fut institué par la constitution du 3 mai 1791) [6].

Прикметно, що декількома роками раніше, у січні 1807 р.,
пропозицію подібного змісту озвучив у своєму меморандумі під
назвою “Про політичний стан Польщі” співробітник Міністерства
закордонних справ Франції П’єр Парандьє. Вважаючи корисним для
інтересів Франції відновити в землях колишньої Речі Посполитої дію
Конституції 3 травня 1791 р., цей інформатор Наполеона навів
приклад того, яким чином ця Конституція “завдала дошкульної шкоди
російському священству, дозволивши всім мешканцям польських
провінцій, які сповідують греко-католицький культ, згуртувати свою
ієрархію у синод і назватися патріархатом” (Elle avait déjà porté une
rude atteinte au pontificat russe en permettant à tous les habitants des
provinces polonaises qui professent le culte de la religion unie, de
s’assembler en synode et de se nommer un patriarcat) [3].

Майже одночасно з П. Парандьє з пропозицією порозумітися з
ієрархами православної Церкви в Києві виступив діяч польського
патріотичного руху Анджей Городиський. У поданому 18 лютого 1807
р. державному секретареві Французької імперії Юґ-Бернарові Маре
меморандумі, з яким на початку березня ознайомився й Наполеон, цей
діяч наголосив на потребі пообіцяти від імені французького уряду
“київському єпископові можливість стати зверхником грецької (тобто
православної) Церкви, незалежної від санкт-петербурзького синоду”.
А. Городиський вважав, що співдія православних священиків
допоможе “підняти на повстання український простолюд” (Un évêque
de Kyow pourrait devenir chef de l’Eglise grecque indépendante du synode
de St. Petersbourg […] pour émeutter le peuple d’Ukraine) [9].



Під час 1812 р. граф Тадеуш Морський, котрого Наполеон
призначив своїм комісаром у “південних провінціях Польщі” – Волині,
Поділлі та наддніпрянській Україні, сформулював пропозицію
створення Української помісної Церкви грецького обряду. Цей емісар
французького уряду, який, як передбачалося, мусив організувати
тимчасове управління українських земель у разі їхнього захоплення
військами Наполеона, пропонував в одному зі своїх меморандумів
Ю.-Б. Маре створити у приєднаному до Польщі Києві “Високий
синод, складений з обраних осіб, зверхник якого отримає право
засідати у польському сенаті у Варшаві, де проводитиме значну
частину часу” (Le moyen le plus sûr de pénétrer jusqu’à source du danger
pour le prévenir, est de s’assurer du clergé schismatique […]; l’on ne peut y
réussir qu’en joignant à jamais la ville et la forteresse de Kijow à la Pologne
et en y établissant avec de grands avantages personnelles un synode
suprême, composé de personnes choisies dont l’archimandrite devenu
sénateur siégeant souvent à Varsovie) [7]. Цей захід, на погляд Т.
Морського, мав забезпечити Наполеонові цілковиту підтримку з боку
українського населення, справжніми провідниками якого були його
священики, котрі неодноразово “підбурювали народ до
повстань” (popes les y excitaient) [7]. Правдоподібно, що навіть не
дочекавшись корисного для реалізації його проекту розвитку ситуації,
Т. Морський намагався нав’язати контакти з православним
духовенством Поділля та Волині. Про це свідчить одне з донесень
його довіреної особи у Львові капітана Пшездерецького, котрий,
повідомляючи про відправлення в серпні 1812 р.  трьох емісарів у
Поділля, писав, що один з них був священиком грецького обряду (L’un
d’eux  (si  j’ai bien compris) est un ecclésiastique probablement grec) [8].
Утім, жодних доказів успішного чи, навпаки, невдалого перебігу цієї
місії в листуванні Т. Морського, яке зберігається в Національному
Архіві Франції, нами не виявлено.

Тим не менше, на основі аналізу документальних свідчень із
французьких урядових архівів, ми можемо констатувати значну
вірогідність існування в уряду Наполеона певного зацікавлення
становищем Греко-Католицької та Православної Церков у південно-
західному пограниччі Російської імперії. Характерні риси образу
останніх, який було створено в уяві Наполеона і кола його
співробітників завдяки оповідям їхніх інформаторів, дозволяють
припустити, що священича ієрархія та вірні цих Церков могли
розглядатися французьким урядом як потенційні союзники в боротьбі
супроти Росії загалом та одного з найважливіших ідеологічних
інструментів її колоніальної політики, яким була Православна Церква



Московського патріархату, зокрема. У разі виникнення такої
необхідності, одним із дієвих заходів протидії російським впливам на
населення Волині, Поділля й Наддніпрянщини, французьким урядом
могло розглядатися заснування Української помісної Церкви,
утвореної на основі об’єднання православної та греко-католицької
ієрархій.

Література
1. Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у

XIX сторіччі. – Мюнхен, 1969. – С. 9.
2. Archives du Ministère des affaires étrangères (далі – AMAE), série

“Correspondance politique” (далі – CP), sous-série “Pologne”. –
Vol. 323. – F. 215 [Mémoire adressé au ministre de relations

extérieures de la République Française, le 6 frimaire an IV].
3. AMAE, CP, Pologne. – Vol. 324. – F. 24 [Second Mémoire sur la

Pologne concernant l’état politique, par M. Parandier].
4. AMAE, CP, Pologne. – Vol. 332. – F. 120 [rapport de M. d’Aubernon,

le 20 octobre 1812].
5. AMAE, CP, sous-série “Saxe”. – Vol. 80. – F. 218 [Extrait d’un rapport

joint à la dépêche du 14 avril 1811].
6. AMAE, série “Mémoires et documents divers” (далі – MDD), sous-

série “Pologne”. – Vol. 28. – F. 199–200 [Coup d’œil sur la Wolhynie
donnant par aperçu l’itinéraire d’une marche que pourrait exécuter un
corps d’armée à travers cette province pour se rendre de Zamosc ou de
Rubieszow sur le Bug à Kiow sur le Dnieper, par M. le général
Sokolnicki].

7. Archives Nationales (далі – AN), série “AF IV”. – Carton 1650/1. –
F. 689 [Clôture des renseignements pour l’organisation des provinces

du Midi, par M. le comte de Morski].
8. AN, AF IV. – Carton 1650/1. – F.  664  [rapport  de  M.  le  comte  de

Morski à S. A. M. le duc de Bassano, le 6 septembre 1812].
9. AN, AF IV. – Carton 1687/1. – Doc. № 41. – F. 15 [Mémoire en date

du 18 février 1807, par M. A. Horodyski].
10. AN, AF IV. – Carton 1687/1. – Doc. № 47. – F. 3 [Mémoire joint à la

lettre du duc de Bénévent à S. M. l’Empereur, le 16 mars 1807].
11. AN, AF IV. – Carton 1696/4. – F. 2 [Aperçu de la situation politique de

la Russie en général et des provinces polonaises réunies dans cet Empire
en particulier, par M. Kollataj].

12. Handelsman M. Napoléon et la Pologne, d’après les documents des
Archives Nationales et des Archives du Ministère des affaires
étrangères. – Paris, 1909. – P. 207.



13. Tokarz W. Ostatnie liata Hugona Kołłątaja (1794–1812). – Kraków,
1905. – T. 1. – S. 286, 345–346.

В статье анализируются документальные свидетельства из
Архива Министерства иностранных дел и Национального Архива
Франции, которые подтвердждают заинтересованность
правительства Наполеона Бонапарта религиозной ситуацией в
пограничных губерниях Российськой империи.
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The documental evidences taken from the Ministry of Foreign Affairs
archive and National Archive of France are analyzed in this article. They
confirm the interest of Napoleon government in religious situation of the
Russian Empire border provinces.
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