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The article presents the materials of local history. The article examines the problems of culture
in the Podilsk province. The attention is paid to the fact that after formal inclusion of the Podilsk
province to the Russian autocracy in 1793, the culture of the land has undergone significant
changes. There were transformational changes due to socio-political and socio-economic factors.
They also took place across ethnic and religious diversity, educational, spiritual, moral
characteristics. First of all in our work, we wanted to show that the people of the region had its
own consumer culture, which differed from the Russian. The aim of our research is to
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the first part of the 19th century.
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Сьогодні суспільство України переживає величезні цивілізаційні зміни, пов’язані
з прагненням перейти на життєві стандарти Європейського зразка. Розбудова незалежної
демократичної держави спричинила гостру необхідність у переосмисленні історичної спадщини,
виокремленні ідеологічних стереотипів і штампів, якими насичена вітчизняна історична наука
з радянських часів. У цьому зв’язку, однією з важливих сторінок минулого виступає культура
українського народу, як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, яка наприкінці
ХVIII ст. зазнала чергового потрясіння унаслідок насильницького включення Подільського краю
до складу Російської держави. Звичайно, ця подія стала доленосною для краян і не могла
не позначитися на повсякденному житті.
Актуальність дослідження проблеми пояснюється і тим, що етнокультурні зміни на Поділлі,
наприкінці XVIII – у 40-х рр. ХІХ ст., поки що не стали предметом всебічного комплексного висвітлення
у вітчизняній літературі, хоча чимало аспектів знайшли певне відображення в розвідках дослідників і
краєзнавців попередніх часів і сучасності. Чималий внесок для їх вивчення, зокрема, зробили
Л. Баженов, А. Філінюк, П. Слободянюк, Ю. Блажевич, В. Кундельський та інші сучасні дослідники.
В 1793 р. у м. Гродно відбулась подія, яка мала прямий плив на подальшу долю як Поділля,
так і всієї Правобережної України і загалом Речі Посполитої. Тоді зібрався загальний сейм, прямим
результатом якого був другий розподіл Польщі1. Розкол Польщі відбувся під час Великої
французької революції. І співпадіння цих подій не було випадковістю. Справа в тому, що молоді
поляки французької школи на чолі з королем, вирішили запровадити конституцію 3 травня.
1

Эркерт, Родриг, Федорович фон (1864). Взгляд на историю и этнографию западных губерний России.
Санкт-Петербург: Тип. Дома призрения малолет. Бедных, 48.
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Не готова сприймати різкі зміни в суспільно-політичному житті, які передбачала Конституція
3 травня, польська консервативна шляхта, звернулось по допомогу до Росії1. Внутрішні польські
суперечки стали доброю нагодою для Росії та інших абсолютних монархій Європи аби розчавити
Річ Посполиту з її республіканськими перетвореннями. За другим поділом Польщі 1793 р.
до Російської імперії, після успішної воєнної кампанії, відійшло Поділля. Після офіційного
оприлюднення 27 березня 1793 р. Маніфесту про приєднання польських областей, Поділля стало
належати Російській імперії, а культура стала розвиватись в новому напрямі. Таким чином колишнє
Подільське воєводство Польщі було приєднане до Росії2.
В цей час великого значення набувають міста, які з-поміж всього іншого, ставали важливими
центрами розвитку культури. Корінне населення витіснялось за межі цих міст. За правління
Катерини ІІ у Росії було закладено понад 200 міст, серед них і на Поділлі Ямпіль і Зіньків3. Росіяни
перетворювали міста і містечка у свої анклави та форпости для реалізації імперської політики.
Наповнюючи їх іноетнічним населенням, несучи в них чужу інформацію через численні канали,
колонізатори дедалі більше позбавляли корінне населення розвивати власну культуру, традиції і
морально-етичні норми. Тому закономірно, міста та містечка не лише ставали дедалі більш
строкатими в національному, а й у культурному відношенні4. Втім, міст на Поділлі не було багато і
всі вони були незначними за розмірами. Села ж були досить багатолюдними5.
Поділля було багатонаціональним краєм. Тут здавна проживали крім титульної нації – поляки,
євреї, вірмени, молдавани тощо. Проживання на одній території, в межах одного або сусідніх сіл,
містечок, міст представників різних народів, позначилося практично на всіх сферах життєдіяльності.
В першу чергу це стосувалося матеріальної та духовної культури етносів, яка в результаті тісної
взаємодії зазнавала змін і взаємозбагачення6. Після приєднання краю, союзниками росіян стали
поляки.7 Між тим, польський етнос в регіоні був неоднорідною масою. Польська народність у краї
розділилася на представників багатої шляхти, що володіла значними земельними угіддями, яка була
визнана дворянством та – дрібної безземельної або малоземельної шляхти. Дрібна шляхта зливалась
з місцевим селянським середовищем8. Частину польського етносу на Поділлі складали мазурі, які
мало відрізнялись від українців, носили українське вбрання, схожим був їхній побут9, Прикметною
відміною було сповідування католицизму та їхня історична пам’ять, вони добре знали, що вони –
поляки. До 30-х років ХІХ ст., тобто до польського повстання, поширення польської культури і мови
відбувалися через діяльністю органів місцевої влади, в яких домінуюче становище посідала
польська шляхта. Цьому також сприяло функціонування польських освітніх закладів та релігійних
установ10. Полякам відверто співчував, таємно допомагав граф М. Грохольський, який тривалий час
обіймав посаду віце-губернатора, а з 1823 по 1831 р. був губернатором Подільської губернії11.
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Хоча на перший погляд здавалося, що ця фігура на шаховій дошці місцевої політики була лояльна
до імперії, так як у Вінниці, де знаходилось земське правління воєводства Брацлавського, під час
офіційного оголошення Маніфесту від 27 березня 1793 р., Брацлавський воєвода Грохольський був
прикладом для зібраного там дворянства1. Але це було лише на перший погляд. «Під орлом Росії»,
поляки прагнули укріпити католицизм і поширити свій вплив, щоб при нагоді відновити власну
державу2. Проте, після поразки польського повстання 1830-1831 рр., вплив польського елементу
суттєво зменшився3. Втративши свою політичну вагу, польські поміщики з 1831 р. стали залишати
міста, проживали у своїх помістях «на селі».
Питанням політичного значення було влаштування освітньої справи. Поляки намагались
перебрати цю функцію на себе4. Значну роль у розвитку освіти на Поділлі відігравав
А. Чарторийський (1770-1861). В часи свого «попечительства», князь дбав про розвиток польської
освіти5, користуючись впливом на імператора і повним довір’ям міністра Народного просвітлення
графа Завадовського6. На початках, російська мова не ввійшла у використання на Поділлі. Хоча
більшість дітей польської шляхти і вільних станів ходили до школи. Рідко хто вмів читати і писати
на російській мові. Вивченням російської мови займались не охоче7. Але після поразки польського
повстання 30-х рр. ХІХ ст., польські школи, що брали участь в його організації, були закриті.
Боячись поширення у народі свідомості, царизм по-всякому гальмував освіту. Статистика свідчить,
що понад 90 % населення краю було неграмотним. Двері навчальних закладів були відкриті тільки
для дітей поміщиків, дворян, духовенства і чиновників. Існуючих навчальних закладів
катастрофічно не вистачало8.
Складною залишалась культурна ситуація у духовно-релігійній сфері. На час приєднання
Поділля до Росії, православна церква вже функціонувала як держана установа. Підкорялася
розпорядженням імперської влади, а царизм дивився на її служителів, як на державних чиновників.
Уряд вбачав у православ’ї спільні історичні корені, а в уніатстві, яке, до слова, було найпоширенішою
конфесією тут, – спольщення і латинство. Тому ще за імператриці Катерини ІІ починається процеси
так званого «воз’єднання» уніатської і православної конфесій. Для успішного проведення якого,
дозволялось залучати військові сили. Це означало, що з самого початку перехід уніатів у православ’я
був насильницьким, – вважає професор А. Філінюк9. Греко-католицька церква (уніатстська)
розглядалася єретичною, що уособлювала етнічний, культурний і релігійний сепаратизм і ворожу
інтригу, страх перед якими диктував політику її руйнації. Самих уніатів вважали віровідступниками10.
Сильні позиції на Поділлі, включно до польського повстання 30-х років, займала католицька церква.
Ситуація в корені змінилась після провального польського повстання. З цього часу, навіть для
добудови парафіяльного костелу римо-католицький біскуп (єпископ) змушений був отримувати
спеціальний дозвіл від властей11. Посилювалась також взаємна зневага до релігійних обрядів. Хоча,
до розчленування Речі Посполитої, релігійність панів-поляків була більш толерантною.
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Непересічним культурним явищем на Поділлі була реформаторська діяльність поляка
І.Мархоцького. В умовах тотального панування Російської влади на Поділлі, він зумів організувати
у своїх володіннях, на засадах конституційності, правових відносин, звільнення селян від кріпацтва,
розвитку освіти, культури, так звану Миньковецьку державу, що стала практичною реалізацією ідей,
які на своєму вістрі несла Велика Французька революція1. Через свої переконання і захоплення
міфологією та язичництвом, граф мав серйозні проблеми з місцевим духовенством та владою2.
Відомо, що у маєтностях І. Мархоцького влаштовували три великих свята: 31-го грудня («Права
міста Миньковець»), 1-го січня (відміну кріпацтва), 15-го серпня (обжинки). Відомий
мархоцькознавець В. Захар’єв вважає, що граф не був віровідступником і відроджувачем
язичницьких культів, а всі церемонії були нічим іншим як театралізованим дійством3.
Протягом ХІХ ст. досить значущою для культури регіону була діяльність в галузі
театрального мистецтва представників польської нації. Саме поляки виступали ініціаторами
організації перших театральних вистав. Чільне місце у театрально-музичному процесі ХІХ століття
посідала маєткова культура4. Поряд з цим, театральне мистецтво у Кам’янці започатковується
наприкінці XVIII ст. (1798 р.). До 1831 р. театр тут був переважно польським. Згодом, аж до 1861 р.
театр діяв, як змішаний. Вистави ставились на російській і польській мовах5.
В культурі українського народу музиці належить одне з перших місць6. Велику роль
в національному житті українського народу відігравали народні лірники з широким лірницьким
репертуаром побожних пісень. Лірники мали в ХІХ ст. своєрідну цехову організацію, свою школу
лірництва7. Народ любив і поважав своїх сліпих співців8. У селах Поділля були й інші музиканти, які
грали на скрипці, бубонах, цимбалах. Зустрічались флейти, кларнети. Цих музикантів називали вільною
капелою. Музики чекали на панські замовлення, але це було рідко, а всі інші «тирлидачі», по неділях і
святах збирались у шинках, якщо дозволяв священик, або грали у корчмах, які стояли за селом (вільні).
У вільній корчмі було мало відвідувачів, тому музики намагалися задобрити попа, щоб грати в сільській
корчмі9. В Гайсині проживало 8 єврейських музикантів австрійського підданства: Йоган Йосиф Франц і
Симон Рейнварти, Венцель Микль, Йосиф Зись, Франц і Рудольф Маркграфи, які згодом переїхали
до Вінниці і Брацлава. Колектив займався концертною діяльністю, обслуговував весілля10.
Зміна політичної дійсності не покращила становище селян-українців. Якщо за часів Польщі,
взаємостосунки між власником землі та селянами визначалися інвентарними правилами, то
у царській Росії становище селян було набагато гіршим11. Нові господарі нещадно розтоптали
селянські сподівання на визволення з-під польсько-шляхетського поневолення12. Природно, що
такий стан речей не міг покірно сприйматися у селянському середовищі. Це спричинило опір
селянства і повстання 1820-1830 рр. під проводом У. Кармелюка13. Антикріпосницька боротьба під
проводом У. Кармалюка тривала з 1813 по 1835 рр. У ній взяло участь понад 20 тисяч селян14.
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Відомий дослідник Поділля В. Дячок вважає, що У. Карманюк постає романтизованим героєм, але
насправді, його образ ідеалізований, бо його жертвами ставали переважно селяни1.
У 1846 р. Поділля відвідав видатний український поет і художник Т.Г. Шевченко2. Пізніше він
описав цю подорож у повісті «Прогулянки із задоволенням і не без моралі» (1856-1858 рр.)3.
Складовою частиною місцевого кульного середовища були євреї, які мали власну
субкультуру, яка ґрунтувалась на характерних релігійних переконаннях, відмінних від світогляду
християнського населення. Основним заняттям євреїв була комерція4 [58, с.14]. Життя євреїв було
далеко не безхмарним. В 1794 р. їх обклали подвійним податком5. З метою асиміляції цього етносу,
уряд Миколи І намагався спонукати їх до заняття хліборобством6. Згодом їх почали навіть брати на
військову службу – в рекрути, чого раніше не допускалось. Порочних євреїв віддавали в рекрути без
черги7.
Характеристика етнокультури краю не можлива без розгляду вірувань мешканців. Місцеві
церковно-народні традиції були зовсім несхожими на російські, вважалися православною церквою
напливом чужої культури, тому усіляко викорінялись8. В духовному плані, нерозривними, єдиним
цілим для місцевих мешканців залишалась: християнська релігія, давні язичницькі мотиви,
марновірства, забобони, вірування, обряди, які на Поділлі мали свої характерні особливості.
Відбувся синтез – суміш вірувань і понять9. Подоляни, як більшість українців в інших регіонах,
уявляли своїх духів поетично, не наділяли їх тою злістю, якими були духи великоросів10. Яскравим
прикладом такого духа може бути домовий. З давніх часів місцеві мешканці вірили в домашніх
духів, вважалося, що в будинку жили душі померлих або душа першого, хто побудував хату,
у вигляді сивого діда11. Але церква, особливо православна, різко засуджувала такі вірування
називаючи їх «бесовськими навєтами.
Із включенням території до складу Російської імперії, істотних змін зазнало і господарство
краю. Рубіж ХVІІІ – ХІХ ст. став переломним для господарського сектору, оскільки його основні
галузі були інтегровані в річпосполитську економічну модель. Реінтеграція в структури Росії була
процесом складним12. Приєднання до Росії створило умови для тісніших економічних зв’язків
Поділля з іншими регіонами України, що було передумовою становлення загальноукраїнського
ринку і формування української нації13. Головним багатством Подільської губернії була земля.
Землю вистачало раз добре удобрити, щоб вона протягом 10 років гарно родила. Землеобробні
засоби, такі як плуги і борони, робили самі господарі, окрім залізних частин, які виготовляли ковалі
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в кузні у кожному селі. Для обробітку землі на Поділлі використовувався важкий плуг окований
в залізо1.
Гострим залишалось мовне питання. В культурному плані українська мова була витіснена
з офіційного вжитку на задвірки. «Малоросійська» (українська) мова вважалася грубою,
використовувалась переважно у селянському середовищі. Натомість справжня конфронтація
розгорнулась за домінування між російською і польськими мовами. В польських виданнях йшлось
нібито українська мова – діалект польської. Подібну ж позицію, але на свою користь, займали
росіяни2. Чи не єдиним місцем де корінна мова не мала обмежень, була греко-католицька церква,
оскільки літургія велась на українській мові. Але в рамках так званого «возєднання», зовсім скоро
уніатська церква перестала існувати в Російській імперії. Поряд з цим, богослужіння в російській
православній церкві здійснювалось незрозумілою старослов’янською мовою, яка більше нагадувала
російську3. Якщо до польського повстання 30-х років ХІХ ст. російська і польська мова ще якось
співіснували в діловодстві, то після означеної події, на перший план виходить саме російська.
В квітні 1832 р. на Поділлі запроваджено російську мову в діловодстві як офіційну державну мову4.
Тим не менше, місцеве населення добре знало і розуміло саме польську мову, адже довгий час воно
було під владою Речі Посполитої, а от російська – практично зовсім була чужою для місцевого
населення, тому не випадково, перебуваючи з візитом у Кам’янці-Подільському, у 1842 р., та
інспектуючи місцеву гімназію, Російський імператор Микола І особливо цікавився успіхами
тутешніх вихованців у вивчені російської мови5.
Не менш важливим елементом культури була народна медицина. Низький рівень життя
місцевих жителів впливав на загальний стан охорони здоров’я. Умови побуту і праці селян: польові
роботи в холодну дощову погоду, весною і восени, поганий одяг, взуття, були сприятливими
факторами для хвороб6. Селяни були ледве не повністю позбавлені фахової медичної допомоги.
В основі народних поглядів на причини захворювань лежали ірраціональні погляди. Вважалося, що
їх спричиняв навмисний негативний вплив злих людей та відьом. Існування відьом визнавалось, як
безперечний факт. При захворюваннях зверталися по допомогу до знахарок, божих людей, щоб
відмолили хворобу7.
Таким чином, як бачимо, культура краю, в досліджуваному періоді, зазнає суттєвих змін
у зв’язку з включенням Поділля у 1793 р. до складу Російської держави та змінами в суспільнополітичній, соціально-економічних сферах повсякденного життя.
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