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ŻYCIECODZIENNE OFICERÓW WIELKOPOLSKICH
WCIASACH KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Przez"życie codzienne" rozumie się przede wszystkim różne aspekty życia

osobistego. Jednak pod zagadnieniem tym kryje się także wiele innych
ciekawych problemów, niekoniecznie związanych z życiem prywatnym. Spoglą
dając wniniejszym artykule na tę kwestię od stronywojskowej przezanalizę życia

oficerów wielkopolskich działających w czasach Księstwa Warszawskiego poznać

można: na czym polegały ich zadania na froncie i w czasie pokoju, jak spędzali

wolny czas, jakie panowały między nimi stosunki, jakodnosili się do podkomend
nych i ludności cywilnej, a także zjaką spotykali się oceną wjejoczach. Poza tym
zajmując się tą problematyką warto przyjrzeć się jaką rolę odgrywali oficerowie
wżyciu publicznym i na jakichjegopłaszczyznach -w kulturze, w sferze polityki
i administracji.

Pokój w Tylży i utworzenie na mocy jego postanowień Księstwa Warszaw
skiego nie dawał Polakom pełnej satysfakcji. Większość ziemdawnej Rzeczypo
spolitej pozostawała nadalw rękach zaborców, w szczególności Rosji, któramimo
klęski pod Frydlandem nadal była dla Francji groźnym przeciwnikiem oraz
Austrii, z którą Napoleon zmęczony dotychczasowymi zmaganiamizbrojnymi
nowej wojnyzaczynać nie chciał. Zażegnanie wojen Francji z zaborcami nie
oznaczało dla Polaków pełnego spokoju, co odczuwało na własnej skórze wielu
oficerów. Szybko przekonali się o tym dowódcyszwadronów tworzących pułk

szwoleżerów gwardii. Przedspotkaniemcesarzaz caremAleksandrem I w Tylży,

17czerwca, w trzy dni po bitwie pod Frydlandern, gdy wieść o jej wyniku nie
dotarła jeszcze do Warszawy stolicę opuścił półszwadron w sile 125koni pod

..
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dowództwem Tomasza Łubieńskiego. Odbywało się to w nastroju podniosłym

i uroczystym. Mieszczanie wierzyli bowiem,że szwoleżerowie zdołają jeszcze
odznaczyć się na froncie, dlatego żegnali ich płacząc i błogosławiąc im.Zaraz po
podpisaniupokojuw Tylży raptownie zmieniło się nastawienie sfrustrowanych,
pełnych żalu do Napoleona mieszkańców Warszawy wobecszwoleżerów i ich
dowódców. Mundury, wielka litera"N';którą nosili na czapkach, abywyrazić swoją

lojalność do cesarzanie przyciągały już uwagi warszawiaków, alewręcz budziły

niechęć, odbieranebyły jakowyrazbraku patriotyzmu, zdradyi zaprzedania się

Napoleonowi', W pułku zdawano sobiesprawę jak ważną rzeczą było pozyskanie
miejscowej ludności i dokładano wszelkich starań, abyokazać jejszacunek.Wtym
celuoficerowie zalecali podkomendnym wczasie służby, szczególnie wHiszpanii,
Austrii, Rosji i na Śląsku oszczędzanie mieszkańców. Nie tolerowali i niezwłocznie
usuwali żołnierzy, którzydopuszczali się grabieży. Nieprzyglądali się także obo
jętnie postawiewojskfrancuskich bezwzględnych, skłonnych do plądrowania

i niszczenia miast, odbierania ludziom wszelkiego dobytku. Stawali niekiedy
w obroniecywilów, głównie w Hiszpanii, wyrabiając sobieu nich dobrą opinię,

chociaż narażali się Francuzom. Doprowadziło to do sytuacji, że w 1813 r.otrzy~'
mali od marsz.Lefebvre rozkaz, w którym zabronił szwoleżerom wkraczania do
jednegoz miast na Śląsku, abynie utrudniać rabunku",

Nawłaściwe traktowanie mieszkańców zwracał uwagę swoim podkomendnym
także dowódca 9 pułku piechoty(p.p.), wysłany w 1808 r. na Płw. Iberyjski, płk
ks.Antoni Sułkowski. Nastawienie obywateli innych krajów do Polaków było

różne, cozaobserwował już w trakciemarszudo Hiszpanii przezBrandenburgię,
Saksonię, Francję. W Beeskow chłodno odniesiono się do żołnierzy polskich
zpierwszego batalionu9 p.p., odmawiając im po wkroczeniu do miastawszelkiej
pomocy, na co Sułkowski natychmiast zareagował pisząc skargę do marsz. Nico
lasa JeanaSoulta. Podkreślał, że jegopodkomendnibylizdyscyplinowani i żądał
okazywania im szacunku, domagał się, abydobrzeich przyjmowano. Obawa, że
pismo trafić mogło do rąk Napoleona zadziałała na nieprzychylnych Polakom
mieszczan i odpowiednio przyjęli już drugibatalion, zktórymprzybył Sułkowski.

Inaczej przywitani zostali w Lubben (w Saksonii), gdziemieszkańcy wyrażali

l M.Brandys, Kozietulski i inni, Warszawa 1968, s. 109-111,113-115.
2 M.Karpowicz, M.Filipiak, Elita jazdypolskiej, Warszawa 1995, s. 27-28.
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wobec nich serdeczność, życzliwość. W ramach wdzięczności i dla zabawienia
ludności, która zebrała się pod miastemks.Antoni wysłał do niej ludzi,którzy
stanowili wpułku grupę muzyczną, po czym razemz oficerami do nich dołączył

nawiązując kontaktz obywatelami miasta.Zachwyceni postawą Polaków miesz
czanie chcieli wydać na ich cześć bal, ale Sułkowski nie przyjął tej propozycji
mając rozkaz kontynuowania marszuzaraznastępnego dnia.Podążając do Hisz
paniiniezawsze rezygnował jednakz uczestnictwa wbalach, na które dość często

go zapraszano. Czasem musiał udać się na zabawę, ze względu na zajmowane
stanowisko. Kiedy powiadomiony został podczas postojuweFrankfurcie o przy
jęciu organizowanym przez francuskich kirasjerówna cześć ich pułkownika,

ks. Antoniemu niewypadało odmówić. Podczas ucztniepozwalał jednaknikomu
na poniżanie się i pewnego francuskiego oficera, któryużywał wrozmowie znim
nieodpowiedniego tonu,Sułkowski skarcił, wymagając, abyzwracał się do niego
"Monseigneur". Bez wątpienia z większą przyjemnością udał się na przyjęcie do
ks. Gotha, któryzaprosił ks.Antoniego na obiadi przedstawienie wystawiane na
jego cześć. Z radością na pe,wno zasiadał do stołu weFrancji, gdzie chłopi okazy
wali Polakom przyjaźń - uważali, że powinniżyć wniepodległym kraju. Niewąt
pliwą przyjemność sprawili też mieszkańcy Tours, którzyuroczyście witali Suł

kowskiego i jego żołnierzy. Kierowali do nich miłe słowa, ofiarowali wieniec
wawrzynu, a następnie przygotowywali dla oficerów z pułku obiad, któremu
przewodniczył prefekt",

Podobnie jak na terenie księstw niemieckich, także w Hiszpanii nie zawsze
przychylnie odnoszono się do Sułkowskiego i jego żołnierzy. Negatywne nasta
wienie zestronyHiszpanów odczuli zarazpo przejściu granicy, wToledo. Miesz
kańcy nie byli skorzy do nawiązywania kontaktu, zamykali przed nimi drzwi,
kobiety kryły się wdomach. Jednak Sułkowski dążył do tego, abyzdobyć uznanie
wśród ludności pilnował, abyniedochodziło dojakichkolwiek grabieży. Jeśli była

okazja nakazywał żołnierzom uczestniczyć wemszy św. Bacznie uważał przytym,
aby nie rabowali, nieprofanowali rzeczy i miejsc świętych. Starania ks.Antoniego
oprezentowanie przezpodkomendnych prawdziwie katolickiej postawy nieuszły

uwagi Hiszpanów, ponieważ przyznawali później, że Polacy są katolikami. Podob-

3 A. P. Sułkowski, Listy do żony z wojen napoleońskich, Warszawa 1987, s. 59-60,
63-64,68-69,90,98.
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niejakpod Kołobrzegiem w 1807r.,również przebywając wHiszpanii Sułkowski
dbał, aby pamiętali o najważniejszych świętach narodowych, a uroczystości

odbywały się w odpowiedniej kolejności. I tak 3 maja po paradzie odprawiono
mszę św., w której uczestniczyli oficerowie francuscy i polscy, następnie przed
gen. dywizji miała miejsce defilada, potem w kwaterze ks. Antoniego obiad,
a dopiero po południu wapartamentach, wtowarzystwie dowódców francuskich
przyjęcie. Pułkownik nie zapominał też o świętach kościelnych i w Boże Naro
dzenie zabiegał, abyodprawiono mszę'.

Tam gdzie ludność spragnionabyła pokojuprzyjmowano pułk Sułkowskiego

zotwartymi rękoma i z taką reakcją spotkano się wKadyksie. Zdarzało się jednak,
że wobec oporu ze strony okolicznych chłopów, którzychwytali za broń, wkra
czając do miastanie udawało się uniknąć rozlewu krwi, m.in.w Maladze. Kiedy
opanowano sytuację dla okazania swojej dobrej woli Sułkowski zakazał rabowa
nia, dzięki czemu szybko ludność zmieniała stosunekwobec niego i żołnierzy
polskich. Później, kiedy został mianowany gubernatoremMalagi dążył przede
wszystkim do pozyskania inteligencji, dlatego organizował liczne przyjęcia, bale
i w efekcie osiągnął swój cel-,

Różne spojrzenie ludności i władzy miejscowej na oficerów zarówno w Księ

stwie Warszawskim, jaki zagranicą, wynikało nie tylko zodmiennych zapatrywań

co do polityki Napoleona. O tym czy mieli jej poparcie decydowała postawa
dowódców. Niektórzy przez zbyt surową ocenę ludzi i gloryfikowanie samych
siebiebyli źle postrzegani w społeczeństwie. Wpływało to w dużej mierze na
realizację powierzonych im zadań, o czym przekonał się znanyz doprowadzania
do częstych konfliktów gen. bryg. Antoni "Amilkar" Kosiński. Po nieudanej
rywalizacji z gen. bryg.Michałem Sokolnickim o pierwsze miejsce w dywizji (co
odczytał jako niedocenienie przezks. Józefa Poniatowskiego swoich zasług dla
ojczyzny i urazę godności), zdecydował się wycofać z życia publicznego.Wydzier
żawił od płk. Stanisława Mielżyńskiego dobra połanieckie w departamencie
bydgoskim, ale wcześniej zmuszony był pokazać przed magistratem toruńskim

świadectwo oficerów swojego sztabuo własnych zasługach z kampanii wojennej
1806-1807. Wystąpiono bowiem przeciw niemu z zażaleniem, w którym nie

4 Ibidem, s.120-121, 128-129, 136-137, 148, 156-158,217-218.
s Ibidem, s. 222-227.
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przebierano wostrychsłowach. Długo nie mógł Kosiński nacieszyć się spokojem,
ponieważ jesienią 1808 r.wyznaczony został przez Radę Stanu na następcę gen.
Stanisława Wojczyńskiego, który pełnił funkcję komisarza rządowego przepro
wadzającego rozgraniczenie między Prusami i Księstwem Warszawskim. Stanął
przed trudnym zadaniem, gdyż miał do czynienia z komisją rzeczoznawców
pruskich, którzydysponowali dokumentamiz czasów średniowiecza, a dodatkowe
utrudnienia stwarzali mu mieszkańcy i władze departamentu poznańskiego

wyrażając wobec Kosińskiego niechęć. W tej sytuacji [... ) trafem tylko mógł

dochodzić prawKsięstwa Warszawskiego zdarzeniem trafu niektóre odkrywszy
dowody takowe odesłał doprefektu 6. Wolne tempopracdemarkacyjnych wynikało

jednak w głównej mierze z braku porozumienia między "Amilkarem" i komisa
rzem pruskim,hr. Danckelmannem. Abyszybciej rozwiązać problem przebiegu
granicyKosiński zgodził się na oznaczenie dotychczasowej słupami granicznymi
jednocześnie prosząc o usunięcie ich w miejscachspornych.Postawa Prusaków
nie uległa niestetyzmianiei borykać się musiał z podobnymiproblemami,kiedy
przeniósł się z departamentu poznańskiego do kaliskiego, by wytyczyć granicę

między Księstwem Warszawskim i Śląskiem. Niedość, że z oporem podpisywali
protokoły i nie chcieli użyczać map, to nie hamowali się nawet przed zbrojnymi
napadami,co uczynilimieszkańcy Byczyny atakując polskiego geometrę John
ney'a. Kosiński nie krył przed Danckelmannem swojego oburzenia, ale chciał

uniknąć rozlewu krwi i przekazał sprawę do rozpatrzenia RadzieStanu.Dalsze
pogorszeniestosunków spowodowała poprawa sytuacji politycznej Prusaków,
którzy z chwilą opuszczenia ich kraju przez wojska francuskie nie baczyli na
wcześniejsze ustalenia dotyczące prac demarkacyjnych i mnożyli całkowicie

sprzeczne z nimi protesty. Szczególnie często miały one miejscew departamencie
kaliskim, gdzie spierali się właściciele majątków przylegających do granicy.
Kosiński stracił cierpliwość, nie widział możliwości dalszej współpracy z Dane
kelmannem w sprawieukładów granicznych, wysłał raport o manifestach pru
skich, zdał papiery oraz rachunki w ręce Rady Stanu i zakończył pełnienie

funkcji komisarzarządowego". Jednak nie zamierzał rezygnować z działalności

wżyciu publicznym i zarazna początku 1809 r.wystartował wwyborach do sejmu.

6 M. Handelsman, MiędzyPrusami aRosją, Warszawa 1922, s. 108.

7 J. Willaume, Amilkar Kosiński 1769-1823, Poznań 1930, s. 40-43.



26 Tomasz Kurzawa

Zgłosił własną kandydaturę na deputowanego zezgromadzenia gminnego depar
tamentukamieńskiego i wałeckiego.Wswoich rachubach "Amilkar" liczył jednak
na zbyt wiele. Kolejny razprzekonał się, że nie cieszył się sympatią wśród rodaków,
ponieważ nikt nie oddał na niegogłosu".

Brakpoparciaobywatelskiego Kosiński odczuł nie tylko w czasie pokoju, ale
także w trakciezmagań wojennych w 1809 r.W chwili agresji austriackiej otrzy
mał rozkaz zorganizowania pospolitego ruszeniaw departamencie poznańskim

orazsprawowania nadzorunadpowstaniem kaliskim. Pomimo, że zpowierzonych
mu zadań wywiązał się doskonale nie uniknął sporów z Józefem Wybickim, który
sprawował z ramienia RadyStanuwładzę cywilną i posiadał konsyderację oraz
poparcie społeczne. Ze względu na większe doświadczenie i rutynę wojenną

"Amilkar" niewątpliwie bardziej aniżeli Wybicki nadawał się na organizatora sił

zbrojnych i naczelnika powstaniaw departamenciepoznańskim, ale z powodu
nie do końca klarownego podziału władzy musiał porozumieć się z autorem
Mazurka Dqbrowskiego i brać pod uwagę jego wolę. AmbitnyKosiński, o prze
sadnymwręcz poczuciu własnej wartości, na to zgodzić się nie chciał. Wwyniku
ciągłych nieporozumień między nim iWybickim skierowany został doWarszawy, '
gdzieotrzymał stanowisko gubernatorawojennego. Jaktylko otrzymał tę posadę

zaraz dał innym do zrozumienia,że jest za wprowadzeniem ostrej dyscypliny
i konsekwentnym egzekwowaniem surowych kar.Groził, że karać będzie przede
wszystkim osobyskompromitowane, zdrajców współpracujących zAustriakami.
Postawa Kosińskiego nie wszystkim odpowiadała. Pomimo, że miał poparcie ze
strony polskich jakobinów, to spotkał się ze stanowczą krytyką Rady Stanu
i Poniatowskiego. "Amilkar"był jednak uparty i nie zmienił swojego zdania,
w związku z czym jego współpraca z Radą Stanu wyglądała coraz gorzej, co
spowodowało, że powierzył tę funkcję płk. Józefowi Hornowskiemu".

Zwiększym uznaniemi szacunkiem ze stronyludności Księstwa spotkał się

w czasie kampanii 1809 r.por.Antoni Białkowski, dowódca kompanii z 12p.p.

B A. M. Skałkowski, Fragmenty, Poznań 1928, s. 34; J. Czubaty, Wodzowie i politycy.
Generalicja polska lat1806-1815,Warszawa 1993, s. 83.

9 W Zajewski, Józef Wybicki, Warszawa 1983, s. 212-215; J. Willaume, op.cit.,

s. 44-48; A. M. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908, s. 321-323; B. Paw
łowski, Historia wojny polsko-austriackiej 1809 r.,Warszawa 1935, s. 248-250, 264-267.
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W trakcie walkw rejonie między [edlińskiern, a Jankowicami miejscowi gospo
darze lubdziedzice dworów, m.in.pan Dzianott (dziedzic zameczku leżącego pod
Przytykiem) zapraszali oficerów i żołnierzy pułku do siebie na obiad. Z powodu
ciągłego zagrożenia atakiem wrogadowódca piechoty kpt. Kurnatowski opierał

się temu,aleostatecznie wyraził zgodę. Jako piersido stołu siadali strzelcy konni
kpt. Korsaka, dopiero po ichpowrocie mógł się udać coś zjeść Białkowski zpozo
stałymi oficerami piechoty i żołnierzami. Podczas przerw w marszu często

otrzymywali oni też prowiant i picie od chłopów. Młodego porucznika wzruszyć

musiała postawa warszawiaków, kiedyprzebywał w stolicy w celurehabilitacji po
wydostaniu się z niewoli austriackiej. Często przychodzili do niego proponując

mupicie i jedzenie. Niektórzy nie poprzestali natym. Pewna nieznanamu zupeł

niedamaprzysłała karetę, sprowadziła do siebie i nie ujawniając swojej tożsamo
ści udzieliła wsparcia finansowego, dała potrzebną odzież".

Wśród mieszkańców stolicy, jak i resztyKsięstwa, jednym z oficerów, którzy
mieli najlepszą reputację był gen.Jan Henryk Dąbrowski. Przekonał się, jakbardzo
goszanowano i wręcz uwielbiano wWarszawie, kiedyprzyjechał tam wpołowie...
grudnia 1806 r.Widząc jak dobrą cieszył się opinią, jak duże miał poparcie spo-
łeczne bez wątpienia nabrał pewności, że Napoleon wyznaczy go na naczelnego
wodza. Zamierzał więc wystosować orędzie do wojska i ludności, ale stanął mu
naprzeszkodzie ks.Józef Poniatowski, którywobec nalegań króla Neapolu, marsz.
Joachima Murata, postanowił objąć urząd ministra wojny. Uniemożliwił wydru
kowanie przygotowanej przez Dąbrowskiego odezwy i wydał własną dokochanych
kolegów i towarzyszów broni", Postawa ks.Józefa wywołała ostrą krytykę byłych

legionistów, którzyjednomyślnie poparli zbulwersowanego twórcę Legionów.
Także według opiniipublicznej Dąbrowski zarówno pod względem moralnym,
jaki wiedzy orazdoświadczenia wojennego przewyższał Poniatowskiego. Popu
larność generała systematycznie wzrastała. Było to widoczne na każdym kroku
wWarszawie przedewszystkim zimą 1807 r., w okresie karnawału. Uważany za
drugą najważniejszą osobę po Napoleonie wjakimkolwiek miejscu publicznym
się pojawił wynoszony był na piedestał. Podczas spotkania pod Warszawą ze

10 A. Białkowski, Wspomnienia starego żołnierza, Gdynia 2003, s. 79, 82-84, 108
109.

11 Sz. Askenazy, Książę JózefPoniatowski, Warszawa 1974,s. 136-138.
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szlacheckim pospolitym ruszeniem,które przybrało formę demonstracyjną na
jegocześć, okrzyknięty został ojcemOjczyzny. W prasieukazywało się mnóstwo
wierszy, w którychwychwalano jegopatriotyzmi bohaterstwo, a śpiewany wcze
śniej weWłoszech Mazurek LegionowyWybickiego stawał się oficjalnym hymnem
Polski. Obracając się między obywatelami, którzy okazywali mu cześć, wyrazy
sympatiii zapewniali go,że uzyska naczelne dowództwo nad wojskiem polskim
Dąbrowski zapewne nie tracił w to wiary. Utwierdził go w niej wynikankiety
przeprowadzonej przezwładze francuskie wśród polityków i działaczy polskich,
która dotyczyła składu osobowego władz w Księstwie Warszawskim. Wynik
badania pokazał, że Poniatowski nie miał dużego poparciaspołecznego, ale jak
się okazało nie miało to wpływu na rzeczywistość. Napoleon, chociaż darzył

Dąbrowskiego pełnym zaufaniem, stojąc zimą 1807 r.w obliczu trudnej sytuacji
politycznej i militarnej wiedział dobrze, że abyjak najszybciej zakończyć wojnę

z Rosją i Prusamimusiał zapewnić swojej armii aprowizację i furaż orazwsparcie
polskich formacji. Nie gwarantowała mu tego dokońca ludność, któraopowiadała
się za Dąbrowskim. Chciał pozyskać arystokrację, dlatego mimo sceptycznego
przez dłuższy czasspojrzenia na Poniatowskiego wdekrecie wydanym 14stycz- .
nia 1807 r.,w którym ustanowił Rząd Tymczasowy, wyznaczył go na dyrektora
wojny. Rozczarowany tą decyzją cesarza Dąbrowski miał prawo czuć doniego żal.

Trudno było mu zrozumieć dlaczego został pominięty, przecież Napoleon znał

go dobrze. Wiedział, że głównie dzięki wytrwałości i nieugiętej woli twórcy
Legionów Polacy tak ofiarnie, bohatersko wspierali Francuzów podczas wojen na
Półwyspie Apenińskim, a po przybyciu w 1806 r.doWielkopolski, to on zorgani
zował wojsko. Wola Bonapartego, abypodporządkował się Poniatowskiemu była

dla Dąbrowskiego nie do przyjęcia, tym bardziej, że zdawał sobie sprawę, że

w czasie kiedy dowodził Legionami, książę Józefspędzał czasw salonach war
szawskich. Kielich goryczy Jana Henryka został jednak przepełniony, gdy na
wnioseknowego dyrektorawojny w miejsce dotychczasowej numeracji istnieją

cychtrzechlegii, które tworzyły wojsko polskie, wprowadzono nową, zgodnie ze
starszeństwem stopniageneralskiego ichdowódców. Naskutek tego powstała jako
pierwszadywizja dowodzona przez Dąbrowskiego, zwanalegią poznańską, nie
miała już nr 1 ale nr 3, co było dla niego skrajnymponiżeniem, szczególnie że

legiawarszawska Poniatowskiego nie była jeszcze do końca sformowana. Dekret
ten rozjątrzył popierających JanaHenrykabyłych legionistów, którzydostrzegali



Życie codzienne oficerów wielkopolskich w czasach Księstwa Warszawskiego 29

wtymperfidną politykę personalną ks. Józefa i jegozwolenników. Pomimo, że
skargi kierowane aż do Napoleona nie dawały rezultatu,Dąbrowski nie tracił

panowania nad sobą. Zachował przyzwoitość obywatelską i nie naruszając dys
cypliny wojskowej starał się podtrzymać swój autorytet wśród społeczeństwa,

rozszerzać go w wojsku przez umiejętne wykorzystanie i rozgłaszanie każdego

błędu naczelnego wodza".

Okazją taką dał mu wydając dekreto utrzymaniu w oddziałach stosowanego
wcześniej wRzeczypospolitej "Procederu prawnego wojskowego': zgodnie zktórym
aprobowano stosowanie ostrych kar cielesnych wobec żołnierzy. Decyzja Ponia
towskiego spotkała się zestanowczą dezaprobatą postępowych wyższych oficerów
i twórcy Legionów. Dąbrowski niepoprzestał na skierowaniu do ks.Józefa pisma,
wktórym żądał jejuchylenia i podkreślał, że [... ]pierwszy tojestrazwczasie mej
36-1etniej służby wojskowej, że się waham uskutecznić rozkazy mejzwierzchności
[... ]13. Jednocześnie zapowiedział dymisję i skierował pismo do wchodzącego

wskład Komisji Rządzącej Wybickiego, wktórym ostroskrytykował postępowanie

ministra wojny twierdząc, że chciał on [... ] nas przez rózgipędzić i kijami bić, kiedy
wszystkie inne rządy zporządku innym sposobem zachęcają wojska narodowe do

, obrony ojczyzny [...]14. Wieści o rychłej dymisji Dąbrowskiego szybko rozniosły

się wśród żołnierzy i społeczeństwa. Ryzyko, że dymisja twórcy Legionów spowo
duje odejście zwojska masy oficerów spowodowało, że minister wojny nieobstawał
przywprowadzaniu uchwały w życie, aleniechcąc tracić autorytetu wśród arysto
kratów niezdecydował się na jej anulowanie".

Popokoju w Tylży rozczarowany Dąbrowski, abyłatwiej i spokojniej przebo
leć doznane krzywdy odsunął się na pewien czas od polityki i uzyskawszy urlop

12 J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski1755-1818, Warszawa 1981, s. 418

424,439-440,450-451; Sz. Askenazy, op.cit., s. 155-156; E. Iezierski, Jan Henryk
Dąbrowski: Twórca Legionów, Warszawa 1918, s. 74-87.

13 J. Staszewski, Źródła wojskowe dodziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszaw
skiego, cz. 1,Toruń 1933, s. 328.

14 Dąbrowski do Wybickiego, Gniew 16 II 1807, Archiwum Wybickiego, II, s. 106;
M. Kukieł, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 1912, s. 126.

15 G.Zych, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1964, s. 342-344.
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przeniósł się do Winnogóry". Zainteresowanie sprawami publicznymi generał
ograniczył do czytaniaprasy, a swój czaswolny poświęcił na gromadzenie mate
riałów związanych z jegowcześniejszą działalnością na rzecz przywrócenia nie
podległości Polski. W ten sposób chciał, stając się wzorem do naśladowania dla
innych oficerów (m.in.dla Kosińskiego) podkreślić własne osiągnięcia i umocnić
swój autorytetkosztem rywali, przedewszystkim Poniatowskiego. Zanimjednak
uaktywnił się w życiu kulturalnym, w katedrze poznańskiej odbył się jego ślub

z podczaszanką Barbarą Chłapowską, na ręce której wtrakcie uroczystości Kosiń

skimiał zaszczyt wręczyć brylantową agrafę. Był to dar rządu dla Twórcy Legio
nówza zasługi wwalkach zzaborcami i z jegowoli przeznaczony został kobiecie,
którapierwsza go uszczęśliwiła przezzawarcie z nim małżeństwa. Przypuszczać

można, że nieprzypadkiem to"Amilkar" był doręczycielem agrafy, ponieważ jako
dawny towarzysz legionowy, mimoswej niełatwej osobowości do końca "pierwszej
wojny polskiej" pozostał przyDąbrowskim będąc jednymz najwierniejszych mu
oficerów.

Po hucznym weseluurozmaiconym przez rymopisówwielomawierszami
twórca Legionów wyszedł z założenia, że spełnił swój obowiązek wobec ojczyzny..
Stwierdził,jak słusznie zauważył Iezierski, że to jemu bardziej aniżeli innym
należało zazdrościć i skupił się na kolekcjonerstwie". Zgromadził wiele map
i planów, a także różnego rodzaju pamiątki narodowe: dawną, artystyczną broń,

chorągwie, mundury, insygnia władzy. Założył własne archiwum, wktórym zebrał

dokumenty, korespondencję prywatną, opracowania poszczególnych fragmentów
z kampanii wojennych lub bitew. Jednocześnie spróbował usystematyzować

posiadane dokumenty i relacje dotyczące działalności Legionów. Wtymcelupisał

też własne wspomnienia, opisywał najważniejsze chwile w życiu. Napodstawie
literaturyjaką zgromadził wswojej bibliotece opublikowywał też na łamach gazet
artykuły zzakresu historii wojskowości. Kroki wkierunku zebrania wjedną całość

i opublikowania wszystkich dokumentów związanych z istnieniem Legionów
podjął również Kosiński. Natomiast gen. Michał Sokolnicki razem z gen. Stani-

16 Posiadłość tę razem z miasteczkami Pyzdry i Środa Wlkp.Dąbrowski otrzymał od
Bonapartegojako wynagrodzenie za zasługi w czasiewojnyw latach 1806-1807.

17 E. Iezierski, op.cit., s. 87-89; R. Rola, Henryk Dqbrowski (1755-1818), Poznań
1918,s. 64-65.
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sławem Fiszerem wspomagali w tworzeniuarchiwum Legii Naddunajskiej gen.
Karola Kniaziewicza i gen. Ksawerego Kosseckiego. Własny udział wkampaniach
napoleońskich postanowił udokumentować również Sułkowski pisząc do żony

listyzHiszpani, Rosji i Prus.Podobnie jak Dąbrowski wwolnych chwilach wyka
zywał ogromne zainteresowanie historią wojskowości, ale nie drogą tworzenia
publikacji, aleczytaniem wielu dzieł dotyczących strategii i taktyki, którenapisali
historycy francuscy, m.in.Historii rzymskiej Charlesa Rollina".

Niektórzy dowódcy wyrażali zamiłowanie do literatury pięknej i chwytali za
pióro, ale przyświecał im różny cel.Kosiński po zamieszczeniu w prasie kilku
przekładów z literaturywłoskiej wrazz zakończeniem wojny zAustrią w 1809 r.
napisał długi poemat okolicznościowy, w którym chwaląc zwycięstwa Polaków
promował przedewszystkim siebie. Natomiast Sokolnicki pisał głównie wiersze
okolicznościowe, którymi zyskał szacunekw oczach innychm.in.Kajetana Koź

miana. Dedykował je Emmie Potockiej wychowance ks.AdamaCzartoryskiego,
z którym odnowił kontakt podczasurlopu w Galicji na przełomie 1808/1809 r.
Zabiegał o jej rękę i dlatego urlop w kolejnych latachczęsto spędzał w Puławach,

w rezydencji Czartoryskiego".
Sokolnicki nie ograniczał swoich zainteresowań wyłącznie do literatury, był

bowiem wszechstronnie uzdolniony. Wybijał się wśród oficerów w Księstwie

Warszawskim doskonałą znajomością inżynierii, kartografii. Bacznie obserwował

rozwój i zmiany jakienastępowały w astronomii, fizyce, inżynierii, i czytał wiele
prac z tychdziedzin. Zorientowany dobrzew technicei hydraulice przebywając

w Paryżu wygłaszał dotyczące tych zagadnień referaty, zgłosił własne uwagi
-o osuszaniu bagienpontyjskich i budowie kanału, a na łamach gazetparyskich
zamieścił różne rozprawy z zakresu techniki. Dzięki przedstawionym projektom,
m.in. o"trąbie hydraulicznej" i przyrządzie "łączącym użytek stolika geometrycz-

18 J. Pachoński, op.cit., s. 462-464; J. Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i legenda
(J794-1807), t. IV, Warszawa 1979,s. 666; J. Czubaty,op.cit., s. 89-91; A. P. Sułkowski,
op.cit., s. 195.

19 K.Koźmian, Pamiętniki, t. II,wyd.A.Kopacz, M.Karczmarek, J. Willaume,Wrocław
1972, s. 50-51. Poza Sokolnickim,serce Potockiejpróbował też zdobyć Kozietulski, ale
szczęście to przypadło Strzyżewskiemu.
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negoi kątomierza" wyrobił sobiebardzodobrą opinię u specjalistów działających

w cesarskim Instytucie Umiejętności Fizycznych i Matematycznych".
Równocześnie z Sokolnickim w 1811 r.,a także i na przełomie 1811/1812 r.

do stolicy Francji przyjeżdżali na tzw. "przepustki" oficerowie z pułku szwoleże

rówgwardii, m.in.Łubieński, a razemz nimi oficer ordynansowy Napoleona ppłk

Dezydery Chłapowski. Każdą wolną chwilę starali się jak najlepiej wykorzystać
i po spędzeniu upalnego przedpołudnia w Szkole Pływania na Sekwanie (między

Mostem Królewskim aMostem Zgody), udawali się na obiady doVerrego, znanego
restauratora wTuileries. Późnym popołudniem odbywali przejażdżki popięknym
Lasku Bulońskim i podziwiali w nim sławną aktorkę panią Mars, a wieczorem
przychodzili do zatłoczonego ogrodu w Tuileries lub zapraszani byli do domów
przezznajomych, najczęściej do księżnej Iabłonowskiej, pani Bierzyńskiej i pani
Walewskiej. W okresie karnawału przebywając w Paryżu uczestniczyli dzień po
dniu w balachwyprawianych w Tuileries, albo u sióstr rodzinycesarskiej, a cza
sami zapraszani byli do salonów na przyjęcia przez ministrów francuskich lub
posłów zagranicznych, nawet rosyjskiego posła księcia Kurakina. Już wcześniej

ze względu na styczność z przedstawicielami Rosji, a przede wszystkim na pla- '
nowaną wojnę z Rosją, oficerowie prawdopodobnie otrzymali od cesarza rozkaz
nauki rosyjskiego, którego lekcje mieli trzy razyw tygodniu".

Naturalnie szwoleżerowie nie zapominali o takichdniach,jak imieniny cesa
rza i nawet pod jego nieobecność, jak w 1807 r. w Warszawie, uroczyście je
obchodzono. Dowódcy korpusugwardii fundowali z tejokazji fety lub odbywały

się one pod auspicjami Napoleona. Podczas służby okazjado odprężenia nada
rzała się oficerom wmomencie; gdyichkoledzy z pułku otrzymywali nominacje,
ponieważ zapraszali wtedypozostałych na obiady. Jeżeli kapitan awansował na
wyższy stopień, to uważał za swoją powinność zorganizowanie "pohulanki" dla
przełożonych. Z drugiej strony także dowódca (m.in. Łubieński) nierzadko
zapraszał podległych mu oficerów na posiłki. Najczęściej wystawiał obiadydla
tych, którzyświeżo otrzymalinominacje. Pozatym w regimencie odbywały się

przyjęcia okolicznościowe związane się ze zwyczajem powstałym wśród szwole-

20 M. Sokolnicki, Generał Michał Sokolnicki, Warszawa 1912, s. 207-209; "Gazeta

Warszawska" 25 I 1812,s. 114-116.

21 Z. Grot, Dezydery Chłapowski 1788-1879, Warszawa-Poznań 1983, s.40, 42.
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żerów zarazpo utworzeniu pułku, np. przygotowane przez Chłapowskiego dla
oficerów w dobrach jego rodziców w 1812 r. Dzięki temu zacierały się różnice

istniejące wśród kadrydowódczej szwoleżerów" między szefami szwadronów (np.
Łubieńskim), którychzaliczano do oficerów sztabowych, a resztą podlegających

im oficerów pułkowych pełniących funkcje w zakresie organizacji kompanijnej.
Dowódcy szwadronów czuli się bowiem skrępowani ze względu na zawarte
wcześniej znajomości oraz na fakt, że często podporządkowani im oficerowie
chociaż niżsi stopniem byliw ichwieku. Coraz bliższe relacje między dowódcami
szwoleżerów zawiązywane podczas wspólnie przeżytych chwil w koszarach
i w czasie kampanii wojennych przeradzały się w trwałe przyjaźnie. Przejawem
tego było zawarcie umowy między Chłapowskim i Kozietulskim o pełnieniu

służby na zmianę, zgodnie z którą obowiązek przeztydzień spoczywał na jednym
z nich,a kolejny tydzień na drugim".

Generalnie stosunki wśród oficerów w pułku szwoleżerów były dobre, alenie
znaczy to,że wogóle niedochodziło dowewnętrznych konfliktów. Odpowiedzialny
był za to w znacznej mierze główny dowódca regimentu, płk Wincenty Krasiński.

Swoim postępowaniem zarówno w sprawach merytorycznych, jak i na stopie
towarzyskiej narażał się na krytykę i stopniowo zrażał sobieoficerów, dawnych
przyjaciół. Krasiński niewywiązywał się właściwie zeswoich zadań i pozbawiony
doświadczenia wojskowego zaniedbywał obowiązek przeprowadzania razem
z oficerami regularnych ćwiczeń musztry. Naskutektego lekkokonni niewypadli
dobrze podczas rewii przed cesarzem na dziedzińcu pałacu w Schonbrunn
w 1809 r.,oficerowie pogubili się w wydawaniu komendi pomylono szyki. Bona
parte ukarał ich za to nie przyznając im żadnych wynagrodzeń, mimo zasług

wojennych w czasie kampanii 1809 r. Opinia Łubieńskiego, który winą za to
obarczał Krasińskiego i twierdził, że ten ostatnibył zawadą całego pułku i dopóki
był jegodowódcą porządku w nim być nie mogło była w pełni uzasadniona".
Znajdowała poparcie u innych i odzwierciedlenie w rzeczywistości, czego wyrazem

22 D. Chłapowski, Pamiętniki, t. 1,Poznań 1899,s. 104-106; M. Karpowicz, M. Fili
piak,op.cit., s.40, 67-68.

23 Generał Tomasz Pomian hr. Łubieński, wyd. R. Łubieński, t. I, Warszawa 1899,
5.169-171.
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..

były później liczne przeniesienia i dymisje oficerów, w tym samego Łubień

skiego.
Wprzeciwieństwie do Krasińskiego pozostali dowódcy wpułku lekkokonnych

w odpowiedni sposób wypełniali swoje obowiązki. Ich służba w czasie kampanii
wojennych nieograniczała się jedynie do działań wawangardzie, ariergardzie, czy
też przeprowadzaniu rekonesansu, sprawdzaniu siły wroga. Podczas marszu przez
terenynieobjęte walką dopókipułk szedł razem, jeden z oficerów wysyłany był

naprzód, aby przygotować dla regimentu w określonym miejscu kwatery. Dla
zapewnienia furażu i żywności w bok od linii marszu, gdzie łatwiej można było

zdobyć siano lub słomę, kierowano innego oficera z pododdziałem. Bardziej
doświadczonym dowódcom powierzano odpowiedzialność nad organizowanymi
zalinią frontu zakładami pułkowymi, wktórych odzyskiwali siły lżej ranni, chorzy
i kontuzjowani żołnierze orazdowódcy. Tam też dowożono z głównych zakładów

pułku znajdujących się wChantilly i Paryżu brakujący sprzęt, mundury, elementy
oporządzenia końskiego. Zajmował się tymkwatermistrz, oficer zbiorczy i komen
dantgłówny". Dozadań oficerów służących wpułku szwoleżerów należało również

dostarczanie w czasie kampaniiwojennych rozkazów, eskortowanie .dowódców '
francuskich lub pełnienie funkcji tłumaczy. Niekiedy otrzymywali jednakniety
powemisje do spełnienia. Jedną z nich powierzono Łubieńskiemu w czerwcu
1809 r. - musiał wtedy udać się na tyły Wielkiej Armii, aby zebrać informacje
o ewentualnych ruchach Austriaków drogą indagowania podróżnych, kontrolowa
niapoczty, wysyłania patroli, a w działaniach tychmiał pełną swobodę.

Szwoleżerowie byli zobligowani do służby u boku Napoleona nie tylkona
froncie. Przekonali się o tym głównie w latach 1810-1811, kiedynie tkwili bez
czynnie wkoszarach pułku wChantilly, aletowarzyszyli Bonapartemu i jego żonie

Marii Ludwice w ich podróży do Belgii i Holandii, która stanowiła ostatni akt
uroczystości ślubnych i miała charakterceremonialny".

Aleobowiązki kadry dowódczej regimentu lekkokonnych nie sprowadzały

się wyłącznie do ochronycesarzai wykonywania rozkazów od niego otrzyma
nych.Iakw innychformacjach, tak i wpułku szwoleżerów na oficerach spoczy
wała odpowiedzialność zapodwładnych, troskanie tylko o ichumundurowanie,

24 Poodwrocie z Moskwy zakupów brakujących rzeczy dokonywano w Poznaniu.
25 M.Karpowicz, M.Filipiak, op.cit., s.53-55.



Życie codzienne oficerów wielkopolskich w czasach Księstwa Warszawskiego 35

uzbrojenie, zaopatrzenie, kondycję czysprawność fizyczną, aletakże ichwłaściwą

postawę moralną. Kroki wtym kierunkupodejmowali pilnując, jak wspominano
wcześniej, by nie dezerterowali, nie krzywdzili ludności, uczestniczyli wemszy
św. kiedybyła okazja, a jednocześnie starano się utrzymać ich w duchu wesoło

ści, ufności, w wierze wewłasne siły. Ulatego kiedypodczaskampaniiw 1812 r.
dla przyniesienia ulgikoniom,a także dla rozbudzenialub rozgrzaniajeźdźców
nakazywano im prowadzić wierzchowce za sobą, często śpiewano marszowe
pieśni, przeważnie krakowiaki. Poza tym w czasie wojny oficerowie bardzo
pozyskiwali sobiepodkomendnych spędzając z nimi noce na biwakach. Skazani
bylina to z powodubraku kwater, ale dawało im to większą gwarancję bezpie
czeństwa.

Na pewno nie wszyscy z oficerów ściśle i sumiennie wywiązywali się ze
swoich powinności wobec podległych im żołnierzy, ale nie tolerowano pośród

dowódców pułku jakichkolwiek przejawów skąpstwa lub chciwości. Kiedy przy
stępowano do podziału zdobytych na wrogachkas zaczynano od podkomend
nych, a niewykluczone, że zdarzali się oficerowie, którzy potrafili się zrzec
swojej części na rzeczżołnierzy. Doprzypuszczeń takich skłaniać może fakt,że
potrafiliwspólnie złożyć się i zorganizować szkółkę dla dzieci żołnierzy. Ewi
dentnie świadczyło to o patriarchalnym stosunku oficerów do podwładnych.

Rzutowało to na postawę tych ostatnich wobec dewódców kiedy ci znajdowali
się w potrzebie. Można tu podać przykład Chłapowskiego ocalonego przez
jednegoz żołnierzy w bitwiepod Reichenbach, dla którego w dowódwdzięcz

ności wystarał się o krzyż Legii Honorowej".
Zabiegając o wysokie morale, kulturę żołnierzy i ichodpowiednie wyszkolenie,

oficerowie wdrażali w nich zasady dyscypliny wojskowej i regulaminu. Utrzyma
nie subordynacji wśród szwoleżerów nie było rzeczą łatwą, ponieważ podko
mendni rekrutowali się głównie zeszlachty. Nienawykli ~o regulaminu i dyscy
pliny uczuleni na ton przełożonych przez długi czas odnosili się do nich
z dystansem. Domagali się, aby tytułować ich"waćpanami". Kres temu położyła

dopiero w trakciemarszudo Hiszpanii, w Moguncji stanowcza interwencja por.
Andrzeja Niegolewskiego. Ukrócił tam dwóch podpitych żołnierzy ze swojego
plutonu ociągających się przywsiadaniu na koń zwracając się do nichper "ty':Za

26 Ibidem,s. 72-74; D.Chłapowski, op.cit.,s. 154.
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obruszenie się ukarał jednegoz nich rozkazując iść bez przerwyz karabinkiem
na plecach przed trębaczem, co było kompromitacją dla żołnierza. Od tej pory
nie sprzeciwiali się już na używanie przezdowódców tej formy. Musztrę i ćwicze
nia przeprowadzali w szwadronach ich szefowie lub kapitanowie, którzysami
dopiero wlatach 1807-1808 zapoznali się z zasadami manewrowania i dowodze
nia podległymi im oddziałami. Z tego powodu przydzielono im do pomocy
francuskich oficerów-instruktorów: ppłk. Karola Delaitre i "gros-majora'Piotra
Dautancourt".

Dowódcy potrafilizabłysnąć przed podległymi im oficerami i podkomend
nymi dobrym przykładem i zdobyć ich uznanie nie tylko w regimencie szwole
żerów, alerównież w innychformacjach wojsk Księstwa Warszawskiego. Dosko
nałą opinię wyrobił siebie np.Sułkowski, któremuwdniu imieninjegomałżonki
Ewy (24 XII 1809 r.)podczas pobytuwTembleque wielu oficerów przybyło złożyć

życzenia. Bez wątpienia było to dla niegoogromnym zaskoczeniem i musiał być

głęboko wzruszony, skoro po uroczystymprzeglądzie regimentu przyznał dla
całego pułku podwójną rację wódki. Spełnił tego dnia liczneprośby, mianując

wielu żołnierzy kapralami,a kaprali sierżantami. Poza tym docieralido niego'
wtedykurierzyz innychpułków polskich z serdecznymi życzeniami okazji Świąt
Bożego Narodzenia. Otrzymał je także od lansjerów nadwiślańskich, z którymi
stacjonując wcześniej w Toledo zasiadał wieczorami do kolacji lubponczu, słuchał
śpiewów kpt.Maksymiliana Niezabitowskiego lub grał w karty partię faraona".

Grą wkartySułkowski wypełniał sobie wolne chwile podkoniec dniazarówno
zagranicą w towarzystwie lansjerów, jak i po powrocie do Polski wgronie rodzin
nym, gdzie opanował zasady ombra. Do kart siadał też w wolnych chwilach
podczas kampaniiwojennych (wlatach 1812-1813) krótkopo obiedzie, na który
zapraszał oficerów (w 1813 r.przeważnie podległego mu gen.bryg.JanaNepo
mucena Umińskiego i płk. MarcinaTarnowskiego), którzyrewanżowali mu się

później prosząc Sułkowskiego do siebie. Niestety warunkido gry niezawsze były

odpowiednie. Już wHiszpanii zmuszony był czasami nocować wnamiotach razem
z żołnierzami, z którymi miał okazję zżyć się spożywając posiłki pod drzewem.
Niekiedy zatrzymywał się z boku od nich w zwykłym domku lub w rezydencji

27 M. Karpowicz, M.Filipiak,op.cit.,s. 25,52.
28 A.P. Sułkowski, op.cit.,s. 121-22,217-18.
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jednego z grandów hiszpańskich. Jeszcze bardziej różnorodne były kwatery,
wjakich przebywał Sułkowski podczas marszui odwrotuWielkiej Armiiz Rosji,
od wygodnego domu pani Jegierskiej w Mińsku, przeznocew sienikarczmy, aż
popobytwrazzUmińskim i Tarnowskimw pałacu hr.Morstina pod Krakowem,
gdzie z dalaod żołnierzy przebywał do wiosny 1813 r.29

Pomimo, że nie zawsze spał obok podkomendnych, to tak jak oficerowie
zpułku lekkokonnych dokładał wszelkich starań, abyprezentowali wysoki poziom
moralny, starał się rozbudzać wnich patriotyzm i dokształcać. Kiedy więc otrzy
mał Śpiewy Historyczne Niemcewicza niezwlekał i zarazzaczął je w9 p.p. rozpo
wszechniać. Jednocześnie bacznie doglądał, abyjegoregimentbył wystarczająco
zaopatrzony i miał zapewniony odpowiedni transport,potrafił przy tym dobrze

• zadbać o siebie. Udowodnił to tuż przedwkroczeniem do Hiszpanii, kiedydoko
nał zakupu [... ] muła, który na wypadek gdyby trzeba było pozostawić w tyle
wszystkie bagaże, będzie niósł moje łóżko iżywność [... ] kufer zawierajacy pierw-
sze potrzeby z ubioru i czystości [ ] wszystko czego potrzeba dozałożenia kuchni,
igarnki polowe z białego metalu [ ] odpowiednia ilość produktów, które się nie
psuiq.jak wina, likiery, szynki, herbata, korzenie",

Na tak wiele nie mogli sobie pozwolić oficerowie niżsi, zarówno służący

w oddziałach za granicą, jak i w Księstwie, między innymidlatego, że nie mieli
dużo czasu wolnego. Przekonał się o tym Białkowski, którykrótko po otrzymaniu
awansu na kapitana (31 XII 1810) natychmiast skierowany został do Krakowa,
gdzie dowiedział się, na czym polegały powinności pełniącego inspekcję kpt.
dyżurnego. Pozebraniu się wartyna PlacuSzczepańskim i sprawdzeniu jejprze
chodził znią przyakompaniamencie muzyki podgłówny odwach. Tam sformować

musiał front, a następnie rozdać dla wart parol, rozkazyi ogłoszenia lub jeśli

wymagała tego sytuacja należało pilnować delikwenta skazanego na śmierć",

Więcej obowiązków zrzucono na barki Białkowskiego, kiedywyznaczony został

na kpt. służbowego przyumacnianiu twierdzy Modlin w 1811 r.Przydzielono mu
do pomocy paru podoficerów, z którymi po rozdaniu robotnikom narzędzi

i dokonaniu pomiaru wydziałowego przeprowadzał inspekcję nadzorując, by

29 Ibidem, s.201-205, 236, 243, 252-255, 391-394.
30 Ibidem, s. 94-95.

31 A. Białkowski, op.cit., s. 136-37.
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panował spokój i porządek, a wkażdą niedzielę brał udział wmusztrach. Najpierw
przeprowadzane były w batalionach,następnie w pułkach, brygadach, później
dokonywano tzw. musztr dyżurnych, po czym pod Modlinem miała miejsce
musztracałego wojska. Białkowski zdawał sobie sprawę, że jakokapitan powinien
dobrze znać swoich podwładnych i zaspokajać wszelkie ich potrzeby, ponieważ
działalność jego była ściśle i regularnie nadzorowana od marca 1812 r. drogą
lustracji,którą przeprowadzano w pułkach, brygadach,dywizjach, a generalną

lustracją kierował szefsztabuFiszer. Dokładnie sprawdzano wtedy stan kompanii
i wyposażenia żołnierzy (tornistrów, umundurowanie, bieliznę, obuwie), wysłu
chiwano i przyjmowano pod nieobecność kadry oficerskiej wszelkie zażalenia,

skargi, czyteż prośby podkomendnych, a potem dowódców. Jednocześnie kon
trolowano czywłaściwie wypełniane były przezoficerów książeczki obrachunkowe
(tzw. szczegółowe) podoficerów i żołnierzy, w których co miesiąc w rubryce
przychodu dowódca zobowiązany był wpisać dodaną kwotę, a następnie zakreślić

bilans i zatwierdzić podpisem".
Poza Białkowskim ważną rolę wumacnianiu twierdzy Modlin miał por. Ignacy

Prądzyński, któryjuż od pierwszych dni służby w wojsku swą gorliwością i zdy
scyplinowaniem przyciągał uwagę przełożonych". Wykazywał przytymogromne
zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi teoriiwojny, przegrupowań dużych

mas wojsk, planówoperacyjnych, strategiioraz roli inżynierii podczas kampanii
wojennych. Podczas pełnienia służby garnizonowej w Gdańsku, kiedytylko miał

czas sięgał do związanej z tą tematyką literatury.Na wiadomość o powstaniu
w pierwszych dniach 1809 r.SzkołyAplikacyjnej Artylerii i Inżynierii wWarsza
wie uzyskawszy zgodę ze stronyprzełożonego, Poniatowskiego i ojcarozpoczął
przygotowania do egzaminuz arytmetyki, geometrii, trygonometrii i rysunków.
Przystąpić do niego mogliwyłącznie żołnierze i podoficerowie służby czynnej
w wieku do 30lat oraz mieszkańcy Księstwa i Polacy z innych zaborów w wieku
od 16do 24 lat, ale pod warunkiem otrzymania zgody ks. Józefa. Prądzyński

32 Ibidem,s. 139, 144-145.

33 K. Kołaczkowski, Wspomnienia, ks. I, Kraków 1898, s. 23.Szybko, bo w niespełna

3 miesiące po wstąpieniu do 11 p.p. (8 listopada 1807 r.) został mianowany adiutantem
-podoficerem (1111808 r.).Cz. Blach, Generał Ignacy Prądzyński (1792-1850), Warszawa
1974, s. 21.
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zaimponował Komisji Egzaminacyjnej wiedzą i zajął 3 miejscena liście 12przy
jętych do Szkoły kandydatów, którym zaraz po rozpoczęciu nauki przyznano
stopień podporucznika.Skazany był jednak razem z kolegami na ciężką pracę,

ponieważ program Szkoły Aplikacyjnej nie obejmował przedmiotów ogólno
kształcących, aletakiejak wyższa matematyka,geometriawykreślna, mechanika,
fortyfikacje (stałe i polowe z rysunkami), artyleria oraz języki obce. Niestety
w związku z wybuchem wojnyaustriacko-francuskiej i wkroczeniem korpusu
arcyksięcia Ferdynandado Księstwa nie mógł długo uczyć się w Szkole. Do tego
czasu Prądzyński zdążył zapewne wykazać się bystrością i talentem, ponieważ
skierowany został przezgen.Pelletier wrazz Klemensem Kołaczkowskim i dwoma
innymielewami Szkoły Aplikacyjnej pod komendę ppłk. JanaChrzciciela Mallet.
Przełożył wtedyswoją wiedzę teoretyczną na praktykę otrzymując, jeszcze przed
bitwą pod Raszynem, zadanie prowadzenia prac fortyfikacyjnych w rejonie
rogatekjerozolimskich, a po walkach na przedpolach stolicymusiał przystąpić

z Kołaczkowskim do umacniania fortyfikacji twierdzy modlińskiej. Asystował

później z nim dowódcy saperówfrancuskich, por.Portier,który kierował pracami
przyprzerzucaniumostu przezWisłę koło Puław",

Mallet docenił zdolności jakimi wykazał się Prądzyński w trakcie wojny
zAustrią i mianował go po zawarciu po~ju w Schónbrunnporucznikiem2klasy
artylerii pieszej, a następnie swoim adiutantem. Uniemożliwiło to Prądzyńskiemu

powrótdo Szkoły Aplikacyjnej, ale wyrażając nadal nieprzepartą chęć kontynu
owanianauki połączył siły z przyjacielem (Kołaczkowskim). Skorzystali z przy
bycia doWarszawy francuskiego prof.matematykii korepetytoraszkoły politech
nicznej i rozpoczęli uczęszczać na jego wykłady z geometrii wykreślnej, gałęzi

naukowej nieznanej jeszcze w Księstwie, geometrii analitycznej oraz rachunku
różniczkowego. Poza tym pobierali u Malleta prywatne lekcje z matematyki
płacąc po pół dukata za godzinę. Rozszerzając swoje wiadomości czas na ich
ugruntowanie Prądzyński miał jedynie w nocy, ponieważ rano angażowany był

do pracy w biurze inżynierów, gdzie pod okiem Malleta ćwiczył się w zakresie
rysunków. Dzięki mobilizacji, pracowitości, bystrości, a także życzliwości prze
łożonych Ignacy zdołał przerobić programstudiów i jakoeksternistazdał końcowe

34 Ibidem, s. 26-29; Cz. Blach, op.cit., s. 21-26; A. Nieuważny. R. Morawski, Wojsko
Księstwa Warszawskiego. Artyleria. Inżynierowie. Saperzy, Warszawa 2004, s. 41.
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egzaminy. Zapewne w nagrodę za to mianowany został porucznikiem pierwszej
klasy (1 IV 1810 r.). Przydzielony potem jako adiunkt do Dyrekcji Inżynierów
kontynuował pracę w biurze Malleta i brał udział w pracachterenowych towa
rzysząc oficerom sztabowym, którzy prowadzili demarkację granic Księstwa

Warszawskiego. Porozpoznaniu drógi rzeksporządzano opisorazmapki. Egza
minempraktycznym zwiedzy nabytej wlatach 1809-1811 były dlaPrądzyńskiego
prace,które prowadził przy wzmacnianiu twierdzy Modlinod lata 1811 r.Pod
przewodnictwem Malleta młody Ignacy brał aktywny udział w tworzeniu nasy
pów ziemnych, budowie murów podporowych i drewnianych, blokhauzów. Na
prawym skrzydleprzydzielono Prądzyńskiemu do pomocy 3000 robotników,
400 murarzy i cieśli, którym mógł wydawać dyspozycje. W ciągu dnia razem
z kolegami uważnie nadzorował ich pracę, wytykał błędy, profilował lub równo
ważył przydzielone im wydziały, a noc poświęcał na obliczanie rachunków
i sporządzanie projektów. Prądzyński i tym razemzabłysnął przedprzełożonymi,

za co wyróżniono go przez awansowanie na kapitana drugiej klasy (I 1812 r.).
Bezsprzecznie był bardzoceniony nie tylkoprzeznich,alegeneralnie w sztabie,
skorowrazz rozpoczęciem wojny zRosją w 1812 r.przeznaczono gona adiunkta'
inżynierów w dywizji Dąbrowskiego. Twórca Legionów szybko nabrał do niego
zaufania, nie wątpił w jego zdolności i powierzał mu odpowiedzialne zadania
wyznaczania kierunkumarszu, miejsc na rozbicie obozu, rozpoznania sił i pozy
cjiwroga, jak również stawiania mostów lub szańców, naprawy i torowania trasy
za nieprzyjacielem, bądź jedynieprowadzenie dziennikadziałań wojennych".

Do zawiązywania więzi braterskich między dowódcami w latach wspólnej
służby wojskowej niektórzy oficerowie dążyli udzielając się w wolnomularstwie,
ponieważ jednym zpodstawowych założeń masonerii było hasło ponadnarodowej
jedności ludzi.Ruch wolnomularski nie był jednak jednolity, na co wpływały

różne poglądy, zainteresowania oraz wyznaniaczłonków poszczególnych loży.

Wszystkich łączył jedynie [... l głód nienasyty wiedzy uniwersalnej, egzaltowana
wiara w możliwości człowieka oraz wspólne [... l dążenie: "moralna odnowa",

35 K. Kołaczkowski, Biografia Generała Ignacego Prądzyńskiego, Poznań 1951,s. 6-7;
Cz. Bloch, op.cit., s. 27-29, 32-33, 36. Awans na kapitana pierwszej klasy Prądzyński

otrzymał poodwrocie zMoskwy, aza zasługi wojenne odznaczony został Złotym Krzyżem

Virtuti Militari.
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stworzenie nowej ludzkości [...]36. Działalność wśród masonerii często prowadziła

do zaangażowania oficerów w politykę, ale przynależność do lóż jeszcze przed
powstaniem Księstwa Warszawskiego była próbą, jak sugeruje Jarosław Czubaty,
oderwania się od problemówpolitycznych". Przykładem tego był powstaniec
kościuszkowski i dymisjonowany oficer Legionów gen. mjr JózefNiemojewski,
który dołączył do działającej na terenie zaboru pruskiego Ioży.Zum Goldenen
Leuchter" Jako doświadczony wolnomularz, będąc już w młodości członkiem

berlińskiej loży "Royale York" oraz działającej później w Poznaniukapituły "Sta
łości Uwieńczonej': zaraz po przyjęciu do "lum Goldenen..." podjął starania
wkierunkuutworzenia polskiej placówki wolnomularskiej. Uzyskawszy aprobatę

zBerlina razem zpłk. Piotrem Reych ogłosił (25V 1805) przemianowanie dotych
czasowej loży na "Świątynię Mądrości': Jej członkowie postawili sobie za cel
główny niesienie pomocy ubogim i kontynuowanie działalności oświatowej .Zum
Goldenen..." Świadczyło to o wyraźnej chęci z ich strony do rozwijania współ

pracypolsko-pruskiej, cow znacznym stopniuspowodowane mogło być rozcza
rowaniem wielu legionistów polityką Napoleona w sprawie polskiej. Do loży

przyjmowano ich (m.in.Kosińskiego) z otwarJYmi rękoma".
Jednak nie wszyscy oficerowie legionowi odsunęli się od Francji. Część z nich

dołączała do francuskich lóż prawdopodobnie drogą nawiązanych wcześniej

kontaktów (tak jak mjr Downarowicz będący co najmniej od 1803 r.członkiem
działającej wParyżu "Ił' Age d'Or"). Wraz zutworzeniem Księstwa Warszawskiego
kontakty z masonerią francuską i działalność w lożach związanych z "Wielkim
Wschodem Francuskim" podniosła prestiż generałów wśród krajowych wolno
mularzy, co wpłynąć musiało na przystąpienie do tej loży oficerów o ambicji na
miarę Sokolnickiego. Wielu wybitnych oficerów, począwszy od przedstawicieli
polskiej kadry dowódczej dobyprzedrozbiorowej skupionych wokół Poniatow
skiego, poprzez znanych legionistów (gen.Wincentego Aksamitowskiego, gen.
Aleksandra Rożnieckiego), aż po niezwiązanych z Legionami, jak Sułkowski,

wyróżniających się w hierarchii wojskowej i towarzyskiej swoimi zasługami,

36 L.Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo- Wschodniej w XVIII i XIX wieku,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982,s. 146.

37 J. Czubaty, op.cit.,s.68.
38 L.Hass,Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980,s. 278,280,283.
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pochodzeniem i majątkiem, było członkami loży "Bracia Polscy Zjednoczeni': Jej
pierwsze zebranieodbyło się w październiku 1807 r.Działała na podobnej zasa
dziejak.Swiątynia Mądrości': z tą różnicą, że na jej utworzenie konieczna była

zgoda nie ze strony Prus, ale "Wielkiego Wschodu..." "Bracia Polscy", akcent
kładli nie na współpracę z Prusakami, leczz Francuzami. Ogromną czcią darzyli
Napoleona dopatrując się wjegopolityce zarówno szansna przywrócenie Polsce
niepodległości, jak i na zrealizowanie własnych dalekosiężnych marzeń zrobienia
karierywojskowej. Związki z Francją staralisię zacieśniać także członkowie innej,
założonej w Poznaniu (1 I 1808 r.) loży"Francais et Polonais Re'unis" ("Bracia
Polacy i FrancuziZjednoczeni"), w której prym wiódł Dąbrowski. Obokniego
tradycję legionową reprezentował w niej jako mówca Kosiński, który po wkro
czeniuwojsk napoleońskich na ziemie dawnejRzeczypospolitej razemz Niemo
jewskim opuścił "Świątynię Mądrości">, Przynależność "Amilkara" do.Prancais

et..," świadczyła z jednej stronyo dobrychrelacjach między nim i twórcą Legio
nów, a z drugiej pokazywała jak szybko zmieniało się spojrzenieoficerów na
Napoleona i jegopolitykę wobec Polaków. Przeciwieństwem Kosińskiego i pozo
stałych oficerów wolnomularzy, którzywyrażali opcję profrancuską był Niemo- '
jewski, który mimo odejścia z loży na czas kampanii wojennej 1806-1807 nie
zmienił swoich zapatrywań. Podobnie jak większość urzędników i wojskowych
wchodzących w skład utworzonej jeszcze przed rozbiorami, a reaktywowanej
w 1807 r.loży "Świątynia Izys", którą połączono w 1810 r.ze"Świątynią Mądrości':

krytykował władze Księstwa i z dystansem odnosił się do Bonapartego". Należał

do znanych z radykalnych przekonań jakobinów, czego dowiódł współpracując

z Józefem Neymanem w 1809 r. po opuszczeniu stolicy i udaniu się do departa
mentu łomżyńskiego. Otrzymał wtedy od Poniatowskiego, za pośrednictwem

szefa sztabu generalnego Rautenstraucha, rozkaz zorganizowania tam wojska oraz
przygotowania razem z prefektem i miejscowymi władzami powstania. Natych
miast po przybyciu do departamentu Niemojewski rozpoczął organizować

oddziały, ale przekraczał przy tym swoje uprawnienia narażając się prefektowi
- Lasockiemu, który skarżył się na niegoprzed Radą Stanu. Zabiegi jakobinów,
którzy uzyskali poparcie Poniatowskiego i ze strony sztabu spowodowały, że

39 Ibidem, s.292, 304-306,328-329,340,343; idem,Wolnomularstwo... ,s.237-238.
40 J. Czubaty, op.cit., s. 71-72.
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prefekt zmuszony był ustąpić i podporządkować się Niemojewskiemu. Jednak
dalsze postępowanie jakobinów, wprowadzanie na miejsce niektórych urzędników

innych o przekonaniach republikańskich, czy też dokonywanie samowolnych
aresztowań bez konsultacji z Radą Stanu,nadużywanie władzy i lekceważenie
dotychczasowej nie odpowiadało już ks. Józefowi. Docierały do niego liczne
pretensje zestronymiejscowych władz, wefekcie czego zdecydował o przeniesie
niu Niemojewskiego z departamentułomżyńskiego na stanowisko komendanta
twierdzy serockiej",

Działania Niemojewskiego włomżyńskim były, jak słusznie zauważył Czubaty,
próbą wzmocnienia wpływów politycznych jakobinów i ukazały, jak przezprzy
należność do loży oficerowie zaangażowani byli w politykę. Głos w tej sprawie
zabierali także Dąbrowski i Sokolnicki, którzy popierali w pewnym stopniu
republikanów. Wmomencie wkroczenia wojsk polskich do Galicji zewzględu na
sytuację jaka wytworzyła się na froncie i potrzebyarmii Dąbrowski dostrzegał

konieczność utworzenia urzędu, który kierować miał administracją. Dlatego też

powołując się na przykład Francji wysunął ideę powołania generalnego inten
denta, na którego proponował jednego z jakobinów, Andrzeja Horodyskiego.
Przedstawienie tegokandydata oznaczało jeśli nie poparcie Dąbrowskiego dla
republikanów, to było wyrazem jego niechęci do Rady Stanu i Poniatowskiego,
którynie zaakceptował Horodyskiego na tym stanowisku. Twórca Legionów nie
przestał go jednak protegować i dążył do powierzenia mu funkcji dyrektora
cywilno-wojskowego przykwaterze głównej. Zamiarten udało się Dąbrowskiemu

zrealizować. Fakt, że intendentem generalnym wybrano z woli ks.Józefa stanow
czego i porywczego prefektaRajmunda Rembińskiego spowodował, że doszło

później do współdziałania jakobinów z Rządem Tymczasowym. Obie strony
chciały bowiem ograniczenia uprawnień urzędnika, ponieważ nieodpowiadał im
jegosposób postępowania. Na zawarcie porozumienia między stronnictwem
republikańskim, wktórym na czoło wysunął się Hugo Kołłątaj, a Rządem wpłynął

w dużym stopniu Sokolnicki. Pełnił rolę pośrednika między prezesem Rządu,

Stanisławem Zamoyskim, któremu przekazywał cenneuwagi i wskazówki Kołłą-

41 List płk. Rautenstraucha do gen. bryg. Niemojewskiego, Modlin 24.VII.l809,
Archiwum Niemojewskich, p.9,s.7-8; G.Zych, ArmiaKsięstwa Warszawskiego, Warszawa
1961,5.155-156.
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taja.Aktywność Sokolnickiego wynikała jednakprzedewszystkim zewzrastającej
od czasukampanii 1809 r.jego niechęci wobec Poniatowskiego, która z biegiem
czasuprzerodziła się wewrogość".

Pomimo, że losyoficerów wsferze prywatnej toczyły się odmiennie (chociażby

porównując sytuację Dąbrowskiego i Sokolnickiego), to pod innymiwzględami
w życiu codziennym dowódców było wiele podobieństw. Niewątpliwie zaangażo

wanie się wieluoficerów w politykę wynikało najczęściej z przyczyn osobistych
i spowodowane było ich niechęcią wobec Poniatowskiego. Wpływała ona na
potrzebę podnoszeniaswojego autorytetuprzezpisaniewspomnień i tworzenie
archiwów, a pośrednio na rozwijanie przez nich wiedzynaukowej jak to było

w przypadku Sokolnickiego działającego w Paryżu po wyjeździe z Księstwa.

Chociaż powinności oficerów były różne, jedna dotyczyła wszystkich, troska
i szacunek wobec podkomendnych. Od tego zależało, jak byli postrzegani na
zewnątrz przez ludność cywilną, innych dowódców oraz czy w jednostkach
panował ład i porządek.

42 J. Pachoński, op.cit., s. 468; J. Czubaty,op.cit., s. 118-119. Sokolnicki opuścił

w 1810 r.Księstwo Warszawskie i udał się do Francji, gdzie dowiedziawszy się o wyrzu
ceniuprzezPoniatowskiego z armii polskiej przeszedł na żołd francuski. Kampanię 1812 r.
odbył pełniąc służbę wywiadowczą przy sztabiecesarza.



BOnOlJlHHRXOnOIJHOIO 36POEIO - BURB
BOEHI30BAHOrO CnOC06Y)J(UTTR YKPAiiłCbKUX

K03AKIB (KIH. XIX - no: XX Cl)

W koń. XIX w. - na pocz. XX w.Ukraińcy stanowili większość wśród

kozakówkubańskich oraz zauważalny odsetek (15%-20%) w wojsku
kozaków dońskich także terskich. Długotrwała służba wojskowa, autorytet
kozaka-zwycięzcy, tradycja bohaterstwa kozackiegooraz wsparcie państwowe
były podstawą gruntownego ćwiczenia wojskowego, także osobistej sztuki
bojowej. Broń biała (głównie szabla) zawsze była oznaką wojskowej warstwy
kozackiej. Na pocz.XX w.osobiste ćwiczenie bojowekozakówtrwało 18-25 lat.
Mistrzowie kozackiej sztukibojowej wykorzystywali więcej 8 ciosówszablą także

piką - kubański płastuni (piechota)bagnetem.Władanie bronią białą było ważną

podstawą wojskowego trybu życia kozakówukraińskich w koń. XIX w. i na pocz.
XXw.

** *
Kynsrypa yxpamcsxoro HapolW (RK i 6YAb-RKoro imnoro) ITOB'R3aHa 3 t1:oro

iCTOpl1QHl1M p03Bl1TKOM i CKJIaAa€TbCR is KOMITJIeKCHOro HacJIiAAR BiAITOBiAHl1X
rpyrr i eraais. mo riopanis crriJIbHl1Ml1 pl1CaMl1 Bl1RBl1JIl1 i ITeBHy cnenarpucy. Bce
ue CTOCy€TbCR i yxpaiacsxoi K03aU;bKol CrriJIbHOTl1, mo Bl1Hl1KJIa nin BrrJIl1BaMl1
BHYTpiIIIHix Ta30BHiIIIHix QJ1HHJ1KiB, TpaHcepopMYBaBIIIJ1Cb 3 KiHU;R XVI - AO
CepeAl1HJ1 XVII CT. y rrpoBiAHJ1t1: Aep)l(aBOTBOpQJ1t1: CTaH YKpaIHJ1, a 3 KiHU;R XVIII
- AO CepeAl1HJ1 XIX CT. rrepeTBOpJ1BIIIJ1Cb B oKpeMy CKJIaAoBy Bit1:cbKoBo
npnaineaoaaaoi K03aU;bKol BepCTBl1 Pocińcsxoi ismepii, Bit1:cbKOBJ1t1: xapaxrep
)l(J1TT€AiRJIbHOCTi YKpaIHCbKJ1X K03aKiB 06YMOBl1B sarosdcrs BiAITOBiAHl1X
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npiopareris IX KylIbTypW, I.q0, 30KpeMa, BIDIBWlIOCb y p03BWTKy cneuarpisnoro

60MoBoroMWCTeQTBa (B MOrO OCHOBi nexcano BOlIOp,iHHR XOlIOp,HOIO 36pO€IO).

,1:(oclIip,)KeHHR 3a3HaqeHOrO acnexry yxpaurcsxof K03aQbKoI cnannnma €

Ba)KlIWBWM He TilIbKW p,lIR IlOBHoQiHHoro CIlpWMHRTTR yKpaIHcbKo'i icropii Ta

KylIbTypw,ane M p,lIR 6ilIbIII KOMIllIeKCHoro p03yMiHHR BiMCbKOBWX Tpap,wQiM

€BpOIlW, 60 y K03aQbKoMY cepenoaami HaMp,oBIIIe sóepiranncs (qaCTO y TpaHc

epopMoBaHoMy BWflIRp,i) elIeMeHTW aarazrsaoeaporreżcsxoi BiMcbKOBOI cnan

I.qWHW.

Bip,3HaqwMo, I.q0 BiMCbKOBa icropia YKpaIHcbKoro K03aQTBa IlpWBepTa€ yBary

p,ep,alIi óinsuroro qWClIa BiTqW3HRHWX Ta 3apy6i)KHWX HayKOBQiB. TaK, cepep,

yxpaincsxax BiMCbKOBWX icTOpWKiB Bip,3HaqWMO npaui RK KopwepeIB MWHylIwx

xacis m. J!BOPHWQbKoro, A.CKalIbKOBCbKoro, M. Ipyureacsxoro i B. fOlI06YQb

xoro)', TaK i cyqaCHWX nocninamda (B. Cepriaxyxa, B.3apy6w, C. JIeIl'RBKa, '

JI. MalIeHKO Ta O. COKwpKa)2, I.q0 p03KpWBaIOTb ri 'IW iHIIIi aCIleKTW icropii

K03aQbKwx epopMyBaHb. ,1:(OCWTb QiKaBwMw € i cnpoóa nocninara BWTOKW YKpa

racsxoro mmapcraa IO.<I>irYPHwM3
• Ilonpa saroai p,OCRrHeHHR srananax

nocninaaxia, IX yBary IlpwBepTalIw nonii K03aQbKoI p,06w i 6ilIbIII saram-ai npo- '

61IeMw, I.q0 i 06yMOBWlIO Hep,OCTaTHIO yBary RK IlWTaHHRM ocoóacroro 60MoBoro

MWCTeQTBa K03aKiB, TaK i Ilop,iRM KiHQR XIX-XX CT.

Bapro Bip,3HaqWTW i HOBi Ilip,xop,w no BiMcbKoBo-K03aQbKoI TeMaTWKW y Ilpa

QRX oKpeMwx pociacsxax BqeHWX. TaK, A.COKJIaKOB aaxaraersca P,OClIip,)KyBam

1 5!BopmU.\bKMH )J,., lcmopis sanoposucux K03aKi6, Y 3 TOMax, JlbBiB -1991; Cxans

KOBCbKMH A.,lemopisH060i" Ciui a60ocmanneoeo KomaSonoposexoeo, Iluinponerpoacsx
1994; Ipymescsxaa M., IJl/OCmp06aHa icmopis Yxpaiuu, 1992; lemopis Yxpaiuu Pyci,
t. V,VII, VIII, 1995; fono6YI.\KMH B.A., 3anOpOJICCKOe «asauecmeo, 1957; 'łepuouopcxoe
xasauecmeo, 1956.

2 Ceprirrsyx B.,IMeHeM Biucmca Banopossxoeo: YKpai'HcbKe K03al{m60 6 MiJICHapOO
HUX 6ioHOCUHax XVI - cepećuuu XVII cm., 1991; MOpCbKi noxoou sanoposcuie, 1992;
3apy6a B., YKpai"HcbKe K03al{bKe 6iuCbKO 6 pociucsxo-mypeuucux eiitnax ccmannnot
«eepmiXVII cmonimmn, )J,HirrporreTpoBcbK 2003; Jlen'anxo C. Kosaumci 6iuHU KiHl{ll
XVI cm.6 Yxpaini, qepHiriB 1996; Maneaxo Jl.,A306cbKe K03al{bKe 6iuCbKO (I 828-I 866),
Sanopiaoxa 2000; COKMpKO O., Ytcpaincmce K03al{bKe 6iuCbKO 6 nepiooIlieniuuoi6iuHU
1700-1721pp. ma opeanisauiiini peifJopMu 30-60-x pp. XVIII cm, [B:] lemopis Yxpain
CbK020 Kosaumea. Hapucu:... , t. I, c.514-530.

3 <I>irypHlIH Kl.,lcmopuuui 6umOKU YKpai'HcbK020 nuuapcmea, 2004, c.305.
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oxpexi aCrreKTJ1 BitlcbKoBorO )l(J1TTH K03aQbKJ1X epOpMYBaHb4
• Eypp;a E.Ta MaJIy

KaJIO A.CTBOpIOIOTb KOMrrJIeKcHy iCTOpiIO OKpeMJ1X K03aQbKJ1X Bitl:cbK, a PaTyIII

HRK O. 3BepHyB yBary Ha rrpoyxpaurcsxy cneuarpixy rrOJIiTJ1qHJ1X iarepecis
xosansxoro rrpoBop;y Ky6aHi nin sac peBOJIIOQitiHJ1X norpacias 1917-1920 pps.

Ha )l(aJIb, rrJ1TaHHR xosausxoro 60tioBoro MJ1CTeQTBa P;OCJIiP;HJ1KJ1 He ropxa

JIJ1Cb.

3HaQHyyBary BitlcbKoBO-rroJIiTJ1QHiti icropii K03aQTBarpanalano npaninae

it cyqaCHa nom.csxa icropiorpadiia (B.C€PQiK, 3. Byaui«Ta iH.)6. OKpeMO cnin

BJ1p;iJIJ1TJ1 f:\Op060K M.<I>paH3a,y KOTpOMy aBTOp1I0pRf:\ is aHaJIi30M cycrrinsao

rrOJIiTJ1QHOrO Ta MeHTaJIbHOrO p03BJ1TKY yxpaincsxol K03aQbKOl crriJIbHOTJ1 nonae

KOMrrJIeKCHJ1it aHaJIi3HKsacan BiitcbKoBoro MJ1cTeQTBa, TaK i rrpJ1HQJ1rriB epyHK

uioaysanaa BiticbKoBol CJ1CTeMJ17
•

OT)I(e,BitiCbKOBiiCTOpJ1KJ1 p;oBOJIi ycninrao f:\OCJIif:\)I(yIOTb iCTOpiIO K03aQbKol

crriJIbHOTJ1 Ta fi BiticbKoBoro MJ1CTeQTBa. Ilopan is QJ1M, Bif:\QYBa€TbCR aeno

CTaTHR yBara rrp06JIeMaM p03BJ1TKY YKpalHCbKJ1X K03aQbKJ1X epopMyBaHb

BrrpOf:\OB)I( XIX-XX CT., a rrJ1TaHHR OC06J1CTOrO xosausxoro 60itoBoro BJ1IIIKOJIY

Ta MJ1CTe'-lTBa, rrpaKTJ1QHO, 3aJIJ1IIIa€TbCR noaa yBaroIO HayKOBQiB. Bce ue i 06y

MOBJ1JIO HaIIIe 3BepHeHHR no 3a3HaQeHOl BJ1IQe rrp06JIeMJ1.

TaKJ1M QJ1HOM, MeTOIO uiei p03p06KJ1 € f:\oCJIif:\)I(eHHR 3MicTy Ta BarOMOCTi

OCHOB BOJIOf:\iHHH XOJIOf:\HOIO 36po€IO HKP;JIH CTaHOBJIeHHH i p03BJ1TKY xosansxoro
60itoBoro MJ1CTeQTBa, TaK i f:\JIR epyHKQioHyBaHHR K03aQbKol CrriJIbHOTJ1 Ha

4 COKlIaKOB A.,Kounnexmoeanue «asausux cjJOpMupoBaHuu u nOpJlOOK cllyJIC6bl
Ka3aKOB POCCUUCKOU uunepuu BXIX - nauaneXX B., Asroperpepar AY!C. Ha COY!CK. yq.
eterrena K.Y!cr.H., 2004,c.25.

s EYPAa 3., Ouepta: o mepcxou xasasecmee, 2003,c. 213; Manyxano A.,Ky6aHcKoe
xasause BOUCKO 61860-1914 ee.: opeauusauus,cucmeua ynpaenenunu cjJyHKl{UOHUpO
BaHUJl, COl{UallbHO-JKOHOMUtteCKuu cmamyc., Kpacnonap 2003,c. 216; ParYIlIHRK O. B.,
Ilonumuuecxue UCKaHUJl )JOHCKOlO u Kytiancxozo xasasecmea B lOObl JpaJICOaHCKOU
60UHbl 6 Poccuu (1918-1920 zz.), [B:] Kasanecmea POCCUU BBenou OBUJlCeHUU. Benas
J6apouJl",AlIbMaHax" 2005,nr 8, c. 17-23.

6 Serczyk w., Poczqtek końca, [B: l Dziejenarodu ipaństwa polskiego, Warszawa, 2000,
c. 70; Serczykw., Na plonqcej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648- I651,Warszawa 1998;
Wójcik Z., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989,c. 243.

7 Franz M., Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku, Toruń 2002,
c.255.
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pyóeaciXIX-XXCT. Xpoaonorisai Me)l(ioópaai 3 OrrrJIAY HaTe, nto BQeu nepion

BiA6yJIOCb aasepmenaa <piKcaQii: OCHOB <pyHKQioHyBaHHJI BiuCbKOBO

npasineaoaaaot K03aQbKol BepCTBH (y TOMy qHCJIi i1: Bii1:cbKoBoro Ta60i1:oBoro

BHIIlKOJIY), AO Toro )1(, nOAaJIbIIli nonii rrpH3BeJIH AO 3pyi1:HyBaHHJI uiei cnins

HOTH.

,U)I(epeJIbHOłO OCHOBOłO nanoi crarri CTaJIH JIK ony6JIiKOBaHi MaTepiaJIH, tuo

CTOCyłOTbCJI Bii1:cbKoBoro xapaxrepy 6yTTJI K03aQbKol BepCTBH BKiHQi XIX - Ha

rrOqaTKY XX CT. (Bii1:CbKOBi cTaTyTH, HaCTaHOBH, cnorana K03aKiB i T.iH.),TaK

i MaTepiaJIH apxisia YKpalHH Ta Pocii,
OT)I(e, HayKoBa HOBH3Ha sanporroaoaaaoi p03p06KH06yMOBJIłO€TbCJI crrpo

6010 Ha OCHOBi HOBHX Ta MaJIOBiAOMHX A)I(epeJIbHHX MaTepiaJIiB p03KpHTl1

6a3l1CHe 3HaqeHHJI BOJIOAiHHJI XOJIOAHOłO sópoeio AJIJI CTaHOBJIeHHJI 60i1:oBoro

MHCTeQTBa YKpalHCbKI1X K03aKiB, mo 6yJIO Ba)KJIHBI1M BHJIBOM Ix BiucbKoBoro

cnocoóy )l(HTTJI Hapyóezd XIX-XXCT.

Ilepen óesnocepenaia p03rrrJIAOM saaaaseaoirrp06JIeMI1, He06xiAHO KOpOTKO

3ynl1HHTHCb HallJ1TaHHi 36epe)l(eHHJI yxpaiacsxoi K03aQbKol crriJIbHOTI1 nicna

rrixainaui)ClI06iACbKHX Ta[eTbMaHCbKHX K03aQbKHX nomds i 3Hl1rqeHHJI 3arro- '

poasxoi Cisi BKiHQiXVIII CT. HarOllOCJ1MO, mo 3allHIIlKl1 yxpaiacsxax K03aQb

KHX <popMyBaHb icnyaana AO cepenaan XIXCT. (Banynajicsxa Cis, A30BCbKe

K03aQbKe Bii1:CbKO, tIOpHOMopCbKe K03aQbKe Bii1:CbKO i T.iH.). 3a raxnx yMOB

BiA3HaqHMO 3aKOHOMipHicTb 3BepHeHHJI HaIIlOlYBarl1 Ha Kyóancsxe K03aQbKe

Bii1:CbKO, mo B II non. XIX- Hanox. XXCT. HelIHIIle 6yllO OAHHM ia Hai1:6illbIIlI1X

y POcii1:CbKiu iMrrepi!,anei1: 3alll1IIlaJIOCb y cBoli1: OCHOBi YKpalHCbKI1M K03aQbKl1M

<popMyBaHHJIM (€AI1HHM Ha TOi1: sac). OCHOBOłO srananoro Bii1:cbKa crano Hop
HOMopCbKe K03aQbKe Bii1:CbKO, YTBopeHe ia qHClIa 6yBIIlHX 3arrOp03bKl1X Ta

reTbMaHCbKHX K03aKiB, JIKe B 1792-1794 pp. nepecenanocs Ha P. Kyóaas i AO

KiHQJI 60-x pp. XIXCT. nocrińao nonosarosanocs yKpalHQJIMI1-rrepeceneauaaa

(cepen nepeceneauis 6yllo óararo uamamds K03aKiB reTbMaHCbKHX i cnoóin

CbKHX nonxia Taa30BCbKHX K03aKiB)8. HarOllOCHMO, mo cyuinsae AOMiHyBaHHR

yxpaumis (BrrepIIly qepry K03aKiB TaIxnamanxin) Ha3eMlIRX Hopaoxopcsxoro

8 6imu'1: ,U., Manunoeuu KllUH, 1994, c.25- 29;Maneaxo ]1., Ky6aHcbKe K03al{m80, [B: l
Yxpaincmce K03al{m80, Mana enuuxnoneois,3arropblolol: 2002,c.278-279.
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K03al\bKOrO BiikbKa3acBip;ąJ1Bi nposimncł POcit1CbKJ1t1 p;OCnip;HJ1K npoónex

nepecenenaa Ta ernixnoro cxnany naceneaaa PociżcsxoiiMrrepil B. Ka6Y3aH9•

OKpiM Kyóancsxoro K03al\bKOrO Bii1:cbKa yxpaiacsxi K03aKJ1 Ta IX HaIl\ap;KJ1

Ha pyóezd XIX-XX CT.aine He CTaHOBJ1nJ1 6inbIIIOCTi, xoa i ManJ1 rrosdrny rrpJ1

cyrnicrs cepen P;OHCbKJ1X Ta TepCbKJ1X K03aKiB. TaK, BapTO aranam rrpo 3HaąHJ1"

BrrnJ1B YKpaIHcbKJ1X K03aKiB-"rrpJ1XOp;bKiB" me y XVI CT.Ha repenax HJ1)1(Hboro

):(OHy,3aBp;RKI1ąOMy 6yno aaxnaneno rrip;Banl1HI1 Bi"CbKOBOI opraaiaanii K03aKiB

y l\bOMy perioni (ue apryxenroaano P;OBOP;I1Tb B. EpexYHeHKo)10. Haronocaao,

UW crroąaTKy napar He KOHTpomOBaB 3anyąeHHRHOBI1X KOHTI1HreHTiB K03aKiB

no Bińcsxa Iloncsxoro, a nl1IIIe sronoa p03rrOąaB 3p;i"CHIOBaTI1 ninnoninni

3aXOp;I1.TaK, y 1646 p. ninanasaersca sanyseaa» no cxnany P;OHCbKI1X K03aKiB

6nl13bKO 3.000 yxpaumis, a y 1811 p. - 4.000 11. ):(0 pexi, iHp;I1Bip;yanbHe sxmo-:

ąeHHRyxpaiauia nocxnanyP;OHCbKI1XK03aKiB Tpl1Banl1" xac nsarani He <l>iKCy

BaJIOCb.Ha nincrasi perensnoro p;oCJIip;)I(eHHR Mirpal\it1HI1X npouecin B.Ka6Y3aH

ninraepnaa, Il\0 Ha siaeus XVIII CT.yxpańrcs«! nepecenenui CTaHOBl1nl1 6nl13bKO

30 %HaCeJIeHHR usoro periony (cxnanamr rrpaKTl1ąHo sce aacenenaa Miycsxoi

oKpyrl1 (iCHyBaJIa no 1887 p.), p;oMiHyBanl1 y ):(oHel\bKi" oxpyai Ta CTaHOBl1nl1

noaan 23 % HaCeJIeHHR nasaono M. PocToBa)12.

Ilpacyrnicrs K03aKiB 3 YKpalHcbKI1 rrpi3BI1Il\aMI1 aadiixcoaaaa i MaTepianaMI1

Bi"cbKOBOI xaauenapiiBińcsxa ):(OHCbKOro Ta peeCTpaMI1 CTaHl1ąHI1XK03al\bKI1X

TOBapI1CTB. Cepen 173 OC06l1CTl1X cnpas K03aKiB, Il\0 posrnsnanacs y arananiń

xanuenapii BrrpOp;OB)I( 1913-1914 pp., Y 34 <l>irYPYIOTb K03aKl13 YKpalHcbKI1MI1

rrpi3BI1Il\aMI113. Ilepan ia 3HaąHOlO rrpncyruicno YKpalHcbKI1X K03aKiB Ta IX

9 Ka6Y3aH B. M.,Hapoou POCCUU BXVIIIeexe. 'łucnennocm» u JmHU~eCKuu cocmaB,

1990,c. 212.
10 Bpexyaenxo B.A.,YKpai'HcbKe K03a~mBO y xoni cxianoeeponeacexux xpUCmUJlH

CbKUX K03a~bKUX cninonom. [B:] Icmopis Yxpaincmcozo K03a~mBa. Hapucu: Y 2 m.,

PeAKOJI. B.A. CMOJIift (sinn. pen.) Tain., 2006, t. 1.,c. 121-127.
11 Kasausu eoiicxa. Kpamxast xponuxa, Mocxsa 1992, c. 51, 56; faJIyIIIKo lO. A.,

Ka3a~bu BOUCKa Poccuu, 1993,c.23,25;MaJIeHKo JI.,,l!oHcbKe K03a~mBo, [B:] YKpai'HCbKe

K03a~mBO .... , c. 136-138.
12 Ka6Y3aH B. M., Hapoou POCCUU B XVIII eexe.. ., c. 135, 209; Hapoou POCCUU

Bnepeoii nOllOBUHe XIX B. 'łucneunocm» u JmHU~eCKUU cocmaB, 1992,c. 140.
13 P,llAPO, <D. 344,Orr.2, Crrp.1-173.
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aauranxia Ha Hl1)1(HbOMY .uOHy, nOMiqa€MO K03aKiB 3 YKpalHCbKI1MI1 npi3BI1Il\aMH

i y BepXOBI1X crammax. 30KpeMa, y CTaHI1Qi 30TOBCbKii1: Xonepcsxoi oKpyrl1

rronan 3 %K03aKiB HOCl1JII1 yxpamcsxi npi3BI1Il\a14.

OT)I(e, namanxa yspaincsxax K03aKiB rpamntiżnosinirpaaamr Ba)l(JIHBy

pOJIb y p03Bl1TKY Bińcsxa .uoHcbKoro, BnJII1HYBIIII1 i Ha Bii1:CbKOBi 3aCa):l11):liRJIb

HOCTi usoro YTBopeHHR, npOTe nOBHOQiHHoro yCBi):lOMJIeHHR CBO€I OKpeMiIII

HOCTi (oxpia xirxoro sayrpinmsoro nonlny Ha HH30BHX (TyT nOMiTHe 3HaqeHHJI

sinirpasana namamor yxpaiacsxnx K03aKiB) Ta BepXOBHX K03aKiB) sńeperraHe

3MOfJIH.

AHaJIi3yIOqH BnJII1BH YKpalHCbKI1X K03aKiB Ha Tepcsxe K03aQbKe Bii1:CbKO

Bi):l3HaQHMO, Il\0 BOHH He 3aKJIa):laJIH ni):lBaJII1H srananoro Bii1:cbKa, a JII1IIIe y

nO):laJIbIIIi xaca 3aJIYQl1JIl1Cb no i1:oro p03BHTKY (yxpaincsxax K03aKiB nOCeJIRJII1

KOMnaKTHI1MH rpynasrn (nOJIKaMI1), He P03QHHRIOQH cepen pOcii1:CbKOI 6iJIb

IIIOCTi). IIepIIIe nOMiTHe nepecenenaa yxpaincsxax K03aKiB Ha TepeHI1 UeH

TpaJIbHOrO KaBKa3Y MaJIO MicQe ute y 1716 P» a Hai1:6iJIbIII KpynHI1MH CTaJIH

nepeceneaaa y 1832 Ta 1836 pp15. 3a3HaqeHi 06CTaBHHH 3a6e3neqHJIH nesae
aóepexeaaa Bii1:CbKOBOI cnamnana yxpaurcsxax K03aKiB Ha Tepexy.ne BOHH

CTaHOBHJIH ):lO 20 % xosausxoro HaCeJIeHHR• .uo pesi, pe3YJIbTaTl1 nocninxea»

B. Ka6Y3aHa csinsars, Il\0 yxpaumi CTaHOBI1JIH 3HaQHY QaCTI1HY HaCeJIeHHR He

JIHIIIe Ha repeaax UeHTpaJIbHOrO KaBKa3Y, ane i1: Ha CTaBpOnOJIbIl\I1Hi (TyT Ha

1897 p. noaan 36 %HaCeJIeHHR CKJIa):laJIH yKpaIHQi)16.

OT)I(e, nopan ia ):loMiHyBaHHRM Ha Kyóaai, yxpaiacsxi K03aKH Ta IX aantanxa

MaJIH 3HaQHY npacyrnicrs RK cepe):l ):lOHCbKHX, TaK i TepCbKI1X K03aKiB, Il\O

aacaimye aaroaicrs BnJIHBy YKpalHCbKI1X Bii1:cbKoBo-K03aQbKHx Tpa):lHQiti Ha

cnoci6 )l(I1TTR sranaaax K03aQbKHX epopMyBaHb.

IliAKpeCJIHMO, Il\0 Ha pyóezdXIX-XX CT. B POCitiCbKiti iMnepil36epiraJIacb

QiTKa Bii1:cbKoBa aauineaicrs )l(I1TT€):liRJIbHOCTi ycix Bii1:CbKOBO-K03aQbKI1X

yraopens. HarOJIOCI1MO, Il\0 nonpn HaMaraHHR MaKCI1MaJIbHO yHiepiKyBaTI1

K03aQbKi yTBopeHHR, napar 6YB 3MyIIIeHHi1: paXYBaTI1CR is OC06JIl1BOCTRMl1

14 Taacaao.On. I,Crrp.I211,ApK. 116-123.
15 Kasassueoucxa, Kpamxan...,c. 171, 175; faJlYIIIKo 10.A.,BKa3 npaus,c. 111-113.
16 Ka6Y3aH B.M.,Hapoou POCCUU 8 nepeoii nOJl08UHe XIX 8... , c. 140.
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xosausxoro crroco6y )KJ1TTRi Bitl:cbKOBOro BJ1IIIKOJIy, Il\O ninxpecmoe RK IX CJ1JIy,

TaK i )J;OU;iJIbHicTb y rrOBC.HK)J;eHHoMy Ta BiifcbKoBoMy )KJ1TTi.

Ilpo Ba)KJIJ1BicTb K03aU;bKoI Biil:cbKOBOI CJ1CTeMJ1 cBi)J;ąJ1Tb i )J;OCJ1Tb saasaa

ąJ1CeJIbHicTb rrpe)J;cTaBHJ1KiB K03aU;bKoI Bitl:cbKOBOI BepCTBJ1 Ta li BiUCbKOBJ1U

norenuian. TaK, nanepenonai lIepIIIOI csironoi BiUHJ1 B POciUCbKiu ismepii

iCHyBaJIO 11 K03aU;bKJ1X BiuCbK Ta OKpeMJ1U 51KyrcbKJ1U K03aU;bKJ1U rrOJIK, a nicna

JIIOTHeBOI peaomouii 1917 p. 6yJIO yTBopeHo me )J;Ba HeBeJIJ1ąKJ1X K03aU;bKJ1X

BiHcbKa (Ipxyrcsxe i EHJ1CeUcbKe)17. lIpJ1 U;bOMy, ąJ1CeJIbHicTb K03aU;bKJ1X BiuCbK

He 6yJIa O)J;HaKOBOIO i KOJIJ1BaJIaC.H Bi)J;6iJIbIII Hi)K l MiJIbUOHa K03aKiB (Iloacsxe

i Ky6aHcbKe K03aU;bKi BiucbKa) -)J;O KiJIbKOX )J;ecRTKiB TJ1CRą (AMypcbKe, ACTpa

xaacsxe i.r.in.). 3araJIOM )J;O K03aU;bKoI BepCTBJ1 HaJIe)KaJIO 4.498.000 ąOJIOBiK

(craaoa mi 1917p. u;e CTaHOBJ1lIO 6JIJ13bKO 3 % Bi)J; 3araJIbHOI KiJIbKOCTi nace

JIeHH.H Pocińcsxoi ixnepif)".

AHaJIi3YIOąJ1 3aca)J;J1 rrOBC.HK)J;eHHoro )KJ1TT.H K03aKiB Ha pyóexd XIX-XX CT.

Heo6xi)J;HO 3BepHYTJ1 yBary Ha IX o<piU;iuHJ1U BiuCbKOBO-rrpJ1BiJIei1:oBaHJ1i1: CTa

Tyc19
• [(eu cTaTyc rri)J;TBep)J;)KyBaBC.H He JIJ1IIIe )J;iIOąJ1MJ1 HOpMaMJ1 npasoaoro

xapaKTepy, ane i Tpa)J;J1u;i.HMJ1 Ta )J;oCBi)J;OM 6YTT.H K03aU;bKJ1X <popMyBaHb. TaK,

IOPJ1)J;J1ąHJ1M ninrpyaraa iCHyBaHHR K03aU;bKJ1X yTBopeHb 6ylIO ,,3arrpOBa

IPKeHH.H U;J1BiJIbHOrO ynpaaniaaa K03aKiB" (Ha OCHOBi p03p060K 1869, 1879Ta

1889 pp.), .HKe6yJIO BBe)J;eHO B )J;iIO B 1903 p.i nonosaene B 1912p20. 3ri)J;HO usoro

KO)J;eKcy ynpanninna K03aKiB Bi)J;IIoBi)J;Horo BiucbKa rri)J;rrOp.H)J;KoByBaJIOC.H

i KOHTpOJIIOBaJIOCR fOJIOBHJ1M YrrpaBJIiHH.HM K03aU;bKJ1X Bii1:CbK, a sepea asoro

rri)J;JIRraJIO BiuCbKOBOMy Miaicrepcrny". CTaHoBa Bi)J;MiHHicTb Ta Bii1:cbKoBa

nauineaicrs )KJ1TT.H K03aKiB ninraepnxyaanacr, i crreU;J1<piąHJ1M BJ1)J;iJIeHH.HM

3eMeJIb,)J;e KOMrraKTHO MeIIIKaJIJ1 K03aKJ1, B oxpexi reparopiansao-anainicrpa

TJtBHi o)J;J1HJ1U;i, Ha KOTpJ1X )J;mJIJ1 HOpMJ1 xoaansxoroCaMOBp.H)J;yBaHH.H. Binno
Bip;HO)J;O raxoro noniny <PYHKu;ioHYBaJIJ1 oxpeai K03aU;bKi BiuCbKOBi IIpaBJIiHHR,

17 POCCUUCKoe xasauecmeo. CnpaBO'łHUK, POCTOB-H!,[(.1995, C. 11.
18 Ibidem,c. 13.
19 Y'łpeJICOeHUe ZpaJICOaHCKOZO ynpasnenus Ka3aKOB, Clló, 1903, c. 109.
20 Ibidem,c.218
21 Ibidem,c. 7.
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,.

~e 6yno rrO€~HaHO BiJ1CbKOBe Ta uasizsae yrrpaaninua, Ha soni sxoro CTORB

Bi~rrOBi~HJfJ1 OTaMaH i OTaMaHCbKe rrpasniuaa.

B ,1:(OHCbKOMy K03aQbKoMY BiJ1CbKy HaJ1BJfIQa OTaMaHCbKa nocana Mana

o<j>iQiJ1Hy Ha3BY "BiJ1CbKOBJfJ1 HaKa3HJfJ1 OTaMaH'; a ~nR Kyóancsxoro i Tep

csxoro - "HaKa3HJfJ1 OTaMaH"22. B CBOIJ1 niansaocri OTaMaH cnapasca Ha BiA

rrosinae ,,06naCHe npasniana'; IQOonixynazocs yciaa acnexraxn )f(JfTT€~iRnb

HOCTi xosausxoro BiJ1CbKaTa MellIKaHQiB K03aQbKJfX TepJfTOpiJ1 (BKmOqHO ia

TJfMJf, IQO He Hane)f(anJf AO K03aQbKOI BepCTBJf). BO€Hi30BaHJfJ1 xapaxrep )f(JfT

reniansrrocri K03aQbKoI cniasaera BJfRBnRBCR He nmue Ha 3aranbHOBiJ1CbKO

BOMy piani, ane i Ha perionazrsnojry Ta MicQeBoMy. 3a3HaqJfMO, IQO K03aQbKi

06naCTi noninanace Ha cnenatpixai K03aQbKi BiJ1CbKOBO-a~MiHicTpaTJfBHi

O~JfHJfQi:oKpyrJf (,nOHCbKa) a60 Bi~~inJf (Kyóancsxa i 'Iepcsxa). Kinsxicrs uax
0AJfHJfQb y KO)f(HOMyK03aQbKoMY BiJ1CbKy6yna pi3HOIO i aanezcana BiA reparo

piansaax Me)f( Ta qłl.CenbHocTixosausxoro aaceneaaa.

P03rnR~aIOqJfsacana BiJ1CbKOBOro zorrra K03aQbKJfX <j>opMyBaHb,aeoóxiaao
3BepHyTłI. yBary Ha Te, IQO BJfIQe K03aQbKe BiJ1CbKOBe KepiBHJfQTBO Ha rrOqaTKY

XX CT.He aazrezcano BiA BOneBJfRBneHHR K03aKiB (Ha Bi~MiHY BiA K03aQbKol

~06Jf), 60 npaaaasanoca i niano srinno p03rrOpR~)f(eHb nmnoro BiJ1CbKOBOro

rrposony Pociżcsxor ixrrepii. IIopR~ ia QJfM, Ha piani MicQeBoro xoaausxoro

caMOBpR~YBaHHR (cranaui Ta XyTOpJf) noxixaeao HaJ16inbllIe aóepezceaaa

sanaurxia Tpa~JfQiJ1HOrO xosausxoro BiJ1CbKOBOro BpR~YBaHHR. HarOnOCJfMO,

IQOnpaso ysacri y xicnesoay caMOBpR~YBaHHiHa K03aQbKłl.X TepJfTOpiRX Maml

rinstor npencrasnaxa xosausxoro CTaHy qonoBiqol crari, RKi ManJf snacay

canafiy.
Ilazri socepenaaocs Ha BiJ1CbKOBJfX npioparerax rrOBCRK~eHHoro )f(łl.TTR

yxpaiacsxoi K03aQbKoI cninsaorz. TaK, cBi~qeHHRM usoro € <j>aKT ~orrycKY AO

ysacri B CTaHłl.qHJfX sóopax naure npencrasmuda rrpnsineńoaaaoiBiJ1CbKOBO

K03aQbKoI BepCTBJf crapunrx 25pOKiB (no usoro sixy K03aKJf B)f(e MyCJfnłl. BiA

6yTłI. CTp0J10ByBiJ1CbKOBy cny)f(6y B nonxax I seprn), a npoainni nocana MicQe

Boro caMOBpR~YBaHHR(OTaMaHa, TOBapJfllIa OTaMaHa, CY~Ai i r.i.) Manłl. npaso
nocinarn nmue K03aKJf crapmi 33-piqHOrO sixy (AO usoro sixy nepeóyaann

y cny)f(łl.noMy pospani, IQO 06yMoBnIOBano 060B'R3KOBJfJ1 IQOpiqHJfJ1 60J10Błl.M

22 Ibidem.
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BJHIIKilI sa Me)l{aMH pinaoi oceni)". OT)I{e, lIOBHOQiHHHM 'meHOM eramornoro

TOBapHcTBa Mir 6YTH lIHIIIe .n;ocBi.n;ąeHHt1: K03aK - BOlH, mo MaB Bit1:CbKOBi

3aclIym.

3a3HaąeHi npiopnrera 06yMoBlIIOBalIH saroaicrs olIaHyBaHHJI OCHOB sinno

ainnoro 60110Boro MHCTeQTBa, mo MalIO cnpHJlTH p03BHTKY JlK OC06HCTOCTi, TaK

i nesaoro cepeAoBH~a. Ilpn QbOMy Heo6xiAHO HarOlIOCHTH, mo sranane MHCTe

I.\TBO BHHHKae, p03BHBaeTbCJI Ta sóepiraersca y lIeBHoMy Biii:cbKOBOMy cepen

OBH~i, <P0PMYlOąH OKpiM KOMlIlIeKcy CyTO npaxnartanx HaBHąOK i BMiHb me

i1 nesai ncaxonorixai HaCTaHOBH TaMopalIbHi QiHHOCTi, ~O e BH3HaąalIbHHMH

AlIJI ąlIeHiB usoro yTBopeHHJI. BelIHKe 3HaąeHHJI ninirpae i couiansne BH3HaHHJI

I.\bOrO BHAY oc06HCTol Ta cycninsnoi niansaocri, anxce 6ot1:oBe MHCTeQTBO

MyCHTb chHpaTHCJI He lIHIIIe Ha OC06HCTi .n;oCJlrHeHHJI, ane t1: Ha cycninsal
norpeón Tayrnnirapni BHMom t1:MoBipHoro Bit1:cbKoBoro 3irKHeHHJI.

Ilopesno HarOlIOCHTH Ha TOMY, ~O lIi.n;CTaBOIO .n;lIJI CTaHOBlIeHHJI nesaoro

60i1oBoro MHcTeQTBa MalOTb 6yTHHeTilIbKH ninnoninni .n;OCJlrHeHHJI TalIaHOBH

TOl OC06HCTOCTi, ane t1: aKTHBHa yąacTb rrpencraaamds nesnoro cepenonama

Ynpaxrromoay ainrosyaauai napaaerpis 60i10BHX .n;it1:. Cninninxpecnnra i Te,

II\O AOCJlrHeHHJI MHTQJI-3aCHOBHHKa e lIi.n;cyMKOM p03BHTKY BiAlIOBi.n;HHX 6ot1:0

BJ1X TpaAHQii1 B cepenoaami, AO JlKOrO BiHnaneaorrs.

Saanaseni ninxona BlIOBHi CTOCYIOTbCJI i xosausxoro 60i1oBoroMHCTeQTBa,

KOTpe BHHHKlIO TalIOlIIJ1pHlIOCJI cepen yxpaiacsxax K03aKiB BlIpOAOB)I{ XVI-XIX
er. Ilpn QbOMy nepexin Bi.n; yTHlIirapHJ1X BMiHb Be.n;eHHJI 6010 no pealIbHoro

6oi1oBoro MHCTeQTBa B K03aQbKOMY cepenoanmi Bi.n;6yBaBcJI BHaClIi.n;OK HH3KJ1

06eTaBHH:

L 3.n;it1:cHeHHJI K03aQbKHMH <popMyBaHHJlMH rpasanoi Bii1cbKoBol clIy)l{6H

(CIIoąaTKy BlIpO.n;OB)I{ scsoro )l{HTTJI K03aKa, a Ha lIoąaTKy XX CT. lIpO

TJlrOM 61IH3bKO 20 pOKiB);

II. 3a6e3lIeąeHHJI lIOlIOBHeHHJI K03aI.\bKHX <popMyBaHb .n;irbMH 3K03aQbKHX

pO.n;HH, KOTpi lIpOXOAHlIH BHIIIKilIJlKYsnacaiń ponaai, TaK i YCTapIIIHX

TOBapHIIIiB lIOsópoi;

23 Ibidem, c. 111,138.
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III. Ilpnnaneacaicrs no K03aQbKoI nepcrnn 06yMoBnlOBana Bii1:cbKoBe

crrpRMyBaHHR 6yTTR RK OKpeMOrO K03aKa, TaK i Qino'iK03aQbKoI rpo

Ma,n;lt;

IV. IcHyBaHHR xosausxoro Bii1:cbKoBoro TOBapltCTBa oćyxoamoaazo 36e

pesenaa TaB,n;OCKOHaneHHR ainnoeinaoro KOMrrneKcy BMiHb oxpexoro

K03aKa RKBii1:CbKoBO-rrpltKna,n;Horo, TaKi ,n;yxoBHO-eTltqHOrO xapax

Tepy;

V. ABTOpltTeT i nosara no K03aKa óararo B qOMy saneacann Bi,n; i1:oro Bii1:

CbKOBOI3BltTH)I(HOCTi, IQO 06yMoBnlOBanaCb pianea sononiaaa 60i1:0BJ1M

MltCTeQTBOM;

VI. IcHyBaHHH "rrpOCTOpy" ,n;nR 60i1:oBoro B,n;OCKOHaneHHH OC06J1CTOCTi;

VII. Tpa,n;ltQii1:Ha aauineuicrs crrpaB)I(HbOrO xoaaxa-aanapa Ha Bii1:CbKOBi

BJ1rrp06yBaHHR, IQO 6ynJ1 i1:oro rrOKnltKaHHRM.

Yce nmneaaaaasene aacaizrrye, IQO OCHOBlt K03aQbKOI cninsnora óararo y

qOMy € rro,n;i6HltMJ1,n;0 esporreżcsxax Bii1:CbKoBO-rrpJ1Binei1:0BaHJ1X cninsaor (ue

CTOCY€TbCR i TOTO)l(HOCTi aacanxoaansxoro 60i1:oBoro MltCTeQTBa i KnaCJ1qHOrO

enponeżcsxoro <pexTyBaHHR, 60 B IX OCHOBi ne)l(ltTb MltCTeQTBO sononiaaa '

xononaoio 36po€IO). O,n;HJ1M is rrORCHeHb usoro € Te, IQO yxpaiacsxa K03aQbKa

cninsaera C<popMyBanacR RK nin BrrnltBOM, TaK i sa óesnocepenasoro yqaCTIO He

nJ1IIIe yxpanrcsxol, ane i1: nonscsaoi (qaCTKOBo nJ1ToBcbKoI) IIInRXTJ1 i1: apJ1CTO

xparii, IQO npaaaocana nopan is HJ13KOIO pisnoxaairaax Bii1:CbKOBJ1X Tpa,n;J1Qii1:

i neaai OCHOBJ1 sononiaaa 36po€1024
• OT)I(e, B OCHOBi xosansxoro 60i1:oBoro

MltCTeQTBa nezcana sinnoainna cnanutasa RK nonepennsoi APY)l(J1HHO

KHR3iBCbKOI Bii1:CbKOBOI enirn, TaK i ,n;OCRrHeHHR esponeńcsxoro nanapcrsa

(Bii1:CbKoBO-rrpJ1Kna,n;Hi Ta,n;YXOBHO-eTltqHi). TIeBHJ1i1: BHeCOK sinirpaa i 60i1:0BJ1i1:

,n;OP060K crenosoi monaocri,

IHaKIIIe Ka)l(yqJ1, sononiaaa npoóinsaoro 36po€1O ,n;nH K03aKiB, HK i ,n;nR 6y,n;b

RKltXBOIHiB 6yno aócomorao Blt3HaqanbHltM. Caae TOMY, roryroaacs ,n;o Bii1:

CbKOBltX 3iTKHeHb, K03aKJ1 MYCJ1nlt nocrinao HarrpaQboByBaTJ1 snacai BMiHHR 3

sononinaa aópoero,a nin xac 6010 - 3,n;06yBaTlt 60i1:0BJ1i1: nocain. 3a TaKJ1X yMOB

pi3HOMaHiTHi peanara (óoporsóa, 6ii1: HaBKynaqKlt i r.i.) ninirpaaamr ,n;pyro

pH,n;He 3HaqeHHH i Hecraaamr 060B'R3KOBltMlt Y nocriaaoxy BJ1IIIKOlIi K03aKa-

24 JIerr'JlBKOC.BKa3. IIpaI.\JI, c.32-37.
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BOlHa, a TOMy i He MOrJIJ1 P03BHHYTHCR y K03an;bKOMY cepenoaauti no piBHR

nosnouinnoro MHCTen;TBa. Haroxicrs, BOJIo.n;iHHR XOJIO.n;HOIO 36po€1O caMHMH

yMoBaMH icHyBaHHR K03an;bKOI BepCTBH Ha6yBaJIO CHCTeMHoro xapaKTepy,

aeoóxinaoro .n;JIR t1:oro xpncraniaanii B RKOCTi 60t1:oBoro MHCTen;TBa.

Ha npoTHBary noraenansnińsópoi, OCHOBHi napaMeTpH XOJIO.n;HOi' 36pol, a,

orxe, i sacana BOJIo.n;iHHR neto He 3a3HaJIH TaKHX CYTT€BHX 3MiH. Ilo nici 36pOl

CJIi~ sinacera ma6JIIO (HaJIe)KHTb no KJIHHKOBOI KOJIIO'I0-py6ml'l0-pi)KyqOI36pOI)

Ta nixy (npesxoaa KOJIIO'Ia 36pOR). TaK, ma6JIR (uramxa) BHKOpHcToByBaJIaCR

K03an;bKOIO KiHHOTOIO no '1acy nixsinauh xoaausxoro crany B 20-Ti pp. XX CT.,

a neaxi K03aKH Ta IX HaII\a.n;KH BOJIo.n;iJIH neto II\e t1: nin xac ,[lpyrol csirosoi

Bii1HH25. HaMH BHKopHcTaHo TepMiHH "ma6JIR" i "mamKa" He B RKOCTi npOTH

CTaBJIeHHR,a ~JIR TO'lHOCTi Hat1:MeHyBaHHR THniB uiei XJIOJIo.n;HoI36pol. Yn;bOMY

KOHTeKCTi 3a3Ha'lHMO, II\O 3aMiHy KJIaCH'IHOI nraóni Ha mamKy y Bit1:CbKOBHX

<popMyBaHHRx Pocińcsxoi ismepif (y TOMy '1HCJIi i K03an;bKHX) snponoaac

1838-1846 pp. CJIi.n; p03rJIH.n;aTH HK 3aMiHy onaero THny urańniHa iHmHt1: (uramxy
BapTO BBa)KaTH "KaBKa3bKHM" THnOM ma6JIi)26. 3 OrJIR.n;y Ha ue, rpanauiaai
HaBH'IKH i BMiHHR ia óońoaoro sacrocyaaaaa uraóni aóepiranacs Ta BHKOpHC

TOByBaJIHCb K03aKaMH i niCJIR nepeosópoeaaa uramxasnr.

HaroJIocHMO, II\O nopania uraóneio nepmopanaoro 3Ha'leHHR cepen XOJIo.n;HoI

aópoi K03aKiB Ha6yJIa nixa, II\O € pi3HOBH.n;OM cnaca, RKHt1: HaJIe)KHTb no Hat1:

6iJIbm apxarmax BH.n;iB sópoi JIIO.n;CTBa. Ha nO'laTKy XX CT. xosausxi epOpMy

BaHHR (y TOMy '1HCJIi t1: yxpanrcsxoro noxonaceaaa) 6yJIH 036pO€Hi .n;BoMa

OCHOBHHMH THnaMH nixa: K03an;bKHM (spasxa 1901 p.) Ta 3araJIbHO

KaBaJIepit1:cbKHM (spasxa 1910 p.)27. OT)Ke, xosausxa xasanepia MaJIa Ha 036po

€HHi oKpeMHt1: THn nixn, II\O, neBHOIO MipOIO, saóeanesysana OC06JIHBOCTi fi

60t1:oBoro BHKopHCTaHHR, a, OT)I(e, i cnen;Hepi'lHi PHCH ninnoainaoro 60t1:oBoro

MHCTen;TBa. Oxpexo Bi.n;3Ha'lHMO i 36epe)I(eHHR rpanauiń BOJIo.n;iHHR nixoio (y

25 P,UAPO, <D. P-4451,On. 1,Cnp.6,ApK. 14
26 ACTBaL\aTypHH €., Opyscue Hap0008 Ka8Ka3a, 1995,c. 88-90; Ilpunoscenue, [B:)

JIOJlOJICeHUe o lfepHOMopCKOM Ka3a'łbeM Boiicxe, 1842,c.87-91.
27 KymlHcKI1M A.,Pyccxoe XOJlOOHOe opyscue XVIII-XX 88., t. 1,2001,c.284,288-290;

Gmenecmeennoe XOJlOOHOe opyscue, 1978,c.39.
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neuto TpaHCepOpMOBaHoMy BMrnH~i) xoaausxoio niXOTOIO (Ky6aHcbKi nlIaCTyHM),

HKa saaicrs nixa BMKOpHcToByBalIa pyUlHMqlO 3 6arHeTOM.

TaKHM 'lHHOM, OCHOBHOIO XOlIO~HOIO 36pO€IO, KOTpOlO KopMCTyBalIMcH

xosausxi epOpMyBaHHH BnpO~OB)K61IH3bKO 400pOKiB (Ha Bi~MiHYBi~ TMX pi3HO

BH~iB,KOTpi He Ha6ylIM aaransaoro nOUlMpeHHH i 3rO~OM rrepecrann BMKOpMC

TOByBaTHcR) 6ylIM Ula61IR (uramxa) i crmc (nixa). 3a TaKHX peania nocnin
BHKopHCTaHHR sranaaax BH~iB XOlIO~HOi: aópoi ~lIR K03aKiB 6YB nocrarnso

3MicTOBHHM i TpMBalIHM, a BpaxoBylO'lM nocrińne Bi~TBopeHHR xoaausxoi

cninsnora, ni Ha6yTKH 6YlIH Ha~3BM'lai1:HoBa)KlIMBMMM ~lIR CTaHOBlIeHHH rex

Hi'lHOi: 6a3H i nCMXOlIOri'lHOrO HalIaUlTyBaHHH Ta nOBe~iHKMB 6010.

3a TaKHX npiopareris aoeaiaosaaoro )KMTTH xosausxol cninsnora «popay

BalIOCb Ta P03BMHYlIOCb cneI.\Hepi'lHe 60i1:oBe MMcTeqTBO. Ha )KalIb, 'lepe3

06CTaBMHM TOrO'laCHOrO 6YTTR HalIe)KHoi: epiKcaqii: 3MicTy usoro MMcTeqTBa y

nMcbMoBoMy BHrJIH~i He Bi~6YlIOCb, 60 ~oMiHYBaB 3BM'lai1: óesnocepenasoro
nepenanaa BMiHb"i3 yCT B YCTa"28. Cnryauia 3MiHHlIaCb B yMOBax 6IOpOKpaTMQ

HOi: CMCTeMH Pocińcsxoi ixmepii, KOlIH y II nOlIOBMHM XIX CT. nO'lMHa€TbCH

epiKcaqm oxpexax npORBiB K03aI.\bKOrO Bii1:cbKoBoro i 60i1:oBoro MHcTeqTBa Ta

ainrroainaoro BHUlKOlIy29. 3a3Ha'lHMO, Il\O Bi~6YBalIaCbepiKcaqiH mnue yaarans

HeHMX napaaerpis sinnoainaoro MHcTeqTBa Ta BMUlKOlIY.

Ilepexonaxa ~O óeanocepenasoro posrnsny ssricry 60i1:oBoro MMcTeqTBa

yxpaiacsxax K03aKiB, He06xi~HO ni~KpeClIMTH,Il\O BOHO BMHBlIHlIOCR y BOlIO

ninui "Ta6elIbHOIO" sópoero: niKOIO Ta UlaUlKOIO (xyóaacsxi i repcsxi K03aKM

oaononiaana ute i1: npHi1:oMaMH 6010 sa nonoaoroio KHH~)KalIY) ~Ji:R K03aKiB

KiHHOTHHKiB Ta pyUlHHqelO 3 6arHeTOM i KHH~)KalIOM ~lIR K03aKiB-nlIacTyHiB

(xyóaacsxi i repcsxi K03aKH).

Bapro 3BepHyTH yBary i Ha npaauana HaBQaHHH OCHOBaM BOlIO~iHHH XOlIO)J;

HOIO 36po€1O y K03aI.\bKOMY cepenonmni, RKi BHHBlIHIOTb He nnure i1:oro rexais
HHM apcenan, ane M rrpiopnrera 3acTocyaaHHR B 6010. TaK, nanirs K03aKM

KiHHOTHMKH He nanre nO'lMHalIM OBOlIo~iBaTMMMcTeqTBoM 6010 aa nonoaororo

XOlIO~HOi: 36poi: y nimoay nopR~KY,ane i1: y nonansuroay npaKTMKyBalIM sinno-

28 RBOpHML\bKMH J],., BKa3.npaL0"" t. 1,c. 145, 149.

29 MMTKeBM'ł B.Kasasss naea, Crr6., 1893, c.30-32; BMTT JI., KOHHUl{a. BOOPJJ/ceHue

u BJlaOeHUe 0pyJICUeM, 1900, c. 105-108.
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BiAHi HaBl1ąKI1xepea norpeóy B pasi He06xiAHOCTi BeCTI1 6ii1: rriIIIKI1. Saanaxeui
rriAXOAI1 ąiTKO cPiKCyIOTbCR RK BiArrOBiAHI1MI1 HaCTaHOBaMI1, TaK i cnoranaaa
"CJIPKI1BI1X" K03aKiB30

• IliATBepA)I(eHHRM I.\bOrO € i Te, II.\O Ha BI1IIIKiJI y BOJIOAiHHi

XOJIOAHOIO 36po€IO (KI1HA)I(aJI - BI1KJIIOąHO y niuroxy CTpOIO) rriIIIKI1 rrpl13Ha

qaJIOCR 6iJIbIIIe qacy Hi)l( Ha KOHi ( 6JIl13bKO 60%).

OT)I(e, K03aKl1 rOTyBaJII1Cb AO 3acTocyBaHHR BJIaCHOrO 60i1:oBoro MI1CTeI.\TBa

sa 6YAb-RKI1X 06CTaBl1H Bii1:cbKoBoro 3iTKHeHHR. ,ll;JIR nac TaKI1i1: ninxir; € B~

JII1BI1M He JII1IIIe 3 TOąKI1 30Py posaairocri K03aI.\bKI1X 60i1:0BI1X BMiHb, ane

i sepea Bl13HaąeHHRnpioparernocri BI1KOpl1CTaHHR XOJIOAHOl sópoi, II.\O 6yJIO

BI1RBOM óasacaoi cyTHOCTi K03aI.\bKOrO 60i1:oBoro MI1CTeI.\TBa

PaHiIIIe MI1 B)I(e BeJII1 MOBy rrpo cPiKCaI.\iIO noxarxonoro piBHR K03aI.\bKorO

60i1:oBoro MI1CTeI.\TBa BiArrOBiAHI1MI1 HaCTaHOBaMI1 nosarxy XX CT., a Terrep

KOpOTKOOrJIRHeMO i1:oro rexni-mi napaaerpa, TaK, y 3raAaHl1X AOKyMeHTax 6yJIO

qiTKO Bl13HaqeHO OCHOBHi rrpl1i1:oMJ1 BOJIOAiHHR XOJIOAHOIO 36po€IO. BOJIOAiHHR

IIIaIIIKOIO nepenóasano 3AaTHicTb KO)l(HOrO K03aKa BI1KoHYBaTI1 2 pyóna-ri ynap»

i OAI1H yKOJI31
• Ilpore, "cJIY)l(I1Bi" K03aKl1 CYTT€BO nepeaaacana yCTaJIeHi MiHi

MaJIbHi cTaHAapTI1 3aBARKl1 iCHyBaHHIO pOAOBI1X Ta CTaHl1ąHI1X OC06JII1BOcTei1:

BOJIOAiHHR36po€IO, II.\e I1: sa paxyHoK Tpl1BaJIOrO K03aI.\bKOrO 60i1:oBoro BI1IIIKOJIY.

3 OrJIRAY Ha ue, K03aKl1 BI1KOHYBaJII1 3HaąHY xinsxicrs AOAaTKOBI1X 60i1:0BI1X

npańoxin.Hai1:6iJIbIII xapaKTepHOIO OC06JIl1BicTIO K03aI.\bKOl TeXHiKI1 BOJIOAiHHR

IIIaIIIKOIO € CKJIaAHa CI1CTeMa rrO€AHaHHR KiJI i BI1MaxYBaHb KJII1HKOM (oxpeui
Mai1:cTpl1 MOrJIl1 AiRTI1 2 IIIa6JIRMl1 onao-racno). Brrpasai xyóancsxi K03aKl1 Ha

OCHOBi KiJI-BI1MaxyBaHb 6YJIl1 3AaTHi BI1KOHaTI1 7-8 ynapis (HaBcKiCHi 3rOpJ1

BHl13 i HaBrraKI1, 6iąHi B 06l1ABa 60Kl1 Ta rriAPy611) Ta 5-6 BiA6I1BiB32
• Taxa p03

MalTicTb TeXHiKI1 BOJIOAiHHR IIIaIIIKOIO 3aCBiAąYBaJIaBI1COKI1i1: piseas K03aI.\bKOro

60i1:oBoro MI1CTeI.\TBa. IHaKIIIe Ka)l(yąl1, xpami K03aKl1 (OC06JII1BO Bąl1TeJIi-

30 Hacmaenenue OJlH BeoeHUH sansmuii c Ka3aKaMU By'Je6HblX cćopax, [B:] Cotipa
nue ysaxonenuii upacnopsxeuua npaeumenscmea, usoaeaeuoe npunpaeumenscmey
IOUjeM ceuame, 1911,OT. 1, c. 2464-2465; ,,13 xosansxoi MI1HYBIIII1HI1" (cnoramr YKpa
lHCbKI1X Ky6aHCbKl1X K03aKiB) / YIIOpRA. B.B.3aAyHaMCbKI1J1:. - Iloneusx: 000 «HoPA
KOMIIbIOTep», 2006. - C.7,9.

31 HaCmaBJleHUH OJlH BeoeHUH sanxmuii c Ka3aKaMU... , c.2483-2484.

32 EpaIIIOB B.,3aAYHaJ1:cKI1M B.,IIoco6ue no Ka3a'JbeMY tioeeouy uCKyccmBy, POCTOB
na-Ilony 2003,c.45-52.
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iHCTpyKTOpH) CYTT€BO nepeBa:>KaJIH BCTaHOBJIeHi Aep:>KaBOIO HopMaTHBH i, sose

BHAb,6yJIH cnpaaaorixa MatkTpaMH xosausxoro 60HoBoro MHCTeU;TBa.

Ilixaso BiA3Ha'lHTH, mocepenK03aKiB llIHpOKO npaKTHKyBaJIoCJI Hanpau;IO

BaHH 60HOBHX npHHoMiB is BOJIOAiHHJI mauncaxi CnO'laTKy B iHAHBiAyaJIbHoMy

nopanxy, a nOTiM Ha piani oxpeaoro 3arOHY (y niuroxy Ta KiHHOMy nopanxax).
IIiA sac TaKHX aassaas BiAnpaU;IOBaHHJI 60HOBHX npHHOMiB 3AiHCHIOBaJIOCb JlK

y noairpi, TaK i no pi3HoMaHiTHHx onynanax, rJIHHJlHHM MillleHJlM Ta JI03aM33•

Bce ue saóeane-ryaano axicny BiHCbKOBy ninrorosxy K03aKiB AO pyKonallIHoro

60IO.

,D;aJIi AOpe'lHO 3ynHHHTHCb Ha sacanax OBOJIOAiHHJI MHCTeU;TBOM 60IO aa

nonoxororoK03aU;bKol nixi. BiApa3Y HarOJIOCHMO, mo 3acTOcyBaHHJI uiei aópol
cepeA K03aKiB-KiHHOTHHKiB 6yJIO MeHllI BarOMHM Hi:>Kmaund(xyóancsxi i rep
csxi K03aKH He MaJIH Ha 036pO€HHi nix). OCHOBHi napaxerpa nO'laTKOBOro piBHJI

BOJIOAiHHJI nixoio (3riAHO HaCTaHOB) nepenóasana BHKOHaHHJI 4-x yKOJIiB

aicrpax i l-ro YAapy TynHM KiHu;eM Ta BiAnOBiAHi saxacai Ai"i (y TOMy 'lI1CJIi sa

nonoaororo BHKOHaHHJI 6i'lHI1X Ta nepexpecnax KiJI ApeBKOM niKI1)34. BiA3Ha

'lHMO, uto i TyT Micu;eBi K03aU;bKi rpananii ponosoro Ta CTaHI1'lHOrO Bl1ll1KOJIY <

TaKO:>K CYTT€BO ypi3HoMaHiTHIOBaJIH 60HOBi npHHoMH nixoto,xoxa i He y TaKiM

xipi, JlK uraurxoro. TaK, n03aHopMaTHBHe BOJIOAiHHJI nixoioBHJlBJIJlJIOCb y 3AaT

HOCTi BHKoHyBaTH 2 YAapH Tynl1M xiauea Ta 6 ynapis BiCTpJlM, AO Toro

:>K y niuroay nopJlAKy rexaixa BOJIOAiHHJI nixoro 6yJIa me pi3HoMaHiTHilllOI035.

,D;o pexi, aasaaseaa rexni-ma óasa 60HOBl1X npHHOMiB ia nixoio BHKOpI1CTOBY

BaJIaCb i Ky6aHcbKHMH nJIacTyHaMH, ane sa nonoxororo PYlllHHU;i .3 óarnerox,

mo A03BOJIJlJIO 'iM AOAaTKOBO ypi3HoMaHiTHHTI1 TeXHi'lHI1H apceaan,
OT:>Ke, K03aU;bKe MHCTeU;TBO BOJIOAiHHJI nikoto 6yJIO AOCI1Tb p03MalTl1M

i aaóeanesysano He JIHllIe BHCOKy 60€3AaTHicTb JlK K03aKa, TaK i ninero sarony,

ane i 36epe:>KeHHJI Ta p03BHTOK KOMnJIeKCHOro xoaausxoro 60HOBoro MI1CTe

U;TBa.

33 Hacmaeneuue OJlH eeoeuux sausmuu c xasaxanu... , c.2483.
34 Ibidem.

35 EpalIIOB B.,3aAYHai1cKI1H B.,IIoco6ue no K03attbeMy... ,c.39-45; ,IlAKK. - <P. 418.
- on. 2. - Cnp.47. - ApK. 2; IIoJloJICeHue o 'łepnouopcxoe xasaneev: eoucxe, 1842. - c.
6;Ilpunoscenue, [B:l IIoJloJICeHue o 'łepnouopcxoi« ... , c. 1-3; Illeptiana <P., hemopus
Kytiancxoeo Kasasuezo Boiicxa, Kpacnonap 1992,t. 1,c. 549,554-555.
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ClIylIIHO ninxpecnara, ~O ~lIR aaóeane-reaas rrOCJIi~OBHOCTi B onanyaauai

3a3HaąeHOrO MHCTeU;TBa Ta rri~CHJIeHHR i1:oro Bii1:CbKoBO-rrpHKJIa~HOrO xapax

Tepy K03aKH-KiHHOTHHKH HaBąaJIHCb 3acTocoByBaTH OCHOBHi rrpHi1:oMH BOJIO

~iHHR 36po€IO (nicna TpHBaJIOrO BHlIIKOJIy niunor) cnosarsy Ha~epeB'RHOMY

KOHi, a B)Ke noria - Ha )KHBOMy. ):(0 pexi, ):\OKH 3~ii1:cHIOBaBCR rroąaTKoBHi1:

BJ1lIIKiJI MOJIO~HX K03aKiB y CTaHHU;RX (no 1909p.), BKO)KHOMY TaKoMy rrOCeJIeHHi

y Bi~rrOBi~HOMY MicU;i (ąaCTO 6iJIR eranasnoro rrpaBJIiHHR) 6yJIH p03TalIIOBaHi

nepes'RHi"KOHi", ne ypR~HHKH- iHCTpyKTOpH rrpOBO~HJIH rrosarxose HaBąaHHR

Malł6yTHix K03aKiB-KiHHOTHHKiB (rrpo TaKyrrpaKTHKy y CTaHHu;i Orapoaencsxiż

Kyóaacsxoro xoaausxoro Bii1:cbKa 3ra~YBaB Il.Kouap )36. 3a3HaąeHi ninxona

aaóesnesysanaRK TpHBaJIicTb, TaK i nocrynonicrs y nosarxosoay 60i1:0BOMY

BJ1lIIKOJIi MbJIo~HX K03aKiB. B)Ke nicna orraHyBaHHR OCHOBHHX HaBHąOK Be~eHHR

6010 Ha«nepes'RHOMy KOHi» rrOąHHaBCR BHlIIKiJI BepXH Ha)KHBOMy KOHL IHaKlIIe

Ka)KyąH, HaMicu;eBoMy piani aóepiranacs TaBi~TBOpIOBaJIHCb Ba)KJIHBi CKJIa~OBi

rpananińaoro 60i1:oBoro BHlIIKOJIy K03aKiB.

Bapro 3BepHyTH yBary Ha Te, ~O Ha OCHOBi iH~HBi~yaJIbHOrO OBOJIo~iHHR

aacanaxaxosausxoro 60t1oBoro MHCTeU;TBa (BOJIo~iHHR XOJIO~HOIO 36po€IO i r.i.)

3~it1cHIOBaBCR KOJIeKTHBHHi1: Bii1:CbKOBHi1: BHlIIKiJI RK TaKTHąHHi1:, TaK i orrepa

TJ1BHHi1:, iuo 6yJIO BHRBOM noanouiaaoro Bii1:cbKoBoro MHCTeU;TBa. IloRcHHTH u;e

MO)KHa Hanpnxnani simroainaoi ninrorosxa oxpeaoro xosansxoro ninposnizy

Ha noni 60IO aanorroaoroio BHKopHcTaHHR OC06HCTHX BMiHb K03aKiB y BOJIo~iHHi

XOJIO~HOIO 36po€IO. TaK, sinnoainao ~o "HacTaHoBH" 1911 p. nepenóaxanoca rri~

xac nanxaas K03aKiB y raóopax 3~ii1:cHIOBaTHpi3HOMaHiTHi aacxpiaai aTaKH

K03aU;bKOIO "JIaBOIO" Hapiani B3BO~y,COTHi TarrOJIKy, a TaKO)K yMOBHi 60i1:0Bi ~il

Mi)K B3Bo~aMH, COTHRMH i rrOJIKaMH37
•

Ba)KJIHBe 3HaąeHHR y BHlIIKOJIi K03aKiB-KiHHOTHHKiB 3ai1:MaJIO i OBOJIo~iHHR

HaBHąKaMH BeCTH rrilIIHi1: 6ii1: RK is 3acTocyBaHHRM aornenansaoi 36pOl,TaK

i XOJIO~HOl. I..:(iKaBHM rrpHKJIa~OM TaKHX ninxonin 6yJIa rrpaKTHKa ~OBe~eHHR

aTaKYIOąHx ~ii1: (Bpaai rrorpeóa) ~O 3iTKHeHHR B"lIIalIIKH" COTHi nporn COTHP8.

HaBe~eHHt1 <paKT CBi~ąHTb He JIHlIIe rrpo pianoxaairaicrs Bii1:cbKoBoro HaBąaHHR

36 ,,13 xosansxoi MJ1HYBIIIJ1HJ1"... , c.9.
37 Hacmaenenue iJllJl6eiJeHUJl3aHJlmUU c Ka3aKaMU... , c. 2459,2467,2474,2475.
38 Ibidem, c.2464.
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K03aU;bKJ1X Q>OpMyBaHb, ane i npo saroaicrs BMiHbia BOlIOAiHHJl IlIaIlIKOIO JlK

y KiHHOMy CTpOIO, TaK i nin xac BeAeHHJl 60IO niIlIKJ1.

ODKe, OC06J1CTJ1tt BJ1IlIKilI K03aKiB 3 BOlIOAiHHJl XOlIOAHOIO 36po€IO 6YB OCHO

BOIO JlK 60€3AaTHOCTi caxoro K03aKa, i B TaKJ1tt cnoci6 BJ1JlBOM sinnosinaoro

60ttoBoro MJ1CTeU;TBa, TaK i niACTaBOIO AlIJl onaaysaaaa K03aU;bKJ1M niAP03AilIOM

neBHJ1X BittCbKOBJ1X BMiHbJlKHa piani TaKTJ1'IHoMy, TaKi OnepaTJ1BHoMY, mo
6ylIO CKlIaAOBOIO noaaouinaoro BittcbKoBoro MJ1CTeU;TBa.

TaKJ1M 'IJ1HOM, 6ottoBe MJ1CTeU;TBO nauianxis YKpaIHcbKJ1X K03aKiB Ha

nO'IaTKyXX CT. BJ1JlBlIJllIOCb y BOlIOAiHHi XOlIOAHOIO 36po€IO, KOTpe 6ylIO3aQ>iK

COBaHe JlKBiAnOBiAHJ1MJ1 HaCTaHOBaMJ1 i cTaTyTaMJ1, TaK i sóepiranocs cepeA

pOAOBJ1X K03aKiB. HarOlIOCJ1MO, uto AOCBiA'IeHi K03aKJ1 CyTT€BO nepeBa)ł(alIJ1

yaaransneaań nO'IaTKOBJ1tt pisens 6ottoBoI niArOTOBKJ1 xosausxoro aarany

3 BOlIOAiHHJl 36po€IO. 3a yMOB TpJ1BalIOrO HanpaU;IOBaHHJl 60ttOBJ1X npJ1ttoMiB

Ta3Ao6yTTJl 60ttoBoro AOCBiAY 3pOCTalIa JlK OC06J1CTa MattCTepHicTb K03aKa, TaK

i 60€3AaTHicTb scsoro xosansxoro Q>opMyBaHHJl.

Oxpexo sapro HarOlIOCJ1TJ1 HaTOMY, mo Aep)ł(aBOIO perrraMeHTYBaBCJllIJ1IlIe

MiHiMalIbHJ1tt piseas 60ttoBoro MJ1CTeU;TBa, a nonansure 60ttoBe BAOCKOHalIeHHJl .

aanexano BiA OC06J1CTJ1X rrpiopnreris K03aKa Ta sinnoeinaoro cepenosmua

i npn U;bOMy BcilIJlKO 3aOXO'IyBalIocb JlKAep)ł(aBOIO, TaK i K03aU;bKOIO cninsuo

TOIO. Caxe TOMY, K03aKJ1, OC061IJ1BO sponxeai 6ittu;i, MalIJ1 sci MO)ł(lIJ1BOCTi AlIJl

sóepeseaaa TaBAOCKOHalIeHHJl OC06J1CTOrO 6ottoBoro MJ1CTeU;TBa.

3a3Ha'IJ1MO, mo AlIJl niATpJ1MKJ1 nesnoro piana 6ottoBoro MJ1CTeU;TBa

B K03aU;bKOMY cepcnosami npOBOAJ1lIJ1Cb nocrińai K03aU;bKi 3MaraHHJl, Y TOMy

'IJ1ClIi 3 nporpinsaoro BOlIOAiHHJl 36po€IO. Cepen K03aU;bKJ1X sxarans 3Ha'IHOrO

nOIlIJ1peHHJl aaóyno npoBeAeHHJl CKa'IOK, KOTpi CTalIJ1 nocTittHJ1MJ1 3 II nOlIO

BJ1HJ1 XIX CT. B K03aU;bKJ1X CTaHJ1U;JlX Ta oKpyrax (sinmnax). I1J1TaHHJl oprani

aauii asrarans nOKlIaAalIOCb Ha ainnoainai K03aU;bKi CTpyKTypJ1. TaK, HaJ(OHy B

CepeAJ1Hi XIX CT. AmB "KoMiTeT J(OHCbKoro CKaKOBoro TOBapJ1cTBa': KOTpJ1tt

onixyaasca BiAnOBiAHJ1MJ1 3MaraHHJlMJ1 B xeacax Bincsxa J(OHCbKor039
•

BapTO 3a3HatIJ1TJ1, mo 3MeTOIO niACJ1lIeHHJl sauixaaneaaa xoaausxoro aarany

B yxacri Y TaKJ1X 3MaraHHJlX, a, orzce, i nocrińaoi niATpJ1MKJ1 BJ1COKOrO oco

6J1CTOrO pisna 60ttoBoI MattCTepHocTi, BJ1KOpJ1CToBYBalIJ1Cb KOIlITOBHi npJ13J1.

39 P,UAPO, <D. 706,On. l, Cnp.3,ApK. 1, 2.
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):(0 pesi, sci xourrn Ha 3a6e3rre'IeHHR rrpnsoaoro <POHAY AJIR nepeaoxuin
xosausxax CKaqOK BllAiJIRJIllCR 3 Bitl:cbKOBOl cxapóaani sinrroainaoro xoaaus

Koro Bit1:cbKa (rriATBepA)I{yBaJIO Bll3HaHHR HllM BarOMOCTi raxax 3axOAiB AJIR
rriATpllMKll 60€3AaTHOCTi K03aKiB). CBiAqeHHRM BllCOKOl BapTOCTi (RK rponrosoi,

rax i MllcTen;bKol) npaais € BiAOMOCTi CTOCOBHO 3aMOBJIeHHR me Bóepesai 1857
p. AJIR nepeaoacuia 3araJIbHO-AOHCbKllX Bit1:cbKoBo-K03an;bKllX CKa'IOK ABOX
cpiónax Ky6KiB Ha istrreparopcsxia <pa6plln;i (M. CaHKT-IIeTep6ypr) rro uiai

150 Kap60BaHn;iB sa KO)l{Hllt1:40
• Cxoxd ninxona noxivaexo i HaMicn;eBoMy piani

(craunni Ta OKPYru), ne npasa XOq i 6yJIll CKpoMHimllMll, ane MaJIll 'IiTKy BiH
CbKOBy cnpaaosanicrs, mo BiArrOBiAaJIO inei rrporraryBaHHR K03an;bKo13BllTR)I{

HOCTi Ta60t1:oBoro MllcTen;TBa.
Crocosno p03BllTKy BiHCbKOBllX xoaansxax ssraran» rpeóa HarOJIOCllTll, mo

BOHll naóyna me 6iJIbmOrO cnpaxyaaaaa Ha BllRB npmorannoro 60t1:oBoro

MllCTen;TBa, OC06JIllBO 3 BOJIOAiHHR XOJIOAHOIO sópoeto, Hapyóezd XIX-XX CT.

TaK, nin sac Ta60pOBllX 360piB rr06JIll3Y craaani CJIOB'RHCbKol Teapiousxoro
BiAAiJIy Kyóaacsxoroxoaaussoro Bit1:cbKa BeCHOIO 1896p. BiA6yJIllCR 3MaraHHR

3: 1 - Ha13Hlln;TBa, 2 - A)I{llriTyBaHHR, 3 - crpinsóa Ta4 - BOJIOAiHHR mamKOlO
(aańxourroaaiuri rrpll3ll BllAaBaJIllCR sa 1,2 i 4 BllAll sxaraas (cinna3 npaóopoa

(41 Kp6.), matuxn a nopryneero (35Kp6.) TaKllHA)I{aJIll3 rrORCOM (25 Kp6.)), TOAi

JlK sa crpinsóa Bll3HaqaJIllCR nemesuri aaropona)", Haseneaaa nepenix naropon

TaKO)l{ rriAKpeCJIIOBaB npiopnrernicrs B60t1:0BOMY BllmKOJIi rropRA ia Ha13Hll
I.\rBoM me t1: BOJIOAiHHR XOJIOAHOIO sópoeto.3a3HaqeHllt1: CTaH peqet1: 3aCBiAqyBaB,

II\O AOpoCJIi K03aKll, BOqeBllAb, npaninana 3HaqHY yBaryRK 60t1:0BOMY BllmKOJIY,
rax i BllRBy t1:oro piBHR nin xac crren;ll<pi'IHllX xoaansxnx sxaraas.

Ilixaso 3BepHyTll yBary i Ha ri <paKTll, KOTpi 3aCBiA'IyBaJIll 3aJIyqeHHR AO

BllmKOJIy 3 OCHOB xosansxoro 60t1:oBoro MllcTen;TBa IOHaKiB TaMOJIOAi. .00pesi,
)l{OAHllt1: craryr, HaCTaHOBa 'Ill3aKOH Pocińcsxoi ismepii He BllMaraB i He perna
MeHryBaB sacan BllmKOJIy K03a'IaT, HaTOMicTb, lXHit1: sanndn BllRBJIRB BHy

TpimHIO 60t1:0BY naninenicrs yxpaincsxoro xosansxoro cepenoaauia, BKOTpOMy

I.\iJIKOM 3p03yMiJIllM 6yJIO OBOJIOAiHHR OCHOBaMll K03aI.\bKOrO MllCTen;TBa 3 A"TR
'loro nixy BiA POAll'IiB Tacycinia. TaK, 11 'IepBHR 1891 p. Ycraanui Auancsxia

40 TaM caxo, Cnp.2,ApK. 4.
41 P,UAKK, <I>. 418,On. 1,Cnp,3084,ApK. 2.
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Teaprousxoro Bi,ltLliJIy Kyóaacsxoro xosausxoro BiikbKa Bi,n;6yJIaCb cxasxa aa

yqaCTIO 9 XJIOrrn;iB42
•

Ha rrOqaTKY XX CT. ysacrs xosansxoi MOJIo,n;i y 3MaraHHRX Ha6yJIa me 6iJIb

nroro rrOIIIwpeHHR. Y CTaHWn;i Anacracilacsxia (Kyóaacsxe xosausxe BiwCbKO)

31 6epe3HR (BeJIWKo,n;Hi CBRTa) Ta 17 TpaBHR (Tpoma) 1904 p. Bi,n;6yJIOCR

2 roaausxi CKaqKW43
• Ilin xac CKaqOK y cranaui HW)f(Hb060KaHcbKiw nepexroxc

n;RMW CTaJIW BaCWJIb Ta IBaH Koposańai 14 i 13 pixnoro sixy, Ta IBaHJlRJIbKO

(11 pOKiB)44. HarOJIOCWMO, mo BRKOCTi upaais xnonni 3,n;06yBaJIW HeJIWIIIe rrpe,n;

MeTW yHi<popMW, a i 60wOBy XOJIO,n;Hy 36pOIO. TaK,Ha 3MaraHHRX y CTaHWn;i

A6wHCbKiw (Kytiaacsxe xosansxe BiwCbKO) I Micn;e 3,n;06yB Iparopiń JlY3raHb

(10 pOKiB) i orpaaas sa ue rrpw3 - 60wOBy K03an;bKY IIIaIIIKy45.

Orxe, lO-piqHWW xnoneus CTaB BJIaCHWKOM npnsoaoi 60wOBOi" IIIaIIIKW

i oTpwMaB npaso HOCWTW i"i npa K03an;bKOMY O,n;HOCTpOi", nte WBWKOpwcToByBaTH

nin qacOC06wCToro 60woBoro BWIIIKOJIy. IJ;ew <paKT € óessanepesmea cBi,n;qeHHRM

aóepeaceuaa Tpa,n;wn;iwHOi" BiwcbKOBOI aauinenocri 6YTTR xosansxoro TOBapH

CTBa Ta rrOIIIwpeHHR B HbOMy OCHOB BWIIIKOlly 3 sononiaaa crren;W<piqHWM

K03an;bKWM 60WOBWM MWCTen;TBOM RK cepen ,n;OpOClIWX K03aKiB, TaK i cepen .

IOHan;TBa.

Haronocaxo. uto <paKT OTpWMaHHR npasoaoi IIIaIIIKW IOHaKOM aacnimysas

OKpiM aóepezcenna xoaausxo-nauapcsxoi rpanami BIIIaHyBaHHR "IIIa611i 

ceCTpWHOHbKW", me wicHyBaHHR yCTalleHoro 3BWqaIO BWRBy xoaausxoi 3BWTR)l(

HOCTi xepes OTpWMaHHR znmapcsxor XOllO,n;HOi" sópoi (03HaKW npananexorocri

,n;o npasineaoaaaoi xopnopauii qW CTaHY). IJ;ew rrpmnmn aóepirasca Bxoaans

KOMy cepenoaauti Bi,n; sacin Moro BWHWKHeHHR i no qacy nixsinaui). Caae TOMY,

K03aKW MallW rrpaBoi HarrOqaTKY XX CT. HeTillbKW sóepirarn, anei HOCWTM rrpw

BiwCbKOBo-K03an;bKOMY O,n;HOCTpOi" OC06wCTy XOllO,n;Hy 36pOIO, 60 HaJIe)f(aJIW ,n;o

npnsineńonaaoro BiwCbKOBoro CTaHY.

IIeBHwM rrinreeproseaaaa nsoro € <paKT nosaaororo CTaBlIeHHR 6illbIIIOCTi

K03aKiB,n;0 OC06WCTOi" XOllO,n;HOi" aópoi (aóepiramr fi B,n;OMa TaMOrJIW BWKopHCTaTM

42 Ibidem,On.3,Cnp.58,ApK. 2,3.
43 Ibidem,On. 1,Cnp,5893,ApK. 2.
44 Ibidem,ApK. 5.
45 Ibidem,ApK. 48.
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B pasi rrorpeón). CBip;'leHHHM TaKI1X rrpiopnreria € i 3BiTl1 rrpo xinsxicn, K03aKiB

Ta sópoi B Ky6aHCbKl1X cTaH111VłX.TaK, anponosac 'lepBHH-rpyp;HH 1891 p. sin

6yBCH neperrac K03aKiB i sópoi rro TaMaHcbKhi rrOJIKOBhi oxpysi. 3rip;Ho sino

MocTet1: CTaHl1'lHI1X OTaMaHiB B 27 CTaHI1U;HX Taaaacsxoi rronxosoi OKpyrl1 Ha

06JIiKy rrepeóysano 2.383 "CJIY)I(I1BI1X" K03aKa (y KOTpl1X 6yJIO 388 IlIaIlIOK i 730

KI1Hp;)I(aJIiB) Ta 951 K03aK 3arracy (525 IlIaIlIOK Ta 785 KI1Hp;)I(aJIiB)46.

Oxpeao CJIip; TOPKHYTI1Cb rrl1TaHHH saóeaneaeaaa IlIaIlIKaMI1 3 OrJIHP;y Ha

HaMaraHHH K03aKiB sóepirara He JII1IlIe ponosi rpanauii 6ot1:oBoro MI1CTeU;TBa,

ane i sinnoninay 36pOIO CBOIX rrpemds. Taxininxona OC06JIJ1BO 'liTKO sacaimy
BaJII1 IlIaH06JIl1Be CTaBJIeHHH B K03aU;bKI1X pOp;I1HaX noCBO€1"JII1u;apcbKoI" 36poL

Bip;3Ha'lJ1MO, II.J;O 'lOPHOMOpCbKi, a sronoa xyóaacsxi K03aKl1 BJ1KOpI1CToBYBaJIJ1

p;oBOJIi pianoaaairni 3pa3Kl1 KJII1HKOBOI aópoi (IlIa6JIi, a 3 Cepep;J1HI1 XIX CT.

IIIaIIIKI1), II.J;O rr03Ha'laJIOCb Ha IX OC06l1CTOMy 60t1:0BOMY MJ1CTeU;TBi.Bl13HaHHHM

I\bOrO 3Bl1'laIO CTaJIa oepiu;it1:Ha srona pocińcsxoro Bit1:cbKoBoro KepiBHI1U;TBa Ha

BI1KOpl1CTaHHH K03aKaMI1-HOBo6paHU;HMJ1 IlIaIlIOK CBOIX 6aTbKiB i ninis,nonpn
re, II.J;O BOHl16YJIl13aCTapiJIl1x 3pa3KiB, a ue CYTT€BO cyrrepe'lJ1JIo uearpanicras
HI1M npaauanaa Bit1:cbKoBoI CJ1CTeMJ1 Pociżcsxoi ixnepii. IIpJ1 U;bOMy, cneui
aJIbHO P;JIH Kyóaacsxoro Ta Tepcsxoro K03aU;bKJ1X Bit1:CbK 6yJIO p03po6JIeHO Ta

31904 p. nosanocs Bl1rOTOBJIeHHH oxpexorospasxa IlIaIIIKI1, II.J;O 3Ha'lHOIO MipOIO

naranysaa KJIaCl1'lHi "KaBKa3bKi" 3pa3K1147.TI1M He MeHlIIe, K03aKaM P;03BOJIHJIOCb

He P;OTpI1MYBaTJ1Cb BCTaHOBJIeHI1X P;JIH HI1X )I(e 3pa3KiB IlIaIlIOK, II.J;O 3at1:BJ1t1: paa
3aCBip;'lI1JIO Bl13HaHHH naparon rreBHI1X 03HaK caMop;OCTaTHOCTi Ta Bip;MiHHOCTi

Bit1:cbKoBoro )I(J1TTH (y TOMy 'lJ1cJIi i 6ot1:oBoro MJ1CTeU;TBa) K03aKiB. Ilinrsep
,LI)I(eHHHMI\bOrO CTaJIO p03rrOpHp;)I(eHHH ismeparopa ain 13.08.1909 .Jlpo P;03BiJI

K03aKaM scix K03aU;bKI1X Bit1:CbK BI1XOP;I1TI1 Ha Bit1:CbKOBy CJIy)I(6y is lIIaIlIKaMI1,

II.J;O p;iCTaJII1CH1M Bip; 6aTbKiB Ta p;ip;iB"48.

OT)I(e, sa K03aKaMl1 Bl13HaBaJIl1CH npasa sóepirarn rpanauińni 3pa3KJ1 36pol

csoix npenxia, a TaKO)I( MaTI1 niniópany no caoro OC06l1CTOrO CTI1JIIO Bep;eHHH

60IO ainnoainny XOJIOP;Hy 36pOIO. 3aBp;HKl1l\bOMY 3a6e3rre'lYBaJIOCH 36epe)I(eHHH,

46 P,L(AKK, <!l. 418,On. 2,Cnp. 47,ApK. 2, 3.
47 KYJIHHCKHM A.,BKa3. npaus, c. 165-167.
48 Ilonnoe cotipauue 3aKOH08 POCCUUCKOU uunepuu. Cotipanue III, t. XXIX, 1909,

cne, 1912,c.718.
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Bi));TBOpeHHH i IIpaKTJfKyBaHHH IIi)); qac crpońosoiclIy)K6Jf (TaKO)K IIepe6yBaHHJI

y IIilIbrOBJfX K03aU;bKJfX sacrnaax i B sanaci) K03aU;bKOrO 60i1:oBoro MJfCTeL\TBa,

KOTpe IIpJf U;bOMy BJfpi3HHlIOCH 3HaqHOIO p03MaITicTIO Bi));IIOBi));HO ));0 OC06JfCTJfX

npiopareris K03aKiB.

CTOCOBHO 60VioBoro Ta BiVicbKOBoro BJfIIIKOlIy K03aKiB erri)); aranarn i IIpO

TJfX, XTO 3));iVicHIOBaB Bi));IIOBi));HJfVi BJfIIIKilI. BJf));a€TbCH ));OpeqHJfM HarOlIOCJfTJf

Ha TOMY, ~O K03aU;bKe cepenoaame Ta iMIIepCbKa BiticbKoBa CJfCTeMa )l;OCJlrJIJf

KOMIIpOMicy ~O));O BJf3HaqeHHH MaHCTpiB-BqJfTelIiB 3 60VioBoro BJfIIIKOlIy

xosausxoro 3aralIY. Ilo nici xareropii IIOTpaIIlIHlIJf HaH6ilIbIII MaViCTepHi 6iHL\i

K03aKJf, KOTpi ));eMOHcTpyBalIJf ));OCTaTHiH piseas Oc06JfCTOI 60€3));aTHOCTi, ~O

Bi));IIOBi));alIO HK K03aU;bKJfM rpanauiax, TaK i IIOTpe6aM u;apaTY.

Oxpexo HarOlIOCJfMO Ha TOMY, ~O IIepe6yBaHHH B Me)KaX IIeBHOI qOlIOBiqOI

BiticbKoBoI rpoxann <popMyBalIo Bi));qyTTH BiHCbKOBO-KopIIOpaTJfBHOrO TOBa

pJfCTBa Ha OCHOBi CIIilIbHOCTi BiHCbKOBJfX sacan )KJfTTH. 3a TaKJfX yMOB caae
60ViOBJfH ));OCBi)); ));03BOlIHB K03aKOBi nepefrrn yMOBHy Me)Ky Mi)K )KJfTTHM

i cMepTIO, a, OT)Ke, 3));06YTJf ));iViCHe IIOCBHqeHHH K03aKa-BoIHa. Bce ue ));lIH 20-piq

noro MOlIO));OrO K03aKa Ha IIOqaTKOBOMY erarri IIOBHou;iHHoro BiVicbKOBO- '

xosausxoro )KJfTTH cynpoaonacyaanocs IIpJfViHJlTTHM sińcsxoao) IIpJfCHrJf Ta

aapaxysaanaa ));0 IIi));rOTOBqOrO P03PH));y xosansxoro BiVicbKa49
• Oxpeao Haro

1I0CJfMO Ha TOMY, mo IIi)); xac IIOCBHqeHHH Y K03aKJf IOHaKJf 3060B'H3yBalIJfCJI

MaTJf OC06JfCTy 60HOBy XOlIO));Hy 36pOIO, HKa naóyaana 3HaqeHHH TaKOl, ~O

IIOCBHqy€ Y K03aKJf-BOIHJf (IIpaBO Ha 36poIO 6ylIO O));HJfM is npaainem K03aU;bKOI

CIIilIbHOTJf), mo sóepirano nasni K03aU;bKi rpanami i TJfIIOlIOriqHO ninrroninaxo
sacanaa esponeacsxoro nauapcrsa.

Bacrryronye Ha yBary i Te, ~O B K03aU;bKOMY cepenoaami MalIO Micu;e BJfKO

pJfCTaHHH eneaearis BiVicbKoBoI MariI: rpannnia IIOCBHqeHHH K03aU;bKOI 36poI,

3));iViCHeHHJI IIeBHJfX BiVicbKOBJfX 3aMOBlIHHb (36poI, Bi)); 36poI i T. i.),oIIaHyBaHHJI

cnenadiixaoro CTaHy "TBepe30I xopoópocri" (6e3 BJfKOpI1CTaHHH HapKOTJfqHI1X

Ta iHIIIJfX aacoóis) i T.i50 • Bce ue 6ylIO sa cnoranastu PO));OBI1X yxpaiacsxax
K03aKiB-Ky6aHu;iB CIleU;Jf<piqHOIO 03HaKOIO IX IIpI1HU;I1IIiB HalIaIIITyBaHHH Ta

49 Ycma8 o 80UHCKOU noeuunocmu, Ilerporpan, 1915, c. 140; [JOJlOJICeHUe o 'łepuo

MOpCKOM ... , c.52.

50 ,,13 K03al\bKoI MHHYBllIHHH"... , c. 11,29.



BOJlooiHHH XOJlOOHOIO 36pOclO 65

Be):leHHR Bii1:CbKOBHX):Iii1:. Iaaxme Ka)l(yqH, B yxpaiacsxoay K03aQbKOMY Cepe):l

OBH~i 60i1:oBe MHCTeQTBO i Ha IIOqaTKY XX CT. sinirpaaano He naure Bii1:CbKOBO

npaxraxae 3HaqeHHR, ane i 3a6e3IIeqYBaJIO sóepexeaaa Ta Bi):lTBOpeHHR CIIe

I.\H<piqHHX ):IyXOBHHX Tpa):lHQii1: K03aQbKO-JIHQapCbKoro cepenoamna, ~O
II03BOJIRJIH K03aKaM i B MHpHHi1:, i Y Bii1:CbKOBHi1:xac 6YTH Ha BHCOTi csoro IIpH

3HaqeHHR (BOIOBaTH qH rOTyBaTHCR):IO Bii1:HH).

TaKHM qHHOM, Ha pyóezci XIX-XX CT. He mnue 6yJIO sóepexeao, ane i 3a<piK

COBaHO IIeBHHi1: piseas 60i1:0BorO MHCTeQTBa yspaiacsxax K03aKiB, B OCHOBi

J1KOrO JIe)l(aJIO BOJIO):liHHR XOJIO):lHOIO sópoero. 3 OfJIR):Iy Ha Bii1:CbKOBO-IIpHBiJIei1:o

BaHHi1: cTaTyc K03aQbKoI CIIiJIbHOTH, mo 3a6e3IIeqYBaBcR RK ):Iep)l(aBHOIO CHCTe

MOlO, TaK i Tpa):lHQii1:HHMH Bii1:CbKOBHMH IIpiopHTeTaMH 6YTTR xosausxoro

cepenosnnia, 3MiCT i 3aCTocyBaHHR srananoro MHCTeQTBa MaJIH Bii1:CbKOBO

rrpHKJIa):lHHi1: xapaxrep, qHM i aanani Bi):lpi3HRJIHCb Bill IX CIIOpTHBHHX ananoris,

nonmpeanx y €BpOIIi (<peXTyBaHHR, 60KC i r.i.),
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