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КАМ’ЯНКА – ОСЕРЕДОК ДЕКАБРИСТСЬКОГО РУХУ 
І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 

 
У першій чверті ХІХ ст. історія Кам’янки тісно пов’язана з декаб-

ристським рухом в Україні, зокрема з Південним товариством, яке виникло в 
1821 р. внаслідок самоліквідації «Союзу благоденства». Його очолив Павло 
Іванович Пестель. Цікаво, що час виникнення в російській мові слова «декаб-
ристи» точно невідомий; вперше його зафіксували 1863 р. в Тлумачному 
словникику Даля.  

Відомий дослідник декабристського руху академік М.В. Нєчкіна перекон-
ливо довела, що на формування світогляду декабристів величезний вплив 
справила «гроза дванадцятого року». Ця важлива подія сприяла визріванню 
соціальних уявлень і політичних поглядів покоління, яке неминуче йшло до 
революційної боротьби. Закордонний похід російської армії в Європу (1813–
1815) дав можливість солдатам і офіцерам побачити наслідки Французької 
буржуазної революції. Революційна боротьба в країнах Західної Європи, що не 
стихала, сприяла наростанню в Росії руху проти самодержавства, згуртуванню 
прогресивних сил. 

З’їзд 1822 р. Південного товариства, підтвердивши його утворення, 
організував поряд з Тульчинською Кам’янську управу. Керівниками Кам’янсь-
кої управи були призначені декабристи – генерал-майор Сергій Григорович 
Волконський та Василь Львович Давидов. 

Волконський Сергій Григорович  народився в 1789 р. в Петербурзі. 
Батько – член Державної ради, генерал кавалерії, мати – дочка фельдмаршала 
Репніна. Отримав  ґрунтовну домашню освіту. На військовій службі з 1805 р. 
Менш ніж за 10 років бойового шляху (1806 – 1825) брав участь в 58 боях. 
Активний учасник Вітчизняної війни 1812 р., де крім багатьох битв командував 
партизанським загоном. Нагороджений 5 російськими, деякими іноземними 
орденами, золотою шпагою «За хоробрість», медалями. У вересні 1812 р. 
отримав звання полковника, а через рік, у віці 24 років – генерал-майора. 

 1819 року став членом Таємного товариства і брав участь у вирішенні 
важливих питань Південного товариства. «С этого времени, – напише він 
згодом, – началась для меня новая жизнь. Избранный мною путь привёл меня в 
Верховный суд, в Сибирь, в каторжную работу и к тридцатилетней жизни в 
ссылке, и тем не менее ни от одного слова своего и сейчас не откажусь». 

Разом з В. Л.  Давидовим 1823 року очолював Кам’янську управу. 
Учасник усіх київських з’їздів, деякі засідання відбувалися в його квартирі. 

У Сибіру з листопада 1826 р. з ним перебувала його дружина М.М. Вол-
конська (Раєвська). Після повернення з Сибіру (1856 р.) жив переважно в 
Москві, з весни 1865 р. – в маєтку зятя О.Д. Кочубея в Чернігівській губернії, 
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де і помер. Похований там же, поряд з дружиною, яка померла на два роки 
раніше. 

Давидов Василь Львович народився в 1792 році в Москві. Освіту отримав 
в приватному пансіоні, а потім вдома. 

У 16-річному віці вступив до лейб-гвардії Гусарського полку. Брав участь 
у Вітчизняній війні в 1812 р., зокрема в знаменитій Бородинській битві як 
ад’ютант Багратіона. Характеризуючи В. Л. Давидова і роль Кам’янки в цей 
період, декабрист С.Г. Волконський писав про нього: «Василь Львович Давы-
дов – личность замечательная по уму и теплоте чувств к делу. Я назову его 
коноводом по влиянию его бойких убеждений и ловкого увлекательного 
разговора, а местожительство его в селе Каменка Чигиринского уезда было 
ежегодным сборным пунктом для совещаний». Особисто прийняв до 
Південного товариства 4 особи. 

Заарештований 14 січня 1826 р. в Києві. Засуджений за першим розрядом, 
міра покарання – каторжні роботи довічно (згодом термін каторги був 
скорочений до 20, 15 і 13 років з наступним поселенням). На поселенні з 1839 р. 
жив у Красноярську, де й помер 1855 року. 

Кам’янка з 1820 р. стає одним з центрів декабристського руху в Україні. 
Віддалена від центру, вона була зручним місцем для зборів декабристів. 
Розташована поблизу військових поселень з центром у Новомиргороді, 
Кам’янська управа повинна була підготувати полки військових поселень до 
повстання. Фактичний головний керівник і душа управи Василь Давидов, якому 
доручили вплинути на військові поселення, зустрічався з офіцерами, вивчав 
їхні настрої.  

У різний час Кам’янка приймала керівників товариства: П. І. Пестеля,  
С. І. Муравйова-Апостола, М. Г. Бестужева-Рюміна, М. Орлова, С. Г. Вол-
конського, декабристів А. К. Охотнікова, І. Д. Якушкіна, братів Поджіо,  

В. Н. Лихарьова та інших. Важливим моментом у русі декабристів була 
нарада в Кам’янці 24 листопада 1823 р. за участю П. І. Пестеля, О. П. Юшевсь-
кого, С. І. Муравйова-Апостола, М. П. Бестужева-Рюміна, В. Л. Давидова та  
С. Г. Волконського. На ній було визнано за необхідне здійснити в Росії 
революційний переворот з допомогою армії. 1823 р. керівники Кам’янської 
управи їздили до Петербурга, щоб схилити лідерів Північного товариства до 
рішучих революційних акцій та спільну боротьбу проти самодержавства. 
Кам’янська управа відіграла важливу роль у зміцненні зв’язків між Південним і 
Північним товариствами декабристів. 

Декабристи, перебуваючи у Кам’янці, збиралися у великому будинку, 
флігелі, особливо в зеленому будиночку, який перетворено тепер на 
літературно-меморіальний музей О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського. Багато 
уваги при зустрічах у Кам’янці приділялось обговоренню програми Південного 
товариства, що 1824 року дістала назву «Руська Правда». 

Павло Іванович Пестель – ідейний керівник дворян-революціонерів за 
своїми суспільно-політичними поглядами – республіканець, переконаний рево-
люціонер, борець проти самодержавства і кріпосництва. Він є автором «Руської  
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правди», за якою в країні повинні були проголосити республіку, де ставилось 
питання про скасування кріпосного права, передбачалась ліквідація військового 
поселення, скорочення строків служби в армії до 15 років, «Руська правда» 
проголошувала всіх громадян рівними перед законом і гарантувала свободу 
слова, друку, вірувань тощо. П. І. Пестель наполягав на ліквідації соціального  
гноблення народу, а також надання політичних прав усім народам Росії в межах 
єдиної республіки. 

Поразка виступу декабристів на Сенатській площі 14 грудня 1825 р. 
тяжко позначилась на моральному стані членів Кам’янської управи. Під час 
підготовки і в ході повстання Чернігівського полку В. Л. Давидов зайняв 
вичікувальну позицію. Після розгрому повстання декабристів почались арешти 
членів Південного товариства. Давидов і Волконський були заарештовані в 
січні 1826 р. Давидова було засуджено до 20 років каторжних робіт, Волконсь-
кого до – 15 років. За декабристами від’їжджали до Сибіру і їх дружини. Серед 
перших мужніх жінок була дружина С. Г. Волконського – Марія Миколаївна.  

Волконська (Раєвська) Марія Миколаївна (1805 – 1863). Дочка героя 
Вітчизняної війни 1812 р. та Бородинської битви генерала М. Раєвського. 

На початку 1825 року вийшла заміж за декабриста С. Г. Волконського, 
після його засудження, подолавши сильний опір рідних, залишивши на них 
однорічного сина, поїхала за чоловіком до Сибіру. Проїздом в Москві, зупи-
нившись у своєї невістки Зінаїди Волконської, зустрілась з О. С. Пуш-кіним, 
який хотів через неї переслати декабристам поезію «В Сибирь» та «И. И. Пущи-
ну». Але вона виїхала раніше і послання поета повезла Олександра Муравйова. 

М. М. Волконська розділила з чоловіком роки каторги в Благодатському 
руднику, Читі, Петровському заводі та на поселенні в селі Урик та Іркутську. 
Після 1856 р. жила в Москві, а останні роки провела у дочки у Вороньках 
(Чернігівська губернія). Авторка «Записок», в яких відтворила образи декаб-
ристів та їх дружин. Оспівана О.С. Пушкіним (він присвятив їй «Полтаву») та 
М. Некрасовим (в поемі «Русские женщины»). За Волконською, залишивши під 
опікою родичів трьох малих дітей, відправилась і Олександра Іванівна 
Давидова – дружина кам’янського декабриста, яка прожила в Сибіру близько  
30 років, допомагаючи чоловікові перенести весь тягар каторги. 

Давидова (Потапова) Олександра Іванівна (1802 – 1895). Дочка дрібного 
чиновника, ще 1819 р., сімнадцятирічною дівчиною зійшлась з родовитим дво-
рянином Василем Львовичем Давидовим. Мезальянс цей довго (до травня 
1825 р.) не був офіційно оформлений, тому вже після засудження Давидова 
його братам довелось немало потурбуватися про всиновлення батьком власних 
дітей. 

Залишивши дітей, поїхала до чоловіка в Сибір, розділила з ним роки 
каторги (Чита та Петровський завод) і поселення в Красноярську. О.І. Давидова 
– «очень кроткая особа, с большим здравым смыслом, у нее много такта и 
природного ума» (з листа М.М. Волконської). Її шанували товариші чоловіка, з 
великою повагою ставився П. І. Чайковський. «Без неї мене вже не було б на 
світі, – писав дітям Василь Львович, – її безмежна любов, її безприкладна 
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відданість, її турботи про мене, її доброта, лагідність, покірливість, зносе вона 
своє повне нестатків і праці життя, дала мені силу перетерпіти і не раз забувати 
жахливість мого становища. Платіть їй, мої милі діти, мій борг вашою любов’ю 
і повагою до неї…». 

Поховавши чоловіка в Красноярську, Олександра Іванівна незабаром 
після амністії повернулась жити в Кам’янку. 1860 р. її син Лев Васильович 
одружився з сестрою П. І. Чайковського. Тоді ж вона вперше познайомилась з 
молодим композитором, який став частим гостем Кам’янки. 

З Кам’янкою пов’язано ім’я О. С. Пушкіна, який приїхав сюди 18 листо-
пада 1820 р. «Тепер знаходжусь в Київській губернії, в селі Давидових, милих і 
розумних самітників, братів генерала Раєвського. Час мій проходить між 
аристократичними обідами і демагогічними дискусіями. Товариство наше… 
різноманітна і весела помісь умів оригінальних, людей відомих в нашій Росії, 
цікавих для незнайомого спостерігача»,– писав поет. 

Кам’янська доба життя поета була плідною на нові твори. Тут він пише 
поезії «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда», «Я пережил свои желанья», 
закінчує поему «Кавказский пленник». У Кам’янці Пушкін зустрічався з  

М. М. Раєвською – дочкою героя Вітчизняної війни 1812 р., пізніше 
дружиною декабриста С. Г. Волконського. Поет був закоханий у Марію 
Раєвську. Свою «утаённую любовь» до неї він відобразив в елегії «Редеет 
облаков летучая гряда», поемі «Полтава», романі «Евгений Онегин». 

Історія містечка другої половини ХІХ століття тісно пов’язана з іменем 
Петра Ілліча Чайковського. І не випадково. Його рідна сестра Олександра 
Іллівна вийшла заміж за Льва Васильовича Давидова, чиє родове гніздо знахо-
дилося в Кам’янці. Оскільки Лев Васильович – син декабриста  

В. Л. Давидова народився в Сибіру, то прав на спадщину він не мав. Після 
одруження з Олександрою Чайковською він приїздить до Кам’янки, щоб 
зайняти посаду управителя маєтком старшого брата, Миколи. Вперше  

П. І. Чайковський приїздить до своєї сестри 1855 р., а з 1866 р., майже 
щороку навідується до Кам’янки. 

Щоб створити братові сприятливі умови для творчості, Давидова відвела 
для нього маленький флігель на три кімнати. Протягом 28 років Чайковський 
бував у Кам’янці. Він тут працював над оперою «Евгений Онегин», «Мазепа», 
«Орлеанская дева», 2-ю симфонією, 2-м фортепіанним концертом, збірником 
п’єс «Времена года» та іншими. Багаторазове перебування Чайковського в 
Кам’янці, як і в інших місцях України, дало можливість композиторові глибоко 
і всебічно ознайомитися з історією, побутом українського життя, мелодіями 
українських пісень. 

Під кінець свого життя Чайковський усе рідше з’являється в Кам’янці. 
Часті закордонні поїздки і концертна діяльність потребували багато часу. Крім 
того, люба сестра тяжко захворіла. Це завдавало великих страждань Петру 
Іллічу. Поступово він намагається звикнути і підготувати себе до тяжкої і 
неминучої звістки про смерть сестри. 1891 р. Олександра померла. Це був 
тяжкий удар для композитора, який на все життя вразив його чутливу натуру. Зі 
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смертю сестри обривається жива струна, що зв’язувала життя композитора з 
Кам’янкою. Востаннє Петро Ілліч приїздив до Кам’янки 1893 року, незадовго 
до своєї смерті. 
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ПОЛЬСЬКА ПАНСІОННА ЖІНОЧА ОСВІТА 
НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.  

 
У середині ХІХ ст. наріжним питанням жіночого руху став доступ жінок 

до освіти. Досягнення рівного з чоловіками права на отримання освіти 
відкривало шлях для працевлаштування, а отже було актуальним у більшості 
європейських країн [1]. У Російської імперії в 70-х рр. ХІХ ст. було проведено 
освітню реформу, спрямовану на розширення мережі середніх навчальних 
закладів для дівчат. З цього часу в Наддніпрянщині зростає кількість гімназій, 
прогімназій, народних училищ. Однак, польське населення правобережних 
українських губерній шукало можливість надати дівчатам освіту в недержавних 
закладах. 

Після розгрому польського повстання 1863-1864 рр. перед російським 
урядом постала проблема русифікації регіону, населеного здебільшого 
українцями і поляками. Засобом русифікації стали навчальні заклади, в яких 
викладання відбувалось російською мовою, а серед предметів були російська 




