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ЗАСЕЛЕННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ: СТРАТЕГІЇ ТА ПРАГНЕННЯ 
 

Переселення українця на нові землі розглядається в науковій літературі 
здебільшого як явище вимушене, в контексті негативних умов, що цьому 
передують. Колонізаційні прагнення українства в історіографії має вузько 
направлену тенденцію – як то заселення і освоєння відповідних територій, які 
етнос, начебто, сам не бажаючи того історично освоював. Рухливість 
українського селянства, його прагнення до переселення пов’язують зазвичай з 
малоземельністью, злиденністю. Стереотипно прагнення переселитися не 
притаманне українцю, він завжди є таким, що міцно тримає зв’язок із землею 
своїх пращурів. Постають питання: які внутрішні рушійні сили давали 
можливість і наснагу переселенню українства в таких масштабах і вимірах; як 
ці історичні процеси відбилися на формування українського етнічного 
характеру; в силу яких почуттів і настроїв, реакцій на події, що відбувалися, 
українство вибирало саме такий шлях розвитку – колонізувати відповідні 
території. Розглянемо колонізаційні процеси не під кутом історичної 
зумовленості, а насамперед як цілісну систему типових для української 
спільноти рис поведінки, намагання досягти своєї самості. 

Чи дійсно сама ідея колонізації не імпонує українській ментальності, не 
знаходить відповідного відгуку в національному характері? Невже українець 
зголошується бути колоністом лише в крайньому випадку і ніколи не 
наважується на цей крок самостійно – лише за обставин превалювання чужого 
впливу. 

Проблема колонізаційних процесів українського етносу в історіографії 
визначається як заселення і освоєння відповідних територій, які етнос 
приєднував в ході історичного розростання. Переселення українця на нові землі 
розглядається здебільшого в контексті негативних умов, що цьому передують і 
як явище вимушене. Негативну оцінку колонізаційним прагненням українців 
надав і Михайло Грушевський. Він твердив, що переселення на Слобідську 
Україну за умов визвольної війни є дезертирством з поля бою, антипат-
ріотичною дією і підкреслював, що справа української державності «була вбита 
за ціну її територіального розширення». То чи дійсно українці зраджували 
самих себе розширюючи свої територіальні межі? 

Не заглиблюючись в економічні причини цього явища розглянемо самі 
способи колонізаторської політики, яку провадило українство. Це на перший 
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погляд колонізаційні маси українства виходили за межі етнічних територій 
хаотично. Рушійною силою, що вела до переселення в традиційному 
суспільстві була громадська думка. Створювався цілий механізм переселенства. 
Серед бажаючих переселитися обиралася особа, яка опікувалася цим процесом. 
Селянська громада об’єднувалася із метою переселення засилала до неосвоєних 
земель розвідників – осадчих. Цей дієвий образ, повністю тотожний грецькому 
ой кісту, супроводжував не одну хвилю переселенського руху українців, 
частково його функції наприкінці ХІХ ст. взяли на себе посередники-
вербувальники. Осадчі виконували роль керівників нових переселень, 
першопочатково їх функції співпадали з функціями ватажків чумацьких валок. 
На початкових етапах переселенні вони ставали головами громад.  

Головним фактором можливості масового переселення постає наявність в 
українські спільноті навичок чумакування. Чумацтво стало способом життя не 
одного покоління українців. Чумацьким промислом займалися селяни 
незалежно від інших занять, оскільки ходили в дорогу лише з весни і до ранньої 
осені, оберігаючи волів від негоди. В інший час вони займалися хліборобством 
– орали, сіяли, косили, молотили, жили як і всі односельці, дотримуючись всіх 
обрядів і звичаїв. Існували цілі села, що були населені одними тільки чумаками. 
Навіть коли вони виділялися в окрему верству, то мало хто потім покидав це 
заняття і займався виключно землеробством. Землеробство українця було 
напряму пов’язане з виробництвом хліба на продаж, тому воно не мислилося 
без такого господарчого процесу, як перевезення. Ф. Ніконов зазначав: «по 
обширности хлебных операций в больших торговых слободах.. чумачество 
составляет одно из главнейших занятий малоросса». Наприклад, українці 
Слобожанщини упродовж усе ХІХ ст. були головними виробниками ярової 
пшениці та іншого збіжжя – «употребляют пшеницу по большей части с полей 
наших малороссов, не говоря уже о местной ссыпке пшеницы для сплава по 
Дону, но более на фурах, производимо и туземными и иногородними, иногда 
даже иностранными промышленниками». Українство характеризується 
поєднанням землеробства з торгівлею, при чому з переважанням останньої, 
навіть в умовах нав’язування іншого способу життя. Цьому сприяло те, що 
навіть в умовах кріпацьких відносин українське селянство не покинуло ремесла 
чумака і чумакувало цілими селами. Серед чумаків Слобідської України були 
багаті поміщицькі селяни, що мали від 15 до 40 паровиць. Лише у одного тільки 
чумака мінімум було по шість, десять, дванадцять та більше пар волів. Інколи 
це число було біля 70. Маючи широку практику пересування з громіздкими 
вантажами на великі відстані, український селянин легко вирушав у дорогу, 
забираючи з собою своє господарство і навіть подекуди хати і церкви. Маючи 
про запас кілька осей і коліс, чумак з допомогою своїх товаришів або навіть сам 
міг швидко замінити деталі, що зносилися. Конструкція мажі була нескладної і 
дуже придатною для перевозу вантажів в умовах бездоріжжя і безлюддя. На ніч 
біля табору чумаків виставлялися калавурні, а вози ставилися по п’ять рядком, 
який називався фланкою. Чумаки засвоювали у такий спосіб і військові 
навички, що були притаманні для їх побуту. Уклад, запозичений з чумацьких 
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валок дозволяв переселятися колоністам досить впевнено. Ця впевненість щодо 
подолання відстаней склала ще один фактор української колонізації – 
постійність, хвилеподібність, відсутність в ній перерв відзначив і Д. Багалій – 
«волны малорусской эмиграции превращают все большее количество хуторов и 
слободок в многолюдные слободы». Але при цьому така мобільність ґрунтується 
на розумінні маже негайної готовності ведення землеробського та іншого 
господарювання – «йшли на нові місця здебільшого весною, заздалегідь, 
мабуть, щоб зорати нову землю на озимину та по теплу збудувати хату», – 
зазначав М. Сумов. У період визвольної війни людність сміливо вирушає зі 
своїх осель зразу цілими селами або загонами, що складаються уже під час 
руху, і просуваються з родинами й усім майном (навіть бджолами) великими 
валками по кілька сот родин.  

Організація колонізаційного руху українців вразила своєю продуманістю 
М. Сумцова: «це були поважні господарі, що йшли на нові місця не в-осліп, 
манівцем, аби-як, а розумно, з худобою, кіньми, волами, чумацькими возами-
мажами, з грішми, одежиною, з попами, дяками, церковним майном, 
богослужебними книгами київських та львівських виданнів, з вчителями для 
виховання діток малих». Переселення відбувалося лише за умов визначення 
придатності нових земель (відповідна якість, ландшафт, наявність водних 
мереж) і їх незаселеності. 

Українці розглядали колонізаційні процеси як явище, пересічне, 
необхідне і повністю внутрішньо обґрунтоване. Воно перегукується з 
внутрішньою структурою грецької колонізації, оскільки в більшості випадків 
причини колонізації крилися в малоземельності українського селянства, яка 
ставало певним остракізмом і рушійником їх подальшої долі – «более древние и 
крупные слободы суть, так сказать, метрополии остальных, более мелких 
слобод, а последние их колонии», – так змальовує колонізацію Слобожанщини 
Ф. Ніконов.  

Як намагання досягти «неосвоєних земель» можна розглядати процес 
«ходіння в народ», що був притаманний усім, хто намагався забезпечити 
культурне піднесення українського етносу в ХІХ ст. Колоністи-народовці 
намагалися не стільки освідчити народ, скільки самостійно осягнути межі 
українства в історично-просторових проекціях. Такі проекції охоплювали 
намагання осягнути «правильність» селянського життя. 

Само по собі «шукання вільних земель» співвідноситься з утопічним 
прагненням ідеального життя, втілює додержавницький ідеал волі і як це не 
дивно повністю співпадає з картиною сприйняття світу українцями. Фактор 
незаселеності стає наріжним каменем стратегій української колонізації. 
Бажання «вільних» земель саме в прямому сенсі цього слова є головною 
причиною колонізаційного поступу. Мирний характер колонізаційних процесів, 
освоєння лише «незайнятих» територій, розвідницький етап передколонізації 
через торгівельні шляхи (оргонавти=чумаки), наявність ватажка колоністів 
(ойкіст=осадчий) зближує і характеризує українську колонізацію і грецький 
цивілізаційний поступ. 




