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ПЕРЕДМОВА 
 
Декабристський рух є спільним історичним надбанням народів, 

які входили до складу Російської імперії. За роки, що минули з часу 
повстання на Сенатській площі у Петербурзі та на Київщині, він став 
не лише явищем минулого, але й символом для майбутніх поколінь. 
Упродовж століть нові покоління політичних діячів брали за взірець 
декабристів або звинувачували їх у всіх смертних гріхах. 
Народовольці, кадети, есери, більшовики, сучасні ліберали, – ось 
далеко неповний список тих, хто заявляв свої права на 
“декабристську спадщину”. Тому завдання вдумливого історика 
розібратися у цих міфологізованих нашаруваннях, очистити історичні 
реалії від легенд. 

Останні два роки (2007 та 2008) вмістили чимало вікопомних 
дат з історії декабризму. 1822 року на українській землі, у Тульчині, 
було створено Південне товариство, членами якого були П. Пестель і 
С. Волконський, С. Муравйов-Апостол і М. Бестужев-Рюмін, 
В. Давидов і О. Юшневський та багато інших славних синів своїх 
народів. Ми, українці, по праву можемо пишатися людьми з 
декабристської когорти, зокрема членами Товариства об’єднаних 
слов’ян братами Борисовими, І. Горбачевським, І. Сухіновим, 
Я. Драгомановим, Я. Андрієвичем, учасником повстання у 
Петербурзі, киянином О. Сутгофом та іншими. 

Нинішнього ж року виповнюється 185-та річниця від 
заснування Північного товариства у Санкт-Петербурзі. Аналогічний 
хронологічний період відділяє нас і від заснованого молодими 
офіцерами на українській землі Товариства об’єднаних слов’ян. 

Протягом 2007–2008 років наукова громадськість святкувала 
ювілеї видатних учених, котрі багато зробили і на ниві 
декабристознавства. У 2007 році виповнилося 150 років з дня 
народження корифея української історичної науки, одного із 
засновників і перших членів Української Академії наук Дмитра 
Багалія. У 1920-ті роки Дмитро Іванович сам активно вивчав 
декабристський рух, був прихильником концепції українського 
декабризму, а також згуртував навколо кафедри історії української 
культури групу вчених (В. Барвінський, О. Назарець, М. Горбань, 
Є. Іванов, О. Багалій-Татаринова), котрі розвинули декабристознавчі 
студії в Харкові. 

Відзначили також 140-річний ювілей Митрофана Довнар-
Запольського, великого сина білоруської землі, котрий першим в 
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рух. Його висновки цікаві й оригінальні, їхня актуальність 
зберігається й сьогодні. В університеті Святого Володимира історик 
створив Історико-етнографічний гурток, вихованці якого 
В. Базилевич, О. Гермайзе, В. Романовський стали відомими 
дослідниками декабризму. 

Можливо, менш відомим для широкого загалу є ім’я 
українського історика Леоніда Добровольського, з дня народження 
котрого теж минуло 140 років. Проте в колах фахівців-
декабристознавців він знаний, як один з найяскравіших дослідників 
декабризму 1920-х років. 

2008 рік подарував нам чергові ювілейні дати. 120 років минає 
від появи на світ історика непростої долі Володимира Міяковського. 
Він був одним з найпродуктивніших українських декабристознавців 
1920-х рр., дослідником і публікатором документів про 
декабристський рух в Україні. Після Другої світової війни, 
опинившись в еміграції, не полишив інтерес до цієї теми. 

105 років пройшло від народження Федора Ястребова, одного 
з тих,  хто стояв біля витоків Інституту історії України НАН України і 
працював у ньому з дня заснування. Наприкінці 1930-х рр., після 
погрому українського декабристознавства, він відродив дослідження 
цієї теми в Україні. 

Відзначаємо також 50 років з дня смерті Осипа Гермайзе – 
одного з фундаторів концепції українського декабризму, засудженого 
усправі Спілки визволення України. Його доля особливо трагічна, 
адже у тюрмах та таборах сталінського режиму Осип Гермайзе 
провів майже половину свого життя. 

Упродовж 8 останніх років Інститут історії України НАН України 
та кафедра історії для гуманітарних факультетів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка плідно працюють 
над дослідженням актуальних проблем декабризму. Нинішній збірник 
є вже четвертим за цей час. Регулярно друкуються тези учасників 
Міжнародної конференції “Декабристські читання”, побачили світ 3 
томи статей та документів “Декабристи в Україні: дослідження й 
матеріали”. Вдалося відродити наукові зв’язки з російськими 
колегами, які стали традиційними нашими гостями. У конференціях 
активну участь бере молодь. Тому, переконаний, українське 
декабристознавство, відроджує свої традиції. 
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