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Ніколаєнко Наталія Олександрівна. Закінчила історичний факультет МДПІ. З 1994 по 
2000 рр. працювала в Миколаївському муніципальному колегіумі вчителем права, полі-
тології. З 2001 року працює викладачем політології та соціології в Миколаївській держав-
ній аграрній академії. Коло наукових інтересів – суспільно-політична діяльність 
В.Н. Каразіна.  

Василь Назарович Каразін – видатний громад-
ський діяч, реформатор, автор багатьох політичних 
програм щодо перетворення Російської імперії на 
початку ХІХ ст., винахідник, вчений, просвітитель, 
засновник Харківського університету. 

З дитинства вихований на кращих європейсь-
ких та світових культурних традиціях. Навчався 
в Харківському і Кременчуцькому пансіонатах 
для дворянських дітей. Домашнім вчителем 
В.Н. Каразіна був Григорій Сковорода – видат-
ний філософ, просвітитель. 

Вищу освіту майбутній реформатор здобув у 
Гірничому корпусі, де слухав лекції з економіки, 
сільського господарства, хімії, ботаніки, історії, 
філософії. Військова кар’єра не зацікавить випуск-
ника Гірничого корпусу. 

Незабаром обурений, як йому здалося, без-
глуздим правлінням Павла І, він вирішує таємно 
перейти кордон. Спроба була невдалою, що при-

звело до ув’язнення. Як пише потім сам 
В.Н. Каразін, “я не уникав тоді спокуси від брех-
ливих красот французького перевороту…” [1].  

В цей час відбувається своєрідна переоцінка 
цінностей в поглядах В.Н. Каразіна. Йдучи в 
одному розрізі з думками видатних вчених Захо-
ду, він був дуже вражений жорстокістю Великої 
Французької революції. В.Н. Каразін вважав, що 
коли революція кинула в хаос Францію, то в 
Росії закінчиться катастрофою. Ідеалом молодо-
го Василя Назаровича є конституційна монархія. 
Він покладає великі надії на нового імператора 
Олександра І. 

 Як свідчать дослідники того часу, “повіяло 
чимось новим, вражаючим, всі відчули якийсь 
моральний простір” [2]. 

Відомо, що В.Н. Каразін працював у казна-
чействі, за службовим обов’язком вивчав Петер-
бурзький та Московський архіви.  

Політичні програми В.Н. Каразіна 
 

 Автор висвітлює ліберальні програми реформування Російської імперії на початку ХІХ ст. В 
роботі дається характеристика ліберально-політичних поглядів та реформаторської діяльності 
В.Н. Каразіна. 

The author shows liberal programs of reforming Russian empire at the beginning of XIXth century. 
This work represents the description of liberal patriotic views of V.N. Karazin and his reformative activiti-
es. 
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Як різносторонньо обдарована людина, не 
міг не помітити великих проблем державного 
устрою. Свою політичну програму перетворення 
Російської імперії висловив у посланні до імпе-
ратора Олександра І в березні 1801 року. Свого 
листа В.Н. Каразін передав анонімно, але автор 
став відомий самодержцю. Потрібно зазначити, 
що царювання Олександра І позначалося багать-
ма суперечностями: спочатку прихильність до 
лібералізму, а згодом перехід до консервативних 
шляхів розвитку.  

Основний зміст листа становить проект полі-
тичної реформи. У посланні В.Н. Каразін акцен-
тує увагу на тому, що Росія – велика країна, яку 
населяють 40 млн. чоловік, тому “багатство Ро-
сії повинно зростати з самим часом”  [3]. Автор 
послання в першу чергу покладає надію на імпе-
ратора, зазначає переваги, які має цар у здійс-
ненні внутрішніх реформ у країні. В.Н. Каразін 
переконує самодержця у необхідності запровад-
ження в Росії конституційної монархії, зауважу-
ючи при цьому, що Олександр І “употребит са-
мовластие на обуздание самовластия” [4]. 

Насамперед, автор послання констатує спри-
ятливу для Російської імперії міжнародну ситуа-
цію: “Французький переворот не зашкодив Росії, 
але дав їй вигоду з повсякчасної (від часів Пет-
ра І) прихованої війни з усіма європейськими 
державами” [5]. Цій зміні у зовнішній політиці 
повинна відповідати зміна у внутрішній політи-
ці.  

Царедворець повинен поділити владу між 
монархом і суспільством, перетворити беззакон-
ну державу на засади обов’язкових для всіх під-
даних законів, обрати депутатів (у В.Н. Каразіна 
– “старцев”, тобто поважних людей) і надати їм 
всю повноту влади: “пускай оберегают святая 
святых отчизны”  [6]. 

В.Н. Каразін пропонує в листі нечувані до 
того часу політичні пропозиції: “передать суд 
избранным от народа”, “ суд при дверях откры-
тых”, “ установить меру зависимости помещичь-
их крестьян”. Автор постійно вживає такі слова: 
“громадяни, громадська”. 

В.Н. Каразін пропонує скасувати свавілля 
феодалізму, дати привілей мануфактурам і фаб-
рикам. Таким чином, створити умови для розвит-
ку нових капіталістичних відносин, створити 
сприятливе підґрунтя для подальшого розвитку 
внутрішньої і зовнішньої торгівлі. У всьому по-
літичному мисленні В.Н. Каразіна помітне побо-
ювання, що імперія пропустить шанс стати бур-

жуазно-демократичною державою. При цьому 
плані “перевороту згори вниз” [8] автор заявляє 
себе принциповим консерватором. В.Н. Каразін 
пише: “В цьому імператор буде діяти повільно, 
як діє природа в таємних путях, Творцем світів 
їй приготованих. Покличе на допомогу вічний 
розум! Перегляне всі дотепніші закони. Щоб без 
потреб, з самої любові до новин, не руйнувати 
утвердженого і вже справдженого часом” [9]. 
Водночас автор послання знаходиться начебто 
на межі консерватизму і лібералізму, є в нього і 
таке застереження: “набагато легше по всіх га-
лузях політичного ладу наново будувати, ніж 
поправляти старе” [10]. 

На той час (початок ХІХ ст.) погляди Василя 
Назаровича є на рівні новітнього розвитку речей 
на Заході, де в той час конституційна монархія 
не у всіх країнах була втілена в життя. 

Політичні перетворення, за В.Н. Каразіним, 
повинні відбуватися в розрізі економічних ре-
форм. 

В першу чергу автор послання до Олександ-
ра І звертає увагу на становище селян. Автор 
послання до імператора висуває вимоги 
“ликвидировать произвол феодализма” [11], тоб-
то ліквідувати кріпосне право, надати кріпакам 
права власності на землю, заборонити продаж 
селян. 

Василь Назарович y посланні різко критикує 
барщину. Він пише: “Барщина – это произвол в 
пользовании трудом поселян” [12]. Автор листа 
вимагав ліквідувати барщину і вважав за необхід-
не її заміни грошовою рентою з передачею помі-
щицької землі селянам у вічне наслідування. 

Вищевказані ідеї ліберально налаштований 
В.Н. Каразін майже повністю втілив у своєму 
маєтку в 1805 році, перетворивши селянина-
кріпака в орендатора. Запропонована система 
надавала господарську ініціативу і самостійність 
селянину, що сприяло значному росту продукти-
вності праці. 

В 1820 р. В.Н. Каразін зробив енергійну 
спробу створення громади поміщиків. В архів-
них матеріалах залишилась його “Записка об 
основании общества помещиков с целью посте-
пенного освобождения крепостных крестьян”. 
Мета, яку ставив автор: “постепенное освобож-
дение помещичьих поселян от рабства…” [13]. 

Імператор не дав дозволу на створення гро-
мади. В каразінському посланні Олександру І 
чітко окреслюються шляхи господарського роз-
витку Росії. “Земледелие, – зазначав автор, – 
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должно распространяться на новые пространст-
ва путем организации добровольного населения 
крестьян из густонаселенных губерний” [14]. Ця 
пропозиція була запропонована ще на сто років 
раніше Столипінської реформи. 

Окрім перетворень у промисловості, в сільсь-
кому господарстві В.Н. Каразін звертає увагу 
імператора на необхідність вирішення націона-
льного питання. Він радив Олександру І присто-
сувати намічені закони, враховуючи унікальну 
багатонаціональність, до обставин місцевих на-
родів, звичаїв, релігії. До “совета мужей муд-
рых” Василь Назарович пропонує обирати пред-
ставників із “отдаленных краев” [15]. 

Василь Назарович широко пропагував свої 
погляди щодо розвитку вітчизняної промислово-
сті. Про це свідчать його роботи: “Рассуждение 
о способах удовлетворить нынешним потребно-
стям государства”, “Практическое защищение 
против иностранцев существующей ныне Рос-
сии”, вищезгаданий лист “Письмо В.Н. Кара-
зина, посланное императору Александру І в мар-
те 1801 года”.  

Реформатор вимагає повної свободи для роз-
витку промисловості, проведення державної 
протекційної політики. Його наміри “поставить 
русскую торговлю и промышленность на одну 
доску с иностранной” [16] були направлені на 
зміцнення економічного потенціалу і забезпе-
чення незалежності країни. В його роботах 
“Идея о новой разменной монете”, “О причинах 
постепенного упадка курса в России и о средст-
вах поднять новый” характеризується стан товар-
но-грошових відносин в Росії в п.п. ХІХ ст. Ве-
ликого значення В.Н. Каразін надав кредитуван-
ню та розвитку банківської системи, запровад-
женню акціонерних товариств як одного з най-
важливіших умов швидкого розвитку країни. 
Він пропонував зменшити податковий тягар з 
населення, при цьому оподаткуванню повинні 
підлягати і поміщики, що, в свою чергу, збіль-
шить ресурси в державній казні.  

І сьогодні його політико-економічні погляди 
заслуговують на увагу. В.Н. Каразін був одним 
із небагатьох людей свого часу, які вбачали при-
чину відсталості Російської імперії у недоскона-
лості, відсталості політичної, економічної сис-
тем. 

Особливу увагу царедворця у “Посланні до 
імператора” В.Н. Каразін звертає на стан освіти 
та науки в імперії. Велику роль у своїх роботах 
вчений приділяв просвітництву, вважаючи, що 

просвітництво є головним засобом здійснення 
реформ у країні. 

8 вересня 1802 р. за розпорядженням імпера-
тора і Каразінським проектом було створено 
Міністерство народної освіти, відпрацьована 
його структура. 

Доказуючи, яку користь принесе відкриття 
Харківського університету, Василь Назарович 
писав, що країна буде отримувати “златоустых 
наставников познаний и добрых нравов, мудрых 
и нравственных судьев” [17].  

Цей бік діяльності “українського Ломоносо-
ва”, як назвали В.Н. Каразіна сучасники, до кін-
ця не досліджений. Відомо, що в перші дні прав-
ління Олександра І був створений “Комітет сус-
пільного порятунку”, та в документах ім’я Васи-
ля Назаровича майже не згадується. Коли не 
формально, то фактично він ініціював майже 
всю роботу по втіленню Олександрівських заду-
мів реформування імперії. Сам М. Сперанський, 
який був тоді рушійною силою “Комітету”, пи-
сав: “Дуже Вам вдячний: я сиджу немов y тума-
ні, оточений думками про закони, про установи, 
про порядок, що його даремно в світі і в голові 
моїй шукаю, а що його знаходжу у Ваших папе-
рах” [19]. 

У працях В.Н. Каразіна було висловлено ба-
гато нових ідей, які не втратили своєї актуально-
сті і сьогодні, на превеликий жаль, вони були 
сховані в архівах. 

Незважаючи на ці обставини, його реформа-
торські ідеї мали практичне втілення. Так, 8 ве-
ресня 1802 р. створено Міністерство освіти, у 
1803 р. видано царський указ “Про вільних хлі-
боробів”, що дозволяв поміщикам за викуп зві-
льняти кріпаків з обов’язковим наділенням їх 
землею на правах власності. 

“Ой, бережіться, – писав йому професор Тим-
ківський, – діяльність ваша є пламень всепожи-
раючий” [20]. 

У придворних колах на В.Н. Каразіна диви-
лися як на “придворного вискочку”, і тому не 
дивно, що недоброзичливі добилися його відста-
вки. Нерозуміння з боку імператора змушує Ва-
силя Назаровича переїхати з Петербурга до Хар-
кова і спрямувати всі зусилля на відкриття уні-
верситету. 

Як пише перший каразінський бібліограф 
В.Г. Анастасович, “…он, как бабочка, слишком 
приблизился к пламени… и опалил себе крылья, 
слишком доверился двору и забыл, что там не 
все говорится, что на душе”. 
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Таким чином, оцінюючи його політичні пе-
ретворювання імперії, можна без перебільшення 
сказати, що він був людиною, яка випередила 
свій час. 

Діяльність його протягом всього життя була 
справді грунтовною та багатогранною політи-
кою. В.Н. Каразін виступає прибічником еконо-
мічних просвітницько-освітніх реформ. Він вва-
жав, що монархічне правління не повинно бути 
самодержавним. Його ідеалом була монархія, 
яка керується законами. На першому місці пови-
нен стояти народ, потім –”Охранительный се-
нат” і тільки потім – самодержець. Система 
В.Н. Каразіна з селянського питання перетворю-
вала селянина-кріпака на селянина-орендаря. 

Василь Назарович Каразін займає видатне 
місце в історії вітчизняної суспільно-
економічної думки перших десятиліть ХІХ ст. 
дворянсько-ліберального напряму. 
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