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станісЛав васиЛевсьКий –
ОдесьКий ПОЛіЦмейстер (1824–1831 рр.),

наКазний Отаман дУнайсьКОГО
КОзаЦьКОГО війсьКа (1836–1846 рр.)

на основі архівних та опублікованих матеріалів висвітлюються факти з 
життя та діяльності с.т.василевського – одеського поліцмейстера та наказно-
го отамана дунайського козацького війська. 
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серед актуальних проблем української історичної науки важливе 
місце посідає розробка історії козацтва. в ХіХ ст. для південної укра-
їни вона базується, здебільшого, на вивченні історії козацьких фор-
мувань. у свою чергу, одним із найперспективніших напрямів коза-
кознавчих наукових студій є дослідження життя та діяльності козачих 
отаманів. спеціальні дослідження біографій керівників іррегулярних 
військових формувань південної україни XIX ст. перестають бути рід-
кісним явищем у вітчизняній історіографії1.

серед наказних отаманів дунайського козацького війська (1828–
1868 рр.) особливе місце посідає генерал-майор станіслав тимофійо-
вич василевський, який перебував на посаді у 1836–1846 рр.

с. т. василевський народився в 1784 р., походив із польських пра-
вославних дворян. Був удівцем, виховував двох дочок та сина. здійснив 
непогану військову та чиновницьку кар’єру, зарекомендував себе як 
людина високих моральних принципів та господарсько-адміністратив-
них здібностей, але при цьому іноді відрізнявся крайнім педантизмом 
та занадто суворим ставленням до підлеглих.

службу розпочав у 1804 р. підпрапорщиком у ново-інгермансько-
му піхотному полку. Брав участь у військових діях проти наполеона в 
1805 р., російсько-турецькій війні 1806–1812 рр., закордонних походах 
1813–1814 рр. під час цих військових кампаній с.т.василевський став 
кавалером двох орденів, отримав медаль “за взяття парижа” та чин 
майора. вірогідно, саме в цей час розпочалась його дружба з м. с. во-
ронцовим, який в подальшому сприяв його просуванню кар’єрними 
сходинками. після отримання чину підполковника у 1819 р. с. т. ва-
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силевський досить скоро в 1821 р. через погіршення здоров’я вийшов 
у відставку. в 1822 р. він отримав посаду у м.одеса – став віце-інспек-
тором карантину2.

у 1823 р. м. с. воронцова було призначено новоросійським гене-
рал-губернатором, і вже через рік, у 1824 р., підполковник с. т. васи-
левський обійняв посаду одеського поліцмейстера. одесити запам’ятали 
надзвичайну відданість справі с. т. василевського, його майже цілодо-
бове виконання службових обов’язків без сну та відпочинку, його над-
природну здатність “бути одночасно в різних місцях”. крім того, він 
вдало очолив слідство та розшук злочинців у гучній справі про вбив-
ство відомого одеського архітектора джовані Фраполі3.

архівні джерела документально підтверджують такий образ чесно-
го та відданого своїй справі поліцмейстера. до цього можна проілю-
струвати й господарсько-адміністративні здібності с. т. василевсько-
го. вже через декілька років перебування на посаді, розібравшись зі 
станом речей та причинами проблемних явищ в одеській міській полі-
ції, підполковник с. т. василевський ініціює декілька важливих пере-
творень. однією із нагальних проблем розвитку молодого міста була не 
тільки і не стільки кримінальна ситуація, як стан протипожежної без-
пеки. вже у 1826 р. він підготував проект розширення штату пожеж-
ної команди одеської поліції та технічного переоснащення тогочасних 
вогнеборців. у результаті загальна кількість поліцейських в одесі була 
збільшена до 272 чоловік, із них більшість – 142 службовця, входили 
до пожежної частини поліцейської команди. крім того, генерал-губер-
натор м. с. воронцов підтримав клопотання поліцмейстера про виді-
лення коштів на закупівлю пожежних інструментів та нових коней для 
водовозів, ремонт водогонів та будівництво по одній пожежній каланчі 
в різних районах міста4.

Ще однією із знакових ініціатив с. т. василевського стало зведен-
ня нової будівлі для одеської міської поліції. через незадовільний стан 
будинку поліцмейстера він був змушений влітку 1826 р. направити за-
пит у міську думу на віділення 2208 руб. на ремонт будівлі5. пізніше 
неоднарозові комісії на чолі з архітектором Ф. к. Боффо прийшли до 
висновку, що доцільніше буде знести старі споруди і збудувати новий 
комплекс будівль для потреб одеської поліції. протягом майже всього 
1827 р. поліцмейстер у листуваннях з генерал-губернатором, одеським 
градоначальником та будівельним комітетом обговорював кошторис 
та проект будівництва. у результаті, після указу імператора миколи і, 
одеський будівельний комітет уклав контракт з титулярним радником 
о. п. Фірієрі сумою у 56500 руб. на будівництво комплексу споруд 
для розміщення поліцейської та пожежної команди та одеського по-
ліцмейстера6.

особливу увагу с. т. василевський приділяв належному матері-
альному забезпеченню служби своїх підлеглих. за підтримки генерал-
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губернатора та градоначальника він постійно вимагав від міської думи 
надання коштів у повному обсязі на потреби поліції. у свою чергу, 
поліцмейстер педантично розраховув усі кошториси, економічно об-
ґрунтовуючи кожний рахунок: на опалювання в’язниці7, чи освітлення 
будинку тюремного наглядача8, або закупівлі фуражу для поліцейських 
коней9. можливо, така ініціативність була не надто до вподоби членам 
одеської міської думи і стала причиною певних конфліктів у взаємовід-
носинах з поліцмейстером. наприклад, у 1826 р. виконувач обовязків 
одеського градоначальника могилевський справедливо вказав міській 
думі на майже трикратну недодачу коштів, яку вона виділила на опа-
лення будинку одеського поліцмейстера підполковника с. т. василев-
ського10.

водночас, віддана і майже бездогана служба с. т. василевського не 
завадила вищому імперському керівництву у 1831 р. відсторонити його 
від виконання обов’язків поліцмейстера. причиною звільнення стало 
польське походження одеського поліцмейстера в атмосфері недовіри та 
підозри, спричиненого польським повстанням 1830–1831 рр. приводом 
же стало донесення про начебто участь с. т. василевського у роботі 
таємного польського гуртка у м. одеса. Хоча, скоріше за все, це були 
прості гостювання поліцмейстера у земляка – аптекаря Цибульського11.

та вже через декілька років м. с. воронцов запропонував с. т. ва-
силевському спробувати себе на ще одній відповідальній посаді. три 
роки, у період з 1833 р. по 1836 р., с. т. василевський служив чинов-
ником з особливих доручень при новоросійському і бессарабському ге-
нерал-губернаторові. Цей клас чиновників, як і одеські поліцмейстери, 
був для м. с. воронцова своєрідним кадровим резервом, тому логіч-
ним стало подальше переведення с. т. василевського на посаду наказ-
ного отамана дунайського козацького війська у 1836 р.

Ще до призначення на посаду наказного отамана генерал-губерна-
тор м. с. воронцов потроху вводив с. т. василевського у тонкощі 
політики російського уряду щодо козацтва. з архівних джерел відомо, 
як ще у травні 1824 р. поліцмейстер с. т. василевський брав участь у 
відборі свідчень12 та подальшому влаштуванні в Херсонській губернії 
та Бессарабії прибулих до одеського порту на човнах 7 некрасовських 
козаків та 19 задунайських запорожців13. Більшість цих козаків у тому 
ж році за рішенням новоросійського генерал-губернатора були оселені 
у с. акмангіт – майбутній станиці дунайського війська14. таким чином, 
ще до свого призначення наказний отаман був не просто обізнаний зі 
справами козаків, а й особисто знав деяких своїх підлеглих.

після зайняття посади у дунайському козацькому війську в 1836 р. 
наказним отаманом с. т. василевським ініціюються важливі зміни. 
перш за все, за пропозицією новоросійського і бессарабського гене-
рал-губернатора, у тому ж році у м. аккерман розпочала роботу комісія 
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для розробки положення війська, оскільки вже вісім років військо існу-
вало на тимчасових інструкціях та користувалось положеннями інших 
регулярних військ, які не враховували особливостей дунайського коза-
цтва. педантичний наказний отаман с. т. василевський як ніхто інший 
розумів нагальну потребу затвердження імператором структури, шта-
ту та умов служби дунайців. результати роботи комісії, яку очолював 
с. т. василевський, уже влітку 1836 р. були передані м. с. воронцову 
і в цілому схвалені та підтримані ним15. Генерал-губернатор у 1837 р. 
передав проект на розгляд департаменту військових поселень. Бюро-
кратична тяганина зі збирання інформації про земельний фонд війська, 
уточнення та доповнення у військовому міністерстві призвели до того, 
що положення дунайського козацького війська все ж таки було затвер-
джене, та лише у 1844 р.

крім того, за часів отаманування с. т. василевського посилився 
конт роль за дисципліною та була проведена низка перевірок, що вияви-
ли серед дунайських козаків десятки біглих поміщицьких та державних 
селян, дизертирів, які потрапили до війська під час його формування 
під чужим ім’ям. все це, разом із зловживаннями офіцерів, свавіллям з 
боку урядників призводило до систематичних утеч дунайських козаків 
із війська. особливо стурбувала владу втеча 38 козаків у 1844 р., ви-
кликана, як казали дунайці, “перебіркою (перевіркою) генерала васи-
левського”16.

негативними рисами генерал-майора с. т. василевського були по-
блажливе ставлення до зловживань офіцерського складу війська і од-
ночасно зверхність до рядового козацтва. наказний отаман рідко на-
відувався у дунайські станиці, тривалий час мешкаючи в аккермані та 
одесі. він став доволі впливовою людиною свого часу на півдні укра-
їни. Багато офіцерів, особливо серед його підлеглих, шукали дружби 
з ним, пробували поріднитися, зокрема через кумівство. наприклад, у 
грудні 1843 р. наказний отаман дунайського козацького війська, він 
же командувач донськими козацькими полками в Бессарабії, генерал-
майор с. т. василевський та його дочка марія стали хрещеними бать-
ками для дівчинки надії, яка народилась в одесі в родині військового 
старшини донського козацького полку № 42 олександра васильовича 
Ханонекова17.

с. т. василевський залишався наказним отаманом дунайського ко-
зацького війська до 1846 р., вірогідно до власної смерті, оскільки до-
кументальні згадки після цього про нього відсутні. він залишив по собі 
пам’ять як віддана службі людина, відповідальний виконавець, дисци-
плінований адміністратор, але цьому залізному командиру і технократу 
іноді не вистачало краплинки простої людської доброти та чуйності.
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в статье на основе архивных и опубликованных материалов освещены 
факты из жизни и деятельности с. т. василевського – одесского полицмейстера 
и наказного атамана дунайского казачьего войска.
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main facts of life and activity of S. T. Vasylevskyi – the Odessa chief of police and 
the appoint ataman of the Danube Cossack host
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