
ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 

ЦІКАВІ ДАНІ І ФАКТИ З ЖИТТЯ 

 

Ім’я Григорія Олександровича Потьомкіна варто в одній плеяді з 

найбільшими полководцями і реформаторами. Він проводив масштабні 

реформи, як Петро І, воював, як Петро Олександрович Румянцев-

Задунайський. Його ім’ям названо найвідоміший броненосець «Потьомкін». 

Така освічена людина свого часу, Григорій Олександрович гідно зайняв 

своє почесне місце в історії становлення Росії. Надзвичайно цікаві факти з 

життя полководця і новатора кілька відкриють завісу часу і дадуть краще 

розглянути цю історичну особистість. 
 

ОДИН З НАЙОСВІЧЕНІШИХ ЛЮДЕЙ СВОЄЇ ЕПОХИ 
Як і було заведено в той час, все дворяни отримували вищу освіту. Не 

минула ця доля і Григорія Потьомкіна. У дитинстві він був дуже норовливий, 

чому важко було змусити сина відставного підполковника сісти за парту. 

Проте з молодих років, він був відданий в навчання смоленського дяка. Далі 

відбув до двоюрідного брата свого батька. У нього вдома отримав стартове 

освіту для вступу в пансіон. З відкриттям Московського університету, 

Потьомкін стає учнем гімназії при університеті. Тут і розкриваються його 

таланти. Майбутній генерал-фельдмаршал знав старогрецьку, латину, 

німецьку та французьку мови. Розробив для себе техніку швидкого читання. 

Володів хорошою пам’яттю. 
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 ГРИГОРІЙ ПОТЬОМКІН ДОПОМІГ КАТЕРИНІ ІІ 

ЗДІЙСНИТИ ПАЛАЦОВИЙ ПЕРЕВОРОТ 
Молодий Потьомкін був знайомий з Катериною ще до палацового 

перевороту. А в день зміни влади, отримав чин поручника, чималу суму 

грошей в десять тисяч рублів, а також кілька сотень селян. Збереглися 

відомості іноземців про красу Потьомкіна. Так англійський посол Гуннінг 

зауважив: «Його постать величезна і непропорційна, а зовнішність аж ніяк не 

приваблива. При цьому він прекрасно знає людей і більш проникливий, ніж 

його співвітчизники ». 

Історики вважають, що саме гострий розум князя, його далекоглядність 

і винахідливість вразили імператрицю. Князь був не просто рядовим 

«випадком», як називали тоді фаворитів. Навіть після смерті князя 

Потьомкіна, Катерина ІІ скорботи. 

 

ПРИЄДНАВ КРИМСЬКЕ ХАНСТВО БЕЗ ЄДИНОГО 

ПОСТРІЛУ 
Війна з Кримським ханством, родом Гіреїв, невдалі Прутський похід. 

Після двох невдалих штурмів Криму, імператриця Катерина II обирає 

Григорія Потьомкіна на керівництво південним напрямком. Князь підійшов 

до питання творчо і з усім старанням. Саме правильні політичні кроки 

допомогли ліквідувати загрозу з Півдня країни. Вирішивши кримське 

питання, генерал-фельдмаршал виконав свою частину договору. 

Майбутньому правителю Півдня Росії вдалося створити лояльну до 

російського уряду влада серед татар. 

Кримської знаті були даровані титули дворян. Мусульманські мечеті 

звільнялися від податей, а мусульманську віру звели в рівні християнської на 

території Криму. Татари звільнені від кріпосної залежності і військового 

постою. Сам Потьомкін закликав поважати традиції і віру кримських татар. 

Підсумком всіх його старань став квітневий маніфест 1783 року. Сім наказом 

Катерина ІІ включила Крим до складу Росії, а князь Потьомкін призначений 

намісником на цих землях. 

 

ТВОРЕЦЬ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ 
Після приєднання Криму князь Потьомкін писав: «це місце має бути 

настільки сильно укріплене, що хоча б ворог прирік фортеця з землі і моря, 

вона могла б його нападу противитися, доки з інших регіонів Росії не 

прибудуть на допомогу війська». 

Так почала будуватися перша фортеця в Херсоні, де незабаром, з верфі 

був випущений перший бойовий корабель. Але все ж центром майбутнього 

могутнього флоту став Севастополь. Тут Потьомкін заклав потужний 

укріпрайон, за допомогою якого російський флот міг на рівних змагатися з 

турецьким флотом. 

 



РЕФОРМАТОР НА НОВИХ ТЕРИТОРІЯХ 
Дійсно генерал-фельдмаршал переробив старий статут флоту. Ввів 

більш практичну форму для солдатів, прибрав непотрібні перуки і нескладну 

з духом російської людини химерність.  

Також, почавши службу з кавалерії, Григорій Потьомкін прекрасно 

розумів її переваги, тому збільшив кількість кавалерійських полків. Посилив 

їх єгерськими, мушкетерські, гренадерськими корпусами. Знизивши до 

мінімуму непотрібну муштру, віддав наказ на поліпшення якості оволодіння 

військовими знаннями і навичками. Було заборонено бити рекрутів за 

порушення. Всі ці кроки привели до гарних результатів. Поки Європа була 

відвернута на війни за американські території, Росія посилила свою військову 

міць і вплив на чорноморському театрі військових дій. 

Князю вдалося менш ніж за п’ятнадцять років заселити пустельні землі 

Південної України. Це дало кращий зв’язок з островом. Переселенці різних 

національностей змогли створити на родючих землях зразкові господарства, 

що сприяють гарному розвитку торгівлі та економіки в цілому. Тепер нова 

територія іменувалася Новоросією, тобто новою частиною Росії, яка 

об’єднувала в собі Катеринослав, Херсон, Таврію. 

 

МІФ ПРО «ПОТЬОМКІНСЬКІ СЕЛА» 
Ця історія була пов’язана з висвітленням досягнень Росії на Півдні. В 

іноземній пресі в одному з оповідань про реформи князя Потьомкіна, 

повідомлялося, що генерал-фельдмаршал «пускає пил в очі». Мовляв, 

побудував бутафорію для комісії, а казенні гроші привласнив. Насправді, 

автор саксонський дипломат Георг Гельбіг навіть не був присутній при 

комісії.  

У 1787 році Катерина ІІ інспектувала нові землі. Побачивши 

Херсонську фортецю, адміралтейство, склади, верфі, кілька бойових кораблів 

вже спущених на воду, велика кількість сіл і оброблених земель, імператриця 

була захоплена. За великі досягнення в розвитку південних земель Росії, 

Григорій Потьомкін був удостоєний титулу Таврійський. 

Потьомкін-Таврійський був дійсно видатним політиком і 

реформатором свого часу. Людина, чий сміливий розум, хоробре серце і 

далекоглядність в політичних кроках допомогли створити нову армію, 

досягти великих військових перемог, заселити весь Південь Російської 

імперії. Він назавжди залишився зі своїм дітищем, Новоросією, де і вмирає 

восени 1791 року по дорозі з Ясс до Миколаєва. Князь залишив нащадкам 

добру пам’ять про себе, заклав могутній фундамент подальшого розвитку 

державності. 
 


