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Київської, і в „Слове о законе и благодати", і в пізнішому 
„Слові о полку Ігореві". В кожному разі варязька держава 
в Києві в XI в. існувала в формі східнього каганату, бо не 
мала своєї власної економічної моци, — її вона позичила зі 
Сходу. І ось в напрямку з’ясування цих затертих потім форм 
державного життя „каганату", що звязаний був з Руссю 
в двох пунктах її панування протягом 3 сторіч, і повинно 
іти тепер вивчення нашої старої історії.

В . Пархоменко

ДО ПИТАННЯ ПРО ТАТАРСЬКО - КОЗАЦЬКІ ВЗАЄМИНИ
XVI — XVII В.В.

В. Дубровський в своїй статті „Про вивчення взаємин 
України та Туреччини у другій половині XVII ст." („Східній 
Світ", ч. 5) ставить актуальне питання про вивчення архівів 
Туреччини для кращого знання стосунків України з Туреч
чиною переважно за другу половину XVII ст. Цю свою 
думку автор ілюструє низкою історичних фактів другої по
ловини XVII ст. До цього хтілось би додати, що вивчення 
архівів Туреччини (як і Румунії й Угорщини та й Риму) 
могло б охопити й ширшу епоху. Навряд чи можна визнати 
за цілком правдивий погляд нашої історіографії на „тради
ційну епичну боротьбу козаків" наших з турками й татарами 
до доби Богдана Хмельницького й на рішучу зміну цих 
взаємин з революції 1648 р. Якби вчинок Б. Хмельниць
кого — спілка з татарами на самому початку його діяльности — 
ламала б „традиційну" політику козацтва, вона б викликала 
певну опозицію й протест. Очевидно, що нам треба пере
глянути турецько - татарсько - козацькі взаємини й за добу 
до 1648 р., бо на загальному погляді на них відбилися дві 
ідеї, що їх пора здати до архіву: ідея боротьби хреста 
з півмісяцем і ідея боротьби Руси зі степом. Ми вже й тепер 
маємо факти, що говорять проти прийняття думки про „епичну 
боротьбу" наших козаків з татарами й турками. Так, можна 
нагадати договір з козаками Ш агін-Гірея 1624 року або 
московську звістку 1626 року про приєднання козаків до 
татар підчас їх нападу на польську територію або походи 
козаків на Крим 1628 —  29 р.р. для підтримки Шагін-Гірея.
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Щ о до ранішої епохи, то вона дуже темна, але і за цей час 
навряд чи можна погодитися з традиційною думкою, ніби якимсь 
постійним заняттям наших козаків було „лупленіє чабанів 
татарських". Наявність східніх впливів й етнічних домішків 
в нашому козацтві в XVI в. безсумнівна; та й мав же якусь 
нагоду вважати наших козаків в К. XVI в. „мусульманами" 
сучасник Сарнецький. Ознайомлення зі східніми джерелами 
й в першу чергу з турецькими архівами може мати значення 
не лише для уявлення справжніх турецько - татарсько - україн- 
ськйх взаємин XVI й XVII ст. ст., а також може пригодитися й 
у справі вивчення початкової історії нашого козацтва, в наш< 
час ще дуже темної через однобокість джерел.

Вол. Пархоменко

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА ПО ІСТОРІЇ МАТЕРІЯЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРИ У КРИМУ ЗА 1928 РІК

Науково-доспідча робота по історії матеріяльної куль
тури тюрко-татар та інших народів, що залюднювали Крим 
у минулому, 1928 року виявилася у проведених археологічних 
розкопах та наукових експедиціях, що здебільша продов
жували таку ж роботу минулих років.

Короткий перелік цих робіт такий:
1. Розкопи генуезької старовини у Судаку під керівни

цтвом проф. Протасова.
2. Вивчення турко - сельджукської доби у Судаку —  проф. 

А. Фомин і проф. Гот ’е.
3. Розкопи у Херсонесі — проф. Гриневич.
4. Розкопи у Елей - Кермен — проф. Репників.
5. Татарська доба —  у Чуфут - Кале —  У. Боданинський,, 

архіт. Засипкин та 0. Акчокракли.
6. Розкопи городища Китей та Киммеріон на Керченському 

півострові — Ю. Марим.
7. Розкопи медресе у Старому Криму —  проф. Ернсту 

У. Боданинський та Акчокракли.
8. Збирання етнографічного матеріялу поміж татарів на 

Керч, півострові —  проф. проф. Еуфтин та Маликів.
9. Наукова розвідка у дер. Шейх - Кой в районі Симфе

рополю— Арх. Засипкин, У. Боданинський та 0. Акчокракли.


