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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

В.Н.Стапко, П.М.До:іухшіов, М.Ссфсриадес, 
Е. В. Смынтына, Г. П. Пилшгенко, Е. Го.юбородова

М І/ЮЛИ I Ю Ж Н О Й  БЕССАРАБИ И
Введение

Междуречье Дуная и Днестра, представляя собой 
своеобразный географический мост, связывающий два центра 
формирования и развития древних культур - Северное 
Причерноморье и Балканы, долгое время оставалось слабо 
изученным в археологическом отношении. Прежде всего, это 
он гаси гея к эпохам каменного века. Т ак, первый памятник мезолита 
в долине р. ('арата А.М. Кремером был выявлен в 1957 году, а 
памятники палеолита и неолита до настоящего времени здесь 
представлены лишь маловыразительными сборами подъемного 
материала (Красковский, Кремер, 1957; Дворянинов, 1976).

С открытием Кремером стоянки Михайловка (впослсдствии 
переименованной в Белолесье), а затем в конце 50-х - начале 70-х 
годов А.М. Кремером, В.И. Красковским и Н.М. Шмаглием ещё 
нескольких местонахождений в Южной Бессарабии, интерес к 
мезолиту этого региона резко возрастает (Борисковский, 
Красковский, 1961; Кремер, 1961; Шмаглий, 1965; Гладилин, 
Шмаглий, 1968). Со второй половины 60-х и в 70-ые годы в Дунай- 
Днестровском междуречье В.Н. Станко проводит раскопки двух 
памятников (раннемезолитической стоянки Белолесье и поздне- 
мезолитического поселения Мирное), материалы которых 
позволили разработать культурно-историческую периодизацию 
мезолита Юго-Восточной Европы и проследить культурно- 
исторические свя зи населения степей Северного Причерноморья и 
Балкан (Станко, 1982; 1985; 1991).

Одновременно с раскопками стоянки Белолесья и поселения 
Мирное М.В. Агбуновым, С.А. Дворяниновым, С.И. Коваленко, 
М.Т. Черняковым и другими исследователями в Южной Бессарабии 
была выявлена и опубликована достаточно выразительная г руппа 
мезолитических местонахождений. Анализ материалов всех 
выявленных и исследованных мезолитических памятников в 
Днестро-Дунайском междуречье был положен в основу 
исторических реконструкций хозяйственной деятельности и 
социальной организации населения этого региона в первобытную



■now (Slanko. 1997, Станко, 1997).
Новый этап в изучении мезолита Южной Бессарабии связан 

і программой 1NTAS "Скифия до скифов” , реализация которой 
началась в 1998 году с проведения комплексного обследования
< 'і и 'рны\ памятников мезолита региона, результатом чего и является 
т.мшая публикация.

Рис.[.Ландшафтная структура Южной Бессарабии

I Ьмеогеография
Рассматриваемый регион расположен на территории Дунай- 

, іпестровского междуречья, которое находится в рамках Северо,-
I Іричерноморской низменности и южных отрогов Твардицкой 
»ня «лшенности ( Рис. 1). В пределах данной терри тории расположены 
крупные озера-лиманы: Кагул, Ялпуг. Катлабух, Китай, Сасык 
(Кумдук), Шаганы, Алибей, Бурнас, - с впадающими в них 
ошосительно крупными реками (.Ялпуг, Катлабух, Кирки ж-Китай, 
Д.'їняга, Когильник и Сарата. Хаджидер, Алкалия), а также 
небольшими водотоками (Дракуля, Нерушай). Данная област ь в 
не юм имеет уклон на юг, высота над уровнем моря варьируется от 
1-1(1 м на крайнем северо-западе до 0-2 м в дельте Дуная и в районе
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лиманов Катлабух, Китай и Сасык.
Тектонически данный регион располагается на стыке 

Восточно-Европейской и Скифской платформ, граница между 
которыми проходит по линии Кантемир - Чадыр-Лунга (Молдова) 
и с.Лиманское (Татарбунарский район Одесской области). 
Фундамент этих платформ залегает на глубине I 600 - I 300 м (для 
Восточно-Европейской платформы) и 500 - 3 000 м (для Скифской 
платформы). Центральную часть изучаемого региона с северо- 
запада на юго-восток пересекает Придобруджинский прогиб.

Основные структурные характеристики региона 
сформировались уже в неогене (25-5 млн. л.н.). С тех пор 
установилась тесная зависимость между процессом осадконакоп- 
ления и флуктуациями Черного моря. В позднесарматское - 
меотийское время (с 10 млн. л.н.) на водоразделах депозируются 
известняк, песок и глина. Понтийское время (9-8 млн. л.н.) было 
отмечено депозицией ила, мелкого песка и известняка. В более 
позднюю фазу ил, мелкий песок и известняк аккумулируются на 
широких территориях дельты Пра-Прута. Одновременно там 
формируется красная кора выветривания. В среднем - позднем 
плиоцене (4-3 млн. л.н.) происходит тектоническое поднятие; море 
отступает и континентальный тип окружающей среды стает 
доминирующим. В по  время формируются глубокие долины Пра- 
Дуная и Пра-Прута. На протяжении плейстоценовых оледенений 
происходят повторяющиеся снижения уровня Черного моря, в 
результате которых продолжается дальнейшее углубление речных 
долин, в устьях которых формируются глубокие лиманы. Поднятие 
уровня моря во время интергляциалов, наоборот, вело к 
формированию террас в долине Дуная и его притоков.

Аккумуляция лёссового покрова и лёссовидных суглинков на 
протяжении ледникового периода (их толщина достигает 15 м на 
севере и 20-30 м на юге) приводила к дальнейшему уплощению 
рельефа: верхние речные террасы погребались под лёссом, склоны 
террас нивелировались.

Рельеф и размеры Понтической литторали в течение позднего 
плейстоцена и раннего голоцена (2.0-8 тыс. л.н.) подверглись 
существенной модификации главным образом благодаря 
продолжающемуся поднятию уровня Черного моря. На протяжении 
этого времени на мес те современного шельфа существовал участок 
суши, напрямую связывавший Крым с Добруджей.

Располагаясь вне плейстоценовой зоны оледенений.
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причерноморские степи стали естественными убежищами для 
.'ПІІ кнелей более северной лесной зоны: людей, животных и 
р;н іений. Во время наиболее холодных эпизодов последнего
• > іеленепия (22-18 тыс. л.н.) многочисленные группы населения 
переселились сюда из северных областей Центральной и Восточной
I кроны. В это время главным промысловым видом 
ич ідпепалеолитических групп был бизон.

Отступление ледника в конце плейстоцена и исчезновение 
перпгляциальных явлений в Северной Европе открыло эти 
и-рритории для повторной колонизации новыми группами 

пиков и собирателей. Судя по данным палинологического 
,ц|;г!пза, раннеголоценовые именения окружающей среды в этом 
pci ионе приняли форму распространения разнотравно-злаковых 
і и-її пых формаций с позднейшей модификацией в луговые степные.
II поймах рек и в оврагах они перемежались небольшими участками 
ПКновых, березовых и ольховых лесов. Климат был холодным и 
нестабильным. Природные ресурсы были истощены 
предшествующими палеолитическими группами: бизон был 
и | >. і к і и чески уничтожен: оставшиеся немногочисленные популяции 
-мтогных состояли из нестадных видов (косуля, дикий кабан).
( ««хранились небольшие стада лошадей, изредка в степь заходили 
. .ни аки, постепенно с запада перекочевал тур.

В результате действия тектонического поднятия совместно с 
.р.мней и аккумуляцией в южной части Причерноморской 
ни сонности развиваются пластово-аккумулятивные равнины, а в 
і гиерпой - делювиально-денудационные равнины. Одновременно с 
формированием лёссового покрова происходит интенсивное 
р.миитпе расчлененного рельефа и установление эрозионно- 
leiivрационного рельефа в сопредельных областях.

На основе величины тектонических поднятий и интенсивности 
•и ридации и аккумуляции можно выделить ярусы высотной 
і і ра і ификации рельефа:

Ярус IV: 85-140 м над уровнем моря: северостепной ландшафт: 
почвы - обычный чернозем с низким содержанием гумуса, 
(. \ і піп истый, мнцелярно-карбонатный; оригинальная
рае пітсльность - степная с преобладанием разнотравья, ковылей 
( I’oa ncmoralis) и типчаков (Festuca ovina).

Ярус III: 50-85 м над уровнем моря: сарматский северостепной 
наидшаф г; почвы - обычный чернозем с низким содержанием гумуса, 
і уі ипнистый, мицелярно-карбонатный; оригинальная
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растительность - степная с преобладанием разнотравья, ковылей 
(Роа nemoralis) и типчаков (Festuca ovina) в области, переходной к 
аг радированной равнине. Наблюдается интенсивное вертикальное 
и горизонтальное расчленение овражно-балочной сетью (0,75 и 4-
0.5 на км2), являющееся результатом развития специфических 
уровней на высотах 80-90 м и 50-60 м.

Ярус II: 30-50 м над уровнем моря: среднестепной ландшафт; 
почвы чернозем южного типа с низким содержанием гумуса, 
суглинистый, мицелярно-карбонатный; оригинальная 
растительность - степная с преобладанием ковылей (Роа nemoralis) 
и типчаков (Festuca ovina).

Ярус I: 10-20 м над уровнем моря: почвы - чернозем южного 
типа местами глубоко или поверхностно солончаковый. Глубина 
вреза речных долин 8-10 м; интенсивность расчленения овражно
балочной сетью - 0,1 -0,2 на км2.

Геоморфология и стратиграфия
По геоморфологическому положению мезолитические 

памятники Южной Бессарабии можно распределить по трем 
группам:

(.Местонахождения, приуроченные к высоким террасовым 
уступам на склонах малых рек. Преимущественно это стоянки 
северной зоны (Зализничное, Кантемир, Царичанка и другие), 
расположенные на гипсометрических уровнях с абсолютными 
отметками от 100 до 135-140 м (IV  ландшафтный ярус) и с отметками 
30-50 м над современным уровнем реки. Такое гипсометрическое 
положение характерно для подавляющего большинства 
мезолитических памятников степной зоны Северного 
Причерноморья.

2.Местонахождения, расположенные на абразионных берегах 
озер-лиманов (Васильевка, Борисовка, Траповка) с абсолютными 
гипсометрическими отметками 20-50 м (11 ландшафтный ярус)

3.Местонахождения, расположенные на низких террасовых 
уровнях, как правило, у са мого русла реки, широко меандрирующей 
по аккумулятивному прирусловому плато, сформировавшемуся в 
приустьевых, долинах малых рек в период максимума 
новоэвксинской регрессии (Белолесье, Мирное, Татарбунары).

Такая широкая амплитуда гипсометрических уровней 
мезолитических поселений Южной Бессарабии была обусловлена, 
с одной стороны, геологическими особенностями разных
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і.ні ииафтных зон региона (разной степенью расчлененное і и 
|ч- м.ефй местности на севере и юге, глубиной вреза речных долин 
и шириной и крутизной склонов и т.п.), что имело существенное 
имч'енкедля организации и ведения охотничьего промысла и таким
• >і «разом влияло на выбор места охотничьего лагеря (Петрунь. 1967). 
І.іюрссурсьі приморской зоны с ее широкой сетью озер-лиманов на
1 1 1  >м участке побережья Черного моря были значительно большим! s. 
к иее нсготеными, нежели северные, что и привело к ее более 

пн кнсивному заселению в начале голоцена. В этой зоне выявлены 
п крупные базовые лагеря (Мирное).

С другой стороны, система расселения мезолитических 
(ivni пиков по территории Южной Бессарабии и выбор места для 
нрі анизаНШ поселения или охотничьег о лагеря в долинах малых 
jh-k несомненно обусловлены возросшей подвижностью и 
чпопльностыо небольших общин мезолитических охотников
■ m-цифнкой их хозяйственной деятельности и изменениями в 
t іруктуре их социальной организации в условиях кризиса 
присваивающей экономики.

Четкие стратиграфические уровни залегания культурного 
ію я  in situ прослежены лишь на двух раскопанных памятниках
1 1 «слолесье и Мирное). На литологических разрезах этих памятников 
і ульгурный слой in situ зафиксирован в горизонте светло-желтых 
(коричневых) суглинков непосредственно под современной почвой, 
накопление которых связано с ранним голоценом. На высоких 
юррасовых уровнях горизонт этих суглинков, как правило, 
разрушен почвенно-делювиальными процессами среднего- 
юценового времени. В Мирном горизонт светло-желтых суглинков 
с оста тками древнего поселения сохранился благодаря обводнению 

1,0 пины реки во время новочерноморской трансгрессии, максимум 
которой приходится на время около 6 тыс. лет т.н. (Федоров, 1977).

Раннеголоценовый возраст стоянки Белолесье и поселения 
Мирное установлен также анализом состава фауны (Бибикова, 1978; 
1982) и спорово-пыльцевых диаграмм (Пашкевич, 1981; 1982).

Синхронизация остальных местонахождений проведена на 
материалах анализа их кремневого инвентаря.

Типология
Описание кремневых коллекций мезолитических 

местонахождений Южной Бессарабии исходит из традиционной 
схемы деления производства каменных изделий первобытности на
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две стадии: первичного расщепления кремня и вторичной обработки 
сколов и других продуктов расщепления.

Первичное расшеїиение кремня. Основными составляющими 
процесса первичного расщепления кремня являются сырье, 
отбойники, нуклеусы, сколы и отходы производства.

Сырьем для изготовления каменных изделий на 
мезолитических памятниках Южной Бессарабии служил кремень 
преимущественно из аллювиальных отложений как долин мелких 
рек, гак Днестра и Прута. Петрографическое изучение кремня 
некоторых мезолитических местонахождений региона проведено 
В.Ф.Петрунем (1967; 1971).

Нуклеусы. В работе принята поэтапная система анализа 
процесса изготовления и эксплуатации нуклеусоь. На первом этапе 
фиксируется схема формирования нуклеуса на памятнике, а на 
втором анализируется технологический аспект расщепления, 
формирующий облик индустрии. В этой системе нуклеусы 
распределяются по двум основным группам: первичные и 
выработанные.

У первичных нуклеусов отсутствуют сформированные 
рабочие плоскости для снятия сколов. Из процесса дальнейшего 
производства они могли быть выведены уже на начальной стадии 
эксплуатации по разным причинам. В Южной Бессарабии в эпоху 
мезоли га они найдены лишь на поселении Мирное.

Классификация выработанных нуклеусов основывается на 
диагностике характера получаемых в процессе эксплуатации 
нуклеуса сколов, морфология, параметры и качес твенный состав 
которых определяется формой нуклеуса, системой 
взаиморасположения ударных площадок и рабочих плоскостей и 
других параметров нуклеуса. Кроме этого нами учитываются 
принятые в палеолитоведении “штамповые" определения - 
призматические, конические, карандашевидные и т.п.

Особую группу среди нуклеусов составляют разного рода 
осколки и обломки кремня, которые практически не поддаются 
классификации.

Сколы классифицируются по общепринятой схеме: отщепы. 
пластины, микропластины и сколы обновления нуклеусов. Сколы и 
изделия на них распределяются по метрическим группам.

Отходы производства на местонахождениях мезолита региона 
представлены чешуйками, мелкими отщепами (диаметр до 1 см), 
резцовыми сколами.
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Изделия со вторичной обработкой. Данная категорії 
артефактов объединяет изделия из кремня со следами ретуши 
разного типа, резцовых сколов, подтески и других способов 
обработки сколов, нуклеусов и разного рода осколков и обломков. 
>ю не обязательно орудия труда или их составные части. К 

сожалению, на современном этапе разработки систематизации 
к ремневых индустрий нельзя избежать устоявшихся понятий (типов) 
іаких, например, как скребки, скребла, резцы, “ вкладыши 
кукрекского типа” , “сагайдакские острия” , “супоневские резцы’ и 
і и.

С позиций последовательного анализа системы вторичной 
обработки кремня и ее результатов представляется правомерным 
вначале распределить обработанные изделия по морфологическим 
і руппам с учетом принятых "штампов” , дополняя их при 
необходимости более детальным распределением внутри группы.

В составе коллекций памятников мезолита интересующего нас 
региона можно выделить следующие морфологические группы:

Скребки. Внутригрупповое распределение изделий по типам 
проведено с учетом характера заготовки (отщеп, пластина, осколок, 
нуклеус и др.), типа и места нанесения ретуши, формы, размеров и 
местоположения на заготовке рабочего лезвия и т.п. Преобладают 
н индустриях памятников региона скребки округлые, подокруг лые, 
овальные, концевые. Встречаются в коллекциях и единичные, и 
редкие типы.

Резцы. Распределение резцов по типам проведено по 
устоявшейся схеме: срединные, угловые, боковые. При этом 
учитывался тип заготовки (отщеп, пластина, микропластина, 
пуклевидный осколок и др.), число и характер нанесения резцового 
скола.

Ретушированные пластины и микропластины. Способы и 
степень ретуширования краев и концов пластин крайне 
многообразны и в преобладающем большинстве случаев место и 
способ их нанесения определялись случайными факторами. Это 
обстоятельство ставит под сомнение необходимость создания схемы 
внутригрупповой систематизации этой группы изделий, которая в 
идеальном приближении превратилась бы в простое перечисление 
разновидностей этих изделий на памятниках. Следуя традиции в 
данную группу изделий мы не включаем геометрические микроли г ы.

Опщепы с ретушью представляют собой группу изделий со 
вторичной обработкой, морфологически весьма близкую скребкам.
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Чаще всего они встречаются на базовых поселениях. К  этой группе 
изделий отнесены и отщепы с ретушированной выемкой.

Геометрические микролиты наиболее представительная 
группа изделии эпохи мезолита. Схем систематизаций этих изделий 
предложено много. Наиболее распространенной является 
группировка их по геометрическим очертаниям: сегменты, трапеции, 
треугольники, четырехугольники и т.п., которая и принята нами.

Острия представляют собой одну из разновидностей 
пластинок с ретушью. Специфический характер обработки 
рассматривается отдельно в каждом случае при описании коллекции 
памятника. Типологически близки к данной труппе изделий сверла 
и проколки, правда, последние могут быть изготовлены и на
о пцепах.

Пластины с подтеской или "вкладыши кукрекского типа ". как 
чаще принято называть их в литературе, посвященной мезолиту 
Украины, представляют собой, чаще всего, прямоугольное сечение 
утолщенной призматической пластинки с брюшка по краю или двум 
краям, имеющее специфическую подтеску, которая как бы уплощает 
(дополнительно приостряет?) край изделия. Попытки гипологи- 
зации этой группы специфических изделий пока безуспешны.

Долота. В качестве долот чаше всего использовались 
небольшие сработанные плоские нуклеусы, массивные продольные 
сколы с нуклеусов, массивные пластинчатые отщепы, нуклевидные 
обломки, имеющие продольную подправку рабочего лезвия.

Комбинированные изделия. В эту немногочисленную группу 
включены изделия, обработанные ретушью, резцовым сколом и 
подтеской одновременно либо попарно в любом сочетании.

Единичные формы встречаются крайне редко и в тексте, как 
правило, приводится их детальное описание.

Последовательное применение данной схемы при система
тизации кремневых коллекций памятников Южной Бессарабии 
позволит более полно ввести их в исследовательский процесс 
изучения мезолита Европы и сопредельных территорий.
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Статистика
Табл. 1. Первичное расщепление кремня

Наименова
ние изделия

Белолесье Катнлышк Кантемир Белолесье
IV

Т атарбуцы- 
ры 1

экз. % экз % экз 0//О экз. экз. %
1. Сырье 4 3.8 1
2. Нуклеусы 50 4.2 А 5.4 2 1.9 7 5 4
2. Сколы:
А. Отщепы 719 60.2 30 40.5 37 35.2 4 37 28.5
Б. Пластины 375 31.4 35 47 3 54 51.4 3 76 58.5
В. Сколы
обновления
нуклеусов

5 6.8 6 5.7 4 3.08

4. Отводы 
производ
ства

6 4.1>

В  с е г о 1195 100 74 100 105 100 Н 130 100

Табл. 1. Первичное расщепление кремня (продолжение)

Наименова
ние 1 [ЗДЄЛИЯ

Борпсовка Дивизия Мирное Мирное 2 Мирное 3

экз "о экз. 01 экз. % экз экз.
1. Сырье 2,2 9 12.5 386 І.9 3 2.2 43 5.3
2. Нмслеусы 4 2.9 3 4.2 462 2.2 X 5.Х 22
2. Сколы:
А. О і щепы 45 33.1 21 29.2 75X9 36,9 44 31.7 290 35.Х
Б. Пластины 64 47.1 33 45.Х 9640 46.Х 71 51.1 2X4 >5.!
В.Сколы
обновления
IIVKJICVCOB

2 1.5 2 2.Х * і 1.4 37 4.6

4. Отходы 
производ
ства

IX 13.2 4 5.6 2516 І 2.2 11 7.9 134 16.6

В  с с г о 136 100 72 100 20593 100 139 п т 810 100

* Сколы обновления нуклеусов Мирного в зависимости or 
соотношения длины и ширины отнесены к группе пластин либо 
отщепов
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і ion. I. Первичное расщепление кремня (продолжение)

І Іііпмснова-
III' ІПДЄЛИЯ

Васильевка Залнзиичное Траповка Новосслицы 1 Цари-
чанка

ЭКЗ. % экз. 0/ экз. 0/0 экз % экз.
< І.ірьо 1 0.5 14 1.5 27 2.2 +

' Пмслпсы '2 0.93 18 1.9 42 3.4 6 2.5
' 1 колы:
v Опцспм 102х 47.7 265 28.2 371 ЗП. 2 +
• Пластины 84 29.3 389 41.4 447 36.4 7 29.2 +
1 ( 'колы
" ИІОВЛЄІШЯ 
1\ К ICVCOB

7 3.3 8 0.85 10 0.8 7 29.2

1 О і ходы 
И'отвод- 
| на

18 8.4 245 26.1 332 27.1 4 16.7

Не его 214 100 439 100 1229 100 24 100 >150

\ • По подсчетам В.Н. Гладилина и Н.М. Шмаглий, к отщепам 
.' і несены также чешуйки и мелкие осколки кремня

Г;«бл, 2. Типология нуклеусов

1 Іанменовашіе
ІПДСЛИЯ

Белолесье Кашлі,ник Кантемир Т а і арбу- 
нары 1

экз. % экз. 00 экз. экз. %
Д. Первичные
1>. Вмработапнмс 50 100 4 100 2 7 100
/ Ооиоплощадочпые 50 100 1 25 5 71.4
1. Призматические
2. Подпризмашческис 5 100
з. Конические +
4. Карандашевидныс +
і. Плоские 1 100
//. Диу/иощаОочные 7 50 2
1. Призматические
2. Подпризматическне 1 25
3. Конические
4. Плоские 2
5. Аморфные
///. 1 Іногоіиащадочньїе 1 25 1 14.3
П . Бессистемного
скалывания

I 14.3

И < е г о 50 100 4 100 2 7 100



Табл. 2. Типология нуклеусов (продолжение)

Наименование
изделия

Борисовка Дивизия Мирное Мирное
2

экз. % экз % экз. 0.' О экз.
А. Первичные 52 11.3
Б. Выработанные 4 100 3 100 410 88.7 8
I. ОдпоппощаОочные 4 НЮ I 33.3 390 У5. / 8
1. Призматические 118 30.3
2. Подпризматические 2 50 85 21.8 +
3. Конические 55 14.1
4. Карандашевидные \ 100 132 33.9 +
5. Плоские 2 50 +
//. Двупмнцадочные 1 33.3 12 2. У
1. Призматические
2. Подпризмачические
3. Конические
4. Плоские 1 100
5. Аморфные 12 100
///. А ЬюготющаОочные
/I Бессистемного 
скалывания

1 33.3 X / У5

В  се го 4 100 3 100 462 100 Л

Табл. 2. Типология нуклеусов (продолжение)
Наименование
изделия

Мирное 3 Васильевка Залнзиичное

экз. % экз. экз. °„
А. 1 Ісрничньїс
Б. Выработанные 22 100 2 18 100
1. (УОноплощадочные X 36.4 7 17 94.4
1. Призматические
2. Подпризматческис 2 25 2 11.8
3. Конические +
4. Карандашевидныс 1 +
5. Плоские 6 75 І т 11.8
II. Дну площадочные 13 59.1 1 5.6
1. Призматические 1 100
2. Подпризматические +
3. Конические +
4. Плоские +
5. Аморфные
ill. .1 ІногопмщиОочньїе 1 4.6
II  . Бессистемного 
скалывания
В  с е г о 22 100 2 18 100
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І аГі.і. 2. Типология нуклеусов (продолжение)
Іаіімсиовашіс
1 І ІСЛИЯ

Траповка Новоселицы I

экз. % экз. 0 • 0
\ 1 lopBII4IU.lt'
1> Выработанные 42 100 6 100

і Ьштиошадочные 24 Г . 14 у 33.3
1 Призматические 5 $ 2<№
' Подпризматические 2 8.33 1 50
• Конические
1 Карандашсвндние 15 62.5 1 50 .

1 ІЛ0СКИС о Н.ЗЗ
П /«іплощаоочные 6 14.29 4 6(5.7
і 1 Ірінмаїичсскпе 2 33.33
’ 1 Іодпрнзматпческне 4 66.67 4 100
; Конические
1 II тоскне
' Аморфные
/// \ Іногоп инцаОччные / 2.38
11 1>ессЖПН’МН0?0 
ка і'-.’м атія

II 26.19

11 ( С.'О 42 100 6 101)

Гибл. 3. Метрические группы отщепов

Кагилышк Кашемир Taiapov- 
нары 1

Мирное 3 Мирное * Дивизия

экз 0 экз. экз. экз. 0 О экз. экз. 0
• 1см 1 3.33 2s 0.69
1 > см 24 so 35 94.59 32 78.38 2(1 95.24 6038 79.56 64 22.07
' ■' см 16.67 2 5.41 5 13.51 1 4.76 1376 18.13 210 72.41
■ 5 см 175 2.31 14 4.83

Нсе.ч> 30 100 37 100 37 100 21 100 7589 100 290 W0

1 К категории отщепов Мирного отнесены также сколы 
поновлення нуклеусов, ширина которых менее, чем в два раза 
меньше длины.

Только отщепы со вторичной обработкой
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Табл. 4. Метрические группы пластин

Kai шп>-
H1IK *

Кантемир Г атарбу- 
нары 1'

Дивизия Мирмос * Мирное 3

ДО

0 .8

см

0 .8 -

1.5
см

1.5 
- 3 
см

до
0 .8

см

0.8-
1.5
см

1.5
-3
см

до
0 .8

см

К.8-
1.5
см

1.5
-3
см

ДО

0 .8

см

).8 -

1.5
см

1.5 
- 3 
см

До
0 .8

см

0 .8 -

1.5
см

1.5 
- 3 
см

> 3 
см

ДО
0 .8

см

;>.к-

1.5
см

1.5 
_ і

гм
истые 3 1 2 4 3 1 208 445 53 10 16 15 4
верхние
концы

3 3 3 17 5 "7 п () 291 523 61 5 14 8 7

средние
сечения

2 4 3 3 13 1 2 15 1 7 1 333 228 29 1 45 70 9

нижние
концы

1 6 3 2 6 4 7 19 6 4 739 813 32 4 11 33 6

В се го 3 16 10 8 36 10 // 45 3 15 17 / 1571 100') /75 20 86 126 26

* В группу пластин Мирного включены также сколы обновле
ния нуклеусов, чья длина превышает ширину не менее чем в два раза; 
Подсчет осуществлен только для пластин без следов использования 

х Подсчет осуществлен только для изделий без вторичной 
обработки

Табл. 5. Типология изделий со вторичной обработкой

Наимено
вание
изделия

Бело-
лесье

Каї иль- 
иик

Каше
мир

Бело-
лесье

IV

Татарбу- 
нары 1

Бори-
совка

Дивизия Мирное

экз. экз. 0/0 экз. ' Н экз. экз. 0.0 экз. % экз. % экз. 0.0
Скребки 79 45.4 8 66.7 7 58.3 2 6 54.6 4 23.5 7 38.9 1191 43.2
Резцы 15 3.62 1 8.3 1 8.3 2 11.8 1 5.6 263 9.5
Пластины с 
ретушью

19 10.9 1 8.3 4 33.3 3 27.3 3 17.7 5 27.8 816 29.6

Г еомеїри-
ческне
микролиты

23 13.2 1 8.3 1 2 18.2 2 11.8 1 5.6 147 5.3

Острия 15 8.6 78 2.8
Отщепы с 
рстушыо

18 10.3 6 35.2 3 16.7 161 5.84

Пластины с 
подтеской

40 1.45

Долота 40 1.45
Комбини
рованные
изделия

5 2.9 1 5.6 23 0.8

Единичные
формы
В с е го 174 100 12 100 12 100 3 1/ 100 717 100 18 100 2754 100
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І .и», і. 5. Типология изделий со вторичной обработкой (продолжение)
1 МІМГПО- 
ІИ ІІГ  

1 II ІШ І

Мирное 2 Мирное 3 Василь
е в к а

Заинз-
Ш ІЧ1ІОЄ

Траповка Новосе
лиць! 1

Цари-
чанка

экз. 0, э к з . о й экз. ‘ 0 экз. % э к з . а,-0 экз. экз.
1 (ti'OKH 12 54.6 S6 60.1 12 42.9 70 59.8 65 34.4 4 +

’< Ч ІМ 1 4.6 3 2.1 7 5.9 4 2.12
1 іік'ііікмс
"  1 N Ш Ы О

5 22.7 21 14.7 7 25 23 19.7 92 48.7 1

мМСфІЇ-
f  t І» ІІС

1 m. (И Х Л П Ы

2 9.1 14 9.8 3 10.7 3 2.6 1 +

1 l|>HM 1 4.6 1 0.7 4 5.4 2 1.1
» IIIU 'H b l с 

" I N  ПІІ.ІО
1 4.6 11 7.7 2 7.14 2 1.7 12 6.4

1 l i lC l l l l lb l  с 

И». 1,1 ОС к он
1 3.57 5 4.3 1 1 5.8

1< > ю т 4 2.8 1 0.9
»'М< *111111-

нчшннме
і у 1.0 н ІЯ

і 3.57

1ПШ1ЧНЫ0

|..|>мы
3 2.1 э 7.14 ■і 1.7 3 1.6

It с с г о 22 100 141 100 2Н 100 117 100 189 100 6 f>

I пол. 6. Типология скребков

1 Іаимепова- 
і: к- изделия

Бсло-
лссьс

Кагиль-
ник

Каше
мир

Татарбу- 
нары I

Бори-
совка

Дивизия Мирное

экз. «„ экз. 0 (| экз. ° <» экз. % экз. экз. экз. %
1 Ik'pVI лыс 7 8.9 2 28.6 56 4.7
11 о, (округлые 2 18.2 2 28.6 5 83.3 1 301 25.3
I мжовыс 3 27.3 1 14.3 296 33.3
Концевые 
■па отшепах 
на пластиках 
на укорочен
ных пластинах

6
19
12

7.6
24.1
15.2

2

4

18.2

36.4
1 14.3

1 16.7
з

139
43

11.7
3.6

Двойные 3 3.8 3 0.3
11а опцепах 
разных форм

24 30.04 2 28.6

11 а нуклеусах 
и нуклевид- 
иы.х обломках

2 2.53 5 71.4 123 10.3

Мнкроскребки 1 14.3
1Ірочпе 12 15.2 130 10.9
( ІОЛОМКН
лезвии

6 7.6

И с с г о 79 100 11 100 7 100 6 100 Г 4 7 100 1191 100
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Табл. 6. Типология скребков (продолжение)

Наименова
ние изделия

Мирное 2 Мирное 3 Васильевка |ализ-
ничное

Траповка
селниы

'ЭКЗ. 0/• 0 экз. (10 экз. 0 0 экз. '0 экз. I' (| экз.
Округлые 2 16.7 12 13.9 2 16.7 9 12.9 13 20

.

Йодокруглые 7 58.3 25 29.1 3 2.5 41 58.6 11 16.9 3
Боковые 2 2.3 5 41.7 1 1.4
Концевые 
•на отщепах 
■на пластинах 
■на укорочен
ных пластинах

I
I

8.3 ■
8.3 3 3.5

1 8. Зі 5
9

7.1
2.9

9
3

13.9 
4.6

Двойные 2 2.3 1 1.4
Н а отщепах 
разных форм

36 41.9 1 1.4 21 32.3

На нуклеусах 
и нуклевпд- 
ных обломках

1 1.4

Микроскребки 2 2.3 3 4.3
Прочие 1 1.2 1 Х.З 3 4.3
Обломки
лезвии

1 8.3 3 3.5 3 4.3 8 ! 2.3

В  с е г о 12 100 М 100 12 100 70 100 65 100 4

Табл. 7. Типология резцов (1 - Кагильник; 2 - Кантемир; 3 - Борисовка; 
4 - Дивизия; 5 - Мирное 2; 6 - Граповка)

Наименова
ние изделия

Бело
лесье

1 2 3 4 Мирное 5 Мирное
3

Зализ- 
ИИчнос

6

экз. 0.0 экз. экз. экз. экз. экз. 0. 0 экз. экз. о,- экз. 0/. О экз.
Угловые 6 40 1 17 6.5 1 2 66.7 3 42.9
Боковые 3 20 1 12 4.6 1 зз.э 1 14.3
Срединные 3 20 23 8.6
Двойные 3 20 24 9.1
На углу
сломанной
пластины

1 187 71.1 т/

Единичные
формы

1 1 5 42.9 2?

В с е г о /5 100 1 / 2 / 26.1 100 / .1 100 7 100 4
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Каї'ильник; 2 - Белолесье IV; 3 - Татарбунары I; 4 - Борисовка; 
’ Дивизия

І ш-і. 8. Типология геометрических микролитов

1- ill М СНО- 
1.1 м пи изделия

Белолесье 1 2 3 4 5 Мирное
экз. % э к з э к з э к з э к з э к з э к з . 0./ 0

11 менты 19 82.6

1 |)ІІМСЦИИ 2 8.7 1 1 2 2 1 144 98

1 |К*VI оль-
ІІІІЧІ1

1 4 .4 1 0.7

II  I u p e x -  

t <v и.иики
1 4 .4 2 1.3

it і • e  г  о 23 100 1 1 2 2 1 147 100

I абл. 8. Типология геометрических микролитов (продолжение)
(> Мирное 2; 7 - Мирное 3; 8 - Васильевка; 9 - Залнзиичное; 
in - Траповка; 11 - Новоселицы I.

1.1 им  СНО- 

111 UC И і.Г - Ш Я

6 7 8 9 10 11
э к з э к з э к з . э к з . э к з . э к з .

п  м е н л .і 1
і l i i i ic i аги 2 14 3 3 1

1 к-\ 1 ОЛЬ- 

11К ГІ

11-І мреж-
1 > І1.ЦНК11

1 ( С 0 2 14 3 3 1 1

I а6.1. 9, Комбинированные изделия
( I - Дивизия; 2 - Васильевка (Китай-Озеро)

I Іаименовапне
II 1, ЮЛИЯ

Белолесье 1 Мирное 2
э к з . % э к з . э к з . 0 э к з .

і к р е б к н - р е з ц ы 2 40 1 8 34.78
< кребки-свср.іа 2 40
( ьобсли-сверла 1 20
< п. р  іл  нк іа.іі.шш 4 17.39
1’. '. к і .м ’к  і а и л н і ї 9 39.13 1
і ікрла-резцьі- 
мк к ід м ш н

2 3.7

II с е г о 5 100 1 23 100 НЮ
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luo.i. 10. Типология орудий труда по данным трасологического 
іиі.і пі іа
1 і HUP повніше 
И 1 її мій

Белолесье Мирное
экз. % экз. О//0

Ні. і.і II,ним охотничьего 
.....|І\ ЛСІШЯ

34 9.32 1562 21.40

Ні і.і II.НІШ НОЖСҐІ 123 33.70 2551 34.95
1 1" Ч1Ы1 78 21.37 1334 18.28

• ■'Я'ИМС скребки 18 4.93 591 8.10
1 III 35 9.59 640 8.77
І', ИІІІМІ 8 2.19 199 2.73
Г, ці.і 15 4.11 30 0.41
1 11" ,ІИ ' IKK 12 3.29 52 0.71
1 і" і' кі и развертки 8 2.19 41 0.56
1 і | и і і і і  ІІ.ІІІ.іе 1ІОЖН 12 3.29 25 0.34
1 111 ІМІ 5 1.37 24 0.32
1" 1,' 1II 4(1 0.54
І  ,l IIU иные ножи 14 0.17
ІЬ ' іін|>\нкішопаль- 
iii ь її і.телня

17 4.66 196 2.66

II, f.-o 365 100 7294 НЮ
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Белолесье. Стоянка открыта в 1957 г. А.М. Кремером, дополнительно 
обследовалась В.И. Красковским в 1959 г., раскапывалась в 1965-
1966 г.г. мезолитическим отрядом ИА АН УССР под руководством 
В.Н. Станко. В 1977 г. он продолжил раскопки уже во главе 
мезолитического озряда Дунай-Днестровской экспедиции И А АН 
УССР. В 1991 г. на памятнике были проведены дополнительные 
исследования под руководством Т.Н. Швайко. В 1998 г. Белолесье

было детально обследовано 
комплексной экспедицией 
под научным руководством
В.Н . Станко в рамках 
международного проекта 
INTAS.

Стоянка расположена в 
1.6 км к северо-западу ог 
северной окраины с. 
Белолесье Татарбунарского 
района Одесской области на 
низком террасовидном 
уступе первой надпойменной 
террасы р. Сарата (Петрунь, 
1971). В настоящее время 
территория, где была 
расположена мезолитическая 
стоянка, находится на абсо
лютных отметках 50-70 м 
относится к 1 і I ландшафтно
му ярусу и принадлежит * 
северостепн ы м л андшафта м 

низменных равнин, сложенных верхнеплейстоценовыми лессаМР; 
(Рис. 2). В.И. Красковским был зафиксирован культурный слой нг 
глубине 0.7-0.8 м на границе переходного почвенного горизонта к 
подстилающих коричневых суглинков (Красковский, 1978, С. 47).

На памятнике был проведен спорово-пыльцевой анализ (Рис.З) 
Судя по его результатам, во время существования поселения в егс 
окрестностях бы пи распространены разнотравно-злаковые степи 
в спектрах которых доминировали полыневые, маревые \ 
злаковые, с крайне низким удельным весом пыльцы сосны, березь

Карга мезолитических памятников.
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Белолесье (по Г.А.Пашкевич, 1982 г.)
Знак плюс - содержание спор и пыльцы до 2%

н ольхи (Пашкевич. 1981). Фаунис гические остатки, по определению 
НИ Бибиковой, представлены исключительно дикими формами
( I ‘>78. С. 19):

Кол-во кос icii Кол-во ocoocfi
JK3. 0 0 JK 3 . °  0

Ініш.ш (Equus caballns L.) 28 75.4 4 57.1
\ і1 (Bos primigcnius Boj.) 6 16.2 1 2# .6
■ tin ;iK (Saiga talanca L.) 3 x .l 1 14.3
рупнме копытные 52 - -

1, t'.'O X9 100 *r 100

На стоянке прослеживается 4 полностью раскопанных 
подокруглых скопления кремневого инвентаря, фауны и моллюсков 
I nio диаметром до четырех метров каждое, которые расположены 
но одной линии вдоль берега р. Сараты. Характер расположения 
скоплений и состав их находок позволяет предположить наличие 
еще одной подобной структуры. В восточной части скоплений №> 2 
и № 4 выявлены остатки небольших очагов, в заполнении которых 
встречаются мелко дробленные пережженные кости, угольки, а 
іакже небольшое количество кремня. На основании 
п іаниграфического изучения распространения кремневых 
артефактов выделены также несколько микроскоплений, связанных
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с местами изготовления орудии труда.
Кремневая коллекция Белолесъя насчитывает 1195 экз. Сырьем 

служил преимущественно прутский или днестровский галечниковий 
кремень высокого качества (Петрунь, 1971). Часть артефактов имеет 
следы пребывания в огне.

Нуклеусы средних размеров, одно- и двухплощадочные, 
однобокие, большинство с остатками желвачной корки (Табл. Г).

Табл.1. Кремневый инвентарь стоянки Белолесье. 
Нуклеусы.



Іем іика скалывания достаточно архаична. Абсолютное 
ынп.шинство кремневых артефактов составляют отщепы (60.18 "А. 
||н '|ц всех находок). Удельный вес пластин и микропластин в 
ішілекции в делом типичен для памятников Северного 
І Іричерноморья этого времени (31.38% всех находок). Большинство

из них - неправильных 
очертаний, преобладают 
утолщенные пластины с 
неровными краями. Видимо, 
именно несовершенство 
пластинчатых сколов 
обусловило относительную 
частоту их до рабо тк и : 
вторичной обработке 
подверглась примерно треть 
всех пластин, среди изделий 
со вторичной обработкой 
они составляют около 60 %. 
Удельный вес изделий со 
вторичной обработкой в 

инвентаре Белолесья (174 экз.) достигает 14.56 %  всех находок, из 
ипч на отщепах только 39.66 %. Абсолютное большинство среди 
них составляют скребки (45.4 %), примерно половина из которых 
и (готовлена на отщепах (Табл. 11, 1-8). На втором месте 
і еометрические микролизы (1.3.22 % ). Специфику коллекции во 
многом определяют своеобразные удлиненные сегменты на 
1 1 >убоватых пластинах (19 экз.), сформированные преимущественно 
і помощью краевой ретуши (Табл. Ill, 4. 6).

В коллекции присутствуют также 2 средневысокие трапеции, I 
низкий симметричный треугольник и 1 четырехугольник, 
неопределимый ближе (Табл. Ill, 3, 5. 2, I). Пластины с ретушью 
(10.92 %  изделий со вторичной обработкой) представлены двумя 
основными разновидностями: пластины с притупленным краем (5 
>кз.) и пластины с частичной ретушью по краю (13 экз.). К  данной 
категории отнесено также зубчатое изделие на пластине, выемки 
которого сформированы крутой ретушью. Отщепов с ретушью в 
коллекции примерно столько же, сколько пластин (10.34 % ), в том 
числе 3 огщепа с ретушными выемками. Острия в коллекции (8.62 
"■ ) представлены 4 пластинами со скошенным концом, I 
ланцетовидным изделием, 5 сверлами и 5проколками (Табл. Ill, II-

Габл.П. Кремневый инвентарь 
стоянки Белолесье. Скребки.
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18). Удельный вес резцов среди изделий со вторичной обработкой 
достаточно высок (8.62%). что, вероятно, объясняется относительно 
ранним возрастом памятника (Табл. Ill, 20-24).

Табл.Ш.К'ремневый инвентарь стоянки Белолесье. 
Изделия со вторичной обработкой
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К’оллекция хранится в лаборатории археологии и этноло1 и;;
' И нной Украины исторического факультета О ГУ  им. 11 : 
Мечникова и в Одесском Археологическом музее П АИ Украины.

hit.’// 1ышк. Местонахождение Кагильник расположено к северу от 
І міністра Татарбунары Одесской области на низком ( 1.5-2 м) берегу 
С Каї нльник на пашне (Дворянинов, 1976). Оно было открыто С.А. 
Ыпряниновым в 1973 г. и позже неоднократно дополнительно 

«минсдовалось. Последние сборы подъемного материала были 
<н ушествлены в 1998 г. комплексной экспедицией под научным 
р\ ководствоМ В.Н. Станко в рамках международного проек та
I Is I AS. Коллекция сформирована исключительно сборами на 
поверхности и состоит из 74 экз.

Обнаруженные на местонахождении нуклеусы весьма 
|ы шообразны и представлены одним плоским с системой 
игр і икальных сколов, одним дву площадочным и одним 
і|н \плотадочным (Табл. IV. 19-21). Все ядрища относятся к типу 
И'ыиризматических. Пластин в коллекции чуть больше, чем 
опиепов. Среди пластинчатых сколов примерно половину 
(• н гавляют изделия шириной 0.8 - 1.5 см. Целых пластин в коллекции 
mem 4 экз.; примерно четверть фрагментов пластинчатых сколов 
представлены средними сечениями. Вторичной обработке 
подверглась лишь одна шестая всех пластин. Микропластин в 
н> шекции всего 3 экз. (8.57 % ). Среди отщепов абсолютно 
преобладают изделия диаметром 1-3 см (80 %), однако только 2 из 
них подверглись дополнительной обработке.

Удельный вес изделий со вторичной обработкой (13.89 % ) в 
летом типичен для поселений Степного Причерноморья этого 
времени. Среди них экземпляров на пластинах и на отщепах поровну. 
\бсолютно доминируют среди изделий со вторичной обработкой 

скребки (91.67 %). Среди них наибольшее распространение получи ни 
концевые формы, которые изготавливались чаще на укороченных 
пластинах (Табл. IV, J, 4, 7). В коллекции присутствует также 
а типичный резец на пластине, сегментовидная трапеция и пластина 
с выемкой (Табл. IV, 9, 1. 8).

Коллекция хранится в лаборатории археологии и этнологии 
степной Украины исторического факультета О ГУ  им. И .И . 
Мечникова.
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і абл.ІУ.Кремневьій инвентарь местонахождения Кагильник.



Аіііпш’міір (Зеленое). Местонахождение Кантемир расположено в 4 
і ч і северу от с. Кантемир (Зеленое) Парутинского района Одесской 
пи части в верхней трети правого склона долины р. Кантемир, 
впадающей в р. Сарату, на относительной высоте 30-40 м (Рис. 4).
• ііо д н я  эта территория расположена в пределах первого 
мин і іафтного яруса с абсолютными высотами 100-130 м и относит ся 
і п-всростепным ландшафтам, сформированным на возвышенных,
"> юво-делювильных, лессовых, волнистых, сильнорасчлененных 
и метово-денудационных равнинах с плиоценовым основанием.

М естон а х ожд ен и е 
было открыто А.М. Креме
ром в 1959 г. и дополнитель
но обследовалось В.И. 
Красковским и А. М. 
Кремером в 1961 г. 
Коллекция состоит исклю
чительно из подъемного 
материала и насчитывает 
105 экз.

В качестве сырья 
использовались типичные 
днестровские гальки 
н е б о л ь ш и х р а з меро в ,
разного цвета и разной 
степени пат инизаиии. 
Интенсивная патина - 
наблюдалась только на 4 %  
находок, а 30 %  были 
полностью непат инизиро- 
ванными. В коллекции 

встречаются изделия, побывавшие в огне. Оба нуклеуса 
представлены уплощенными призматическими ядришами для снятия 
1 1 ластин и микропластин, чаще всег о тонких (шириной 1.2-1.5 см), в 
основном правильных очертаний (размеры 5 х 3 х 1.5 см: 4 х 2.5 х 1.5 
ем) (Табл. V, 10, 11).

Среди сколов больше половины составляют пластины (55.67 %  
сколов). Целые экземпляры отсутствуют; среди обломков 
преобладают верхние концы (46.3 % ) н средние сечения (31.48 %). 
Удельный вес микропластин в коллекции невелик (14.81 % ), их 
минимальная ширина 0.5 см: наиболее многочисленны изделия

Рис.4.Ландшафтная структура 
территории местонахождения 

Кантемир.
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шириной 0.9-1.2 см. Пластины шириной 2-3 см единичны и 
представлены исключительно экземплярами со вторичной 
обработкой (7.41 %). В іруппе отщепов изделия диаметром до 1 см 
отсутствуют; абсолютно преобладают экземпляры диаметром 1-3 
см (94.6 %), в том числе: диаметром 1-1.5 см - 35.14 %  (в том числе 1 
со вторичной обработкой), 1.5-2 см - 18.92 %  (все они без вторичной 
обработки), 2-3 см - 40.54 %  (в том числе 2 - со вторичной 
обработкой). Среди сколов обновления нуклеусов преобладают 
краевые формы.

Изделия со вторичной обработкой (1 1.43 %  всех находок) 
выполнены на пластинах (58.33 %), отщепах (33.33 % ) и на краевом 
сколе (8.33 %). Среди этой группы артефактов более половины 
составляют скребки (58.33 %), преимущественно на отщепах или 
пластинчатых отщепах. Морфологически преобладают скребки 
округлой и подокруглой формы (Табл. V , 4, 6. X. 9). Резец в 
коллекции представлен единственным экземпляром на углу 
сломанной пластины. Пластины с мелкой струйчатой ретушью 
выполнены главным образом на средних сечениях (Табл. V , 1-3).

В коллекции выявлена также 1 сильно обожженная и сильно 
на'типизированная пластина шириной 2.7 см, состояние сохранности 
которой не позволяет уточни гь характер и способ ее ретуширования.

Коллекция хранится в Одесском Археологическом музее НАН 
Украины.

Табл.У, Кремневый инвентарь местонахождения Кантемир.
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/.( ю тсье IV (Белолееье-Следы). Местонахождение Белолесье IV, или 
1 .1 - юлесье-Следы, расположено в 1 км к северо-западу от окраины 
і I .полесье Татарбунарского района Одесской области на низком 
п. пшенном берегу русла р. Сараты. Оно было открыто в 1974 г. С.А.
Iморяниновым, Г .Н . Тощевым и М .М . Фокеевым и затем

дообследовалось (Дворянинов, 1976). 
Коллекция памятника является 
результатом исключительно сборов на 
поверхности; культурный слой не 
выявлен. Всего обнаружено 8 кремней 
разного цвета и степени латинизации, 
в том числе 1 нуклевидный обломок, 3 
пластины и 4 отщепа. Все пластины 
шириной 0.8 - 1.5 см; большинство 
отщепов диаметром 1-3 см. Среди 
изделий со вторичной обработкой (3 

•кз.) I концевой скребок на пластине, I подокруглый скребок на 
п іщегтеи I трапеция (Табл. VI).

Коллекция хранится в лаборатории археологии и этнологии 
<лепной Украины исторического факультета О ГУ  нм. И.И. 
Мечникова.

7атарбупары I. Местонахождение Татарбунары I расположено в
1.5 км к северо-востоку от одноименного райцентра Одесской 
области на правом берегу р. Кагильник (Рис.5). Оно было открыто
С.А. Дворяниновым в 1974 г. и дополнительно изучалось им на 
протяжении 1975-1976 г.г. В 1998 г. памятник был обследован 
комплексной экспедицией под научным руководством В.Н. Станко 
в рамках международного проекта ! NTAS. В результате на площади 
примерно 50 х 20 м собрано 130 кремневых артефактов.

Необработанное сырье в коллекции отсутствует, а удельный вес 
нуклеусов невелик (5.38 %), что в целом типично для мезолитических 
поселений Южной Бессарабии. Я дрища представлены главным 
образом одноплощадочными подпризматическимн формами, 
имеется также один трехплощадочный нуклеус, морфологически

Табл.VI. Трапеция и
скребок из Белолесье IV
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н а п о м и н а ю щ и й  
аналогичные изделия 
поселений Северо- 
З а п а д н о г о  
Причерноморья эпохи 
мезолита (Табл. V II. 30- 
33).

Пластин в коллекции 
в два раза больше, чем 
отщепов. Более
половины из них 
составляют изделия 
шириной 0.8-1.5 см, 
которые чаще всего 
использовались без 
д о п о л н и т е л ь н о й  
обработки (Табл. V II, 4- 
18). Микропласгин в 
коллекции 14.47 %, следы 

вторичной обработки на них не выявлены. Всего вторичной 
обработке подверг лось менее одной десятой всех пластин. В группе 
отщепов абсолютно преобладают изделия диаметром 1-3 см (78.38 
%), вторичной обработке чаще подвергались отщепы диаметром 3- 
5 см.

Как и на большинстве памятников Южной Бессарабии этого 
времени, удельный вес изделий со вторичной обработкой в 
коллекции крайне низок (8.46 %  всех находок), абсолютно 
преобладают среди них скребки (54.55 % ), главным образом 
подокруглые на отщепах (Табл. V II, 24-28). Геометрические 
микролиты поселения представлены двумя средневысокими 
трапециями на пластинах шириной 0.8-1.5 см (Табл. VII, 2, J). Среди 
пластин с крупной ретушью две шириной 1.5-3 см, одна - 0.8-1.5 см.

Материалы хранятся в лаборатории археологии и этнологии 
степной Украины исторического факультета О ГУ  им. И.И. 
Мечникова.
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Табл. V II. Кремневый инвентарь местонахождения 
Татарбунары1.
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Борисовка. Местонахождение Борисовка расположено на северной 
окраине одноименного села Татарбунарского района Одесской 
области у края верхней террасы коренного берега оз. Сасык (во время 
существования поселения - II найдпойменная терраса) в нижней 
части придолинного склона за несколько метров до абразивных 
клифов (Рис. 6). Сегодня рассматриваемая территория расположена 
в бассейне верховьев лимана Сасык и относит» ко 11 ландшафтному 
ярусу с абсолютными отметками от 35 до 40-45 м.

вался типично днестровский черный, свегло-охристый, светло
серый, белый и красно-бурый кремень. Часть изделий покрыта 
ровной белой или пятнистой бело-голубой патиной. В коллекции 
присутствуют несколько обожженных артефактов. Кремневые 
гальки не обнаружены; сырье представлено тремя первичными 
осколками. Все нуклеусы одноплощадочные, в том числе 2 плоских 
(1 со следами сколов правильных призматических пластин, 1 для

Рис.б.Ландшафтная структура 
территории местонахождений 

Борисовка, Траповка и Новоселиць) 1

Местонахождеение 
было обнаружено в 1965 
г. В.И. Никитиным во 
главе разведочного 
отряда Днестро- 
Дунайской ново- 
строечиой экспедиции 
Н А  АН У С С Р  под 
руководством Н.М . 
Шмаглий. Дополни
тельно памятник 
обследовался в 1998 г. 
к о м п л е к с н о  й 
экспедицией под 
научным руководством 
В.Н. Станко в рамках 
м е ж д у н а р о д н о  г о 
проекта IN T A S . На 
площади 300 х 60 м было 
собрано около 280 
кремней. сведения 
сохранились лишь о 136 
из них.

Для изготовления 
орудий труда использо-



пиитов) размерами 3.4 х 3.4 х 1.4 см. 3.8 х 2.7 х 1.2 см. а также ’ 
mi гранильно призматических (Табл. V III, 22-24).

( реди сколов доминируют пластины, они составляют примерно 
і и і її тину всех известных сегодня находок и более половины сколок.
I І.ііюолее многочисленны правильные призматические пластины и 
и сечения шириной примерно 1.2 см, присутствуют также 
микропластины шириной 0.6-0.7 см. Зафиксировано только 6 
. юмков пластин шириной 1.8 - 2.2 см. Отщепы также 
преимущественно небольших размеров. Сколы обновления 
н\ к іеусов представлены одним краевым и одним поперечным.

Подсчет и описание изделий со вторичной обработкой 
и і рудняется наличием в литературе достаточно противоречивых 
і целений о них. Приведенные в технико-типологических таблицах 
рпультаты базируются на визуальном наблюдении лишь части 
Iі ' 111 лекции. По этим данным удельный вес изделий со вторичной 
"пработкой составляет 12.5% всех описанных находок и в целом 
представляется достаточно высоким для синхронных памятников 
и д часмого региона. Из них на отщепах 7 экз. (41.18 % ) и на 
п наешнах и микроштастинах 10 (58.82° о ).  Абсолютное большинство 
і реди изделий со вторичной обработкой составляют отщепы с 
ре і ушью (35.29 %). Среди скребков (23.53 % ) зафиксированы 3 экз. 
їм утолщенных пластинах, а также одно изделие подокруглой формы 
ни о і щепе диаметром 2.5 см (Табл. V III, 17-19). По сведениям В.И. 
Красковского, в коллекции присутствовали также крупные скребки
I I ‘>78. С. 47). Резцы представлены одним угловым и одним боковым 
па пластинах (Табл. V III, 15. 16). Среди пластин с мелкой отлогой 
рп ушью (17.65%) все экземпляры микролитические. Среди изделий 
і сометрических форм присутствуют исключительно равнобокие 
ірлнеции(11.76%) (Табл. V III, 14). Одна из них с перпендикулярной 
ретушью, одна - со слегка отлогой. Нижнее основание второй 
ірапеции выщерблено, правый угол отломлен, край заполирован н 
превращен в пильчатый. По сведениями Д .Я . Телегина, в коллекции 
і ірисутствовали также одно сверло и серия резцов на углу сломанной 
пластины (1985, С. 53).

Было зафиксировано наличие одной пластины из темно-серого 
кварцита.

Современное место нахождения коллекции не установлено.
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Табл.VIII. Кремневый инвентарь местонахождения Борисовка.
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(питая. Местонахождение Дивизия расположено в 3 км севернее 
и (поименного села Татарбунарского района Одесской области в 
. і ьевом участке долины р. Хаджидер (в нижней части его правого 

и шна) в урочище Криница на уровне первой надпойменной 
ь ррасы (Рис. 7). Данная территория относится к идастово- 
III'кумулятивной приморской низменной равнине с абсолютными 
и і ме тками 15-20-30 м.

М е с т о н а х о ж д е н и е  
открыто В.И. Красковским в 
1959 г. На площади 70 х 30 м 
им было собрано 71 кремневое 
изделие позднемезоли
тического возраста.
Шурфовкой на глубине 0.26 м 
в переходном горизонте из 
гумуса в лессовидный 
суглинок им был обнаружен 
один мезолитический крупный 
скребок на нуклевидном 
обломке, а на глубине 0.25 м (в 
основании гумуса) - две 
пластины и невыразительные 
обломки архаичной керамики. 
Всего м ез о л и т и ч е с к а я
коллекция Диви зим
насчитывает 72 экз.

Для изготовления орудий 
труда использовалось сырье 
разного цвета и степени 
тип инизации; количественно
преобладают изделия из 

Рис.7.Ландшафтная структура полУ[ф0 фаЧного светло- 
территории местонахождения коричневого кремня.

Дивизия Обожженные экземпляры
единичны. Нуклеусы в коллекции представлены слабо (4.17 %), среди 
них 1 слегка уплощенный карандашевидный, 1 двуплощадочный для 
снятия пластин и отщепов и 1 бессистемного скалывания (Табл. IX.
/ >). Пластины составляют абсолютное большинство (58.93 % ) среди 
всех типов сколов, среди них количественно преобладают верхние 
концы и средние сечения размерами 0.8-1.5 см, целая пластина в
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коллекции только одна. Большая часть пластин и их сечений имеет 
следы их использования без дополнительной обработки (выемки, 
заполированность или ретушь утилизации). Отщепы по своим 
размерам являются относительно гомогенной группой (Табл. 3).

Изделий со вторичной обработкой в коллекции выявлено 18 
экз., что составляет ровно четверть всех находок. Абсолютное 
большинство среди них составляют скребки (38.89 %), в том числе 4 
специфические изделия на нуклевидных обломках среди подъемного 
материала и 1 аналогичное, обнаруженное в шурфе (71.43 % ) (Табл. 
IX, 6-10). Крайне интересна группа пластин с ретушью (27.78 %), в 
числе которых присутствуют экземпляры с обработанным некрутой 
ретушью местом слома (Табл. IX, 1).

Табл.IX.Кремневый инвентарь местонахождения Дивизия.

Отщепы с ретушью маловыразительны: в данную группу 
включен также отщеп с ретушированной выемкой, наиболее 
массивный в коллекции. Резец в коллекции один, относится к числу 
атипичных на небольших, обломках. Выявлено также одно 
комбинированное изделие - концевой скребок - угловой резец на 
пластине.

Материалы хранятся в Одесском археологическом музее НАН 
Украины.
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Мирное. Поселение Мирное расположено в 800 м к юго-западу от 
и • і нон окраины с. Мирное Килийского района Одесской области в 
йиііме р. Дракуля (на правом берегу) на стыке мелиоративного 
(..шала и канализированного русла реки (Рис. 8). Сегодня эта 
п-р|яі горня расположена на самом низком гипсометрическом уровне

1 1 '> 20 м абсолютной высоты) и относится к I ландшафтному ярусу. 
\ I а- гоположение стоянки распахано и снивелировано под посевами 
г і меня.

Поселение было открыто в 
1963 г. и дополнительно 
обследовано в 1964 г. 
археологической р а з в едко й 
Дунай-Днестровской экспедиции 
И А АН УССР под руководством
Н.М. Шмаглий. На протяжении 
1969 - 1976 г.г. осущест влялись 
систематические раскопки 
поселения под руководством В.Н. 
Станко силами палеолитнческої о 
отряда Одесского госунииерси- 
тега им. И.И. Мечникова, а затем 
мезолитического о і ряда 
П р и ч ер н о м о р с к о Й Э К С! I е д и ц и и 
ПА АН УССР под руководством 
В.Н. Станко. Из установленной 
общей площади памятника 2500 
кв.м, было полностью раскопано 
1807 кв.м., около 700 кв.м, 
периферии поселения было в 

разное время разрушено мелиоративными работами. В 1998 і . 
поселение было дополнительно обследовано комплексной 
жспедицией в рамках международного проекта 1 \  f AS.

На памятнике был проведен сгюрово-пыльцевой анализ 
образцов из стратиграфических разрезов разных лет (Рис. 9). Судя 
по его данным, во время существования культурного слоя поселения 
р. его окрестностях были распространены луговые степи, в спектрах 
которых доминируют полыневые и сложноцветные, а древесная 
растительность представлена пыльцой сосны и березы (Пашкевич, 
1976; 1982). По определению В.И. Бибиковой, фаунистические 
остатки представлены 38 484 обломками костей животных, из

І’ііс.8.Ландшафтнаи структура 
территории поселений 

Мирное, Мирное 2 и Мирное 3.
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которых диагностичны лишь четверть (в том числе костей 
неопределимых ближе млекопитающих - 28 633, птиц - 3, рыб - 2):

Кол-во костей Кол-во особей
экз. % экз 0 / 0

.1 / /і’копшпающие < Mammalia) 9801 99. 78 137 94.48
Лошадь (F.qiius gmclini Ant.) 1369 13.97 31 22.63
Европейский оссл (Asians hydrunlinus) 112 1.14 8 5.84
Тур (Bos primigcnius Boj.) 8101 82.65 67 48.91
Сайгак (Saiga latarica L.) 61 0.62 6 4.38
Олень благородный (Ccrvus elaphus ) 29 0.29 4 2.92
Кабан (Sus scrofa L.) 69 0.71 6 4.38
Волк (Canis lupus L.) 36 0.37 4 2.92
Лисица (Vulpes vulpcs L.) 4 0.04 2 1.46
Барсук (Meles melcs L.) 4 0.04 3 2.19
Перевязка (Vormcla peregusna Guld.) 1 0.01 1 0.73
?аяц (Lcpus europacus L.) 13 0.13 5 3.65
Птицы (A  vex) 10 о. К ) 5 3.45
Дрофа (Otis tarda L.) 1 10 1 20
Грач (Corvus frugilegus L.) 7 70 2 40
Кряква (Anas platyrlnncha L.) 1 10 1 20
Баклан (Phalacrocorax carbo L.) 1 10 1 20
Рыбы (Pi.sees) 2 0.02 1 0.69
Вырсчуб (Rutilis frisii Nordm.) 2 100 1 100
Пресмыкающиеся (Keptilia) 10 0.10 2 1.38
Черепаха болотная (Emys orbiclaris) 1(1 100 2 100
M i шюски ( 1 /Ы'Inж  a )
Цспса (Cepea vindobonensis Mull.) +
Всего днагностичных костей 9823 100 145 100

• змчшие пыльцы э° г'/,

Рис.9. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений 
разреза поселения Мирное (по Г.А. Пашкевич, 1982 г.).
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К результате планиграфического изучения основны: 
і 1 1 '\мурных элементов культурного слоя (58 очагов и пекарски-: 
мм к именных и костяных артефактов, фауны и т.д.) была воссоздана 
п мимровка поселения. В центре располагалась округлая очажная 
с .1 1 . 1  с низкой плотностью кремневого инвентаря, в которой было 
им iv и он о нескольких микрокомплексов площадью 4-6 кв.м. Каждый 
им>іі микрокомплекс объединял как правило две пекарские ямы и 
.«■пт очаг (реже два очага и одну пекарскую яму), образовывавших 
и 1 1 и: ше равнобедренный треугольник. На периферии очажной зоны 
имшыены 18 скоплений каменных и костяных артефактов и фауны 
|мч!ой степени насыщенности средней площадью около 30 кв.м, 
і .і і чый, которые, возможно, соотносятся с микрокомлексамИ 
їй тральной части поселения и являются основными центрами 
,и>< п.:потного большинства хозяйственно-бытовых процессов. С 
. і ими скоплениями связано 92.3 %  всех находок кремневых изделий. 
\ I шфопланиграфическое изучение этих структур дало возможность 
\. і и ювить, что кремень внутри них был расположен неравномерно 
1 -і к но плотности, так и по составу морфологических и 
функциональных групп изделий. Почти в каждом из них выявлены 
імімпактно расположенные квадраты с повышенной плотностью 
і ремня (от 49 до 165 артефактов на 1 кв.м.), связанные с местами 
н н о говления орудий труда. Кроме тою, раскрыт основной обший 
і їси rp первичной обработки кремня, располагавшийся на северной 
nit раине поселения. В южной и юго-восточной части памятника
■ •ииаружены также одиночные очаги. В скоплении № 13 выявлен 
ь ид кремневых артефактов, состоящий главным образом из
и. рвичных нуклеусов и нуклевидных обломков при крайне 
не шачительном удельном весе изделий со вторичной обработкой.

Кремневая коллекция поселения Мирное насчитывает 20593 экз. 
Мо определению В.Ф. Петруня, в качестве сырья для изготовления 
орудий труда использовалось 5 сортов кремня, среди которых 
иисолютно преобладают две разновидности: латинизированный 
петый с желвачно-галечниковой коркой различного типа и частично 
на і инизированный или почти непатинизированный светло-желтый 
и серый разных оттенков (1971, С. 116).

Удельный вес ядрищ в коллекции Мирног о (2.24 % ) является 
одним из самых низких для мезолитических памятников Южной 
Ьсссарабии (Табл.Х). Специфический элемент процесса первичного 
расщепления кремня представляют собой первичные нуклеусы (11.26 
"<•) грех типов в зависимости от характера утилизации (Табл. X, S,
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Табл.Х.Кремневый инвентарь поселения Мирное.
Нуклеусы.

10, 11). В группе выработанных нуклеусов почти половин 
составляют одноплощадочные конические ядрища со следам 
снятия микропластинок (187 экз., 45.61 % ), на втором месте 
одноплощадочные нуклеусы для пластин и отщепов (118 экз., 28.7 
% ). Среди одноплощадочных призматических ядрищ с негативам
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Табл.ХІ.Кремневый инвентарь поселения Мирное.
Изделия со вторичной обработкой.

снятия пластин (85 экз., 20.73 % )  неуплощенные экземпляры
о і сутствуют (Табл. X, 1-7).

Среди сколов большую часть составляют пластины (55.95 %). 
большая часть из которых имеет следы использования без 
дополнительной обработки (60.84 % ) .  В группе пластин 
количественно преобладают экземпляры правильных
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Табл.ХІІ.Кремневьій инвентарь поселения Мирное. 
Вкладыши.

призматических очертаний шириной 0.8-1.5 (53.2 %), примерно дв( 
трети из которых являются орудиями. Среди отщепов абсолютні 
доминируют сколы диаметром 1-3 см (79.56 % ), их них бе: 
дополнительной обработки - 13.27 % , а в производственные 
операциях использовалось только 1.62 %  изделий данной группы
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I ||\пные огщепы практически до 100 %  подвергались вторичной
• и работке, до 78 %  их них использовались в качестве орудий труда.

Изделия со вторичной обработкой составляют 13.4 %  всех 
находок, в том числе ровно половина - на пластинах, 44.44 %  - на 
*'пионах, а 5.47 %  на гальках, осколках, обломках, нуклеусах. Из 
ми\ следы утилизации в качестве орудий труда прослежены только 
їм 45,42 % . Наиболее многочисленной морфологической группой 
ЧІМ ЯЮ ТСЯ скребки (43.17 %), среди которых доминируют боковые 
( > v 25 % ) и подокруглые (25.27 %). В целом преобладают скребки на 
ипцепах (Табл. X I, 10-19). В категории "прочие” объединены 
t к рсбки овальные и подтреугольные (3.95 %), концево-боковые (3.61 
'-) и другие единичные формы (Табл. X I, 21, 24). Подавляющее 
оольшинство резцов оформлены на пластинах и микропластинах 
('».! % ); более двух третей относится к типу изделий на углу 
( ломанной пластины (40.68 % ) или микропластины (30.42 % ) (Табл. 
41. 1-3). Специфические "кукрекские” резцы на осколках 
представлены всего 3 экземплярами (1.14 % ) (Табл. X I, 10). Среди 
пластин с ретушью более половины составляют микролитические 
формы. Но морфологическим признакам эта группа изделий со 
ні кричной обработкой Мирного весьма близка аналогичным 
находкам на мезолитических и отчасти позднепалеолигическич 
поселениях Степного Причерноморья (Табл. X II, 22-35). Отщепы с 
мелкой неровной ретушью (5.84%) представлены главным образом 
крупными экземплярами грубых очертаний. Как и на других 
мезолитических поселениях Южной Бессарабии, среди 
loo метрических микролитов абсолютно доминируют трапеции 
("/.95 %), большинство из которых симметричные и оформлены 
крутой притупляющей ретушью на пластинах и микропластинах 
шириной 0.4-1.4 см. 24.31 %  трапеций представлены обломками 
(Іабл. X II, 1-21). Треугольник, прямоугольник и прямоугольная 
і рапеция сформированы крутой притупляющей ретушью на ровных 
сечениях призматических пластинок. Острия представлены 
мнкропластинами со скошенным ретушью концом, иногда в 
сочетании с притупленным краем, а также пластинами со скошенным 
ьі>ицом. Кроме того в коллекции выявлены также 13 сверл и 2 
проколки.

Г.Ф. Коробковой был проведеті также трасологический анализ 
кремневого инвентаря Мирного (Табл. 10).

На поселении найдены также изделия из других пород камня 
чаще всего местного происхождения:
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Известняк Песчаник Кварцит Мергель *
Наковальни +
Отбошшкн +
Ретушеры +
Пссп.і-іерочішки + + +
Зернотерки +
Краскотерки +
Абразива + +
Лощила +

* Прочие: мягкие породы кремня, сланцы

Особое место среди них занимают находки мелкозернистых 
галек ожелезненного песчаника темно-бурого цвета, которые, скорее 
всего, использовались в качестве красителей. Возможно, 
аналогичную функцию выполняли также кусочки мягкой 
мергелистой породы, содержащие большое количество окиси 
железа.

В коллекции Мирного присутствуют также типичные для 
мезолита костяные изделия: наконечники стрел и их фрагменты, 
проколки, шилья, лощила для кожи, а также обломки трубчатых 
костей со следами обработки и использования.

Материалы хранятся в лаборатории археологии и этнологии 
стенной Украины исторического факультета О ГУ  им. И.И. 
Мечникова.

Мирное 2. Местонахождение Мирное 2 расположено на правом 
кругом берегу р. Нерушай, протекающей параллельно р. Дракуле и 
впадающей в оз. Карячка на высоте 12 м над уровнем моря 
поблизости с. Мирное Килийского района Одесской области 
(Рис.8.).

Местонахождение было открыто в 1971 г. разведочным отрядом 
Причерноморской мезолитической экспедиции ИА АН УССР во 
главе с В. Н. Станко. Дополнительное обследование памятника было 
проведено в 1998 г. комплексной экспедицией в рамках 
международного проекта IN TA S. Коллекция (139 экз.) 
сформирована исключительно сборами подъемного материала на 
площади примерно 20 х 30 м, шурфовкой культурный слой не 
выявлен.

Сырьем для изготовления орудий груда служили те же 
разновидности кремня, что и на Мирном. Встречаются слегка 
обожженные изделия. Удельный вес нуклеусов в коллекции (5.76 % )
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и ш'ло-м шничсі і для позднемеюліп и ческих поселений Южной
І.с» ( ііраГши. Все ядрища одноплохцадочные, длиной до 3 см (Табл. 
ЧІ І І ,  16, 17). По данным Г.В. Сапожниковой, в данной группе 
н і юлий преобладали подпризматические, карандашевидные и 
\и ниценные формы (Кизь, 1980). Среди сколов абсолютно 
ю.минируют пластины (60.68 %), среди которых около половины 
і ■ і носится к группе микролитов.

Удельный вес изделий со вторичной обработкой (15.83 % ) в 
Ш-1ІОМ является относительно высоким для мезолитических 
і м мя тиков юга Бессарабии. И з них примерно половину составляют 
і крсбки, среди которых абсолютно преобладают округлые и 
модокруглые изделия на отщепах с низкими лезвиями (75 % ) (Табл. 
\ 111, 10-15). Резцы представлены единственным угловым 
•кземпляром на микропластине. Пластины с притупляющей и 
ирпостряюшей ретушью составляю! чуть меньше четвер ги изделии 
к) вторичной обработкой (Табл. X I I I ,  1-6). Найдена одна 
tрсдневысокая трапеция и один ее обломок с мелкой ретушью (Табл. 
\ 111, 7). Выделено также острие на пластине и один описи с выемкой.

Современное место нахождения коллекции не установлено.

Табл.ХШ,Кремневый инвентарь местонахождения 
Мирное 2.
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Мирное 3. Местонахождение Мирное 3 расположено на правом 
берегу р. Дракули в 300 м на запад от стоянки Мирное на том же 
уровне (Рис.8). Поселение было открыто в 1975 г. разведочным 
отрядом Причерноморской мезолитической экспедиции И А АН 
УССР под руководством В .Н . Станко. Тогда на площади 300 х 50 м 
вдоль реки были собраны 693 кремневых изделия и обломки костей 
животных, а также выявлена концентрация материала в трех пунктах 
через 200 и 100 м. В 1998 г. комплексной экспедицией под 
руководством В.Н. Станко в рамках международного проекта 
INTAS было проведено дополнительное обследование памятника.

Сегодня коллекция насчитывает 810 экз. Сырьем для 
изготовления орудий труда служили те же основные разновидности 
кремня, что и на поселении Мирное. Как и в Мирном, удельный вес 
нуклеусов один из самых низких для синхронных памятников 
Южной Бессарабии(2.12%). Среди ядрищабсолютно преобладают 
двуплощадочные (59.09 %), ударные площадки примерно половины 
которых расположены под прямым углом (Табл. X IV , 34. 35. 37). 
Большинство одноплощадочных нуклеусов (длиной до 4.5 см) 
относятся к типу уплощенных (Табл. X IV , 36). В коллекции выявлен 
также I трехплощадочный нуклеус длиной 7.5 см, все ударные 
площадки которого расположены на одной стороне и имеют общую 
рабочую плоскость. Удельный вес сколов обновления нуклеусов в 
инвентаре Мирного 3 один из самых высоких среди 
рассматриваемых памятников (4.57 %). Данная категория находок 
представлена главным образом краевыми сколами; примерно одна 
десятая из них подверглась дополнительной обработке.

Количество пластин и отщепов в коллекции приблизительно 
одинаковое (соответственно 47.46 %  и 46.48 %  среди сколов). Среди 
отщепов абсолютно преобладают сколы диаметром 3-5 см (72.41 %), 
треть их них подвергалась вторичной обработке. Отщепов 
диаметром свыше 5 см в коллекции только 4%. изделия с допол
нительной обработкой среди них не выявлены. Вторичной 
обработке подверглось около половины отщепов диаметром 1 -3 см. 
Специфику сколов коллекции Мирного 3 составляет наличие двух 
отщепов диаметром до 1см со следами ретуши, оба относятся к 
морфологической группе микроскребков. Всего вторичной 
обработке подверглось 32,07 %  отщепов. Пластины представлены 
чаше главным образом тонкими узкими формами правильных 
очертаний. Абсолютно преобладают изделия шириной 0.8-1.5 см; 
пластины шире 2 см в коллекции не выявлены. Примерно треть
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Табл.X IV . Кремневый инвентарь местонахождения Мирное 3.
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сколов данной категории относится к микролитическим формам; 
дополнительной обработке из них подверглось всего около 12 %. 
і (елых пластин в коллекции 12.32 % ; 43.66 %  фрагментов относится 
к  типу средних сечений, более половины из которых шириной 0.8-
1.5 см. Большая часть пластин всех метрических групп имеет следы 
утилизации без дополнительной обработки; следы вторичной 
обработки выявлены только на 16.2 %  сколов этой категории.

Изделия со вторичной обработкой составляют 17.65 %  всех 
находок; около двух третей из них - на отщепах. Наиболее 
многочисленной группой, как и на большинстве поселений, 
являются скребки (60.14 %). Среди них доминируют изделия на 
отщепах разных форм (41.86 % ), большая часть из которых 
диаметром 3-5 см (63.89 % ) (Табл. X IV , 13-33). Среди единичных 
форм изделий данной морфологической группы отметим скребок 
на краевом сколе с подтеской длиной 4 см и шириной 3.5 см. 
Удельный вес резцов в коллекции крайне низок (2.1 % ), все 
экземпляры на пластинах, в том числе -1 угловой на микропластине 
с притупленным краем. Пластины и отщепы с ретушью 
невыразительны. У отщепов ретушь покрывает как правило 
незначительные участки края; у пластин ретушь мелкая 
притупляющая или приостряющая. Выделяется 5 пластин и 1 отщеп 
со слабо выраженными выемками. Геометрические микролиты 
составляют примерно одну десятую всех изделий со вторичной 
обработкой и представлены исключительно трапециями, в том числе 
10 целыми экземплярами и 4 обломками (Табл. X IV , 1-6). Изделия 
данной морфологической группы сформированы на пластинах 
шириной 0.8-1.5 см (64.29 % )  и на микропластинах (35.71 %). 
Долотовидные изделия (2 с одним лезвием, 1 с двумя и 1 с тремя), в 
отличие от аналогичных находок в Мирном, выполнены на отщепах. 
В коллекции выделено одно острие на сломанном отщепе, край 
слома которого оформлен притупляющей ретушью. Крайне 
интересна находка вкладыша кукрекского типа, по определению Г. В. 
Сапожниковой, выполненного на краевом сколе. К единичным 
формам изделий со вторичной обработкой относятся также: краевой 
скол с ретушью и осколок с подтеской.

Материалы хранятся в Одесском Археологическом Музее НАН 
Украины.
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Ниаиьевка (Китай-Оісро). Поселение Васильевка расположено па 
пистонном берегу оз. Китай в 2.5 км к северу от с. Васильевка 
Килийского района Одесской области и в 700 м от северной 
. жоиечности птицефабрики, на коренном плато, в нескольких метрах

от обрыва абразионно-осыпного 
клифа берега лимана (Рис. 10).

Поселение было открыто в
1967 г. В.Н. Гладилиным и Н.М. 
Шмаглием в составе Днестро- 
Дунайской экспедипи АН УССР 
в 1967 г. Тогда на площади 50 х 
70 м было собрано 143 
кремневых изделия, которые в 
настоящее время утеряны. В 1968 
г. на памятнике Одесским 
палеолитическим отрядом под 
руководством П.И.
Борисковского были проведено 
дополнительное обследование и 
шурфовка памятника. В 1998 г. 
на поселении были осуществле
ны сборы подъемного материала 
(около 70 кремневых артефактов 
и 15 обломков костей животных) 
и заложены два шурфа 

международной комплексной экспедицией под научным 
руководством В.Н. Станко в рамках программы 1NTAS. Шурфовкой 
выявлена следующая стратиграфия:

0.00- 0.10 м- торф с ковылем (Stipa pennata) и типчаком (Festuca 
ovina);

0.10 - 0.40 м - гумусный чернозем южного типа, мицелярно- 
карбонатный, с четко прослеживающимися тремя подгоризонтами 
(А, В и С);

0.40 - 0.42 м - уровень засоления;
0.42 - 0.65 м: желто-коричневатые лессовидные суглинки с 

многочисленными кротовинами и корнями растений.
В верхнем горизонте суглинка (0.50 м) была обнаружена одна 

микропластина: один обломок микропластины и обломок кости.

территории поселения 
Васильевка
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В настоящее время коллекция Васильевки насчитывает 214 эк з. 
Сырьем для изготовления орудий труда служил сероватый и 
желтоватый галечник, большинство из которого было покрыто 
слабой, часто пятнистой паї иной. Характерной особенностью 
индустрии памятника является ее предельный микролитизм. 
Наиболее крупные изделия не превышают 3 см в диаметре, средние 
размеры колеблются в пределах 1-1.5 см. Необработанное сырье в 
коллекции не выявлено: в таблице зафиксирован осколок с ретушной 
выемкой. Удельный вес нуклеусов в Васильевке самый низкий из 
всех рассматриваемых памятников Южной Бессарабии (0.93 %). В 
подъемном материале 1998 г. выявлены всего два ядрища с 
негативами микропластин небольших размеров: одно плоское 
размерами 3 х 1.2 х I см и одно карандашевидное размерами 2.4 х 1 
х 1 см (Табл. XV, 32, 33).

Среди сколов, по-видимому, отщепов и пластин примерно 
поровну. В сборах 1998 г. максимальный диаметр отщепов 2 см, 
средний - 1.3 см; около трети всех отщепов отнесена к категории 
чешуек, диаметр которых не превышает 1 см. В горичной обработке 
подверглась лишь одна десятая всех отщепов коллекции. 
Максимальная ширина пластин в сборах 1998 г. - 1.6 см; средняя их 
ширина примерно 1.2 см. Треть всех пластин относится к 
микролитическим формам, их минимальная ширина - 0.3 см. Из 39 
обнаруженных в 1998 г. пластин целых только 2: более половины 
всех находок этой категории сколов составляют средние сечения.

Удельный вес изделий со вторичной обработкой в целом 
является средним для мезолитических памятников Южной 
Бессарабии (13.08 %); среди них изделий на отщепах чуть больше, 
чем на пластинах (соответственно 15 и 12 экз.). Абсолютное 
большинство среди изделий со вторичной обработкой составляют 
скребки (42.86 %); по определению В.Н. Гладилина, все они - на 
отщепах; около половины из них относятся к типу боковых (Табл. 
XV, 26-31). В коллекции выявлена пластина с подтесанным концом, 
а также пластина с краевой подтеской с брюшка (Табл. XV, 21, 25). 
Из шести пластин с ретушью на четырех ретушь нанесена со спинки, 
а на двух - с брюшка. Геометрические микролиты составляют 
примерно одну десятую изделий со вторичной обработкой и 
представлены исключительно трапециями: двумя фрагментами на 
микропласгинах и одним экземпляром с резцовым сколом на правой
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■ p.uni (Табл. XV, 11-13). В сборах 1998 г. выявлено также одно
і имбпнированное изделие - резец-вкладыш кукрекского типа на 
пілсіине (Табл. XV, 24). Единичные формы изделий представлены
і к гндопроколкой и осколком с ретушированной выемкой (Табл. XV,

' "иременное место нахождения коллекции не установлено.

Табл.ХУ. Кремневый инвентарь поселения Васильевка.
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іа  ипничпое. Стоянка Зализничное расположена у однойменного 
;ела Белградского района Одесской области на левом берегу р. 
Ялпуг (поблизости ее устьевой части) на высоком террасовидном 
їьіступе в нижней части лриводораздельного - верхней части 
долинно-речного склона (Рис. 11). Данная территория относится к 
отрогам Твардицкой равнины Молдовы, расположена в диапазоне 
четвертого высотного яруса ( 100-130 м над уровнем моря), относится 
к северостепным ландшафтам возвышенных пластово
денудационных эолово-делювиальных, лессовых, волнистых, 
сильнорасчлененных равнин.

Стоянка была 
открыта М.В. Агбуно- 
вым в 1970 г. и 
дополнительно обсле
дована В.Н. Станко и 
Л.В. Субботиным в 1979 
г. В 1998 г. новые 
исследования памят
ника были проведены 
к о м п л е к с н о й  
экспедицией под 
научным руководством
В.Н. Станко в рамках 
м е ж д у н а р о д н о г о  
проекта IN T A S . В 
процессе сборов 
материала на склоне 
расчищен участок, где 
in situ был прослежен 
культурный слой и 
собрано несколько 
обломков костей 
животных.

Коллекция насчитывает 939 экз. Для изготовления орудий труда 
использовался добрудженский слегка латинизированный кремень 
разных оттенков и разного качества. Встречаются артефакты со 
следами пребывания в огне. Необработанное сырье на поселении 
представлено слабо (1.49 % ), преобладают гальки небольших 
размеров. Нуклеусы почти всё одноплощадочные, небольших 
размеров; большинство из них карандашевидные или конические

Рис. 11. Ландшафтная структура 
территории с шянки Зализничное.
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і Г;ібл. XV I, 1-10). Двухплощадочный призматический имеет одну 
рабочую плоскость, две косых его площадки сходятся под острым 
и ЮМ (З.Зх 3.1 см) (Табл. XVI, 11). Среди сколов пластин почти в 
иотшрараза больше, чем отщепов. Средние размеры отщепов о; I

Габл.ХУІ. Кремневый инвентарь стоянки Зализничное. 
Нуклеусы.
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до 3 см. Пластины и микропластины имеют правильные 
призматические очертания, большинство их них размерами 0.8-1.5 см. 
Микропластины составляют около 30 %  пластинчатых сколов; их 
минимальная ширина 0.3 см. Среди сколов обновления нуклеусов

Табл.ХУІІ. Кремневый инвентарь стоянки Зализничное. 
Скребки.
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преобладают краевые.
Удельный вес изделий со вторичной обработкой Зализничного 

( I 2.46 % ) в целом средний для мезолитических памятников Южной 
Бессарабии Как и на других поселениях, больше половины этой

Габл.ХУІІІ. Кремневый инвентарь стоянки Залнзиичное. Изделия 
со вторичной обработкой.
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категории инвентаря составляют скребки (59.83). Среди них 
преобладают изделия подокруглой формы на отщепах (58.57 % ) 
(Табл. X V I11). Специфику скребковой морфологической группы 
составляют микроскребки (4.29 %), экземпляры с острым рабочим 
лезвием (2.86 % ) и овальные скребки ( 1.43 %). Резцы (5.98 %  изделий 
со вторичной обработкой) представлены главным образом 
типичными угловыми и боковыми формами (57.15 % ) (Табл. X V III, 
26). Характерной особенностью коллекции Зализничного является 
присутствие 2 микрорезцов, а также одної о резца супоневского типа 
(Табл. X V III, 27). Пластины с ретушью составляют около одной 
пятой всех изделий со вторичной обработкой, среди них примерно 
четверть относится к микролитическим формам. В данной группе 
преобладают пластины с пологой ретушью по краю (6 экз.); 
присутствуют также 5 пластин с пильчатым краем и 1 пластина с 
притупленным краем (Табл. X V III, 12, 13, 16, 17, 30). Своеобразны 
также острия коллекции (3.42 %). среди которых I пластина со 
скошенным краем, I косое острие на микропластине, 1 микроос ірие,
1 острие на сколе обновления нуклеуса (Табл. X V III, 10, 11, 34). В 
сборах 1998 г. выявлен также обломок черешкового наконечника 
(Табл. X V II I .  24). Группа геометрических микролитов крайне 
немногочисленна (2.56 % )  и представлена исключительно 
трапециями, средние размеры которых 1.8 х 1.1 см (Табл. X V III, 20- 
22). В коллекции присутствует также 1 долото и 1 псевдоироколка.

Современное место нахождения коллекции не установлено.

Траповка. Местонахождение Траповка расположено у южной 
окраины одноименного села Татарбунарского района Одесской 
области на восточном берегу оз. Сасык на V надпойменной террасе 
в нижней части придолинного склона за несколько метров до 
абразивных клифов на уровне 2 ландшафтого яруса с абсолютными 
отметками от 35 до 40-45 м (Рис. 6). Во время существования 
поселения уровень моря был значительно ниже, и перед обита телями 
Траповки (как и Борисовки) простиралась заливная пойма единой 
реки; ландшафт был похож на современные условия окружающей 
среды в устье лимана.

Местонахождение было обнаружено в 1973 г. Г.Н. Тощевым. В 
1974 и 1975 г.г. С.А. Дворяниновым и Г.Н. Тощевым на площади 50 
х 50 м было собрано более 500 кремневых артефактов, а на глубине
0.6 м в почвенном слое обнаружены кремневые отщепьт. Результаты 
сборов 1973- 1975 г.г. утеряны. В 1998 г. дополнительные
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исследования были проведены комплексной экспедицией пол 
научным руководством В.Н.Станко в рамках международного 
проекта IN TAS. Описание коллекции осуществлено на основе 
чанных С.А. Дворянинова (1976), В.И.Красковского (1978). а также 
архивных материалов В.Н.Станко.

Удельный вес нуклеусов в коллекции, как и на большинстве 
памятников, невелик (3.42 %). Среди ядрищ абсолютно преобладают 
одноплощадочные (57.14 %), представленные главным образом 
карандашевидными (62.5%) (Табл. X IX , 11, 12). Присутствуют также 
одноплощадочные призматические (20.84 %), подпризматические и 
плоские нуклеусы (по 8.33 % ) (Табл. X IX , 13, 14). Двуплощадочные 
ядриша представлены 4 подпризмагическими нуклеусами с 
противолежащими ударными площадками и 2 призматическими с 
ударными площадками, расположенными под углом. В коллекции 
присутствует также один трехплощадочный неправильно
призматический нуклеус (Табл. X IX , 15). Специфику группы 
нуклеусов коллекции 'Граповки составляет присутствие 9 
микронуклеусов размерами 0.5 х 1.5 см, которые обычно имеют две 
или более ударные площадки.

Техника первичного расщепления Граповки была 
ориентирована преимущественно на получение пластин, о чем

Табл.ХІХ. Кремневый инвентарь местонахождения Траповка
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свидетельствует как типология нуклеусов поселения, так и 
абсолютное преобладание пластинчатых сколов (53.99 %  сколов). 
Целых пластин в коллекции всего 2 экземпляра (0.45 % ). Среди ‘ 
фрагментов выделены средние сечения (91 экз.), верхние концы (67 
экз.) и нижние концы (19 экз.). Микропластины без вторичной 
обработки составляют примерно пятую часть всех пластинчатых 
сколов. Вторичной обработке подверглось около четверти всех ) 
пластин. Сколы обновления нуклеусов в коллекции относительно 
малочисленны (0.81 % )  и представлены 6 краевыми сколами 
обновления ударных площадок и 4 боковыми сколами обновления 
рабочих плоскостей.

Изделия со вторичной обработкой составляют 15.38 %  всех 
находок, из них почти две трети - на пластинах. Около половины 
находок данной категории составляют пластины с ретушью, в том 
числе 6 экз. с выемками и 2 микропластины с притупленным краем 
(Табл. X IX , 6,10). Скребки составляют примерно треть всех изделий 
со вторичной обработкой; за исключением 3 концевых скребков, 
все остальные изделия данной морфологической группы - на 
отщепах (Табл. X IX , /, 7, X). Резцы (2.12 % ) представлены изделиями 
на отщепах и на углу сломанной пластины. Геометрические 
микролиты в коллекции не выявлены. К  единичным находкам
о шесены: 1 орудие с подтеской, 1 проверткаи 1 оригинальное орудие 
(Табл. X IX , 2, 3).

Современное место нахождения коллекции не установлено.

Нивоселицы I. Местонахождение Новоселицы I расположено около 
одноименного села Татарбунарского района Одесской области на 
мысу при впадении рек Сарага и Кагильник в оз. Сасык на 
субаэральных отложениях останцевого водораздела, относящихся 
ко II ландшафтному ярусу (Рис. 6).

Местонахождение было открыто в 1973 г. Г.Н. Тощевым. В 1998 
г. памятник был дополнительно обследован комплексной 
экспедицией под научным руководством В.Н. Станко в рамках ’ 
международного проекта IN T A S . Всего на поселении было 
обнаружено более 100 кремневых артефактов, в том числе 24 - 
мезолитического времени.

Из 6 нуклеусов 5 относятся к одноплощадочным, среди которых 
абсолютно доминируют карандашевидные (Табл. XX , 6, 7, 16). В 
коллекции присутствует также 1 многоплощадочное ядрище (Табл. 
XX , 17). Среди сколов отщепов и пластин поровну; микролитические
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Табл.ХХ.Кремневый инвентарь местонахождения 
Новоеелицы 1.

формы отсутствуют. В группе отщепов преобладаю г изделия 
диаметром I -3 см, в группе пластин - шириной 1.5-3 см. Изделий со 
вторичной обработкой в коллекции всего 2, в гом числе I округлые 
скребки на отщепах, сегментна среднеширокой плаоине, пластина 
с ретушью (Табл. XX , 1-5, 14).

Коллекция хранится в лаборатории археологии и этнологии 
степной Украины ОГУ им. И.И. Мечникова.

Царичанка расположена у северной окраины с. Новая Царичанка 
Белгород-Днесгровского района Одесской области на уступе в 
верхней трети правого склона долины р. Кагтлань на относит ельной 
высоте 40 м (Рис. 12). Данная терри гория относится к северостепным 
ландшафтам, сформированным на возвышенных, эолово- 
делювиальных, лессовых, волнистых, сильнорасчлененных
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анализ инвентаря.
По данным П.И. 

Борисковского и В.И . 
Красковского. нуклеусы в 
коллекции отсутствуют. 
Подавляющую часть находок 
составляли узкие пластины 

правильных очертаний и их сечения, многие из которых 
использовались без дополнительной обработки. В коллекции 
встречены также трапеции и небольшие округлые и подокруглые 
скребки на отщепах (Борисковский, Красковский, 1961, С. 34; 
Красковский. 1978, С. 51).

Рис.12.Ландш афтная структура 
территории местонахождения 

Царичанка

пластово-денудационных 
равнинах с плиоценовым 
основанием.

Местонахождение было 
обнаружено В.И. Красковс
ким в 1 959 г. и дополнительно 
обследовалось им же в 1961 г. 
С о в р е м е н н о е  
местонахождение коллекции, 
сформированной в результа
те сборов на поверхности и 
насчитывающей свыше 150 
кремней разной степени 
латинизации, не установлено, 
что затрудняет точный 
технико-типологический
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Хассап Хасан

О БРЯД  ЗАХО РО Н ЕН И Я В Д РЕВН ЕС И РИ Й С КО М  
ГО СУД АРСТВЕ М АРИ

Исторические судьбы Месопотамии в делом в паши дни п 
полной мере достоянием исторической науки. Раскопки Урн 
і ю зволяют говорить о политической и культурной истории древнего 
Шумера; раскопки древнеаккадских городов Киша, Эшнунпы и 
Описа проливают яркий свет на историю древнего Аккада; наконец, 
раскопки холма Тель-Харири вскрыли новую страницу в истории 
древней страны Хана, расположенной в северо-западной части 
Двуречья.

История древневосточного города Мари, заново открытого 
французскими археологами в X X  в., до сего дня ставит науке гора здо 
больше вопросов, чем ею было дано ответов. Сложность 
этнического состава города, неясности его политического и
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социального развития до сих пор составляют содержание 
исследований ряда ведущих востоковедов мира.

В хеттских, митаннийских и ассирийских надписях упоминается 
страна Хана: в некоторых текстах можно найти название города 
или государства, а также династии Мари. Однако только недавние 
археологические раскопки, произведенные французской 
археологической экспедицией во главе с А. Парро на западном 
берегу Евфрата, дали науке богатейший материал для 
реконструкции истории государства Мари.

Систематические раскопки Мари начались 14 декабря 1933 г. 
Во время раскопок были обнаружены некоторые кварталы города, 
целый ряд погребений, развалины храма Иштар и остатки 
огромного царского дворца.

Историческая ситуация юго-западной Месопотамии, в которой 
сталкивались культурные влияния совершенно различных миров как 
по этническому, так и по экономическому признакам (аккадского, 
семитского, египетского и т.д.), предоставляет интереснейший 
материал для исследования взаимодействий и взаимных влияний 
казалось бы несовместимых цивилизаций. Нам представляется 
продуктивным рассмотреть эту проблематику на материалах 
захоронений, открытых в Мари в период его археологического 
изучения. Именно захоронения дают наиболее откровенные и 
недвусмысленные свидетельства социального расслоения в 
государстве, этнической принадлежности его жителей. Зачастую ни 
письменные данные, ни изучение изображений жителей, ни 
свидетельства филологических исследований не могут дать отвез 
на эти вопросы. Например, при решении непростого вопроса об 
этнической принадлежности жителей Мари исследователи были 
поставлены в тупик несоответствием внешнего вида и имени 
правителя Мари, статуэтка которого представляет человека 
шумерской внешности и в шумерской одежде, но носящего семитское 
имя - Ламга-Мари. В решении подобных вопросов материалы 
погребений, восстановление погребального обряда имеют 
значительную ценность. Кроме того, погребения с самого начата 
работы экспедиции А. Парро предоставили наиболее сохранный 
материал - в то время как стены дворца и жилых домов, предметы 
быта, росписи дошли до наших дней в плечевном состоянии, 
метериалы захоронений ожидали исследователей в том виде, в каком 
его оставили современники (кроме оргабленных опять-таки 
современниками могил знати). Это неудивительно, если учесть, что
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построенные из сырцового кирпича здания были в очень серьезной 
мере подвержены эрозии, и что политическое существование города 
прекратилось после завоевания вавилонскими войсками и 
колоссального пожара.

На сегодняшний день археология располагает материалами 
іахоронений, найденных в царском дворце, окрестностях Мари и 
развалинах существовавших в более ранний период дворцовых 
построек. В силу активной миграции населения юго-западного 
Двуречья в материалах открытых в Мари захоронений зачастую 
очень сложно проследить определенную эволюцию. Поэтому мы 
постараемся рассмотреть материалы погребений в соответствии с 
хронологическим принципом, а ког да это возможно - будем 
использовать и эволюционно-типологический принцип.

Материалы раскопок французских археологов под 
руководством А. Парро дают нам информацию о том, как 
производились захоронения знати, а также членов царской семьи. 
В 1933 г. была обнаружена гранитная гробница, с ложными сводами, 
разделенная перегородками на две части, вход в которые был закрыт 
каменными плитами. Кроме осколков керамических украшений, 
здесь были найдены несколько украшений, выполненных из горного 
хрусталя. Очевидно, могила была ограблена еще в древности.

В храме Иштар экспедиция А. Парро открыла три гробницы, 
выполненные из каменных плит. Они имели сходство с гробницами, 
которые были обнаружены недалеко от царского дворца ранее. По 
всей вероятности, эго были захоронения, принадлежащие членам 
царской семьи или, во всяком случае, людям богатым и знатным. 
Они датируются III тыс. до н.э. К  сожалению, эти могилы были 
ограблены частично или полностью.

“Царские ” погребения
Наименее сохранными в Мари оказались так называемые 

“ царские гробницы” . Они отличаются от частных могил по 
архитектуре, ритуалу и инвентарю. Гробницы эти, так же, как и в 
Египте эпохи первой династии, представляют собой настоящие 
подземные камеры. Три обширные гробницы под храмом Иштар в 
Мари были выстроены из больших каменных глыб, образующих 
ступенчатый свод. Все гробницы были ограблены еще в древности, 
однако в одной из них все же был обнаружен инвентарь, 
позволяющий датировать ее и составить некоторое преставление о 
ритуале. В сводчатой камере, имеющей 6,6 м в длину, 2,5 м в ширину 
и 1,6 м в высоту, сохранились сосуды желтовато-красной керамики
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типичных форм первого раннединастического периода; украшения 
и і золота, серебра и лазурита, вазы, зеркало, медный топор в форме 
полумесяца и ч а с т  костяка с двумя воткнутыми в шейные позвонки 
длинными медными булавками. Скорее всего это означает, что этот 
скелет принадлежал не владельцу гробницы, а его слуге, 
умерщвленному при похоронах своего хозяина. Такие поіребения 
характерны для царских гробниц как в Месопотамии, так и в Египте. 
(Гордон Чайлд, 1956, 230). Некоторые ученые утверждают, что люди, 
погребенные в подобных гробницах в Уре, Мари. Кише, Сузах, 
являются не светскими правителями, а действующими лицами какой- 
то ритуальной драмы. Однако это предположение плохо 
аргументировано. Нужно полагать, что древнейшие гробницы 
Киша, Мари и Суз являются первыми серьезными свидетельствами
о наличии в Месопотамии царской власти в полном смысле этого 
слова. К сожалению, погребение последнего царя Мари Зимри-Лима 
гак и не было найдено.

Можно предполагать, что форма царской власти в 
Месопотамии и ритуал погребения царей были заимствованы из 
соответствующих институтов древнего Египта. Объединение Египта 
непосредственно предшествовало первому раннединастическому 
периоду в Месопотамии. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что 
развитие древневосточных государств шло по сходным путям 
развития, что в основном и обеспечивало сходство форм власти и, 
как следствие этого, ритуалов, окружающих персону царя и власть 
придержащих в целом.

Сооружение каменных и кирпичных сводчатых гробниц в 
Месопотамии (подобных обнаруженным в Мари) зачастую 
приписывается иноземным захватчикам (Гордон Чайгд, 1956. 236). 
Доказательством этого тезиса для Киша служит наличие в 
некоторых подобных гробницах брахицефальных и арменоидных 
костяков. Не раз отмечалось сходство погребений в Уре и Кише и у 
азиатско-европейских кочевнических племен, описанных Геродотом 
и Марко Поло. Возможно, в Мари мы имеем дело именно с такой 
ситуацией, ведь его положение на окраине месопотамского мира 
создавало благоприятные условия для завоеваний. Тем более, что 
время основания Мари до сих пор не выяснено. Возможно, что 
“царские могилы” Мари, относящиеся к наиболее раннему периоду 
существования города (досаргоновская эпоха), принадлежали 
представителям знати завоевателей этой территории.

Частные погребении
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В Мари, существовавшем многие со гни лег, были обнаружен!.' 
іахоронения самых различных типов. Так, здесь были открыт!-: 
расчлененные костяки, остатки трупосожжений, погребения в земле, 
и двух колоколообразных сосудах, в саркофагах из глины с крышкой 
п без крышки, наконец, в громадных сосудах с заделанным после 
і югребения отверстием. Иногда тела умерших были просто покрыты 
просмоленными циновками. Тело, особенно голова, почти всегда 
іавернуто в саван коричнево-пурпурного цвета. В бедных могилах 
инвентарь очень скуден. Но иногда встречается и более обильный 
инвентарь, главным образом, глиняные сосуды, которые очень 
напоминают керамику из Киша раннешумерийского типа. В мог илах 
обнаруживают также бронзовые кинжалы, лезвия и булавки, 
золотые серьги и кольца, цилиндрические печати с изображениями 
религиозных и бытовых сцен. Большое разнообразие типов 
погребений, очевидно указывают на смешанный этнический состав 
населения Мари. Здесь, на северо-западной окраине месопотамскою 
мира, смешивались шумерийцы, семиты Аккада и Сирии, возможно, 
чаже племена субарейско-митаннийского происхождения, создавая 
особый тип смешанной культуры.

В могилах представителей низшего сословия Мари 
обнаруживается следующий инвентарь: керамическая посуда, кубки. 
Для могил такого типа характерно захоронение в керамических 
амфорах, поставленных вертикально с небольшим отклонением. 
Иногда захоронения совершались в подвалах, построенных из 
кирпича, однако, таких могил встречается очень мало. 
Погребальный инвентарь состоит из нескольких кувшинов, 
содержащих жидкость или твердые вешества. Погребальные амфоры 
украшались узорами, а также выгравироваными, рельефными 
рисунками. На одном из найденных сосудов, например, был 
изображен религиозный сюжет: между двумя львами человек 
приносите жертву своему богу, сидящему на кресле без спиник, козу. 
На голове бога просматриваются рога какого-то животного. 
Семантика этого изображения свидетельствует об идентичности 
культуры Мари с общими контурами культуры Месопотамии в 
целом - символика льва как животного, связанного с загробным 
миром, характерна для всех регионов Двуречья. В эпосе о 
Гильгамеше, например, главный герой в поисках умершего Энкиду 
бродит по пустыне, где его пугают львы. Эти пераллели 
свидетельствуют о связанности тенденций развития всего 
месопотамского региона.
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Иностранные погребения в Мари
В Мари было обнаружив кладбище ассирийских воинов, 

относящееся к периоду правления Хаммурапи. Оно датируется 
1750 т. до н.э. Несмотря на отсутствие закона, запрещающего 
грабить или осквернять могилы умерших, грабители не коснулись 
могил, где были похоронены воины, военачальники, а также их 
жены. Некоторые захоронения кладбища были раскрыты 
археологами. Примечательно, что здесь не обнаружено следов 
кремации. Самым распространенным положением при захоронении 
было положение сидя, напоминающее внутриутробное положение 
плода до его рождения.

Наиболее распространенным способом захоронения было 
захоронение в двух больших глиняных амфорах, надвинутых друг 
на друга. В могилах воинов обнаруживаются предметы быта: кубки, 
чаши, шкатулки из дерева или глины. В шкатулках обнаруживаются 
предметы, которыми пользовался умерший при жизни и которые 
(как представлялось древним) могло составлять для него ценность 
в другой жизни.

Как в мужских, так и в женских могилах были найдены 
браслеты, кольца, перстни, предметы из стекла. Кроме того, в 
захоронениях обнаруживают луки со стрелами. В могилах жен 
военачальников были найдены также украшения с драгоценными 
камнями: бусы, серьги с изумрудом.

В ходе археологических раскопок было обнаружено кладбище, 
относящееся ко времени греческой колонизации Мари (312-280 гг. 
до н.э.). Способ погребения на этом кладбище резко отличается от 
способов погребения на ранее обнаруженных в Мари кладбищах.

Умерших хоронили в глиняных ёмкостях, напоминающих 
скорлупу ореха, иногда вытянутой формы. Часть емкости обрезали, 
клали внутрь умершего и предметы, которыми он пользовался при 
жизни, снова закрывали сосуд отрезанной частью и помещали 
неглубоко в землю швом вниз. В подобных захоронениях не было 
обнаружено ценных вещей, и даже грабители не трогали этих могил.

В подобном захоронении была найдена женщина, на груди 
которой была укреплена плетеная из папируса корзинка и 
деревянный сундук. Время не повредило их.

Были найдены и такие захоронения, в которых умершие были 
укутаны с головы до ног в ткани или кожи. До нашего времени они 
остались неповрежденными.

Найдено помещение, в котором находилось массовое

72



захоронение детей. Детей хоронили в амфорах, напоминающих 
своей формой современный термос с крышкой, которая открывалась 
посредством проворачивания. Амфоры были расположены 
горизонтально, последовательно одна за другой.

Особая группа погребений относится ко времени похода 
Вавилона на Ниневию (612 г. до н. э.). Войска вавилонян прошли до 
среднего Евфрата, т.е. до Мари. Погребения этого периода 
принадлежат людям с ограниченным достатком. Способ 
іахоронения идентичен ранее рассматриваемым могилам - две 
амфоры с отверстиями, направлеными друг на друга. Важно 
отметить положение умерших, которое отличается от ранее 
рассмотренного - останки лежат на спине без каких бы то ни было 
искривлений.

Таким образом, подводя итоги обзору погребений 
древневосточного города-государства Мари, мы можем сделать 
вывод о том, что культура Мари была частью общей культуры 
Месопотамии. Погребальные обряды в целом сходны с обрядами 
захоронений в других областях Двуречья. Особенности захоронений 
Мари обусловлены отдаленностью города от основных цеп ipon 
Двуречья, смешанным этническим составом его населения 
многочисленными завоеваниями этой территории различны чи 
народами и в целом большим, чем в остальной Месопотамии, 
влиянием кочевнических племен (что отражено и в письменных 
источниках), более значительным влиянием Египта (что отразилось 
и в форме власти, и в культурных влияниях архитектура и росписи). 
Сравнение материалов захоронений позволяет сделать вывод о 
раннем формировании царской власти в Мари. Наличие 
полноценных царских гробниц в Мари в досаргоновскую эпоху 
позволяет даже в поисках истоков обшеш\ морской формы царской 
власти склониться к заимствованию ее из традиции Мари и Киша 
(в противовес заимствованию из Египта). Определенные косвенные 
данные свидетельствуют об особом положении военного сословия 
в Мари как уже говорилось, ни одна из могил воинов и их жен не 
была оргаблена. К сожалению, недостаточное исследование всего 
комплекса погребений Мари не дает возможности поставить 
последнюю точку в рассмотрении этой темы.
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1.0. Смирнов

П РО БЛ ЕМ А  ВИ ВЧ ЕН Н Я  С ЕРЕД Н ЬО В ІЧ Н О ГО  
НОМ АД ИЗМ У В СТЕП АХ Є В РА З ІЇ ТА В П РИ Ч О РН О М О Р’Ї

Більшість дослідників кочового скотарства як особливого типу 
господарської діяльності, підкреслюють, що вона не відокремлена 
від інших типів цієї діяльності непрохідною стіною - навпаки, 
пов'язана з нею різними перехідними формами [1; 9-10, 2; 54-75, З, 
га ін.]. А тому терміни "кочовики” , “помади” часто закріплюються 
лише за специфічними формами рухомого скотарства, а інші види 
господарської діяльності, також повязані з рухомостью, звуться 
"бродячими” . Суперечка про ці форми, а також послідовність 
ступенів господарського розвитку кочовиків ведеться давно і має 
довгу та широку історіографію [4 ;7-36, 2, та ін.].

Нагадаємо, що в 1930-ті pp. група дослідників при Д А ІМ К  під 
керівництвом М.П.Грязнова, під назвою ІКС  (Історія кочового 
скотарства) розробила концепцію, що в степах Євразії до виникнення 
кочового скотарства було широко розповсюджено комплексне 
землеробсько-скотарське господарство [5; 19-24]. В подальшому 
стало зрозуміло, що обидва ці типи виробничої діяльності людей 
виникли приблизно в один і той же час, розвивались паралельно, 
хоча, в залежності від географічних умов, переважне значення 
набував то один, то інший з них [5;4-18].

Відкидаючи питання про характер господарства і способ життя 
населення тих областей Євразії, де поєднання скотарства і 
землеробства неможлливе за географічними умовами, підкреслимо 
внаслідок за іншими авторами, що при кочовому скотарстві 
природні ресурси степів, в цілому, використовуються півнише, ніж 
і іри інших видах виробничого господарства. Кочовики відриваються 
від долин річок, до яких завжди прив'язані пасовики, що поєднували 
скотарство з примитивним землеробством і не мали технічних 
засобів для освоєння важких степових грунтів, а тому направлених 
на обробку алювіальних річкових терас, і охоплюють своїми 
пасовиськами річкові водорозділи, якщо тільки там є джерела води 
для скота і для них самих. Географічні умови повним чином 
впливають на підбір тварин, яких розводять кочовики. В 
Причорноморських степах це були, переважно, коні та вівці [6; 23- 
33], поєдаиння яких особливо сприятливе для других. Коні можуть 
тебенувати, тобто розгрібати копитами сніг і навіть розбивати
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покриваючу його льодову кору і. таким чином, добувати корм і д л я  
себе, і для вівців. Коні згризають тільки верхівки траві і. тоді як вівці 
йдучи вслід за ними, зрізають її під корінь.

Немінучі у скотарському господарстві стихійні лиха у вигляді 
ожеледиці або епізоотії завжди тримали його під загрозою розорення 
і як наслідок викликали необхідність швидкого встановлення 
втраченного за чужий разунок - шляхом викрадення тварин, 
крадіжок і завоювань. До цього ж пробуджували і трудноті з 
обміном, замість якого в Причорномор'ї завади була можливість 
одержати невистачаючі продукти землеробства і вироби 
кваліфікованого ремесла у вигляді військової здобичи. Спосіб життя 
відповідно озброєних кочовиків, які зайняті охороною табунів, 
створював умови для розвитку у них войовничості і військової 
справи. “Жодне історичне середовище, мабуть, не дає такого підбору 
зразків військової гідності і доблесті, який дає кочовий світ” , - писав 
емігрантський історик-номадист ГІ.Н.Савицький [7; 87]. Кочовики 
можуть здійснювати раптові напади не лише на таких же. як вони 
самі, сусідів, у випадках суперечок з ними через пасовиська, але і на 
віддалені країни, для чого створювалися грабіжницькі загони і 
бататочисельні ополчення, які об'єдналися з різних племен. У 
результаті утворювалися величезні, хоч і недовговічні імперії, до 
складу яких, частково, входили народи зі значно вищим рівнем 
розвитку, ніж самі кочовики. Вони приносили загарбникам у вигляді 
данини або налогів багато з того, у чому кочовики мали потребу, 
або ж було необхідно кочовому вельможному панству.

М іж іншим, у примикаючий до степу лісостеповій зоні 
господарство лишається, як і раніше, осілим, землеробсько- 
скотарським і мас потребу в обміні з скотарями надто умовно і 
обмежено. Кочовики не завжди були зацікавлені в обміні і торгівлі з 
країнами, де розквітало сільське господарство і були розвинуті 
ремесла: вони не раз починали війни з метою відновлення закритих 
уразі репресій проти них прикордоних ринків. У  тих випадках, коли 
не було безпосереднього зв'язку між кочовиками і країнами, які пали 
потребу у їх продукції, обмін здійснювался через посередство 
народів, які займали проміжні області. А потреба у їх продукції 
виходила не від посередників, а від споживачів цієї продукції.

Соціальний розвиток кочового суспільства в загальному 
вигляді, як відомо, йшов в одному напрямку: оскільки була 
можливість реалізації надлишків скотарства. Тварини стають 
формою накопичення багатства, яке забезпечує економічну та
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соціальну зверхність йог о володаря над соплемениками, які частково 
потрапляють в ту чи іншу форму залежності від нього. Багатство і 
влада йшли поруч. Зубожіли соплеменники потрапляли у економічну 
кабалу до багатіїв і обслуговували їх господарство: все це. як 
правило, було завуальовано звичаями родової солідарності, 
взаємодопомоги, тощо [8]. Поруч з цим розвивалась неприкрита 
експлуатація рабів. Потреба в широкому використанні рабів у 
скотарстві у бага тьох кочовиків була відсутня, оскільки вони були 
забезпечені колективною працею залежних соплеменників. Рабами 
ставали наложниці га прислужники: їхньою справою була обробка 
продуктів скотарства - молока, шерстини, шкір, тощо, і особисті 
послуги своїй господарям. Кількість тварин у багатих господарствах, 
будучи розподіленнями для зручності у тримання на частини, могло 
збільшуватись без незначних труднощів. У  кочовиків виникали 
господарства, які володіли тисячами голів скота, розділеного на 
табуни і отари, і які займали під пасовиська величезні ділянки землі 
[5:9-11].

На думку VI. 1.Артамонова, кочове і напівкочове господарства
о тримали широке розповсюдження і зайняли увесь степ, потіснивши 
колишні форми комплексного скотарсько-землеробського 
господарства, хоча останні повністю могли б продовжити своє 
існування гак, як продовжували існувати у сусідній, лісостеповій 
полосі. Це виникло, коли обмін між народами досягнув рівня, при 
якому спеціалізація виробництва отримала змісті означала певний 
прогрес у покращенні добробуту виробників.

Кочовики Причорномор’я опинились втягнутими у систему 
міжнародних відносин, визначну роль у якої у середньвіччя 
відігравали високорозвинені держави. Якщо у останніх не виникало 
б підвищеного попиту на продукти скотарства, рівень 
господарського розвитку кочовиків залишався б практично 
однаковим. Але доведено, що це було зовсім не так [9; 3-4]. Треба 
гадати, що кочове спеціалізоване господарство в причорноморських 
степах було, переважно, відповіддю на попит у скотарської 
продукції, як подальший розвиток тих процесів, що призвели до 
відокремлення ремесла і виникнення торгівлі. Вочевидь, широке 
розповсюдження кочового скотарства у південноукраїнскому с тепу 
відповідає, в цілому, другому великому суспільному розподілу праці 
(по Ф.Енгельсу) [див.про це: 10:109-124].

Отже зрозуміло, що кочовики степового Причорномор’я у 
середні віки активно приймали участь у формуванні нових народії
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Європи [див.: 11 ;320-342]. Однак, на нашу думку, вони не внесли у 
прогресивний розвиток цього регіону нічого більш значного, ніж 
сам факт свого існування і фукціонування. У  внутрішньому 
соціально-економічному розвитку вони відрізнялись 
консерватизмом і застійністю, які були обумовлені обмеженими 
можливостями їх господарства, що було в тісній залежності від умов 
степів. їх історія - це безперевні війни і крадіжки сусідів (так звана 
“баранта"), внутрішні конфлікти і завоювання, які приносили смерть 
і спустошенність. Соціально-економічний устрій кочовиків майже 
не змінувався, а залишався, в основному таким же, з яким з'явилось 
кочове суспільство, тобто перехідним від від пагріархальио- 
родового до класового, з військово-демократичною чи примитивно
державною організацією. Ці обставини дали підставу А.Тойнбі, а 
вслід за ним і багатьом іншим західноєвропейським дослідникам 
стверджувати, що кочовики євразійських степів взагалі “не мали 
власної історії” [12:142-181]. Дійсно, таке враження може виникнути
- загальновідомо, що тільки з завоюванням більш розвинутих 
суспільств кочовики перейняли у них деякі елементи культури і 
політичної організації, користувалися ними, доки нова хвиля 
завоювань не зметала їх з теренів, які вони займали, якщо ж не з 
лиця землі.

Різні боки наведеної короткої характеристики кочовиків Євразії 
і Причорномор?я давно сприймались дослідниками у руслі чи 
“окраїнолюбивого” трактування, чи “степолюбивого" [7; 102-104, 
див. про це: 11]. Російський “євразійський” історик ГІ.Н.Савицький 
вважав кожне з цих трактувань плідним, оскільки воно є стимулом 
вивченням кочівлезнавства взагалі. “ В науке, - писав він, - имевшей 
до сих пор дело с кочевым миром, по понятны м  причинам 
преобладали окраинолюбивые мотивы: ведь наука эта создана 
окраинными народами. Нельзя закрывать глаза на то. что 
окринолюбие имело не только плодотворные последствия; оно 
приводило к тенденциозности выводов. Придавалось 
преувеличенное значение культурной зависимости степного мира 
от периферических стран, в особенности, западных її южных; без 
достаточных оснований всё и вся в степном укладе возводилось к 
периферическим влияниям (иными словами, игнорировалось 
качество кочевой среды как самостоятельного исторического мира)” 
[7; 103]. Тому він вважав, що необхідно ( “ради широты и полноты 
охвата”) посилювати “ ’’степилюбивые” мотиви: с тем, однако, 
чтобы плохие примеры не получили подражателей, дабы не
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повторилось все то же, только наоборот . Степилюбие не должно 
приводить к тенденциозности выводов ".

Якщо абстрагуватися від історіографічної барвистості у 
проблематиці номадизму, характерної для сьогоденної науки, то 
можна вловиш обидві тенденції, які у різній мірі проявляються у 
працях сучасніх дослідників [13; 47-61]. С.О.Плетньова спостерігає 
їх від середньовіччя, називаючи ці тенданції “ідеалізаторською" або 
“негативістською". У першому випадку тісне спілкування кочовиків 
з природою, з тваринами, з конем, мистецтво вершництва, розвинені 
військові навички, звичаї братерства, підкреслена повага до старших 
ідо пам’яті предків, суворі степові закони, які наказували страшною 
смерттю за крадіжки і прелюбодії. складали у істориків та сучасників 
підвищенно-захоллююче відношення до степових лицарів. Але, з 
іншого боку, у критичному відношенні до кочування 
підкреслювалось: жорстокість до ворогів, безжалісність до 
переможних, бруд і безмежна невимогливість у побуті, вимагання 
подарунків (своєрідне хабарництво), надмірне, існуючи з 
низкопоклонним визнанням сильних цього світу. Європейські і 
передньоазіатські автори з подразненням і неприязню описували 
навіть зовнішній вигляд тюрко- і монголоязичних кочовиків - їх 
вражала нерідко різко виражена монголоїдність, яка здається 
негарно, європейцям, іранцям, семітам. І навіть пристрасть до коней 
розцінювалась у творах “негативістів” як величезна розбещеність. 
У  давніх легендах з’являлись образи фантастичних і потворних 
кентаврів [11; 60-62].

На думку сучасного американського історика-євразійця 
Ч.Гальпгіеріна, наукове вивчення номадізму в Росії виникло і 
вироблялось у руслі традиційного упередження до цієї тематики 
взагалі. Російська “імперська” ідеологія, що розвивалась в пепріоди 
війн з отаманськими турками і мусульманами Центральної Азії, 
розглядала азиатів і кочовиків з підозрою і зухвальством [14; VII- 
XI]. У  епоху Петра І в історіографії цього питання зародився гак 
званий напрямок “вестернізації” - номадизм вивчався з позицій 
“європейського відчуття величності” . Ця тенденція розвивалася на 
протязі усього X V I I I  ст. і стала платформою для зародження 
колоніальної ідеології X IX  ст. Російська великодержавна політика 
по відношенню до “малих” народів на рубежі X X  ст. була, безумовно, 
шовіністичною. Так, у шкільному курсі з історії Центральної Азії 
виклад починався з кінця X IX  ст. |15; 197-482], поза всяким зв’язком 
з історією російсько-кочівницьких відносин (таке ж положення
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існувало і до теренів України, насамперед, до історії козачини та 
тюркських степовиків - Ї.С .). Ранні російські східнознавчі 
дослідження пронизані упередженням проти мусульман та кочовиків 
|напр.: 16; 387-394]. Очевидно ймовірно, що російська офіціозна 
історіографія усім своїм напрямком заперечувала “ідеалістичне” 
трактування кочовиків, хоч її відверто імперський характер лагідно 
назвав П.Н.Савицький “окраїнолтобством".

Ця термінологія породжена, з одного боку, зовнішньою 
об’єктивністю російської емігрантської школи кочівлезнавства. а з 
іншого - загальною концептуальною спрямованністю гак званого 
“євразійства". 'Засновником цієї історичної течії на Заході вважається 
Г.В.Вернадський [див. про це: 18; 477-493]. Загальний зміст цього 
напрямку визначався “ науковою” посилкою, яка була 
сформульована ще Наполеоном: “Зачепи росіянина - побачить 
татарина” . Така тенденція дуже популярна у західному номадизмі.

Радянська історична школа, яка сформувалась після Жовтневої 
революції, на думку американських та європейських євразійців 
[напр.: 17, та ін.] запозичила основні історіографічні імперські догми. 
Радянські історики, услід за своїми “дожовт невими" попередниками 
майже одностайно “присвоїли" “київський” період історії (з 
проникнення та розселення східних слов’ ян на території сучасної 
України до татаро-монгольського завоювання) та оголосили його 
“золотим віком національної слави” [напр.: 18. 19. та ін.]. Така ж 
тенденція існує і в сучасній російській історіографії.

Обставенний огляд російської дореволюційної та радянської 
історичної літератури про взаємовідношення Київської Русі і 
кочовиків, підготован Р.М.Мавродіною [19]. Тут ми лише звернемо 
увагу на відверту спадкоємність історичної школі - як в області 
вивчення політичної історії, так і суспільно-економічних відносин, 
побуту, культури, тощо [20]. З свого боку, С.О.Плетньова вважає, 
що на відміну від російської зарубіжної “буржуазної” історіографії, 
праці, що написані радянськими вченими по писемним джерелам, 
відрізняються “творчим марксистським підходом до матеріалу” . 
Між цим, по правді кажучії, лише в радянські часи до проблем 
номадизму були залучені дані інших історичних дисциплін (особливо 
археології та етнографії), що значно поширило можливості 
досліджень [8: 6-10]. Те ж явище характеризує, на її думку, 
етнографічні та лінгвістичні штудії: в дореволюційних працях зібрані 
найцікавіші матеріали, а для книг, які написані в радянські часи, 
окрім публікацій матеріалу, простежується намагання його

81



узагальнити. Це до зволило установити загальні закономірності і 
особливості історії кочовиків і їх культури.

Отже, якщо в російській та, частково, західній історіографії в 
цілому була поширена думка, що кочові народи Євразії являють 
собою аморфну масу варварів, які не здібні до створення культури, 
хоч іноді і сприймають своіх осілих сусідів [див. про це: 11), і в 
концепціях багатьох вчених особливості кочового побуту 
викладаються досить сумарно (як “степова імперія” , тощо), без 
обліку факторів часу і місця, то в останні десятиріччя цю упереджену 
думку посупово долають археологія та етнографія. Археологи, які 
отримають при розкопках мізерну кількість інформаційного 
матеріалу і, в той же час, бажають його розшіфрувати і отримати, 
по можливості, повне уявлення про культуру народу, його економіку, 
суспільні видношення, тощо, змушені залучати і освоювати різні 
групи джерел - писемні, етнографічні, фольклорні, лінгвістичні. 
Якраз у їхніх працях раніше, ніж у інших напрямках, з'явилась 
тенденція сполучати і обробляти всі відомі джерела, які торкаються 
народу, етносу чи регіону, що вивчається. Це створило тенденцію 
до вивчення соціально-економічних відносин у кочовиків, що 
сьогодні зберігається і в українській науці [напр, див.: 21, 22]. На 
жаль, історія степових кочовиків з кінця 1 тис. н.е. і до ХУІ11 ст. 
викладається дуже побіжно. Метою нашої роботи є часткове 
заповнення цього пропуску.

Вже згадувалось, що на початку 1930-х років проблема кочового 
скотарства вивчалась В.В.Гольмстеііном, М .П.Грязновим, 
Г.П.Сосновськимта М.Т.Артамоновим, а також Б.Я Владимірцевим, 
С.ГІ.Толстовим та А.Н.Бернштамом [ 16; 52-54]. Вони вивчали родові 
відношення у кочовиків та генезіс феодалізма в скотарских 
об?єднаннях. Була запропонована і, з деякими застереженнями, 
визнана так звана теорія “кочового феодалізму” Визнаним 
виявилось і те. іцо кочовики по самій суті свого господарства можуть 
дорости не тільки до перехідної (від первісносуспільної до 
феодальної) ступені (яка зветься “патріархально-феодальнийетап” , 
“полуфеодальна” , “прафеодальна” і т.п.), але і пройти стадію 
феодалізму.

Наслідком теорії про “кочовий феодалізм” з'явилось декілька 
дискусій в середині 1950-х pp., переважно, на сторінках журналу 
"Вопросы истории” (1955-1956 pp.). Більшість дослідників 
збігаються в оцінці суспільствіа кочовиків як майново- 
диференційованного - але ж вони розбігаються в визначенні суті
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сам мої диференціації. Одні знаходили в них розвинений феодалізм 
( Г .Є .Марков), інші вважають, що насправді існував лише 
спеціфічний “кочовий феодалізм” (Л .М.Гумільов), треті визначають 
цей суспільний лад як “патріархально-феодальний” або 
"нрафеодальній” (Л .П . Лашук). Одні вважають, що основу 
суспільного ладу кочовиків складала власнпь на худобу, інші - 
власність на землю (пасовища). Найбільш продуктивною виявилась 
позиція С.Є'.Толибекова - він вперше виділив три форми (типи) 
кочового господарства: 1) кочове, чи “табірне” , з відсутністю 
іемлеробства і осілості; 2) напівкочове, з постійними зимовниками і 
частковою заготівлею кормів для молодника і високопорідних коней,
3) напівкочове, з паралельним розвитком землеробства і осілості 
[2; 54-75]. Кожній з цих форм відповідають певні суспільні 
відношення: першої і другої - первісносуспільні, третьої - класові.

Ця ідея С.Є'.Толибекова була сприйнята і розвинута іншими 
радянськми дослідниками - Г.О.Федоровим-Давидовнм, 
С .І . Руденко. Г’.Є.Марковим [див. про це: 2]. Розробляючи її 
вподальшому, вони простежють перехіди від одніх форм до інших 
Причини таких переходів багатообразні і залежать, безпосередньо, 
від конкретних регіональних особливостей. В цілому це свідчить 
про можливість оберненнності історичних процесів у кочових 
суспільствах. Трохи забігаючи вперед, звернемо тут увагу, що така 
оберненность підтверджується і нашими власними спостереженнями 
на матеріалах українського степового Причорномор’я. [23; 69-76].

Таким чином, в 1970-90 pp. більшість номадистів вивчаюіь 
соціально-економічні умови розвитку і функціонування кочового 
світу у динаміці, шляхом вивчення змін у структурі господарства, в 
залежності від стадії кочування в різних реї іонах. Стан розробки 
всіх цих питань зареєстрован в статтях К.П.Бунятян [10, та ін.]. 
Дослідниця вважає, що кочові народи демонструють 
багатогранність конкретно-історичного процесу і являють собою 
одну із бокових, тупикових розгалуджснь в прогресі розвитку 
виробничих сил суспільства. Тут неможливий перехід від одної 
форми влавсності на землю до іншої, а отже не формується феодальна 
власність на землю; тут неможливий перехід від одної форми 
власності на худобу до іншої, оскільки остання існує в самому 
розвинутому вигляді - це співвідношення двох протилежних по рівню 
розвитку форм власності, що обумовило "неспіввідносне 
співвідношення” цих форм, які виходять з засобів кочового 
господарства і складжають істотність його виробничих відносин.
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Не заперечуючи проти такого підходу, ми вважаємо, що зміст 
полеміки в цьому напрямку повинен складатися у виявленні того, 
чи ці типи та варіанти поетапні, чи ж регіональні, або ж уявляються 
і тими, і іншими в кожному конкретному випадку [23].
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Г.М.Зихарченко, 0 .1 .  Прігаріп

СТА ТЕВО ВІКО ВІ В ІД М ІН Н О С Т І В 
Т Р А Д И Ц ІЙ Н ІЙ  П О Х О В А Л Ь Н О -П О М И Н А Л Ь Н ІЙ  

О Б РЯ Д О В О С Т І БО Л ГА Р 
(на матеріалах південно-західних районів Одещини)

В сучасних археологічних дослідженнях поховальний обряд 
виступає одним з ключових засобів, за допомогою якого 
здійснюється етнокультурна ідентифікація, реконструкція соціальної 
структури та світоглядних уявлень стародавнього населення. Для 
цього майже завжди залучаються етнографічні матеріали з 
сінполітейних суспільств Австралії, Африки та Америки. Разом з 
тим, поховально-помінальна обрядовість сучасних народів Європи 
залишається малодослідженою.

Теоретичні розробки сучасних дослідників з питань 
лімінального стану людини в архаїчній та традиційній культурах 
надають можливість звернути увагу й на комплекс поховальних 
обрядів та звичаїв слов’ян та інших індоєвропейців.1 Консервативні 
по своїй природі ці традиції дозволяють вирішувати питання 
ретроспективних аналогій щодо археологічного матеріала.

Поруч з цим варто підкреслити, що окремі аспекти проблеми 
етатевовікової структури суспільства та її актуалізація в різних 
галузях народної культури все більше привертають увагу сучасних 
етнологів.2 В межах цього історіографічного досвіду розглянемо 
питання, які достатньо часто стають предметом уваги й археологів. 
Спробуємо на етнографічних джерелах визначити, яким чином 
сгатевовікові особливості обумовлювали поховальниіі обряд. Перш 
за все ми використовували польові матеріали, які були зібрані під 
час експедиційних обстежень в болгарських селах Червоноармійське 
(Кубен) ( І) ,  Городнєє (Ч ійш ія) (2), Владичень (імпуціта) (3) 
Болградського, Зоря (Камчік) (4) Саратського, Главани (5)
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Арцизського та Суворове ( I I Iикірлі-Китай) (6) районів Одеської 
області.’ Відомості, які отримані від респондентів, надають 
можливість характеризувати стан вказаних обрядів на першу 
половину X X  століття, а також зазначиш деякі зміни, що мали місце 
у подальшому. Крім того, до джерельної бази роботи залучені дані 
надрукованих етнографічних джерел та досліджень по етнічній 
культурі бессарабських болгар.4 Своєрідність регіону обумовила 
необхідність порівняти зазначений цикл звичаїв з певними 
елементами духовної культури іншого слов'янського населення 
Бессарабії.

Виявленню загальноболгарських та субетнічних рис сприяє 
розробка питань, що пов’язані з відповідними обрядовими 
традиціями у різних етнографічних та регіональних груп болгар на 
Балканах.5 Слід також відзначити й узагальнюючі праці, присвячені 
поховальному обряду болгар6, але бессарабські варіанти у цих 
роботах представлені дуже фрагментарно.

Виникнення поховально-поминального циклу обрядодій слід 
шукати в амбівалентному ставленні до померлої людини. Таке 
відношення сформувалося, за думкою С.О.Токарева, під впливом 
двох протилежних інстинктів: “прагнення позбавитись померлого 
та прагнення зберегти його поруч із собою".7 Цим обумовлена й 
основна причина, завдяки якій ця ірупа обрядів характеризується 
сталістю та консерватизмом. Оформлення цих первісних мотивів 
залежить від окремих етнокультурних умов. На їх основі виникає 
структура обряду, який пов'язаний із світоглядними, етнічними, 
соціальними та іншими традиціями певного суспільства га культури.

У контексті цього звернемось до питання відображення 
соціального статусу померлої людини в данній групі обрядодій. в 
зв’язку з чим людина ще деякий час після своєї смерті продовжує 
“виконувати” окремі функції.

В будь-якій одиниці суспільства смерть, забираючи одного з її 
членів, порушує єдність спільної діяльності. Не можна не вказати й 
на емоційно-психологічне значення цієї події для родичів та сусідів 
померлого. Тому саме стандартизація поведінки людини та групи 
допомагає більш динамічному встановленню рівноваги га 
зменшенню навантаження на окремих членів суспільства. Це все 
обумовлює те, що померла людина ніби залишається певний час у 
соціокультурному середовищі га поступово передає свої функції 
“світу живих” . Поруч з цим, як норма останнього, вона починає 
виконувати роль символу “світу предків” , яка з часом збільшується
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до того моменту, поки померла людина остаточно не отри мус новий 
статус - повне злиття зі світом померлих.

Простежимо це безпосередньо на матеріалі. Для зручності з 
початку разглянемо статеві відмінності. Зберігання за небіжчиком 
ііого статевої належності простежується в усіх без виключення етапах 
поховально-поминальних обрядів, що були зафіксовані у болгар 
Бессарабії.

Зразу ж після смерті покійника омивали представники тієї ж 
статі, що й був він сам. Вважалось бажаним, щоб ці люди не були 
членами родини померлого. У  такому вигляді звичай був поширеним 
н на початку X X  століття у бессарабських болгар8, й в той же час у 
балканських. В його основі, вважав Х.Вакарельський, полягають 
чисто моральні міркування.’ Після омивання ті ж самі люди одягали 
мерця. В окремих селищах зафіксовано звичай одягати дорослу 
померлу людину у його весільну сорочку (3). або цілком у весільний 
костюм (2). Цей звичай безумовно є досить архаїчним та відображає 
широкий спектр значень. Вкажемо лише на одне з його навантажень 
у контексті нашої проблеми - підкреслення статі. Використання 
весільного одягу - яскравого маркера чоловічих та жіночих 
особливостей - значно це підсилює. Що стосується як ‘'світу живих” , 
так й "того світу". Респонденти пояснювали наведений звичай тим, 
щоб “на тому світу подружжя могли впізнати один одного” .

Слід відзначити, що генетично близькими є звичаї такого ж 
роду, які були поширені в деяких регіонах Болгарії. Серед них більш 
розповсюдженим було одягання на мерця одного з атрибутів 
весільного костюму.10

Своєрідним варіантом є одягання померлого у повсякденний, 
але обов’язково новий костюм з окремими специфічно- 
поховальними елементами. В одному з обстежених сел ( І ) основним 
таким елементом була спільна для жінок та чоловіків біла нижня 
сорочка {аса), що не мала швів. За назвою та покроєм вона 
відрізнялась від святкових та повсякденних аналогів. З одного боку, 
вона відокремлювала живих від померлих - підкреслювала новий 
статус людини, а з другого - поєднувала у цьому новому стані 
представників різної статі. Такі ж самі функції виконував, мабуть, й 
саван у східнослов'янського населення Бессарабії, яким повивали 
померлих чоловіків та жінок поверх одягу.

Взагалі, згідно з спостереженнями Г.С.Маслової11, поховальний 
одяг слов’ян характеризується зберіганням архаїчних рис. В цьому 
плані варто навести приклад такого одягу у росіян-старообрядців

87



(линован), що мешкають поруч з болгарами в Бессарабії. В с. 
Приморському Палійського району, згідно з існуючими традиціями, 
померлого чоловіка ховають у "липованськіи сорочці' (косоворотка 
навипуск, яку підперізували поясом), а жінку - у сорочці та сарафані, 
на голову їй одягали капор, кічку  та хустку. Як відзначали 
респонденти, такий одяг в той же час у повсякденності майже не 
вживався.

Наступним яскравим прикладом збереження за померлим 
статевої належності є звичай (більш повно зафіксований у 4,5) 
ставити надмогильні пам’ятники двох видів: для чоловіків та для 
жінок відповідно. Жіночі (кукла) мали антропоморфну закруглену 
форму, а чоловічі (хрест) складались у хрест з багатокутних 
геометричних фігур й були, частіше всього, більшими за розміром. 
Це стосується як дерев’яних, які ставили зразу ж під час поховання, 
так і кам'яних, які встановлювали через рік, видів пам’ятників.

Незважаючи на окремі іновації. цей звичай зберігається й до 
сучасності. Витоками його слід вважати східноболгарську традицію, 
для якої характерні аналогічні варіанти (особливо у Північно-Східній 
Болгарії).12 Це свідчить про дуже сталу ареальну традицію, яка була 
перенесена переселенцями у Буджак.

В болгарській народній культурі померла людина й після 
поховання залишається істотою з статевими ознаками. В одному з 
досліджених сел (6) зафіксовано звичайна поминальний обід пекти, 
крім звичайного хлібу, особливі калачі згідно статі померлого. На 
похорон парубка чи чоловіка пекли калачі овальної форми, а якщо 
ховали дівчину чи жінку - калачі круглої форми (кукли, кукличапш). 
В  деяких регіонах мешкання болгар на Балканах поширено звичай 
на тризну заколювати тварину в залежності від статі покійного: 
вівцю, якщо померла жінка, і барана - якщо чоловік.13 Це стосується 
й поминального циклу обрядодій взагалі. Я ку  поминальні дні після 
поховань (болгари Бессарабії відзначали дев'ятий, двадцятий та 
сороковий день, три, шість та дев’ять місяців, рік, три та дев'ять 
років), так й протягом календарного року (задушпиці) мерця 
шанують згідно його статі. Але це навантаження поступово 
зменшується.

Крім шанування , як це ми вказували вище, значну роль відіграє 
страх перед померлим та переконання в тому, що він може вплинути 
на подальше життя. Таке амбівалентне відношення найяскравіше 
виявляється у звичаях болгар щодо трауру. В ньому сучасні 
дослідники простежують дань поваги й одночасно прагнення бути
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невпізнаним померлими членами общини.14
Як й у інших слов'ян, в Х ІХ-ХХ  століттях у болгар, за деякими 

винятками, кольором трауру вважався чорний. Болгарські жінки у 
Бессарабії носили чорне вбрання цілий рік після смерті родича та 
усе життя у випадку смерті чоловіка чи дітей в юному віці. В усіх 
обстежених селах жінки також, на знак трауру, кінчики кіс залишали 
незаплетеними. Чоловікам не можна було голитися та стригтися 
сорок днів. Суворо цы о терміну не дотримувалися. чоловіки могли 
не голитися лише дев'ять днів. Інколи в знак трауру, як це вказували 
респонденти, сорок днів вони були повинні ходити з непокритою 
головою. Аналогічні різновиди трауру існували в цей час у болгар 
на Балканах.15

Як бачимо, жінки більш змінювали свій вигляд на знак трауру, 
ніж чоловіки. Також порівняно більшим для них був й термін 
дотримання грауру. З цього приводу виявляється, що зворотній 
зв'язок “предки-живі” у традиційній культурі болгар був більш 
актуальним для жінок. Чоловік внаслідок своєрідності господарсько- 
соціального та ритуально-світоглядного статусів виступає більш 
захищеним від впливів “світу померлих’’.

Вікові відмінності небіжчика виявляються у поховально- 
поминальній обрядовості болгар Бессарабії. в першу чергу, в так 
званих “особливих похованнях” . До однієї з груп такого роду 
відносяться похорони нехрещених дітей. Згідно і 
загальнослов’янською традицією дитина до хрестин особливо 
схильна до впливу нечистої сили.'6 Страх перед цим є одним і 
визначальних моментів, що надають особливого статусу обрядодіям, 
пов’язаним із смертю дітей, яких не охрестили при жи і ті. У болі ар 
Бессарабії, за відомостями, отриманими від респондентів, таких діт ей 
ховають без участі священика, присутність якого є обов'язковою 
майже в усіх інших випадках. В труну їм нічого не кладуть, інколи 
могли покласти іграшку, дівчинці ляльку (6). В Бессарабії 
зафіксовано два варіанти поховань нехрещених дітей. Перший - це 
коли їх ховають на спеціально відведених для цього ділянках і другий
- коли такі поховання розташовують в один ряд з внутрішнього б о ку  
загороди. Незалежно від варіанту, поховання розташовують на 
території цвинтаря. Нехрещених дітей, як правило, не поминають. 
Всі перелічені звичаї та обряди зберігають свою сталість і у 
балканських болгар.

Окреме місце займає зафіксований звичай (6) поховання першої 
дитини в сім’ї. В цьому випадку батьки навіть не йдут ь ховати свою
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дитину й не знають про місцезнаходження її могили. Дитину ховає 
бабка-новитуха. Мати на знак трауру носить чорне вбрання лише 
сорок днів. А  в деяких регіонах Болгарії, де розповсюджено цей 
звичай, мати взагалі не дотримується трауру, а, навпаки, одягає 
кольорову хустку замість чорної.17 За уявленнями болгар, довго 
жалкувати за первістком неіможна, інакше у матері взагалі більше 
не буде дітей. В усіх інших випадках обрядодії поховання дітей 
принципово не відрізняються, за винятком деяких елементів. На 
поминальний обід, якщо померла дитина була хрещеною, кликали 
лише кумів (6). В Родопах існував звичай ховати дитину в одежі 
дорослих, але без взуття.18

Звертаючись до відповідних звичаїв східнослов'янського 
населення Бессарабії, відзначимо, що в українців поховання не тільки 
нехрещених, а й дітей взагалі, мало своєрідність. Так в с. Шевченково 
Кілійського району після смерті будь-якої дитини її мати повинна 
була роздати нові речі немовлятам “ за свою дитину” . Росіяни- 
старообрядці (липовани) (с. Приморське, с. Муравльовка) 
розрізняли два види померлих дітей, яких не охрестили. Перший - 
це ті яких взагалі не хрестили, а другий - це дати, яких повитуха 
занурює три рази в відро з водою в силу того, що вони народились 
слабенькими. В цьому випадку їх вважають напівохреіценими. 
Нехрещених взагалі не поминають, а щоб пом’янути померлу 
напівохрещену дитину погрібно перші три суботи Великого посту 
приносити кутю в церкву.

Поховання дітей складає менше обрядових дій, на відміну від 
похорон дорослих, ідо далі ілюструє наш матеріал. Взагалі можна 
припустити, що раніше усіх дітей ховали однаково. Це пов'язано з 
тим, що вони не займали ніякого певного місця в стагевовіковому 
розподілу праці, залишаючись на початковому етапі соціалізації, 
незавершеність якої мала також вплив на формування іншої групи 
особливих поховань - неодруженої молоді. В обох випадках 
специфічність розташування цих верств відносно ініціаційного 
комплексу зумовила як ставлення до них, так й складання своєрідної 
структури поховального обряду. Християнська традиція лише 
пристосовувалась у болгар і слов’ян взагалі до давніх уявлень.

Звернемось до наступної групи особливих типів поховань у 
болгар - обрядів, пов’язаних з похороном неодруженої молоді. На 
території Бессарабії існує звичай ховати молоду неодружену дівчину 
у весільному вбранні. Безпосередньо з цим фактом пов’язана 
зафіксована нами обрядодія (1): на похорони неодруженої молодої
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дівчини зрізають зелену гілку, на якій зав’язують речі з приданого 
померлої. Цю гілку несе попереду похоронної процесії її подруга. 
Потім речі отримує подруга, а саму гілку залишають на могилі. Це 
ж саме відбувається на похоронах “гіриставушки” (у болгар так 
називають дівчину, яка перейшла жити до чоловіка, не взявши з ним 
шлюбу). Особливе значення поховання молодих хлопця і дівчини у 
болгар знаходимо також в звичаях, розповсюджениих на Балканах. 
На території Болгарії існує звичай нести попереду похоронної 
процесії весільне знамено, яке потім залишають на могилі. Через 
деякий час на його місці саджають плодове дерево.19 В Добруджі 
перед виносом покійного співають весільні пісні, похоронну 
процесію супроводжує музика, а на могилі батьки померлого хлопця 
чи дівчини роздають присушім, як на весіллі, сорочки, хустки і т.д/-“ 
Іноді на території Болгарії зустрічається звичай вінчати на 
похоронах неодружених хлопця і дівчину, які померли одночасно.21 
А в Бессарабії, як зафіксовано, померлих дівчину і хлопця, що мали 
одружитися, ховають разом, але не вінчають (6).

Похорони-весілля є характерним явищем не лише для болгар, 
але й для іншого слов'янського населення Бессарабії. Українці, 
наприклад, на похорони хлопця чи дівчини печуть весільне печиво 
(шишки), роздають його дітям, а коли ховають заміжню жінку, як 
правило, роздають лише калачі (село Шевченково, Кілійський 
район). В селі Михайлівка Саратського району на похоронах 
холостих дівчини чи хлопця чіпляють букети з воску молоді, яка 
таким чином виконує функції дружок, як на весіллі. Всі вищезазначені 
обрядодії здійснюються для того, на слушну думку 
Х.Ящуржинського, щоб разом з похоронами зробити хлопцеві чи 
дівчині весілля, якого вони не дочекались."

Вікові відмінності в похоронній обрядовості проявляються й на 
прикладі наступних обрядових дій. По відомостям респондентів, 
якщо вмирала літня людина, її труну оббивали чорною матерією, а 
якщо молода - червоною. Одяг у померлої людини старшого 
покоління має бути темного кольору, а молодої - більш світлих 
кольорів. Крім цього, нами зафіксовано (2), що молоду людину 
виносили з хати на руках без труни. Труну з померлою молодою 
людиною друзі несли на кладовище на руках без носилок (6). А в 
ВеликоТирново знаком того, що будуть ховати молоду людину, є 
біла хустка на воротях.”

В поминальному циклі обрядів майже не просліджуються вікові 
відмінності. Нами зафіксовано лише ге, що молодь традиційно
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дотримувалася трауру по померлому родичу рік, а зараз, як 
повідомлюють, - лише сорок днів. Дівчині, у випадку смерті батька, 
заборонялося виходити цілий рік за межі подвір'я, а парубок після 
смерті когось з родини не повинен відвідувати свята, народні 
гуляння.

Ще одним моментом, що стосується зазначеної проблеми, є. 
регламентація участі в поховальній процесії. Згідно зі звичаями 
бессарабських болгар, в ній не брали участь вагітні жінки. Можна 
припустити, за аналогіями з балканським матеріалом, що раніше 
таких категорій було значно більше (вдівці, вдруге одружені, 
молодята тощо).24

Таким чином, в поховально-поминальному комплексі болгар 
Бессарабії виявляються елементи, генетично близькі до відповідних 
обрядів та звичаїв болгар на Балканах. Така сталість обрядових 
традицій обумовлена консервативним характером комплексу 
взагалі. Поруч з цим, відзначимо, що своєрідність Буджаку впливала 
на формування нових субетнічних та локальних рис, але їх витоки 
слід шукати в багатоманітності етнічної культури, яка існувала на 
Балканах під час переселення.

В контексті обраної проблеми зазначимо, що в обрядодіях 
бессарабських болгар простежуються певні елементи, що 
відокремлюють поховання чоловіків від жінок, дітей (особливо 
нехрещених) та неодруженої молоді від поховання дорослих членів 
громади. Можливо припустити, що в архаїчні часи таких 
статевовікових груп було значно більше. Специфічні функції 
(господарські, соціальні, ритуально-культурні) обумовлювали в 
зв'язку з статевовіковим розподілом праці статус людини як в житті, 
так і ставлення до неї після її смерті. Це пояснюється тим зв'язком, 
який існує, в традиційній культурі між “світом живих” та "світом 
померлих” . Деякий час, згідно з уявленнями, померла людина 
знаходиться одночасно в цих двох вимірах. З одного боку, вона 
поступово позбавлюється своїх соціально-культурних функцій, а з 
іншого - отримує новий статус “предка” . Тому саме в час цього 
переходу її якості, в тому числі й соціальна роль, мають важливе 
значення для громади.
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И.О.Петрова, Т.В Пригаріна

О Б РЯ Д О Д Й  В Е Л И К О ГО  П О С Т У  
(за матеріалами етнологічних досліджень 

українського населення Одещини)

Період від Масляного тижня до Великодня більшість 
респондентів досліджуваного регіону вважали особливим періодом 
року саме у зв’язку із Великим постом.

Нас. зокрема цікавить: - ступінь збереження вказаних обрядодій 
в досліджуваному регіоні протягом X X  сторіччя; -схожість даних 
обрядові з аналогічними в інших регіонах України: - розгляд цих 
обрядодій в контексті сімейної та календарної обрядовості.

Семіотичне навантаження обрядового комплексу початку Весни 
можна розглядати у двох напрямках. Один з них представлений 
дослідниками української календарної обрядовості О.Воропасм, 
С.Килимником, та іншими. Коротко висловимо його словами 
М.Грушевського: “ Весняні обряди... дуже потерпіли під натиском 
християнського календаря і боротьби духовенства і адміністрації з 
поганством. Вони припадали на Великій піст, що стояв в повнім 
контрасті з весняною “радістю"1.

Іизкиїе пояснює сутність постових обрядодій, і взагалі цього 
періоду Б.К.Соколова, яка вважає, що дотримуватись посту 
примушували не лише суворі вимоги православної церкви. Ідея, що 
вкладались у Великії! піст очищення від гріхів завдяки необхідності 
утримуватись від багатьох втіх та каятись, співвідносилася иевною 
мірою із стародавніми уявленнями селян-землепашців. Бо надходила 
весна відповідальний час для селянина, й необхідно було 
підготуватись до польових робіт, "позбутися” усього поганого-.

Як свідчать матеріали як нашого регіону, так і інших регіонів 
України мали місце обидва напрямки.

Посту на Одещині ще до середини X X  сторіччя дотримувались 
ретелы ги ье вживали скоромних с грав, рибні куштували лише в день 
Благовіщення й на Вербну неділю - тобто двічі за 50 днів. Але, не 
зважаючи, на це, елементи стародавнього звичаю зустрічати Весну 
можна виділити у досліджуваному регіоні, хоча й збережені досить 
фрагментарно.

Передусім зупинимось на рудиментах цього свята, які збережені 
по інших українських регіонах з початку X IX  до середини X X  сто
річчя. Свідчень з цього приводу багато, ми наведемо декілька з них.
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У всіх народів світу був звичай закликати Весну, а вісниками 
такої вважались птахи, що прилітали з вирію1. Обрядодії. пов’язані 
із птахами, землею, а також випікання ритуального печива в формі 
птахів - перша галузь комплексу зустрічі весни. Так, в українців 
Чернігівщини, за свідоцтвом Б.Д.Гринченка, коли починалася весна, 
варили горщик каші, виносили його на вулицю й закопували у 
землю, зверху прибиваючи колом", в чому напевно простежується 
жертва землі. “Селянки на цей день, закінчивши ткати своє полотно, 
виходять зі шматком його в поле, вклоняються на всі боки і. 
обернувшись обличчям до схід сонця, кажуть: “Ось тобі, ма ти-весна, 
нова обновка” . Після цього розстелюють кусень полотна, кладуть 
на нього пиріг і йдуть геть з надією, що льон і коноплі цього літа 
вродять добре \ Подекуди в день “сорока мучеників” , а подекуди й 
в інші дні пекли з тіста пташків на честь жайворонків, що вилітають 
з вирію. Це - жертва весні, яка в різних формах була відома по різних 
кутках слов’янства.

У досліджуваному регіоні ми зафіксували елемент подібних 
звичаїв лише у с.Златоустові Березівського району, де, за свідченням 
респондентів, “пекли ггтахів-жайворонків із здібного тіста, виходили 
з ними на вулицю й пригощали один одного. Участь у такому 
пригощанні брали й чоловіки, й жінки. При цьому співали пісню, 
яка була пов’язана із жайворонками, на жаль текст самої пісні не 
зберігся..

Основний зміст наведених обрядодій полягав у вшануванні 
весни, заклику й зустрічі її, а також жертві. Деякі дослідники 
пов’язували такі обрядодії із певним періодом весни - од початку 
Великог о посту до Благовіщення. Але більш доцільним здається 
співвідношення означених звичаїв першої виділеної нами умовної 
групи до усього періоду Великого посту. Зауважимо відразу, що 
птахи у вигляді різноманітного весільного печива ( “гуска", 
“голубка” , “качка” ) є водночас одним з елементів весільної 
обрядовості українців: пара птахів є символом подружнього життя.

Наступну й найбільш вагому групу обрядодій, пов’язаних із 
весною (а нині з Великим постом), складали веснянки (гаївки) та 
ігри. Стародавній звичай зустрічати весну, водити веснянки 
календарно співпав, як вже було зазначено, з періодом Великого 
посту, але продовжувався на Великодні свята, а пісні та хороводи в 
окремих місцевостях опанували для себе навіть місце біля Церкви6. 
Сталому існуванню їх у колективній пам'яті сприяло спільне 
виконання обрядово-календарних пісень з хороводними рухами й
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співами, органічна спаяність їх словесного тексту, мелодії і пісенного 
ритму.

“ Веснянки" (Наддніпрянщина, Поділля, Волинь) й “гаївки” 
(Галичина) співалися дівчатами на вулицях, на цвинтарі, на вигоні 
за селом.

0.1.Дей поділяє усі веснянки за часом виникнення і за своєю 
функціональністю на дві групи: 1) старовинні, архаїчні за своєю 
обрядовою функцією хороводи та співи з пантомімою, іграми й 
танками. Йдеться про веснянки, які саме були призначені для того, 
щоб закликати й зустрічати весну; 2) новіші ліричні та жартівливі 
пісні, співані дівчатами “на злобу дня", здебільшого шлюбно- 
побутової тематики7. Всі вони загалом були своєрідним поетично- 
музикально-хореографічним компонентом народного свята весни, 
що тривало від початку весни до початку літніх польових робіт

М.Максимович, досліджуючи дівочі весняні танки, поділяв їх 
на І) кругові , які ведуть зімкнувши в коло, це “ Мак", “ Кріп” , 
“Перепілка” , “Заюшка” , "Ящур” , “ Король" та інші; 2) ключові, які 
ведуть зімкнувшись одним ключем, це “ Галка” , “ Чечітка” , 
“ Горобей", або ж зімкнувшись у два ключі, як в “Шумі”*.

Вся синкретична цілісність веснянок і гаївок підпорядковувалась 
меті практично-магічній: прикликати весну, прогнати зиму, 
виворожити врожайне літо.

У досліджуваному регіоні записана певна кількість пісень та 
ігор. Варто зауважити, що пісні, які безперечно мають веснянкове 
підгрунтя, про що мова далі, мають тут назву “посні пісні” . На 
момент середини X X  сторіччя простежується збереження або 
пісенного тексту, або елементів гри, на відміну від традиційних 
веснянок, де ці елементи збігалися в єдиний комплекс. Виняток у 
нашому матеріалі становить лише гра у “Заїньку” , записана у с. 
Шевч'-'-кково.

Почнемо розгляд веснянкових елементів. У сучасності вони не 
збереглися, але в колективній пам’яті певна кількість їх ще існує. 
Респонденти з українських сіл Бесарабії зауважували, що припинили 
своє існування ігри біля 50-х років, тобто із кінцевим встановленням 
радянської влади.

В с. Мирному Кілійського району “у борща гуляли” : хлопці й 
дівчата, тримаючись за руки, проходили по вулицях села, співаючи 
“посні пісні". Більшість відомостей з цього приводу з обстежених 
сіл ~ у Шевченкові. Приводимо їх тут'у такому вигляді, у якому вони 
збереглися у пам’я ті респондентів народження початку X X  сторіччя.
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Зафіксовані такі ігри:
1) Гра “у дучки". Дучки - це холмики, зроблені з грудок землі, 

їх робилося чотири. Біля кожної з дучок стояв хлопець або дівчина. 
Навпроти них стояло ще четверо, які кидали м'яч у дучки. Якщо 
м'яч влучав у дучку, той, що потрапив, мінявся місцями з тим, хто
стояв на дучці” .

2) Гра “вдарив не вдарив так стій, вдарив не вдарив тікай''. 
Грали з м'ячем - хто в кого попаде.

3) Гра у “крученого теляти". “Задки ходимо кругом, крутимося 
й крутимося, а тоді назад ".

4) Гра у “Заїньку". Дівчата ставали в коло. Та, яку обрали 
“ Заїнькою" стояла посередині. Дівчата співали, а "Заїнька” 
виконувала все, про що співалось: бралася за голову, за вуха, за плечі, 
під боки, за коліна. При цьому дівчата співали гаку пісню:

Заїньку, гай за головоньку.
Та й нікуди заїньку та й не виглянути,
Та й нікуди заїньку та й не вискочити.
Заїньку, вушка два вушка.
Та й нікуди заїньку та й не виглянути.
Та й нікуди заїньку та й не вискочити.
Заїньку, плечі в нечі.
Та й нікуди заїньку та й не виглянути.
Та й нікуди заїньку та й не вискочити.
Заїньку, скоки в боки.
Та й нікуди заїньку та й не вискочити.
Та й нікуди заїньку та й не виглянути.
Заїньку, сінця в колінця.
Та й нікуди заїньку та й не виглянути.
Та й нікуди заїньку та й не вискочити.
Нас, зокрема цікавить схожість елементів обрядовості нашого 

регіону з тими ж елементами, зафіксованими в інших регіонах 
України. З цього приводу варто навести приклади гри у “Зайчика" 
зафіксованої по різних українських місцевостях. Найбільш схожий 
з нашим варіант записала С.Рокосовська в с. Юрківіцииа 
Звятельського повіту на Волині.''

Дівчата стають в коло, взявшись за руки. Одна сгас в середині і 
представляє зайчика. Дівчата співають куплет за куплетом, 
наказуючи зайчику по черзі вхопитися то за вуха, то за плечі, що 
він і виконує. Нарешті, йому велять скакати і наздогнати обрану 
дівчину. Дівчата розбігаються, зайчик їх ловить. Спіймана стає па
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його місце і гра починається з початку. Пісня така:
Приспів: А нікуди зайчику ані виглянути,

А нікуди зайчику ані вискочити.
Зайчику, да за ушеньки.
Зайчику, в сінця-колінця.
Зайчику, да за пліченька.
Зайчику,в м'ятки,в п’ятки.
Зайчику,скочки в бочки,
Скочком, бочком перевернися.
За городи, за турецькі 
За причепи, за німецькі.
Ой там, зайчику, скачи добре,
Ой там, зайчику, веселися 
На дівчину оглянися, обернися 
Котра люба, котра мила, обнімися.

Трохи з іншими варіантами слів, але схожа за змістом й героєм 
“ Зайчиком” , або “ Заїнькой” гра записана М.Максимовичем,

і.Балюком в Тернопільської області, І.Стельмахом у Житомірській 
області, М.Леонтовичем, Ф.Фіалко на Київщині10.

Виходячи з наведеного матеріалу, бачимо, що в нашому регіоні 
(с. Шевченково) втрачена остання частина гри-пісні. Варто 
зазначити, що наведений нами запис гри-пісні з Волині, та й інші, 
які ми тут не наводимо, відноситься до часів кінця X IX  - початку 
X X  сторіччя. Отже, в українців Бесарабії, ймовірно, існувала гра й 
пісня у схожому вигляді.

У грі “Заїнька” з одного боку виявляється архаїчне підгрунтя 
зустрічі весни, яке виявляється у ангропоморфізації тварини, а у 
веснянках відблиском дохристиянського обожнювання природи 
виступає персоніфікація її явищ". З іншого боку, магічно-обрядові 
відгомони у весняних прах та піснях згаданих періодів (ХІХ-поч.ХХ) 
були чисто традиційним елементом. Головну цінність являла 
побутова тематика (сватання, родинні відносини). Зокрема, вибір в 
хороводі дівчини - “Заїньки” - один з символів кохання, сватання 
та шлюбу. Однак, на нашу думку, про архаїчність та веснянковий 
характер цієї гри свідчить склад її учасників: грають лише дівчата.

Як вже було зазначено, пісні, що співали під час Великого посту, 
мають зараз назву “посні пісні” . Наведемо пісні, записані в сс. Мирне 
та Шевченково:

А у тую середу, середу 
Пасла дівка череду, череду.
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Загубила корову, засмалила діброву.
Скільки в цебрі водиці,
І в дівчат правдиці.
Скільки в решеті дірочок,
Стільки в хлопця болячок.
Якщо зважити на класифікацію О.І.Дея, ця пісня належить, 

безумовно, до новіших - ліричних та жартівливих пісень. Тут варто 
згадати свідчення М.А.Максимовича, який підкреслював, що 
веснянки співалися лише дівчатами (як, на його думку і мусило бути), 
але парубки втручаються своїми жартами, а дівчата у відповідь 
висміювали їх у жартівливих піснях. На думку В.К.Соколової1-, це 
свідчить про те. що закликанню весни вже не надавали великої ваги 
й магічного змісту. У веснянці “Ой у тую середу” , мабуть, можна 
побачити саме такий жартівливий діалог між хлопцями та дівчатами.

Ще одна з “посних пісень” , записаних на Одещині, є, мабуть, 
залишком гри “Ш ум” , яка зафіксована по багатьох українських 
регіонах. Вона має такий текст:

А Шум ходе, по воді броде,
А Шумиха рибу ловить.
Що зловила, то й пропила,
Своїй доці не вгодила.
Постій, дочко, до суботи.
Куплю сукню і чоботи,
А субота мина, Шума вдома нема.
Огірки-жовтяки, старі собаки-гіарубки.
Плету, плету ліс, ліс.
На парубків біс, біс.
А на нас, дівочок 
Восковий віночок.
Зробити припущення про те. що це залишок старовинної гри, 

дають можливість тести пісень й з міст гри ‘ Закликати Шума” з інших 
регіонів України. Наведемо запис Б.Д.Гринченка(за О.Деєм) з 
Чернігівської та сусідніх з нею губерній.

"Ці пісні співають дівчата, узявшися за руки і бігаючи кругом. 
Спочатку, як сплітається Шум, співають пісню:

Ой нумо, нумо, в плетеного шума.
Як наша мати буде заплітати?
Заплетися, хрещений барвінку, розстелися.
А далі співають такі пісні:
Виорем нивочку довгеньку,
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Посієм гречечку чорненьку,
Гречка вро,питься, женчики найдуться 
Гречку чик-чик, чик-чик 
А тії гречки чорні віршечки,
А з того проса русая коса.
А з тії пшениці - русії косиці.
Далі:
Од кутка до кутка 
Скакали дівки в городка.
Годі, дівки, скакати.
Ходім гречки в ’язати.
Ти,галочко,сизокрила,
Ти. дівчино, чорноброва.
Ти,галочко, скоч на конець.
Ти, дівочка, поведи танець.
Потім співається ще декілька пісень приблизно такого змісту, і

одна з них така:
Ой. Шум ходить по діброві,
А Шумиха рибу ловить 
Що вловила, то и пропила 
Сучій доні не вгодила.
Постій, доню, до суботи,
Куплю сукню, ще й чоботи.
Огірки, жовтяки, старійтеся, парубки.
Наші хлопці - стрільці 
Застрелили мишу в коробці.
Мишу в коробці, жабу на колодці.
Огірки, жовтяки, старійтеся, парубкип.
Подібні записи у декількох варіантах зроблені Ф.Фіалко на 

Київщині. Гру в “шума” згадує й М.Максимович, як одну з 
“ключових” .

У грі й пісні “ Шум” вже у варіанті Гринченка (кінець X IX  ст.) 
простежується декілька, щонайменш два, прошарки: перший, 
архаїчний, пов’язаний із персоніфікацією природних явищ, має 
обрядово-магічну функцію заклику й зустрічі Весни - втілений в 
образі Зеленого Шума. Другий, новіший, прошарок, додає до 
архаїчної основи жартівливі пісні, пов’язані із статтєвими та 
шл юбні t ми стосу нка м и.

Що стосується варіанту, який записаний у досліджуваному 
регіоні, тут вже зникає елемент гри-хороводу, Шум уявлявся
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співачками як чоловіча особа, зміст пісні був лише жартівливо- 
еротичним.

На думку багатьох учених14 слово ' весілля'' походить від ниви 
сонячного свята "вгселія", яке відзначалося в кожну ф.пу 
сонцестояння відповідними обрядами. Саме до таких святкових 
обрядів належали й шлюбні дійства. Святкуючи весняне 
пробудження й запліднення землі, люди самі відчували потяг до 
кохання, створення сім'ї, продовження роду. Отже, на думку 
дослідників переважна більшість весіль відбувалася саме в пору 
весняного та літнього сонцестояння, менше осіннього та зімового. 
Ліше після впровадження християнства перевагу стали віддавати 
осені, коли всі літні роботи закінчені, врожай зібраний. Крім того, 
весняне сонцестояння майже завжди збігається з християнським 
великим постом, під час якого подружнє життя забороняється. 
Таким чином, весілля весняного сонцестояння, які одвіку 
узгоджувалися з циклами природи, поступово перемістилися і були 
підпорядковані церковному календарю. Виходячи з виїценаведеного, 
можна припустити, що весняні ігри та пісні мали також функцію 
вибору вірогідного шлюбного партнера.

Як підсумок можна зазначити, що в досліджуваному регіоні 
розглянуті обрядодії зберігалися у колективній пам'яті до середини 
XX  сторіччя.

Побутування зазначених обрядодій до середини X X  сторіччя 
на терені Одещини не е винятком, оскільки вони характерні для 
багатьох регіонів України.

Слід зауважити сінкретичний характер обрядодій Великого 
посту. Вони водночас є часткою весняного циклу календарної 
обрядовості (рудіментом архаїчного свята зустрічі Весни), та 
різновидом дошлюбного спілкування молоді в сімейній обрядовості 
(направленість на вибір вірогідного шлюбного партнера).
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ІСТОРІЯ > КРАЇНИ

С. В. Па.іимарчук

Т А Т А РС ЬК Е  Н А С ЕЛ ЕН Н Я  БЕ С С А РА БІЇ 
В Е П О Х У  П ІЗ Н Ь О Г О  С Е Р Е Д Н Ь О В ІЧ Ч Я

Історія тюркських народів, що заселяли Причорномор'я в XV- 
X V IIct., пов’язана з попереднім золотоординським періодом, коли 
маси тюркських, монгольських та інших племен робили колосальні 
просторові переміщення з злиттями і розходженнями, поглинаючи 
одні утворення іншими і об'єднаннями нових. Золота Орда відійшла 
до своїх східних мереж, де в подальшому сформувалися татарські 
ханаги Астраханський і Казанський та Ногайська орда - Улус 
мангитов, який кочував між Яіком і Ембою1. В Північному 
Причорномор’ї утворився Кримський ханат, який зайняв півострів 
Крим та прилеглі материкові землі. Ці ареали послужилися 
джерелами кочових орд, що пересувалися протягом наступних трьох 
століть на захід, і, кінець кінцем зайняли весь степовий простір до 
нижнього Дунаю. З золотоординських часів в Європі склалася їх 
спільна назва - "татари” . Але татари ніколи не були єдиним народом, 
являючи собою кілька десятків етнічних утворень, що переживали в 
XV  - X V II століттях стадію формування феодальних народностей і 
знаходилися на різних рівнях суспільно-економічного розвитку, що 
визначало складність взаємовідносин їх між собою і з сусідами.

Завоювання північнопричорноморських центрів 
Оттоманською імперією, що проходило на фоні становлення і 
розвитку Кримського ханату, викликало могутній приток тюркських 
племен в степи регіону. Віковічні “чвари степових племен” ставали 
процесом кристалізації нових утворень. Субстратом татарських 
об’єднань в степах північного Причорномор'я стали полукочові і 
кочові тюрки, що здавна тут оселилися, включаючи і нетюркський 
компонент. Пізніше до них приєдналися східні татарські племена, 
значний рух яких викликало зруйнування волжських ханаїір 
російською державою.

Заселення “татарами” степу межиріччя Дністра і Прута являло 
собою неодномиттєвий тривалий процес міграцій етнічних груп Не 
тільки зі сходу, але й з південного заходу. Останній фактор складає 
відмінну особливість історичного процесу в регіоні, що 
досліджується. Вивчення питання ускладнюється однобічністю
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письмових джерел, в основному європейського походження, 
винятково - близькосхідного, і повною відсутністю письмових 
джерел з боку самого об'єкта дослідження. Із числа найбільш ранніх 
відомі формування добруджинських і бєлгородських татар в 
пониззях Дуная і Дністра, європейські назви яких носять 
географічний характер і приховують їх дійсні етноніми. З цього 
виникає першочергове завдання осмислення походження і етно- 
соціалт ного складу та розвитку цих утворень. Не відомо, чи були 
добрудхинські татари єдиним етносом, чи поліетнічним 
об'єднанням, але безперечно, що під цією назвою мається на увазі 
не одне населення, а склад, який змінювався впродовж XV-XVIII 
ст.: відрізних місцевих тюркських племен до конкретних ногайці», 
що сформуєш* тут Добруджинську орду в X V II I  ст.

В п т ік  гл Дуная і Дністра після розгрому темніка Ногая в 1300 
році, на попередніх місцях залишалися його улуси2. Частина їх. яка 
мешк. кі ч районі Сакташа (Ісакча) - на південному заході степової 
зони дпіепю-дунайського межиріччя (басейн ріки Алияга), також 
могла бути компонентом добруджинських татар. В останній третині 
X IV  сі на півдні Дністро-Дунайського межиріччя якийсь час 
прож іі л;і > татарська орда бега Диментєра (Золота Орда), яка потім 
переправилася через Дунай і оселилася у володіннях валашського 
господ:.: я г. Ночі Старого'. І , кінець кінцем, в Добруджі з попередніх 
часів знаходилось тюркське населення, яке до того не менш ніж два 
століття ме чісало в північнопричорноморських степах - печеніги, 
узи і F-4n !a'<:t, що в Задунав’ї утворили "Огузську державу” , яка в
X IV  ст. зайняла смугу землі від Бургасської затоки до південної 
Бессарабії’. Оскільки вони змінили кочовий спосіб життя на осілий 
ще до середини X III ст. і займалися відгонним скотарством, то цілком 
могли використовувати степ на північ від Дунаю як сезонне 
пасовисько. До того ж румуни, що поширювали свої володіння, з 
другої половини X IV  століття, тіснили їх в північну Добруджу і, 
можливо, за Дунай, де в X III- X IV  століттях мешкали родинні їм 
груш і као:.пення, а якась їх кількість збереглася в південнії Бессарабії 
і в XV ст,* Усіх їх разом в Європі як-колись називали коминами, а 
від зо^ординських часів на них поширилася ще й назва “татари” . 
ВрахоБ;• -о"п, що володіння Мірчі Старого на початку X V  ст. 
вклю1* - 1; лівобережжя дельти Дунаю - у 1403 році він захопив Кілію 
і наз -і себе “господин татарским странам” і “ вьсей земи 
бессармллсоіі'4-не виключена можливість проживання в цей період 
тут добруджинських татар, що складали єдине ціле з татарами
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лівобережжя Дунаю. В письмових джерелах добруджинські татари 
часто згадуються в парі з білгородськими. Так, у 1521 році 
представники роду Гіреїв, що перейшли до османів. увели з собою 
углиб Оттоманської імперії улуси “білгородських і добруджинських 
татар” чисельністю біля 20 тисяч7. В "Сочинении Михаила Литвина" 
1550 року “белгородские и добруджинские татары, живущие на 
границе Молдавии", названі спільниками перекопських татар8. 
"Татари добруджские, живущие при Дунае” часто слідують за 
кримським ханом за наказом султана на війну, повідомляє Мартін 
Броневський9 в 1578 р. Евлія Челебі, який побував у 1652 році в 
Добруджі. описав “Узи-еялет" зі столицею в Сілістрі-, який займав 
північно-східну частину Балканського півострова і складався з вісьми 
областей: Нікопольської, Лозенградської, Відинської.
Килбуданської, Сілістринської, Бендерської, Акерманськоі і "Узі- 
санджак” . Населення останньої він називає “читаки” . і позначає, щ о 
вони говорять мовою, схожою з турецькою10. Мова кипчаків-узів 
відноситься до тюркської ірупи, та цілком можливо, шо це населення 
в XV I ст. найменувалося “добруджськими татарами” .

Ще складніше уявити походження і склад татарського 
створення чи створень, які відомі як білгородські татари, що також 
звуться “білгородськими козаками” . Ці, скоріш за все, поліетшчні 
об’єднання, отримали свою назву від Бєлгородського степу, де вони 
проживали. Территорія їх мешкання як правило, в літературі, не 
конкретизується, і немов притягнута до Білгороду на Дністрі. Між 
і им Білгородський степ, шо розкинувся від Дону до Дністра і навіть 
Дунаю, і входив в минулі часи в Дешт-і Кипчак як його західна 
частина, навряд чи був безлюдним. У всьому цьому степовому 
регіоні для періоду, що досліджується, відомо не менш п’яти міст з 
назвою Білгород, і поки важко навіть уявиш, скільки груп населення 
мешкало на його просторі. Лише з часом назву “білгородські та гари" 
почали пов'язувати з назвою міста на Дністрі, яка у поляків звучала 
як Бялоград, у росіян - Білгород. Тюркська назва міста Акермень, 
Акерман в подальшому дала змогу частину білоградських чи 
білгородських татар називати аккерманськими". Субстратом 
білгородських татар також являлися попередні їм кипчацькі племена, 
що об’єднали різнорідне населення під загальною назвою “половці” , 
надане їм російськими джерелами, і склали основне населення 
Золотої Орди, що залишилось в степах після її розпаду12. В середині
X V  століття на лівобережжі пониззя Дністра відомі нащадки улусів 
Ногая територія мешкання яких позначена на карті Біанко 1436
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року'\ Деяких білгородських татар називали “прибережними", 
оскільки вони займали узбережжя Чорного моря14.

До середини XV  століття в землях між Бугом і Дністром ще 
якось сполучаються литовські володіння (замки) і татарські 
кочовища, але в другій половині XV  століття зміцнений Кримський 
ханат витіснив Велике князівство Литовське з степової зони, і 
територія впритул до Дністра увійшла до складу материкової 
частини ханату разом з племенами, що на ній мешкали. Про це 
читаємо у Мацея Меховського : “Тагары-уланы владеют землями 
вплоть до Белого замка” , "кругом в степях живут татары” 15. Коли 
султан Баязід II надав хану Менглі-Гірею землі вздовж правого 
берега нижнього Дністра, що склали мюльк кримського хана, тут 
розташувалися білгородські татари під владою ханськог о чиновника
- узбережного аги, який знаходився в Ханкишлї неподалеку від 
Акермана. Після будівництва Очакова частину Білгородського степу 
почали називати Очаківською, а татар, шо мешкали між Перекопом 
(Ор) і Очаковим, - очаківськими. Татари, що оселились на північ 
від Акермана, податі сплачували в Очакові. підпорядковуючись калгі 
кримського хана і очаківському валі - представнику султана. Етнічна 
приналежність білгородських татар не зовсім зрозуміла, але, 
вірогідно, в основній масі вони навіть не ногайці, як вважається. 
Ногайці у цей час були кочівниками, а узбережні татари вели 
полукочовий спосіб жи ття, мали постійні поселення і, таким чином, 
були ближче до кримських татар.

Мацей Меховський серед татарських орд, що були відомі в 
Європі налочатку X V I ст. перелічує Заволжську, Казаньську, 
Перекопську і Ногайську; остання “называемая московитами 
Большой Ордой, молодая и недавно существующая. Это оккасы или 
ногайские татары” 16. Всі ці орди знаходяться поки що далеко иа 
сході, за винятком Перекопської, до якої відносилися татари-улани. 
тобто кримські татари.

Крім білгородських татар кримського хана у військових акціях 
султана Баязіда 11 брали участь золотоординські татари ногайських 
улусів Муртади (Муртази) - сина останнього хана Золотой (тепер 
Великої) Орди Ахмеда і соправителя двох братів - Шайх-Ахмада, 
великого хана, і Сайд-Ахмада. що ворог ували між собою і з Менглі- 
Гіреем17. Згідно договору з султаном Муртада кілька років, до 
початку 90-х років XV  ст., кочував зі своїми улусами ніж Кілією і 
Акерманом. На початку X V I ст. його брат Шайх-Ахмад, зазнав 
політичної поразки, теж мав намір знайти туї притулок, але одержав
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відмову від султана, а кримський хан розбив його військо.
Якась частина татар, підлеглих кримському хану 

супроводжувала до Акерману і Кшії молодшого сина Баязіда II 
Селіма у 1511 р. Існує припущення, що бєлгородські татари осіли 
тут на постійне проживання у період між 1510 - 1520 pp.18, але в 
дійсності це були спорадичні і короткочасні явища. В основному 
бессарабський степ почали заселяти в другої половині X V I ст.. коли 
князівство Молдова повністю втратило свою незалежність, а 
Оттоманська імперія закріпилася в землях на північ від Дунаю.

Разом з армією султана Баязіда II в дунай-дністровському 
межиріччі з'явилася своєрідна категорія кочового населення - 
юрюки, що прибули в складі ополчення14. Юрюки - турецькі 
кочівники, що мають татарсько-ногайське коріння, належать до 
субетнічної групи тюрок, які до нашої пори не злилися з гурками. 
Османи переселили їх племена до Румелії, розселив частково по 
північному кордону вздовж Дунаю від Акермана до Бендер20. В 
другій половині X V I ст. у досліджуваному регіоні кочувало 16 
‘ димів” юрюків: 11 - в аккерманських землях, 4 - в бендерських, І 
в кілійських21. Юрюки були особистим резервом султана і вільно 
пересувалися в межах району , що був їм відведений.

Розглянуті категорії тюркського населення степів межиріччя 
Дністра і Дунаю, які перебували тут у XV-XVI ст., тією чи іншою 
мірою служили субстратом більш пізнього відтворення, відомого 
як буджацькі татари. Процес формування Буджацької орди 
закінчився у X V IIІ ст. Доля буджацьких татар попереднього період) 
осмислена нами в окремій статті.
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Т .Л .П о д куп ко

Д О ГО ВІР  ПРО  В ІЧ Н И Й  М И Р З К РИ М О М  1692 Р О К У -  
1 СТО РИ ЧН А ПАМ ЯТКА  ЕП О ХИ

Наприкінці 17 століття на просторах України вирували 
руйнації. Нескінченні війни як внутрішнього, місцевого характеру, 
так і з зовнішніми ворогами виснажили, знесилили населення. 
Зазіхання сусідніх держав, які прагнули роздерти Україну на шматки, 
прийняло вигляд реальної загрози. Московщина все більше 
втягувала Україну в коло своїх інтересів, розгортаючи тут військові 
дії проти Криму, розриваючи усталені економічні зв’язки України з 
чорноморськими ринками. Старі торгівельні шляхи на Молдавію 
було перетято. “Вічний мир” з Польщею Московщини 1686 року 
стверджував поділ України, за яким Гетьманщина втрачала 
Правобережну Наддніпрянщину. В цей трагічний період для України 
на політичній арені з’явився Петро Іваненко (Петрик). Свою кар’єру 
він почав ітри гетьмані І.Мазепі в Генеральній Військовій Канцелярії, 
де просунувся до посади старшого канцеляриста. Опинившись у вирії 
боротьби за різні зовнішньополітичні орієнтації за виведення 
України з кризи, Іваненко виношував свої плани щодо майбутнього 
Батьківщини. Зокрема це вбачалось в укладанні союзу з Кримським
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Ханством. Для втілення своїх задумів у життя, 1691 року Іванеико 
вирушив на Січ, де незабаром отримав посаду писаря Війська 
Запорізького. Майже через рік він таємно їде до Кримської держави. 
Надсилаючи листа з Казикермену на Січ, Петрик пояснив у ньому 
мету своєї подорожі - домовитись з Кримським ханом про надання 
допомоги Україні у визволенні1.

Хронологічно початок переговорів прийшовся приблизно на 
лютий 1692 року. Спочатку переговори Пеірик вів у якості писаря 
Війська Запорізького2. Але, згодом, коли до Кримського Ханства 
прибули козаки з місією обміну полоненими, іваненко зумів 
порозумітись з ними, потім використавши це, як доказ Кримському 
ханові нібито загальноукраїнської підтримки своїх дій. Петрик
і вер див, що має повноваження від Лівобережної старшини, зокрема 
В .Кочубея, і навіть про причетність до акції самого гетьмана
1.Мазепи5. Переговори скінчились підписанням договору між 
Кримським Ханством та Україною.

Оригінал договору до нас не дійшов. Залишились кілька копій, 
зокрема надісланих Петриком на Січ, та часткове цитування його 
змісту в подальших листах, зверненнях, універсалах. Один з 
примірників копії, написаний українською мовою, дістався 
полтавському полковнику П.Герцику, що надіслав його 2 серпня 
1693 року в Посольський Приказ думному д’яку Омеляну Гнатовичу 
Українцеву. Інша копія, писана польською мовою, належала 
Г.ГІолетиці. Саме цей варіант, перекладений російською, був вперше 
опублікований О.Оглоблиним в 1927 році4. Договір складається з 
короткого вступу і 16 статей. В преамбулі до статей так званого 
"Вічного миру” було перш за все зазначено самостійність та 
незалежність як України, так і Кримського Ханства5. В тексті 
договору територія України позначалась в таких назвах - 
Малоросійська держава; Велике Князівство Київське, Чернігівське 
з Військом Запорізьким городовим; Князівство Малоросійське; 
Русія. Перша та одинадцята статті договору обумовлювали 
рівноправність обох держав. Україні гарантувалась незалежність: 
"Княжество Киевскоеи Черниговское со всем Войском Запорожским
і народом Малоросійским имеет быть выдельное при всяких своих 
вольностях” , після звільнення українські громадяни “ право 
природное и порядок, который полюбитца” мали б влаштувати собі 
вільно, й без втручань чужоземців6.

Низка статей договору стверджувала необхідність об'єднання 
всіх українських земель в лоні однієї держави, тобто реалізовувалась
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ідея соборності України. Так, в пункті четвертому визнавалось право 
Української держави на Слобожанщину, яка на той час була під 
юрисдикцією Московщини. Полки Охтирський та Сумський мали 
ввійти до складу “ Государства Малоросійскаго” 7 П ’ятий пункт 
порушував болюче питання про Правобережну Україну. Згідно 
цього пункту, до складу України мала увійти Чигиринська сторона, 
тобто Правобережжя, ті терени, які “Хмельницький завоевал с 
ордами от поляков"8. Заселити ці терени передбачалось 
переведенням на них Харківського та Рибинського полків, що 
перекривало плани Польщі приборкати ці землі. В той же час це 
переміщення полків відкривало татарам шлях на Московщину, як 
винагорода за поміч у визволенні України. Саме через терени 
означених полків проходив широковідомий “ муравський шлях” , що 
йшов від Перекопу між верхів’ями річок Молочної та Кінської, 
перетинав річки Вовчі Води, Самару й Орель, далі йшов територією 
українських полків біля міст Коломака, Валок та Охтирки, 
з’єднувався з Ізюмським шляхом та Кальміуським. і виходив до Тули.

Оскільки договір з Кримським Ханством був угодою союзно- 
оборонного характеру, то низка статей була присвячена питанням 
військової взаємодопомоги. Кримська держава зобов’язувалась з 
усіма ордами Кримськими і Білгородськими, з Великим і Малим 
Пагаєм обороняти Україну від поляків, Москви й “ от всех 
непріятелей’’9. В свою чергу Малоросійське Князівство обіцяло 
допомагати боронити Кримську державу. Допомога з обох боків 
мала надаватись безплатно, за винятком далеких походів, особливо 
в зимовий період. В таких випадках передбачалось надання війську 
й коням “харчу и опочиву надлежащих” '".

Як далекоглядного політика, характеризують Петрика пункти 
договору, присвячені економічним проблемам. Так стаття п'ята 
забезпечувала українцям дозвіл вільно ловити рибу, займатись 
мисливством, видобувати сіль по цілому Дніпру і по всіх річках, що 
течуть з обох боків Дніпра. Стаття дев'ята повністю присвячувалась 
торгівельним питанням. В ній проголошувалося право вільної 
торгівлі на загальних підставах - українським купцям в Криму, 
Білгородщині й в інших землях Кримської держави, а кримських 
купців в Україні. Купців-чужоземців було зрівняно в митних правах
із місцевими купцями. Були визначені й торгівельні шляхи: 
українським купцям через Переволочну на Казикермен. кримським
- на Переволочну.

В договорі було застережено обопільне полагоджування
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конфліктів й відшкодовувались збитки потерпілим підданцям обох 
держав. Договір забороняв татарам виводити ясир з українських 
земель. Дипломатичний аспект взаємин Кримського Ханства й 
Vкраїни вирішувався в статтях з тринадцятої по шістнадцяту. 
Передбачався обмін послами, декларувалась взаємна повага до них. 
Ведення певних дипломатичних справ передбачалось шляхом 
листування між урядовцями обох держав. Листи мали діставляти 
гінці або поштарі, для чого були організовані поштові пункти: 
Кримського Ханства в Казикермені, України в Переволочній11 
Договір заперечував будь-які сепаратні угоди обох сторін з іншими 
державами. Заключения миру з іншими державами мало відбуватись 
за взаємною порадою України і Кримського Ханства “с пожитком 
общаго добра” 12.

Зміст статей договору 1692 року, який підписав Петрик з 
Кримським ханом, віддзеркалював пошуки тодішніми державними 
діячами України зовнішніх союзників, за допомогою яких можна 
було б українському народові позбутись московської та польської 
загрози та утисків, забезпечити соборність України. Договір 
відбивав основні завдання українського державотворення: 
визволення Українських земель з-гіід чужоземної влади та об’єднання 
їх в лоні однієї самостійної держави. Договір 1692року репрезентував 
спадковість української державницької думки від давньої політичної 
традиції, а в найближчому майбутньому мав нащадків 
продовжувачів в особах 1.Мазепи, II.Орлика та інших державних 
діячів України. Це цікава пам’ятка української політичної думки 
кінця 17 століття.

Примітки
1. ВелнЧИо С. Літопис. В  2-х томах К . Дніпро, І 991. 7  .2 С.389.
2. Явортщысий Д. Источник д.т истории запорожских Козаков. Й 2-х томах. 

ІІ;шОшшр,1903. Т І. С.364- 371.
3. Там само
4. Оглоо.тн О Договір Петра Іванснка (Петрика) з Кримо м 1692року //ІОві їсїїишї 

звірник на пошану Д.Багами - К .1 927. С. 720- 744.
5. Договір з Кримом 1692 року //Київська старовина. 1Щ1. Хиб. 99-/02
6. Там сажо. С. 99-100.
7. Гай само.С. 100.
Я. Там само.С. 100-101.
9. Там само. С. 101
10. Там само.С. 100-101.
11. Тіш само.С. 101-102.
12. Там само.С. 102.
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В. П. Ващенко

РО ЗВИ ТО К  РИ БО Л О ВН О ГО  П РО М И С Л У  
В П ІВД ЕН Н ІЙ  У К Р А ЇН І 

В К ІН Ц І XVIII СТ, - НА П О Ч А ТКУ  60-Х РО К ІВ  XIX с т .

Природиі багатства Південної України, зростаючий попит 
населення в умовах колонізації краю, розширення зв’язків 
останнього з ринками України, Росії і зарубіжних країн обумовили 
неухильний розвиток багатьох промислів в регіоні.

Особливо сприятливі умови їх розвитку складаються після 
включення території Південної України в II половині X V III - на 
початку X IX  ст. до складу Російської імперії, коли розгортається 
порівняно активний процес заселення і освоєння краю.

Сприяли розгортанню підприємницької діяльності в сферах 
промисловості, торгівлі, транспорту тощо правові норми, які 
приймає царизм в II половині X V I I I  -І половині X IX  ст., 
розширюючи можливості займатися підприємницькою діяльністю 
представникам різних станів і соціальних груп. Населення Південної 
України отримувало від царизму неодноразово різні пільги, шо 
приваблювало до регіону і занять в ньому підприємництвом 
ініціативних людей з різних українських і російських губерній та 
зарубіжних країн.

Помітну роль в економіці Південної України і розвитку її 
зв’язків з іншими регіонами країни відігравав традиційний для краю 
риболовний промисел.

Виловом, обробкою і вивозом риби і рибопродуктів з регіону 
до входження його до складу Російської імперії займались запорозькі
і донські козаки, а також місцеві жителі, в тому числі сел я ни-втікачі 
з різних українських і російських губерній, переселенці - 
представники інших станів, які шукали кращу долю в Північному 
Причорномор'ї.

Сучасники свідчили, що в дореформені десятиліття вилов риби 
у помітній кількості проводився в річках Дніпро, Дунай, Дністр, Буг 
та інших, в Чорному і Азовському морях. А.Афанасьєв- 
Чужбинський, який залишив надзвичайно цікаві описи стану місі і 
сіл Південної України в кінці 50-х років, засвідчив, що виловом риби 
у Дніпрі займались поміщицькі і державні селяни. Автор опису 
Херсонської губернії в той же час А.Шмідт відзначав, що деякі селяни 
помітно займаються рибальством. Він же засвідчив широке
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розповсюдження цього промислу серед шведів-колоністів. 
А.Скальковський писав про дієве рибальство жителів 
Придністровських селищ, в тому числі і на території Херсонської 
губернії1.

Але загалом серед селянства риболовний промисел не знайшов 
широкого розповсюдження. Серйозною перешкодою на його шляху, 
його розвитку була феодальна власність на землю, кріпосна 
залежність частини селян, великий обсяг сільськогосподарських 
робіт при великому попиті на робочі руки в регіоні. А.Афанасьєв- 
Чужбинський писав, що, незважаючи на сприятливі природні умови 
дня розвитку промислу, “ ...не має значного рибальства у селян” . 
Основну причину цього він бачив в тому, шо поміщики та органи 
управління державними селянами віддавали риболовні угіддя на 
відкуп в результаті чого простолюдини не могли займатись 
промислом, який і не отримав належного розвитку2.

Риболовний промисел ширше був розповсюджений серед 
жителів міст, які були розташовані на берегах річок і морів.

В 1808р. невдовзі після звільнення К іл ії від турецьких 
загарбників було зафіксовано, що 33,5% господарств її жителів було 
зайнято рибальством. В середині 40-х років автор опису місі а 
твердив, що переважним заняттям його жителів є вилов риби’. 
Риболовний промисел був також головним заняттям населення 
Вилково угирлі Дунаю. В 1823р. сучасник відзначав, що рибальство 
у Вилково - виключне заняття поселян. Займались рибальством 
жителі й інших південних міст. В огляді Бессарабської області в 
1840р. військовий губернатор, управляючий цивільною частиною й 
ізмаїльський градоначальник назвав вилов риби в ріках Дністр і 
Дунай, а також в лиманах серед головних занять жителів міст4.

Особливо широко розповсюджений риболовний промисел був 
серед жителів багатьох приморських міст. Автор “ Краткого 
описания о состоянии Таганрогского градоначальства в 1823г.” 
назвав вилов риби серед головних занять купців і міщан Маріуполя5. 
Упорядники довідок про економічний стан міських поселень 
Європейської Росії назвали рибальство серед найбільш важливих 
галузей промисловості Керчі. В цій же роботі відзначалось, що у 
Бердянську рибальством в Азовському морі займалось 
концентрацією велике число людей. Риболовний промисел названо 
серед переважних занять міщан Балаклави і працюючих за межами 
міста жителів Феодосії. В.Павлович, розглядаючи стан риболовного 
промислу в Катеринославській губернії, писав, що ним в
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приморських містах займаються жителі всіх працюючих станів6.
Риболовний промисел викликав в місцях його найбільшого 

розвитку конкуренцію рибалок, човнів і суден, знарядь лову. 
Підприємці на власній або на взятій на відкуп землі будували 
приміщення для обробітку риби, збереження готової продукції, 
знарядь лову.

Підприємці купували або орендували човни і судна, наймали 
майстрів і робітників, забезпечували їх знаряддями лову. Інколи 
рибалки об’єднувались в артілі, обирали старшого і спільно 
вирішували питання роботи артілі, розподілу здобутої риби та її
збуту.

Так звані рибні заводи, найбільші з яких були початковою 
формою мануфактури, давали значну частину товарної продукції. 
Кількість їх зростала і на берегах річок, але ще більше їх засновували 
на берегах лиманів і морів.

В 1846р. за офіційними відомостями в двох придніпровських 
повітах Катеринославському і Новомосковському Катерино
славської губернії було 19 рибних заводів, промислом займались 353 
рибалки на 146 човнах. За відомостями міського голови в кінці 
40-х - на початку 50-х років в околицях Херсону було 4 рибних 
заводи. По Дніпру від Херсону до лиману в цей же час нараховували 
не менше 80 рибних заводів. В кінці 50-х років на берегах Дніпра і на 
Дніпровсько-Бузькому лимані на території Херсонщини було не 
менше 150 рибних заводів. До 30-ти таких заводів жителів губернії 
знаходилось на Кінбурпській косі. Всього на цих заводах губернії 
було зайнято не менше 2380 рибалок7. В середині 40-х років не менше 
22 заводи, 80 човнів і 200 рибалок на них нараховував 
А.Скальковський на річці Буг. Організовувались рибні заводи і на 
Дністрі. В 1840 р. на березі цієї річки між Бендерами і гирлом було
14 заводів з 95 човнами і 932 рибалками. В кінці 50-х років за 
відомостями А.Шмідта на території Херсонської губернії в гирлі 
Дністра і на лимані було не менше 30 рибних заводи.

Значним був риболовний промисел по Дунаю і в його гирлі. В 
1834 р. на дільниці між Ізмаїлом і Кілією було нараховано 340 
рибалок з 75 човнами. На дільниці річки від Кілії до моря в тому ж 
1834 р. було 434 рибалки і 140 човнів. В наступні десятиліття рибний 
промисел характеризувався ще більшою концентрацією плавзасобів, 
знарядь лову і рибалок. В другій половині 30-х і в 40-х роках ділянку 
річки від Кілії до моря тримав на відкупі варшавський купець 
Широков, якому належали в цьому районі 3 рибних заводи. На
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самому великому з них, який був розташований на острові Леті, було 
З кільових судна, 35 великих і 10 менших баркасів і човнів. На острові 
знаходилась і контора відкупщика. В 1834 р. було оброблено і 
продано в регіоні, різних губерній країни і за кордоном до 290 тис. 
пудів риби в понад 5 тис. пудів ікри білуги і осетрів8.

Ще більшу роль в економіці краю відігравав морський 
риболовний промисел. Найбільш розвинутим він був в Азовському 
морі, яке в 50-ті роки в умовах скорочення вилову риби у внутрішніх 
водоймищах і річках Росії давало за підрахунками академіка 
Г.М.Бера 16% від загального (близько 4 млн. центнерів) вилову риби 
в країні9. Одним з найбільш важливих районів лову риби в цьому 
басейні була аквоморія біля узбережжя Ростовського повіту 
Катеринославської губернії та гирла Дону. На початку 50-х років за 
підрахунками А.Скальковського в цьому районі діяли понад 350 
рибних заводів. На промислі було зайнято до 6 тис. чоловік. Активно 
добувалась риба в районі Маріуполя. На березі моря в 1823 р. 
знаходився 21 рибний завод. За даними за 1840 р. в окрузі Маріуполя 
знаходились 42 рибних заводи, на яких працювало 1050 чоловік. На 
риболовні снасті щороку витрачалось до 27,5 тис. карб, сріблом10. 
Одним з центрів риболовного промислу був Бердянськ. В 1848 р. и 
місті було 15 рибних заводів, на початку 50-х років —13. На них було 
зайнято понад 300 рибалок". Важливим центром промислу була 
Керч. В 1844-1845рр. на кримському побережжі, переважно в районі 
Керчі, діяло 72 рибних заводи, на яких було зайнято 769 рибалок. 
Вартість їх снастей становила не менше 40 тис. карб, сріблом. Дуже 
активно здійснювали в протоці між Чорним і Азовським морями 
вилов знаменитих керченських оселедців. Тут промислом займались 
в кінці 40-х років рибалки 16 заводів, які щороку виловлювали до 6 
млн. оселедців. Ще в 1835 р. в Керчі була заснована компанія для їх 
вилову і обробки12.

На Чорноморському узбережжі від Дністра до Кінбурнскої коси 
в 1833-1835рр. було 72 рибних заводів з 158 човнами і 982 рибалками. 
Найбільш крупним центром промислу в цьому районі була Одеса. 
За відомостями одеського градоначальства в 1833 р. на його 
території рибу ловили 54 артілі, до яких входили 633 чоловіки. Через 
десять років за наведеними А.Скальковським даними на цій же 
ділянці узбережжя було 119 рибних партій з 634 рибалками. Але 
можна припустити, що ці дані занижені, оскільки за іншими 
відомостями в Одесі та її околицях в 1846 р. числилось 102 заводи з 
1051 рибалкою. За даними Одеської міської думи в 1856, 1857 і 1858 
pp. на морському узбережжі міської землі розміщувалось 10 рибних
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заводів, 12 підприємців, які щорічно наймали 100-110 чоловік13.
Загальну кількість рибних заводів і число рибалок на них в 

регіоні за наявними уривчатими даними встановити неможливо. 
А.Скальковський припускав, що в кінці 40-х-на початку 50-х років в 
Новоросії діяли 970 рибних заводів і зайнято на них було до 12 
тис.чоловік14. Звичайно, значне число жителів Південноукраїнських 
губерній займались риболовним промислом поза організованих 
підприємцями заводів чи самими рибалками артілей навіть на 
дільницях акваторій, які перебували на відкупі. В огляді дунайського 
риболовного промислу в середині 40-х років цей же автор писав, що 
лов риби у відкупних місцях проводиться і вільними промисловцями 
на власних їх човнах за попередньою умовою з відкупщиком15. Крім 
того, при підрахунках враховувались далеко не всі заводи і рибалки. 
Так, А.Скальковський, говорячи про 80 рибних заводах в нижній 
течії Дніпра в кінці 40-х - на початку 50-х років, зауважує, що є інші 
дрібні заводи, олешківські і кардашинські. Отже, є підстави вважати 
що в кінці 50-х років рибалок, для яких вилов, обробка, зберігання і 
транспортування риби було основним заняттям, було набагато 
більшим названого А.Скальковським числа.

Важко визначити і кількість різних морських і річкових суден і 
човнів, які використовувались для вилову риби і перевезення її до 
місць обробки. Лише в гирлах річок за словами А.Скальковського 
у промислі були зайняті сотні човнів, дубів і байдаків.

Вартість продукції риболовного промислу визначалась 
сучасниками за показаннями підприємців, котрі з різних причин 
прагнули її занизити. А.Скальковський вважав, що в регіоні риби 
добувалось в кінці 40-х - на початку 50-х років на суму понад 1 млн. 
карб, сріблом. На думку В.Павловича вартість виловленої риби і 
виготовленої з неї продукції складала до 450 тис. карб, сріблом. 
А.Шмідтгадав, що в Херсонській губернії в кінці 50-х років щорічно 
виловлювали риби і виробляли рибопродуктів з неї на суму від 600 
тис. до 850 тис. карб.16

В гонитьбі за прибутком підприємці не зупинялись перед 
застосуванням хижацьких способів вилову риби. Купець В.Тищенко, 
котрий оглянув деякі рибацькі заводи на Дніпрі нижче Херсону в 
1862 p.. або трохи раніше, писав про хижацький вилов риби 
(особливо під час її нересту) різними знаряддями, які завдавали їй 
шкоди (пастками, гачками на шнурах тощо)17. На думку сучасників 
це викликало зменшення кількості риби у річці.

Перевезення риби і виробленої з неї продукції в райони продажу 
займало велике число людей і гранспоргних засобів. В середині 40-
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х років до Маріуполя щорічно прибувало до 300 возів з воловою 
упряжкою і до 500 кінних хур. Рибу з Криму в 1849 р. вивозили з 
багатьох губерній 1600 возів і татарських гарб. Понад 1000 з цих 
возів розвозили керченські оселедці. Перевезення риби здійснювали 
місцеві та прибулі з інших губерній чумаки, кріпосні селяни, котрі 
займалися візництвом, або виконували підводну повинність 
поміщикам, державні селяни, міщани. Катеринославський 
губернатор у звіті за 1850 рік писав, що перевезенням риби займались 
заможні селяни всіх повітів. Один сучасник відзначав участь у 
перевезенні риби з району Нижнього Дунаю державних селян 
сусідніх з місцем промислу сіл.

Частина підприємців-промисловців, купці і перекупники для 
перевезення риби в райони продажу наймали різні вози, підводи, 
гарби тощо, які прибували в місця промислу, або ж наймали їх в 
південноукраїнських містах, в першу чергу портових. До останніх 
привозилось багато вантажів, переважно для експортної торгівлі. 
Власники транспортних засобів шукали, як правило, вантажі для 
нових перевезень.

Навіть далеко неповні дані свідчать, що риболовний промисел 
займав велике число робочих рук, більше ніж зафіксовано їх на 
промислових підприємствах які реєстрували місцеві і Центральний 
статистичні комітети.

Аналіз відомостей про риболовний промисел в регіоні показує, 
що він динамічно розвивався, зростали обсяг виробництва і число 
підприємців в ньому. Наростав також обсяг інвестицій у вилов, 
обробку і перевезення риби і рибопродуктів.

Рибальський промисел відігравав помітну роль у розвитку 
зв'язків Південної України з місцевими ринками українських і 
багатьох російських губерній. Він був одним із чинників, які 
визначали роль ринку Південної України в економічній консолідації 
українських земель. Певну роль відігравав цей промисел і у процесі 
втягнення місцевого ринку в систему всеросійського ринку.
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Н.М.Діашнш

Ф О РМ У ВА Н Н Я  Є В Р Е Й С Ь К О Ї ЕТ Н ІЧ Н О Ї О БЩ ИНИ  
В ОДЕСІ ТА ї ї  РО ЗВИ ТО К У Д О РЕФ О РМ ЕН И Й  П ЕРІО Д

Починаючи з X IX  століття єврейське населення відігравало 
значну роль в соціально-економічному і культурному житті Одеси. 
Формування цієї етнічної групи почалося майже одночасно із 
заснуванням міста і мало тенденцію до швидкого зростання. Цьому, 
в певній мірі, сприяв іменний Указ Катерини 11 від 25.Х.1795 року, 
який надавав JO-ти річні пільги міському населенню і звільняв від 
усіх повинностей тих, хто побудує в місті будинки, заводи, фабрики, 
магазини тощо [І]. Після його публікації почалася міграція 
населення, в тому числі і єврейського, до Одеси. Вже перший перепис 
населення, проведений в 1795 році де-Рібасом показав, що в місті
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поселилось 2349 чоловік, серед яких налічувалось 240 євреїв3.
На початку X IX  століття спостерігається процес швидкого 

заселення та розвитку міста. Влилась до Одеси і значна хвиля 
єврейських переселенців, в основному з Галичини. Певну роль в 
цьому зіграло І “Положення” , видане царським урядом у 1804 році, 
яке включало євреїв до стану купців та міщан і забороняло їм 
проживання у сільській місцевості. Тож не дивно, що досвідчені 
єврейські торговці та ремісники знайшли своє місце в південних 
містах, зокрема в Одесі, де вони відіг равали значну роль в економіці, 
перш за все в торгівлі3.

Згідно з “ Іменним списком купців на січень 1809 року" в Одесі 
зареєстровано 220 купців. Зокрема: купців 1 гільдії - 32; 2-ої 30, і 
3-ої -158. (Тут мається на увазі не кількість осіб, а капіталів). Серед 
них купців єврейської національності - 34. В тому числі першої гільдії
- 4; другої - 1; третьої - 294. Таким чином, кількість єврейських 
капіталів становила 16% від загальної кількості. Проте протягом 
1808-1811 років відбувається значне зростання єврейських купців у 
всіх гільдіях, особливо v третій, а загальна кількість їх збільшується 
до 5 Is.

Стійка тенденція до зростання кількості єврейського населення 
спостерігається упродовж всієї першої половині! X IX  століття. Це 
можна продемонструвати за допомогою матеріалів народних ревізій, 
які відображені в таблиці І .

Таблиця 1.
Відомості про чисельність єврейського населення в Одесі протягом 

1827-1858 років (за матеріалами 7-10 ревізій)4.
Соціальний 7 ревізія 8 ревізія 9 ревізія Ю ревізія

стан 1827 р. 1835 р. 1851 р. 1858 р.
чол.
статі

жін.
статі

чол.
статі

жін.
статі

чол.
статі

жін.
статі

чол.
статі

жін.
сипі

1. Купці:
1 гільдії 2 3 42 39 50 55 50 38
2 гільдії 24 23 50 39 53 58
3 гільдії 2.5 23 874 895 1387 1278 1518 1431

Усього купців: 27 26 940 957 1487 1372 1621 1527
11. Міщани: 630 641 3169 3158 3473 4086 3483 4107
Ш.Користукні,-
ся пільгами
Купці: 1 гільдії 18 21

2 гільдії 21 33
3 гільдії 98 92

Міщани: 617 610 83 79
УСЬОГО: 1411 1423 4192 4194 4960 5458 5104 5634

119



Ці дані свідчать про те, що за період з 1827 по 1858 роки 
кількість єврейського населення збільшилась з 2834 до 10738 осіб, 
тобто майже в 4 рази. Особливі зміни торкнулись купецтва. Якщо в 
1827 році кількість купців складала 336 осіб, то на 1858 рік вона 
зросла до 3148, тобто в 9 разів. Більш як в 3 рази зросла на цей час і 
кількість міщан. Тож не дивно, що англійський мандрівник відзначав 
у своїх спогадах про те, що євреї в Одесі складали значну частину 
неросійського населення. Деякі з них були дуже багаті й займались 
банківськими справами, багато скуповували невеликі партії товару 
у іноземних купців і перепродували у своїх крамницях7. Про те 
найбільш важливу роль єврейські торговці відігравали у справі 
зернового експорту. Це легко пояснюється тим, що Одеса за 
короткий період свого існування стала найважливішим 
Чорноморським портом. Якщо в 1845 році до Одеси прибуло 1968 
іноземних торгових суден, які привезли товару на суму 3362255 крб., 
а вивезли лише на 1024600 крб.8, то уже в 1853 році одеський порт 
прийняв 1480 суден, які привезли товару на суму 7 873 428 крб., а 
вивезли - на 27 640 259 крб.9 За розглянуті 8 років відбулося значне 
збільшення експорту товарів, причому 4/5 всієї суми становить хлібна 
продукція. Російський хліб користувався великим попитом на 
світовому ринку, а тому торгівля ним була надзвичайно вигідною. 
Тож багато дрібних торговців по дешевій ціні скуповували зерно у 
селян, які не могли самостійно його продати і привозили до Одеси, 
маючи при цьому значні прибутки. Ліберальна політика, яка 
панувала в місті, дозволяла єврейському населенню плідно 
займатись торгівлею та ремеслами. Про це свідчить і той факт, шо 
на 1844 рік 221 торговий будинок належав саме єврейським купцям10. 
Багато з торговців стали біржовими маклерами.

Неабиякий вклад у розвиток економіки міста внесли і єврейські 
ремісники. В 1857 році їх налічувалося 1 165, що складало 25% від 
загальної кількості". Найбільш поширеними були професії: кравців 
(495 осіб), шевців (94 особи), склярів (32 особи), майстрів по металу 
(111 осіб), музикантів (9 осіб), майстрів по дереву (27 осіб) тощо.

Слід зазначити, що вже з кінця 1850-х років єврейські купці 
почали відігравати ведучу роль у міжнародній торгівлі, витіснивши 
греків. Тож на 1875 рік 60% торгових домів належало саме євреям12.

Звичайно, разом із єврейською общиною розвивались і 
інститути. Цьому в значній мірі сприяли реформаторські погляди 
членів ‘Таскали” (Просвіти), які зайняли керівні позиції в общині. 
Основні ідеї 'Таскали" полягали в тому, що євреям потрібно
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відмовитись від деяких застарілих поглядів і інтегрувати в культуру 
середовища, яке їх оточує1’. Для одеських євреїв ці ідеї перетворились 
а нагальну потребу. Щоб досягти успіхів в міжнародній торгівлі 
необхідні були знання іноземних мов, перш за все французької та 
італійської; математики і бухгалтерської справи. Тому 2.10.1826 року 
діячі Таскали” звернулись до генерал-губернатора Ф .11.Палена з 
проханням відкрити єврейську школу, де викладалися як єврейські 
традиційні, так і світські предмети14. Проект був підтриманий і ця 
єврейська школа стала однією із перших в Російській імперії. 
Учбовим планом передбачалось вивчення івриту, талмуду, 
російської, німецької та французької мов, фізики, математики, 
риторики, історії, географії, цивільного права. В 1826 році в школі 
навчались 63 учні, а вже в 1827 - до 250 учнів. Понад 300 випускників 
цієї школи стали банкірами, бухгалтерами, торговцями; а біля 200 - 
стали вчителями і лікарями15.

Трохи згодом, в 1835 році запрацювала аналогічна школа для 
дівчаток, де крім вийте згаданих предметів вивчалась ще швацькі 
справи. Пізніше була побудована престижна школа - пансіон для 
дітей багатих євреїв. Її засновники -С.Пінскер, М.Фінкель, І.Г'уровіц
- члени ‘Таскали” . В 1837 році єврейські школи відвідав Микола І і 
виразив своє задоволення їх роботою. Іноді на випускних екзаменах 
був присутній генерал-губернатор М .Воронцов, який приділяв освіт і 
велику увагу16. Тож в 1852 році в Одесі працювали вже 4 єврейські 
школи, 11 приватних пансіонів, 59 училищ17.

Значні зміни відбулися і в духовному житті одеських євреїв. 
Будівля Головної синагоги, яка функціонувала в місті з 1796 року, 
вже мала зовсім непривабливий вигляд. До того ж, за традицією 
синагога не мала постійного священика, а на богослужіннях стояв 
сильний гамір.

Тож в 1841 році колишні галичани відкрили нову Бродську 
синагогу, яка перевершувала Головну в моральному і естетичному 
плані. Синагогальна реформа проходила в гострих дискусіях і 
привела до будівництва нової, вже реформованої Головної 
синагоги18.

Слід відзначити, шо ідеї ’Таскали” сприяли зменшенню 
релігійних та етнічних відмінностей між євреями та іншнм 
населенням. На культурне життя одеських євреїв в значній мірі 
впливала специфіка міста, багатонаціональний склад йото 
населення.

Належним чином в єврейській общині була організована
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медична служба. З 1837 року почала діяти єврейська лікарня на 75 
місць, яка приймала щорічно по 450 пацієнтів. Бідні євреї, в тому 
числі мешканці навколишніх сіл могли отримати в ній безкоштовну 
допомогу та ліки19.

Звертає на себе увагу і той факт, що при єврейській общині 
працювали різні благодійні товариства: взаємодопомоги, заклади 
для навчання бідних дітей та сиріт тощо. Щорічно на ці заходи 
збиралось 37 тисяч крб. сріблом.

Атмосфера свободи, яка панувала в місті, відсутність будь- 
якого національного пригнічення не лише максимально сприяли 
розвитку культури і економіки, а й дозволяли євреям приймати певну 
участь у політичний справах, що являлось винятковим явищем для 
царської Росії. Гак, в 50-ті роки 11 євреїв служили в міському 
управлінні. Генерал-губернатор М.Воронцов, а потім і генерал- 
губернатор О.Строганов вважали, що представники єврейської 
національності повинні мати можливість приймати участь у всіх 
справах міського життя20.

Тож не дивно, що з 1861 року починається масова міграція 
євреїв до Одеси, а разом з нею і нова хвиля стрімкого економічного 
піднесення єврейської общини, яка зробила великий вклад в розвиток 
торгівлі і економіки міста в цілому.
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Т. Г. Гончарук

Д ЕЯ К І А С П ЕКТИ  П О Л ЕМ ІКИ  ЩОДО О Д ЕСЬКО ГО  
ПО РТО -ФРАНКО  НА С ТО Р ІН КА Х  П РЕС И  X IX  СТ.

Полеміка щодо одеського порто-франко (1819-1859 pp.), 
найбільш яскраво відбилась на шпальтах тогочасних газеї. 
Прикладом може бути протистояння що сталося між “Коммерческой 
газетой" (їїредактором був відомий супротивник “вільної торгівлі" 
Г.Неболсін) з одного боку та “Одесским вестником" з іншого. 
Спочатку ці газети не вдавались до гострої полеміки. “Одесский 
вестник" навіть друкував статі на захист російських (московських) 
мануфактурних виробів.1 Проте вжеу 1830 році “Одесский вестник" 
надрукував першу статтю-лист на захист порто-франко.2 А 1833 року 
“дискусія" між “Одесским вестником" та 'Коммерческой г азетой" 
набула неабиякої гостроти.

Так, дописувач “Одесского вестника" під псевдонімом X X. 
відкидав звинувачення в тому, що порто-франко завдає значних 
втрат м и т н и м  зборам, оскільки в разі скасування цього режиму 
імпорт зменшився би в декілька разів, тому, на думку Х.Х., “нельзя... 
угадать, сколько будет в Одесской таможне доходов, если 
уничтожится порто-франко” . Щодо контрабанди дописувач 
і верднв. що її обсяги були значними лише до 1822 року, коли межа 
порто-франко була не зручною для охорони. Необхідність існування 
порто-франко Х.Х. пояснював тим, що негоціанти, які найбільше 
ніж в інші порти краю приїздили саме в Одесу звикли до іноземних, 
якісних товарів, а також тим що порто-франко утворювало 
транзитну торгівлю та збільшувало експорт. Головним позитивом 
порто-франко кореспондент “Одесского вестника" вважав швидке 
зростання Одеси, як міста і порту: “сей город вполне оправдал 
ожидания правительства и своим быстрым возрастанием заплатил 
за его благодеяния" ? (Дописувачі “Одесского вестника” нерідко 
зазначали позитивний вплив порто-франко і на розвиток віддалених 
від Одеси населених пунктів.).4

Головним негативом порто-франко в очах авторів “ Ком
мерческой газеты” безперечно була контрабанда. Так, Г.Неболсін
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писав, що з "величезних” обсягів товарів ввезених в Одеси її 
мешканцями насправді споживалась лише 1/5 частина. Решта, як 
натякав редактор, контрабандою відправлялася в навколишні землі. 
За Г.Н еболсіним, впровадження нової межі порто-франко не змінило 
ситуацію в цьому плані ( “с отвращением одних неудобств возникали 
новые” ), оскільки головна причина цих незручностей полягала в 
тому, що “местоположение сего города (Одеси -Т.Г.) и отношение 
оного к России всегда представляли затруднения удерживать в оном 
порто-франко... сообразно выгодам отечественной промышленно
сти” .5 Дописувач “ Коммерческой газеты" під псевдонімом Z.Z. 
вважав, що велика кількість людей відвідувала Одесу з метою 
придбати недорогі імпортні товари і вивести їх під виглядом 
‘ пасажирських речей” за межу порто-франко. Тому, як зазначав він, 
“вільний порт” став місцем паломництва поміщиків сусідніх 
українських губерній.6

Щодо останнього твердження кореспонденти “Одесского 
вестника” відповідали, що більшість людей, які відвідували Одесу 
були занадто бідними, щоб купити товару на великі суми.7 Автори 
оглядів зовнішньої торгівлі з “Одесского вестника” не забували 
вказувати, що довіз іноземних мануфактурних виробів в Одесу був 
в окремі роки досить не значним8 і продавалися ці вироби “большею 
частью внутри одесского порто-франко” .9 Одеські автори вважали 
зовсім не поганим те, шо українські поміщики могли придбати в 
Одесі недорогі іноземні вироби.10

Здивування у авторів “Одесского вестника” викликали слова 
критиків порто-франко про те, що Одеса перетворилася на 
“ закордонне” місто. А.Скальковський зазначав, шо теза про 
“іноземну” Одесу заперечувалась передусім двома фактами. По- 
перше переважанням в Одесі купецтва російського підданства. По- 
друге "російським” характером одеської торгівлі ( “баланс русских 
произведений отпускаемых за границу, всегда превышает и будет 
несравненно превышать заграничные товары к нам привозимые, 
хотя бы порто-франко было учреждено на целое столетие” )."

Дописувач “Одесского вестника” П.Симонович головним 
позитивом порто-франко називав збільшення місцевих та залучення 
іноземних капіталів.12

Порто-франко вельми дратувало захистників російського 
протекціонізму. їх непокоїло, що одеські споживачі мали “право 
вибору” купувати вітчизняні вироби чи іноземні13, а також й те, що 
на одеському ринку російські промислові вироби демонстрували
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с пою неспроможність конкурувати з іноземними. Тим більше, що їх 
одеські опоненти (наприклад М.Маркевич) вважали, що в зону 
і юрто-франко російські промисловці мали відправляти краші зразки 
своїх товарів.14

Полеміка щодо одеського порто-франко відрізнялась чіткою 
іериторіальною диференціацією інтересів її учасників, яка ними 
самими досить добре усвідомлювалась. Так, А.Скальковський 
ототожнював супротивників порто-франко з “ московськими 
фабрикантами та їх нахлібниками” .15 Анонімний одеський автор 
івердив, що мотивом наскоків “ворожої нашому краю” 
Коммерческой газеты” на порто-франко у 1833 році було 

відстоювання економічних інтересів Північної Росії та балтійської 
юргівлі та ненависть до торгівлі Чорного моря.1"

Отже захисники економічних інтересів Центральної га 
П івнічної Росії критикували порто-франко, а прибічники 
і осподарських інтересів “ Півдня" (України), виправдовували 
існування цього режиму. Проте були і виключення. Так, дописувач 
Одесского вестника” М.Сокальський аргументував своє негативне 

ставлення до порто-франко передусім тим, що воно забезпечувало 
монопольне становище на ринках англійським та французьким 
промисловим виробам, що завдавало шкода місцевому споживачеві, 
шеншувало товарообмін краю з Царством Польським іа особливо 
з Німеччиною і Австрією, стримувало розвиток промисловості в 
українських губерніях (цукрової), та сухопутну торгівлю з 
Центральною Європою.1 Отже М.Сокальский, абсолютно не 
згадуючи традиційні аргументи супротивників порто-франко, 
практично першій серед авторів X IX  ст. обгрунтовував 
недоцільність одеської "вільної гавані" виходячи виключно з 
економічних інтересів українських губерній.

Загалом полеміку щодо порто-франко навряд чи можна було 
назвати конструктивною. Представники обох сторін дискусії 
виходили з різних галузевих, територіальних, корпоративних та ін. 
інтересів. В неузгодженості цих інтересів і полягала причина спорів 
з приводу одеського порто-франко. За таких умов прихильники та 
супротивники режиму “вільної торгівлі" аж ніяк не могли 
“переконати” один одного.

Скасування одеського порто-франко, як це не дивно, не 
викликало великого числа відгуків в пресі (дехто з фритредерів 
плекав марні надії, що режим вільної торгівлі буде введено у весьому 
краї).18 В одеських автори лише зазначали, що ліквідація порто- 
франко призвела до різкого зростання цін у місті.19
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И.О .Котова

АПОЛЛОН С КА Л ЬКО ВС ЬКИ Й  1 Й О ГО  
“ О П Ы Т  СТА ТИ СТИ ЧЕСКО ГО  О П И САН И Я  

Н О ВО РО ССИ Й СКО ГО  К РА Я ’’

Науковий доробок Аполлона Олександровича Скальковського 
(1808-1898) відомий кожному дослідникові історії Південної України. 
Саул Якович Боровой, який грунтовно вивчав творчість 
А.Скальковського, вважав, що в коло його інтересів входила в 
основному Південна Україна (за тодішньою термінологією
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"Новоросія” )'. Заслуга А.Скальковського перед наукою поляки в 
гому, що він часто-густо був першовідкривачем і розпочинав 
розробку багатьох проблем у вивченні цього регіону, недарма ще у
X IX  ст. його називали “Геродотом Новоросійського краю".

Завдяки багатьом дослідникам він більш відомий як історик і 
навіть археограф2. І це при тому, що більшість його праць 
присвячено економічним, демографічним та іншим проблемам 
вивчення краю3. На нашу думку це стало через чисельність цих праць 
та їх розпорошеність у різноманітних періодичних виданнях. 
11 айвідомішою працею А.Скальковського із згаданої вище тематиці 
г двотомовий “Опыт статистического описания Новороссийского 
края” . Проте і в історії видання цього твору є нез’ясовані моменти.

Як відомо перший період дослідницької діяльності Аполлона 
Скальковського (друга половина 30-х - перша половина 40-х 
рр.ХІХсг.) був пов’язаний з вивченням історії Запорозького козацтва 
і Новоросії. Але слід зазначити, що уже в цей період він здійснював 
деякі статистичні розвідки. Першою його суто статистичною працею 
став “ Историко-статистический опыт о торговых и промышленных 
силах Одессы” (88с.), яка вийшла в Одесі у 1839р. Широкомасштабні 
статистичні дослідження Аполлон Олександрович розпочав з 
середини 40-х pp., коли виник Головний статистичний комітет 
Новоросійського краю.З 1845р. він очолив його та протягом понад 
п’ятнадцяти років один репрезентував діяльність всього комітету.

Хоча очолюваний Скальковським комітет називався 
статистичним, його дослідницька діяльність була більш широкою. 
Як слушно визначив С .Я .Боровой, в той період поняггя “статистика" 
включало в себе, крім сучасного розуміння цього терміна, також 
економіко-географічний опис з елементами історичного вивчення4.

А.Скальковський вів активну работу по накопиченню 
статистичних даних. У  Державному архіві Одеської області відклався 
цілий фонд (№3), присвячений діяльності Головног о статистичного 
комітету Новоросійського краю. Особливо багато матеріалів було 
зібрано у перші роки. На основі цих матеріалів дослідник вирішив 
написати узагальнюючий твір, присвячений статистичному опису 
Новоросійського краю, який став би своєрідним звітом про 
діяльність комітету5.

У  другій половині 40-х pp. А.Скальковський розпочав активно 
публікувати розвідки присвячені різноманітним аспектам 
майбутнього твору. У передмові до першого тому “Опыта 
статистического описания Новороссийского края” (1850) автор
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указав на цілу низку таких праць (причому в одних випадках він 
окоротив назви, а в других об’єднав кілька статей під однією назвою). 
Це такі роботи як: Некрасовцы, живущие в Бессарабии, Следы 
Литовского владычества в Новороссийском крае, Историческое 
введение в статистическое описание Бессарабской области, Одесское 
градоначальство в начале 1846г, Древнее и новое рыболовство в 
Новороссийском крае, Общественное образование 
Новороссийского и Бессарабского края в 1840гг, Ростов-на-Дону, 
Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае: 
Статистический очерк, Взгляд на хлебопашество и хлебную 
торговлю в Новороссийском крае и Бессарабии. Измаильское 
градоначальство в 1847 г. Соляная промышленность в 
Новороссийском крае (1715-1847), О смертности и долговечности в 
Новороссийском крае, Торговая промышленность в 
Новороссийском крае, Взгляд на скотоводство в Новороссийском 
крае, Коммерческое народонаселение города Одессы, Пространство 
и народонаселение Новороссийского края, “Гирлы” новый порт в 
Херсонской губернии, Луганский литейный завод, Odessa еп 1848, 
Армяне-католики в Новороссийском крае.6 До них також можно 
долучити ще кілька праць, що з'явилиись у 1850-1853рр.: Столетие 
Ростова-на-Дону, О торговле и судоходстве в Херсонском, 
Николаевском и Очаковском портах, О хлебопашестве в 
Новороссийском крае. Историческое обозрение развития 
садоводства и лесной промышленности в Новороссийском крае, О 
нынешнем состоянии садоводства в Новороссийском крае, 
Мраморный промысел в Крыму, Население Новороссийского края 
и Бессарабии в 1851г. та ін.7

Перший том “ Опыта статистического описания 
Новороссийского края” з’явився у 1850р. Він був присвячений історії 
кордонів, географії, етнографії та демографії трьох “новоросійських” 
губерній та Бессарабської області.За структурою перший том 
поділяється на два відділення, а кожне відділення, в свою чергу, на 
розділи.

Перше відділення стосується географії. В першому розділі 
висвітлюється географічне положення та розкриваються питання 
адміністративного поділу края. Другий розділ ( “ Естественное 
положение края” ) розповідає про степ, гори, ліси; штучні та природні 
системи вод, острови та півострови, плавні та піски у Південній 
Україні.

Друге відділення першого тому “Опыта” теж поділяється на
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два розділи. В першому описується етнографія краю, де автор 
намагається розповісти про територію, звички та традиції навіть 
самої малочисельної етнічної групи, які проживали на Півдні 
України. Другий розділ присвячено демографії Новоросійського 
краю. Його основу складають статистичні таблиці, де наводяться 
відомості про чисельність населення по відомствах, по 
віросповіданню, за підданством. Крім цього наводяться дані про 
кількість народжених та померлих, про кількість шлюбів, про склад 
міського населення.

До другого тому, який вийшов у 1853р., увійшла, за висловом 
А.Скальковського, господарська статистика. До неї він включив 
сільске господарство та всі галузі промисловості. Торгівля 
залишилася в цьому томі поза його увагою8. В першому розділі 
("Хозяйство по царству растительному” ) піднімаються питання 
хліборобства, садівництва, виноробства та шовківництва. 
Наступний ( “ Хозяйство по царству животных” ) присвячено 
скотарству та рибальству. У третьому розділі досліджується 
"царство ископаемых” , а саме: соляні, кам’яновугільні та мармурові 
промисли.

Важлива особливість цієї роботи полягає в тому, що всі пи і ання 
висвітлюються в історичному розрізі з залученням великої кількості 
фактичного матеріалу. Слід відзначити, що оприлюднена праця мала 
певні огріхи. Уже сучасники піддавали її критиці", не кажучи уже 
про сучасних дослідників10. У той же час слід пам'ятати, що це була 
перша праця такого роду (не дарма автор назвав її "Спробою...” ).
О. І. Дружин і на справедливо зазначила, що два томи твору 
А.Скальковського сповнені “ об’єктивними спостереженнями, 
висновками” ".

За задумом автора весь статистичний опис мав складатись з 
трьох чи чотирьох відділень або стількох же томів12, але другий том 
став останнім. С .Я .Боровой вважав, що публікація ‘ Опыта" 
припинилася через Кримську війну і висловив думку про існування 
третього та четвертого томів твору15. На цьому хотілося б 
зупинитися детальніше.

Сам Скальковський в передмові до першого тому писав, що 
третій том мав бути присвячений торгівлі та мануфактурній 
промисловості, а також розвитку науки та освіти, громадському 
піклуванню, охороні здоров’я тощо. Звідти відомо, що під час виходу 
першого тому всі глави цілого твору вже були готові у рукогіисі'4. 
Зазначимо, що А.Скальковський навіть ще до виходу першого тому
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друкував статті, що могли б увійти до третього тому,також він 
продовжував друкування таких розвідок і після виходу перших двох 
томів15. Безсумнівним доказом підготовки до видання третього тому 
є рукописи, присвячені морській та сухопутній, зовнішній та 
внутрішній торгівлі окремих регіонів та взагалі Новоросійського 
краю. Всі вони зберігаються в особостому фонді А.Скальковського 
у Державному архіві Одеської області. На деяких з них рукою 
Аполлона Олександровича зроблені помітки, які свідчать, що він 
бачив їх окремими частинами третього тому “ Опыта 
статистического описания Новороссийского края” 16. У Петербурзі 
в архіві Санкт-Петербурзької філії Інституту російської історії РАН 
зберігаються рукописи праць (Торговля, заводская, фабричная 
ремесленная промышленность в Одессе; О месте, которое занимает 
Новороссия в заграничной хлебной торговле; Документы для 
хлебной торговли Новороссийского края: Главнейшие эпохи 
хлебной торговли Новороссийского края; О торговле мясом, салом 
и другими животными веществами в Новороссии, а 
преимущественно в Одессе; Овцеводство и торговля шерстью в 
Новороссийском крае; Письма о торговле русскими изделиями в 
Одессе)'7, які за часом написання та тематично теж могли б увійти 
до тому.

Питання ж про існування четвертого тому є проблематичним. 
Дивує, що за відсутності рукопису тому ніхто з дослідників не 
піддавав критиці твердження С.Я.Борового про те ,що
А.Скальковський його готував. Згідно Борового він мав бути 
присвячений так званій “моральній статистиці” - народній освіті, 
культурі тощо1*. У зв’язку з цим виникає кілька заперечень. По- 
перше, немає ніяких вказівок автора на існування чи наміри написати 
його,крім вислова у передмові, що “весь статистичний опис буде 
складатись з трьох чи чотирьох відділень чи стількох же томів” 151. 
По-друге, Скальковський відносить “моральну статистику” до 
складових частин третього тому. По-третє, аналіз нечислених праць 
дослідника написаних по цій тематиці не дає підстав твердити, що 
він приділяв їй значної уваги. У  Державному архіві Одеської області 
зберігається рукопис лише однієї статті нарису історії одеського 
міського театру20.У Петербурзі теж є матеріали які можна було б 
умовно віднести до четвертого тому - про стан освіти,музеї 
Новоросійського краю та одеський міський театр21. У періодичних 
виданнях та окремими відбиткам** були надруковані статті 
присвячені деяким з зазначиних вище тем22. Невелика кількість як
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рукописних гак і друкованих матеріалів ще раз доводить, що автор 
не мав наміру збирати їх в окремий том. Можно лише передбачити, 
що вони, як і задумав автор, могли стати складовими частинами 
третього тому.

Отже фундаментальна праця Аполлона Олександровича 
Скальковського виявилася незавершеним проектом, йому удалось 
видрукувати лише два томи твору. Автор мав намір видати і третій 
том, підготувавши фрагменти його рукопису. Цей том, скоріше за 
все, мав стати останнім. Немає підстав твердити про наявність і 
навіть намір написання четвертого тому.

Незважаючи на таку долю твору, слід відзначити, що і 
надрукований матеріал і рукописи, що супроводжували їх не 
втрачають своєї цінності для вивчення історії Південної України і 
сьогодні.
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Ю Л.Су рай

У К РА ЇН С ЬК А  П РЕС А  1905-1914 РО К ІВ : 
Д Ж ЕРЕЛ О ЗН А ВЧ И Й  АСП ЕКТ

Деякі питання історії української преси періоду першої 
демократичної революції та післяреволюційної доби стали 
предметом дослідження вітчизняних» істориків1. Однак поки що 
відсутні праці, які б всебічно висвітлювали загальну картину
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україномовної преси Росії даного періоду. Майже не дослідженим 
являється джерелознавчий аспект цієї широкої проблеми. А між тим, 
українська періодика являється комплексом історичних джерел з 
історії українського просвітницького та національно-визвольного
руху.

Зародження і формування української преси в Російській імперії 
починається в період першої демократичної революції 1905-1907 
років. Відразу після проголошення Маніфесту 17 жовтня, за яким 
населенню було надано свободу слова, у Лубнах, на Полтавщині, 
вийшов перший номер газети "Хлібороб” . Це була перша українська 
г азета в Наддніпрянській Україні. І хоча цей друкований орган не 
став загальноукраїнською газетою, він являється важливим 
джерелом з історії національно - творчого поступу української 
інтелігенції. Відкривав газету вірш Т.Шевченка “Учітеся, брати мої” . 
На шпальтах видання дослідник знайде постанови сходів, резолюції 
селянських громад щодо аграрного питання, освіти тощо. Тут же 
друкувалися редакційні статті “ Що таке виборче право” , “ Про 
вольності громадянські” , коментувалися положення царського 
маніфесту. З газети ми дізнаємося про характер національних вимог 
полтавської інтелігенції. Про це говориться в статтях "Про 
автономію", “ Про Фінляндію" та інших. Видання “Хлібороба” було 
недовгим. На п’ятому номері, що вийшов у січні 1906 року, його 
було заборонено, а спроби видавця В.Шемета відновити часопис 
під назвою “Хліборобська справа” успіху не мали.

Наступним цінним для дослідників виданням являється 
тижневик “Рідний край” , що побачив світ 24 грудня 1905 року у 
Полтаві.Його видавцем був Г.Маркевич, а відповідальним 
редактором М.Дмитрієв та Г.Коваленко. З 20 жовтня 1907 року його 
видання переноситься до Києва під редагуванням О.П.Косач (Олени 
Пчілки). На сторінках газети систематично друкувалися статті, 
присвячені національно-культурним питанням, зокрема під 
рубриками "Що діється в Україні, також в Галичині й на Буковині", 
“Що діється вцілій Росії” , “Дописи ...” таін. Прагнучи консолідувати 
націю, редакція зверталася до всіх українців, яких доля розкидала 
по Сибіру, Туркестану, Далекому Сходу із закликом вести "боротьбу 
за свою народність” 2. Велике значення “ Рідний край” приділяв 
популяризації художньої літератури, в першу чергу, української, 
друкував статті з проблем науки, політики, економіки.

Першою всеукраїнською газетою на території Російської 
держави, своєрідним флагманом української преси була газета
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"Громадська думка". Її дослідженню варто приділити особливу 
увагу, оскільки це унікальне джерело із історії України початку X X
ст.

Перший номер “Громадської думки" вийшов 31 грудня 1905 
року. Видавцем і редактором газети був відомий журналіст ,і 
громадський діяч Володимир Леонтович. Колектив співробітників 
газети ввібрав у себе літераторів та вчених України. В оголошеному 
редакцією списку значаться письменники В .Винниченко, 
Б.Грінченко, І.Франко, М.Коцюбинський, П.Мирний та інші, а 
також професори М.Грушевський, В.Антонович, А.Кримський. 
Перелік цих імен свідчить, що "Громадська думка" являлась не 
просто періодичним виданням, а визначним центром концентрації 
передової української думки, місцем консолідації суспільно- 
політичних і наукових сил українського народу. В підзаголовку 
вказувалося, що “Громадська думка" - це щоденна політична, 
економічна і літературна газета.

Найхарактернішими рубриками газети були: “ По Україні” , По 
Росії” . У  Києві” , “За кордоном” , “Дописи” , “Телеграми” та інші.

По суті це перший український часопис нової доби, одне із 
джерел, з якого сучасники можуть черпати цікаву і різнобічну 
інформацію з українського життя на початку нашого століття.

“Справдилося! Давно сподіваний час настав ... Вперше сьогодні 
ми прилюдно виступаємо з своїм словом, вперше сьогодні 
піднімаємо і свій голос в оборону потреб і прав українського народу 
його рідною мовою” , такими словами передовиці відкривався 
перший номер “ Громадської думки".

В статті Михайла Сергійовича Грушевського “Дорогою 
Віків", опублікованій в цьому номері, був зроблений короткий огляд 
політичної історії України X V II-X IX  століть і зазначено, що “тепер 
ідеали свої шукаємо не в минувшині , а в будуччині". Стаття звала 
всі культурницькі сили активізуватися на благо нової України3.

Газета “ Громадська думка” вмістила в себе ряд статей 
видатного українського історика, які ніколи не перевидаватися, і 
тому являється значним історіографічним джерелом для дослідника. 
Варто в першу чергу назвати етапі М. Гру шевського в №1,6,23 та 
ін. Так, в статті “Українськікафедри” , опублікованій 4 лютого 1906 
року, М.Грушевський виступив з підтримкою студентїв-українців 
Одеського університету, які зажадали відкриття “ кількох кафедр з 
українознавства з тим, щоб виклади тих предметів відбувалися на 
українській мові4.
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Однак слід зазнати, що газета не замикалася у виключно 
українських проблемах. Вона мала спеціальну рубрику “ З 
російського життя” , де вміщувались матеріали, в яких висвітлю
валось політичне і культурне життя російського народу. Значна 
частина публікацій була присвячена єврейському питанню. В цих 
публікаціях рішуче засуджувались прояви антисемитизму на Україні. 
(Див. №11, 23,41,99,106 та ін.)

Українська газета приділяла велику увагу політичному життю 
па Україні і в Росії. Вона є джерелом відомостей про діяльність 
різноманітних політичних партій і рухів. Надзвичайно цікавий 
матеріал був опублікований “ Громадською думкою' 14 травня 1906 
року під заголовком “Дещо про наші партії” . В ньому зроблено ан 
ліз діяльності українських політичних партій: УД РП  (украї 
ської демократично-радикальної партії), УСДРП (української соціал-де 
ократичної партії) та УНГІ (української народної партії). Газета 
найомить нас з програмними цілями цих партій, основними напрямками 
х діяльності5.!'"Газета являється цінним джерелом з історії виборі 
до Державної Думи. З березня 1906 року “ Громадська думка" 

систематично друкує матеріали, присвячені цьому питанню. Редакція 
ввела тимчасову рубрику "Як у нас вибирають", під якою 
публікували статті, замітки про виборчу кампанію, давала 
рекомендації вибрати до Думи свідомих українців, якими на селі були 
переважно вчителі, а в місті письменники, літератори, журналісти. 
Гак, В Києві пропонувалося обрати Б.Г’рінченка, ІЛучицького, 
Є.Чикаленка та ін.*’ Після проведення виборів газета друкує 
аналітичні статті “Що дали вибори” , повідомлення про створення 
Української парламентської групи в Державній Думі, яку очолив 
адвокат із Чернігова І.Шраг. На думку редакції, українські посли 
(депутати) мають виступати одностайно в національному питанні, 
незважаючи на партійні протиріччя7. Після розгону Думи газета 
висловила співчуття селянам, які покладали на парламент значні 
надії.8

Багато уваги приділялося культурному життю на Україні в цей 
період. З шпальт газети ми дізнаємося про проведення концерту, 
присвяченому пам’яті Т.Г.Шевченка в Києві (№69), про народні 
концерти в містах України (№77), про діяльність церковно- 
історично- археологічного товариства на Поділлі (№82) та ін.

Газета “ Громадська думка" є цінним джерелом до вивчення 
історії української преси періоду першої революції в Росії. По 
матеріалам газети можна простежити виникнення українських
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періодичних видань, а саме: “ Світова Зірниця” (Могилів- 
Подільський), “Добра порада” (Катеринослав). “Народна справа”
- "Вісті"(Одеса), “Слобожанщина” (Харків), "Боротьба” (Київ) та 
інші.

“ Громадська думка" не лише давала інформацію про ці газети, 
а й активно підтримувала їх видання. Так, з березня 1906 року газета 
з обуренням писала про закриття в Одесі української газети 
“Народна справа", але тут же сповіщала, що замість неї виходитиме 
тижневик “ Вісті” під редакцією пані Шелухіної. "Українське діло в 
Одесі шириться” , - констатувала газета.

Разом з тим "Громадська думка” гостро критикувала ті газети, 
які боролися з відродженням української культури з відкритих 
шовіністичних позицій. 22 липня 1906 р. в газеті була опублікована 
стаття Бориса Грінченка “ Народні вчителі та українська школа", в 
якій говорилось: “ Такі газети, як “ Киевлянин", “ Московские 
ведомости” , “Новое время" та їх прихильники говорять, що весь 
цей рух є ніщо інше, як результат пропаганди “сепаратистів” , 
“українофілів” , а то й польської інтриги. Але з такими газетами ніхто 
не розмовляє, тому і я нічого не буду тут казати про їх поліцейські 
досліди", - резюмує автор.1'

Поважаючи традиції українського народу, його християнські 
почуття, “Громадська думка” відзначила день Пасхи спеціальним 
поздоровленням народу. 2 квітня 1906 року номер газети вийшов 
під великим заголовком: “ Христос Воскрес!” ‘‘Вперше нам 
доводиться вітати тебе, дорогий читачу, -писала газета, - в сей і 
великий день нашим рідним словом, вперше за довгі-предовгі часи 
життя українського народу! Хотілося б, що се перше привітання було 
справжнім вітанням радості і щастя” . В цей день газета вийшла на 
шести сторінках замість чотирьох.10

Влітку 1906 року український часопис друкував матеріали з 
одеського життя, в тому числі з історії одеського університету. В 
номері від 9 червня дослідник знайде “Заяву Одеської української 
громади в справі українських кафедр в університеті” . Редакція 
нагадувала читачам, що ще 8 жовтня 1905 року студенти Одеського 
університету прийняли пропозицію української студентської 
громади про створення в університеті 4-х українських кафедр, а саме: 
історії України, історії українського права, української мови та 
історії українського письменства, а також, щоб ці науки викладалися 
українською мовою. Як видно із опублікованої заяви, її підписали 
89 чоловік.11 Для дослідника історії Одещини даного періоду інтерес
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можуть мати матеріали “Громадської думки” , опубліковані в №23, 
50. 55, 131, 159 та ін.

З 26 липня 1906 року (№171) видавцем газети “ Громадська 
думка” стає Євген Чикаленко. Незважаючи на переслідування збоку 
царського уряду, газета продовжує розвивати демократичні традиції 
українською народу, стояти на сторожі його національних інтересів. 
Як відомо із листа Б.Гринченка В Гнатюку від 21 березня 1906 року 
вже за перші неповні три місяці друкування проти ''Громадської 
думки” було одинадцять судових справ.1218 серпня 1906 року вийшов 
останній номер газети. Вона була закрита київським губернатором, 
як газета шкідливого для влади напряму.

Серед регіональної української преси яка має джерелознавчу 
цінність заслуговує на увагу одеська періодика. Так, 8 січня 1906 
року в Одесі вийшов перший і єдиний номер газети “Народна 
справа” . Як свідчить підзаголовок, це була політична, наукова і 
літературна газета. Редагував видання один із керівників одеської 
“ Просвіти” , лікар за фахом, 1.Луценко. З цього часопису ми 
дізнаємося про перше українське віче в Одесі, ознайомимося з 
доповіддю, яку виголосив на ньому відомий діяч “ Просвіти' 
Д.Шелухін. В редакційній статті "Народної справи" зазначалося, 
що вона буде кликати до єдності та до національного життя зрушені 
та зпольщені частки інтелігентної української громади” ’1.5 лютого
1906 року на зміну “ Народній справі” почала видаватися газета 
"В істи” під редакцією Л.Шелухіної. З передової статті газети 
окреслюється політичне кредо української інтелігенції в Одесі: “ми 
стоїмо за однакові і рівні права всіх народів Росії на їх національно- 
культурне і політичне життя: за найширшу і найбільшу освіту кожної 
людини на її національному грунті; за розбудження творчих сил 
народу і його самодіяльність; за децентралізацію і право в крайовому 
і місцевому житті...” 14 Викликають інтерес статті “ Про Державну 
Думу” , “Марксизмі націоналізм” , “Товариство “Просвіта" та інші.15 
Останній здвоєний четвертий-п'ятий номер був присвячений 45-й 
річниці з дня смерті Т.Г.Шевченка.

Серед інших місцевих українських газет слід назвати тижневик 
“Запоріжжя” , що вийшов 2.3 лютого в Катеринославі за редакцією 
відомого історика Д.Яворницького. Газета привертає увагу 
цікавими статтями "Як  вільних українських козаків зроблено 
кріпаками", “ Чи брати участь у виборах” , “ Наші завдання". 
Редактор не побоявся вмістити в газету заборонений вірш 
Т.Г'.Шевченка “ Розкрита могила” , за що газета і була заборонена.
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Про це дала повідомлення всеукраїнська “Громадська думка” 16.
15 вересня 1906 року замість “ Громадської думки” у Києві 

починає видаватися газета “Рада” . її видавцем був Є.Чикаленко, а 
редактором М.ГІавловський. З газетою тісно співробітничали 
С.Єфремов, В .Степаненко, С .Петлюра, Б.Грінченко та інші. 
С.Петлюра був деякий час секретарем “Ради” . Але після обрання 
його редактором соціал-демократичного тижневика “Слово” , з яким 
“ Рада” нерідко полемізувала, С.Петлюра залишив редакцію “Ради” .

Для більш повного уявлення про стан української преси цікаво 
ознайомитись із таким джерелом, як праці С.Петлюри, одного із 
провідних українських журналістів цього періоду. Його роботи 
“Критика чи деморалізація” , “ Про переоцінку” , “До практичних 
завдань українства” та деякі інші вміщують серйозний аналіз 
української періодики. Він зокрема рекомендував журналістам, 
літераторам звертати увагу на те “щоб їх статті справді приносили 
користь читачеві, сприяючи його розвиткові, розширюючи га 
поглиблюючи його світогляд, збуджуючи його думку та вводячи 
його в круг все нових думок, все нових ідейних, громадських і 
наукових інтересів” 17. Аналіз становищу української преси був 
зроблений також співробітником “ Ради” С.Єфремовим. 
Підкреслюючи виключне значення преси для розвитку 
національного руху, він писав, що “наприкінці першого десятиліття 
X X  ст. з усіх здобутків українства революційної доби залишилась 
була сама преса” 18. Це зауваження має ще більше стимулювати 
дослідників до вивчення джерелознавчих аспектів української 
періодики, не ігноруючи при цьому вивчення ролі преси як суб’єкта 
культурно-історичного процесу.

З осені 1906 року газета “ Рада" стає провідною газетою в 
Україні. Українська інтелігенція називала її своїм “національним 
університетом” 19. На сторінках газети публікувались вимоги 
студентів Київського університету про обов'язкове введення у 
навчальний процес української мови. Під рубрикою “Листи до 
редакції” була надрукована заява учнів київської гімназії з 
підтримкою вільного розвитку української мови20. Значну 
джерелознавчу цінність мають публікації С.Єфремова. В них дається 
аналіз діяльності політичних партій в Україні. (Див. “Рада", 1907, 
.No 10), розглядаються причини та умови розвитку національного руху 
(№53,265 та ін.), обговорювались проблеми розвитку української 
культури. Газета віддала шану видатному літератору Б.Грінченку, 
відгукнувшись на його смерть в 1910 р. серією матеріалів,21 а пізніше
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стала друкувати різноманітні матеріали на вшанування пам’яті 
Т.Шевченка.

Слід зазначити, що "Рада” як і “Громадська думка” постійно 
працювала під поліцейським наглядом. Серед найпоширеніших 
санкцій С.Єфремов називав "заборону продажу, грошові кари, судові 
процеси, навіть репресії проти читачів та передплатників і т. ін."* В 
січні 1907 р. в редакції “Ради” був обшук, під час якого знайшли 
заборонену літературу, антиурядові оригінали статей, підготовлених 
до друку. За звинуваченням у “державних злочинах” заарештували 
С.Єфремова та В.Винниченка, які за великі грошові суми у заклад 
були звільнені з тюрми23.

З 1911 року, коли в Росії активізувалася боротьба з 
"мазепинством” , “ Рада" публікує ряд статей, в яких розвінчується 
антиукраїнська кампанія в пресі. Матеріали на захист української 
мови, культури постійно з’являються на шпальтах газети в 1912-1914 
роках. Серед матеріалів часто зустрічаються конкретні ф а к т  
переслідування української культури, дається політична оцінка цим 
фактам, піддається критиці російський шовінізм тощо’1. Ллє з 
початком першої світової війни російський уряд заводить військову 
цензуру і забороняє українську періодичну пресу. Вже на другий день 
війни був припинений випуск єдиної щоденної на Наддніпрянській 
Україні газети “ Рада” . Коментуючи пізніше факт заборони 
української преси, В.Винниченко зазначав, що “до неї приложено 
було заборону раніше, ніж до німецької мови” 25.

Таким чином, більшість українських газет цього періоду 
існували недовго, видавалися обмеженими тиражами. Однак їхня 
джерелознавча цінність безперечна. їх вивчення дозволяє визначи ги 
внесок періодики у розвиток української культури, політ ичної думки, 
національної самосвідомості. Введення цього комплексу джерел в 
науковий обіг дозволить краще відтворити процес громадсько- 
політичного життя в Україні, шляхи формування і консолідації 
української нації.
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А.І.Мисечко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГА РОЗВИТОК КОБЗАРСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НА ПОЧ. XX СТ.

З початком X X  ст. українська громадськість посилила вимоги 
щодо відміни заборони на українське друковане слово, постановку 
українських п'єс, переслідування народних кобзарів та лірників. 
Яскравим свідченням таких вимог стали Всеросійські археологічні 
з’їзди науковців, які відбувалися в українських губерніях.

Саме після X II Археологічного з’їзду в Харкові у 1902 p., на 
якому вчені гостро виступили проти утисків української мови, і 
заборони на виступи кобзарів. Міністр Внутрішніх справ Плеве 
видав наказ, щоб адміністрація на місцях не забороняла українським 
кобзарям виступати у містах і селах1.

Українські дослідники кобзарського мистецтва поглиблено 
працювали над дослідженнями народних дум і пісень. Так. 
наприклад, у 1903 р. Д.Сигаревич запросив до Одеси на виступ 
відомого кобзаря з Чернігівщини Терентія Пархоменка. В “народній
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аудиторії” по вул. Староиортофранківській виступав народний 
кобзар. Ось як про це згадує А.Синявський у статті про 
Дм.Сигаревича (з нагоди п’ятнадцятиріччя його смерті 2/Vi 1-1868 
р. - 23/111-1914 p.): “ ... кобзар Терешко Пархоменко захоплював 
проникливою чулістю, сердечністю, м'яким, ніжним ліризмом 
виконання. Його спів “Морозенка” , думи, яка була і улюбленою 
думою Сигаревича, захоплював аудиторію свою і чужу, чому 
сприяла також сама постать гарного з себе, хоч сліпого, ще 
нестарого, делікатного й лагідного в рухах, в розмові Пархоменка. 
Вступне слово до цих історичних виступів пархоменка в Одесі - про 
українські думи і про самого Пархоменка, виголошував Сигаревич. 
Це вступне слово - яскраве, сильне, талановите, ще більше в 
інтернаціональній Одесі сприяло популяризації української 
народньої творчості та її представників - українських кобзарів.2

В Катеринославі Д.Яворницький часто запрошував кобзарів 
виступати у музеї ім. О.Поля серед українських старожитностей, 
якими опікувався сам дослідник, часто супроводжуючи їх народні 
думи історичним та етнографічним коментарем, який був 
справжньою лекцією для слухачів. Яскравими залишив враження 
Д.Дорошенко про цікаві виступи Д.Яворницького про кобзарів, 
козаків, народні звичаї на фоні козацької старовини в музеї: “ Коли 
ви входили до музею, вас огортала якась романтична атмосфера, на 
вас дивилися запорожські гармати, малюнки козака “Мамая” (в музеї' 
були цілі десятки тих Мамаїв), колекція козацьких шабель. мушкетів, 
і цікаво було слухати в тій обстановці оповідання Діда 
(Д.Яворницького), який був знаменитим оповідачем.5

З початком діяльності товариства “ Просвіта" в Катеринославі, 
кобзарі часто виступали і на просвітянських заходах у місті та по 
цілій губернії: Д.Яворницький часто виступав як лектор від 
“Просвіти" у супроводі кобзарів. Наприклад: на початку 1908 р. 
Д.Яворницький прочитав реферат на зібранні “Просвіти’' “ Про 
кобзу і кобзарство на Вкраїні” 4. Д.Дорошенко згадував, що на 
концертах “ Просвіти " виступали кобзарі С.Пасюга, П.Гащенко,
1.Кучеренко.5 Вони його любили і шанували. У своїх листах часто 
називали Татом. Цікавим і промовистим з цього приводу є лист 
кобзаря І.Й .Кучугури-Кучеренка до Д.Яворницького 
“ Високошановний наш професоре! Складаю я найщиріші прохання 
до Вас з товаришами кобзарями. Будь ласка, допоможіть нам своїм 
умінням прочитати лекцію про кобзарів у городі Кременчуці на 
Полтавщині... Кобзарі мають бути такі - Кожушко, Пастога,
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Древченко, Гащенко, лірник Богуненко і троїста музика. ...То 
прохаю Вас, пане професоре, “батька кобзарського” , допоможіть 
своїм дітям... Дозвіл на вечір нібито поліцмейстер обіцяє дати. 
Одночасно листи розсилаю всім товаришам. Може, Кожушк 
там у Вас, або Пасюга, го передайте їм це. З пошаною до Вас, з 
низьким уклоном і шлю привітання Іван Кучугура-Кучеренко 
/’ 3 початком століття свої дослідження над кобзарським мистец
вом розпочав відомий художник і фольклорист Опанас Слас 
іон (1855-1933), родом з м.Бердянська. Він записав на фоногр 
ми сліпого лірника Івана Скубі

та інших кобзарів. О.Сластіон і сам артистично викон 
вав народні думи. Його записи використав відомий етнограф Ф.Коле 
са і помістив їх у “ Матеріалах до української етнології” в 13-
4 томах, які вийш

друком в 1913 р.7
Переймаючись проблемою втрати народних дум і пісень, Леся 

Українка разом зі своїм чоловіком - відомим фольклористом та 
етнографом Климентом Квіткою, відпочиваючи у Криму в Ялті у 
1907 році здійснила спробу запису на фонографі відомого кобзаря 
Гната Гончаренка. В одному зі своїх листів до Філарета Колесси 
вона з болем писала: “ ... спішитися т р е б а , кобзарські мелодії дум 
скоріше гинуть..., кожен рік, кожен день навіть може завдати 
невіджалувану страту, коли який старий кобзар сховає з собою в 
могилі нікому не передані співи. Очевидячки, дума кобзарська, сей 
оригінальний витвір нашого народного генія, що не має собі 
паралелі нігдена всім світі, вмирає. Невже ж він умре без порят унку, 
без пам'ятника навіть?” 8! такий пам’ятник нашим історичним 
думкам та пісням робила Леся Українка, котра черпала з них 
натхнення до своїх безсмертних творів, наполегливо записуючи 
кобзарів. І, таким чином на одному із валиків залишила і для нас 
свій голос, випробовуючи запис. Цей голос, разом із думами 
записаними нею дійшов і до нас, майже через століття.

Кобзарів запрошували виступати до Миколаєва. Ось як про ці 
заходи сповіщав часопис “Рідний край” : “ На початку грудня 1906 
року до Миколаєва приїздив кобзар Терешко Пархоменко, який 
співав в усіх учбових закладах Миколаєва. А М Аркас організував 
виступи українського хору в залі міського зібрання.4 Цікаво 
зазначити, шо подібні заходи відбувалися ще до створення 
товариства “Просвіта” у Миколаєві, якебуло зареєстроване в березні
1907 р. на Шевченківське свято. На зібраннях цього товариства часто
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виступали кобзарі. Так, кобзар Михайло Шевченко наприкінці 
серпня 1908 р. на вечорі Миколаївської “ Просвіти” мав неабиякий 
успіх.10

Багато уваги народним думам і пісням, кобзарському мисі ецтву 
приділяли одеські просвітяни. Часто на різних заходах "Просвіти" 
виступали кобзарі. Так, на вечорі присвяченому Т.Шевченку, 
організованому одеською “ Просвітою' в міській народній аудиторії 
в березні 1906 p., після промови Д.Сигаревича “Значення Шевченка 
для України” , поряд з відомими одеськими акторами і співаками 
виступав кобзар М.Домонтович, він також виступав і в театрі 
“Уніон” ."  Низка рефератів читаних у “ Просвіті" була присвячена 
кобзарям. Так, лише у 1907 р. з подібними реферегами виступили: З 
лютого - С.Шелухин ~ “ Народні пісні українські” , 2(лютого - 
Д.Сигаревич - “ Народні думи пісні” (До співів кобзаря 
Т.Пархоменка), 15 грудня - С.Андрієвській - “ Кобзар Остап 
Вересай” .12

Носіїв народного музичного мистецтва популяризували 
дослідники, намагаючись зберегти цю традицію. Про них читалися 
реферати, писалися статті і замітки. Писали про кобзарів і народні 
думи, їх запрошували на концерти до народних аудиторій, в театри, 
на різноманітні заходи, які влаштовували “Просвіти", або інші 
установи. Кобзарів намагалися записати на фонограму, щоб 
зберегти “ живий голос” , чудове виконання неперевершених 
виконавців народних дум і пісень.

Особливо клопоталися долею народних талантив і зберігачів 
музичного фольклору та історичних пісень, діячі “ Просвіт” . Вони 
намагалися їм надавати всі найкращі можливості для виступів, 
підтримували матеріально, як це робив Д.Яворницький у 
Катеринославі, або Д.Сигаревич в Одесі, чи М.Аркас в Миколаєві. 
Поступово кобзарське мистецтво на початку X X  ст. починає 
переходити з сільських майданів та міських ринків на професійну 
сцену, в різні культурно-освітні заклади. їх виконанням 
захоплювалась молодь, а вони несли до неї українську музичну 
культуру, історію, духовність.

Поступово кращі майстри народного музичного мистецтва 
ставали досить популярними. їх портрети друкували місцеві газети 
га журнали, особливо україномовні, які були дозволені після 17 
жовтня 1905 року.

Так, наприклад,катеринославський часопис “Дніпрові Хвилі” , 
який видавали місцеві просвітяни, у 1912 році помістив матеріал про
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кобзарів і фото відомих виконавців, на якому були Степан Пасюга, 
Іван Кучеренко, Павло Гащенко, Григорій Кожушко.'3

Саме ці кобзарі в 1912 році звернулися до Московського 
Імператорського Археологічного товариства з проханням сприяти 
отриманню дозволу на вільний виступ кобзарям. Адже адміністрація 
на місцях чинила різні перешкоди у виступах кобзарям, вбачаючи у 
їх співі розповсюдження “сепаратизму" та “мазепинства". Граф 
Уваров, голова Московського товариства, особисто повідомив, що 
від імені товариства було повідомлено катеринославського генерал- 
губернатора, про дозвівл Міністерства Внутрішніх Справ на виступи 
кобзарів та лірників. А також було висловлено прохання, щоб поліція 
не чинила ніяких перешкод у виступах кобзарів, які збирали чимало 
народу.14

Своїм мистецтвом вони будили народну свідомість у великих 
містах і віддалених селах, несучи в народ історичну правду і високе 
мистецтво. Саме за революційних умов і за сприянням просвітян, 
кобзарське мистецтво на поч. X X  ст. піднялося на якісно новий 
рівень і порівнялося з професійним музичним мистецтвом. Адже на 
поч. X X  ст. закладалися підвалини того кобзарського руху, який 
розрісся у 20-х роках, в роки “українізації". Сьогодні ми знову 
помічаємо процес відродження і піднесення кобзарського мистецтва 
і на Півдні України.

Яскравим свідченням цього процесу є той факт, що головний 
диригент оркестру Одеської державної філармонії Хобарт Ерл 
включив до репертуару своїх концертів і соло на бандурі для 
оркестру.

Таким чином, кобзарське мистецтво, про яке так дбали визначні 
діячі української культури процвітає, представляючи по світах нашу 
національну культуру.
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О.М. Гайдай

МИКОЛАЇВСЬКЕ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО “ПРОСВІТА” 
В БОРОТЬБІ ЗА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ Н А 

ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

В період 1900-1911 pp. помічається пожвавлення культурно- 
освітньої роботи на Україні. Серед політичних ї соціально
економічних проблем, які ставилися на порядок денний, питання
народної освіти були одними з центральних.

Після 1905 року в Україні почалося деяке поліпшення умов для 
боротьби за українську освіту й шкільництво. За прикладом 
Галичини на підросійській Україні почали створюватися освітні 
товариства, які називалися “ Просвітами” . Перша “ Просвіта” була 
заснована ще в Одесі наприкінці 1905 року. Незабаром “ Просвіти” 
було відкрито по таких містах як Катеринослав, Житомир, 
Кам'янець, Київ, Миколаїв, Чернігів, Катеринодар, Мелітополь. 
Грубешев та ін. У  Полтаві й Харкові уряд не дозволив організацію 
“Просвіти” .

Що ж це були за установи, яка їх мета і які їх сподівання? Мету 
товариства “ Просвіта", на прикладі Миколаєва найкраще 
пояснюють перші два параграфи її статуту: “ 1. Товариство має на 
меті допомогти розвоєві української культури і першим чином 
просвіти українського народу його рідною мовою, працюючі у 
м.Миколаєві. 2. Для цього Товариство має: а) видавати книжки, 
журнали, часописи, і т.п. українською мовою; б) заводити свої 
книгозбірні, музеї, читальні, книгарні; в) споряжати публічні лекції 
і відчити, загальнопросвітні курси, спектаклі, літературно-музичні 
вечори, концерти; г) заводити стипендії, школи, захистки для дітей 
і дорослих, бюро праці і т.п. просвітки й добродійні заклади; д) 
сповіщати конкурси й премії за найкращі твори письменства, 
умілості, та штуки” 1.

Згідно статуту товариства “Просвіта” його членами могли бути
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повнолітні особи обох статей, окрім тих які не мають права належати 
до товариства на підставі загальних законів2. Рідні школа, книжка, 
театр, пісня, мова - це ті головні підвалини, які навчають людей з 
повагою відноситись до своєї національності, до свого рідного краю.

Розвоєм саме цих напрямків і займалася “ Просвіта” . Завдання 
було не з легких, через те. що після 1783 року, коли заведено було 
кріпацтво, українські школи майже на протязі 5-10 років зникли. 
Школи з чужою викладовою мовою дали негативні наслідки . На 
початку X X  століття на Україні: Правобочній (Київська, Волинська, 
Подільська губ.): Лівобочної (Харківська. Полтавська, Чернігівська 
чуб.); степової (Херсонська, Таврійська, Катеринославська губ.), 
нараховувалось ледве 19% грамотних.3

В порівнянні з російським населенням українське виявилось 
менш освіченим. А між тим, колись, територію України покривала 
густа сітка шкіл, з якою стан шкільництва на початку X X  ст. не можна 
порівнювати.4 Розглядаючи спустошливі наслідки указів 1876-1881 
років та викликане ними поліційне переслідування, не слід забувати, 
що нарівні з адміністративними заходами існував ще один фактор, 
можливо не менш потужний, який стримував розповсюдження 
української освіти серед освічених прошарків, була повна відсутність 
україномовної чи бодай прихильно настроєної до української мови 
буржуазії. Більшість істориків у своїх працях згадували чотири таких 
родини: Симиреннїв, Леонтовичів, Аркасів, Чикаленків, але всі вони
- крапля в морі.5 Точних статистичних даних про мову щоденного 
спілкування в різних населених пунктах України не існує з огляду 
на саму природу явища. Тільки випадково розкидані згадки у 
художніх творах, спогадах, листах дозволяють зробити висновок, 
що у великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків і в більших 
промислових центрах Донбасу, та у найважливіших портах 
переважала мова російська, або суміш російської з українською. І 
тільки по невеликих містах, таких як Полтава, Вінниця, Кам янець- 
Подільський, Чернігів можна було ще почути українську мову.

"Рідна школа - то найсильніше джерело вивчення й консервації 
своєї рідної мови взагалі, а літературної зокрема” , - так писав 
видатний мовознавець, професор 1 .Огієнко у 1936 році.6 А  на початку
X X  століття саме за рідну школу боролись “ Просвіти” . Члени 
“ Просвіти” розуміли, що без добре виробленої рідної мови немає 
всенародної свідомості, без такої свідомості немає нації, а без 
свідомої нації - немає державності, як найвищої громадської 
організації. Тому відомий український діяч, голова Миколаївської
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“ Просвіти" М.М.Аркас власним коштом відкрив у своєму родовому 
маєтку Богданівні початкову школу з українською мовою навчання.7 
Діти вивчали письмо, читання, математику, українську історію та 
літературу. Школу відвідували навіть батьки учнів. Поступово вона 
ставала своєрідним зібранням.8 Натхненний результатами навчання 
й, відчуваючи брак літератури з історії рідного краю, яка була б 
написана простою, зрозумілою для народу мовою, М.М.Аркас 
написав “ Історію України-Руси, яка розійшлась семитисячним 
тиражем за три місяця” .9

Велику просвітницьку роль у роботі Миколаївського 
товариства відігравали книгарня та читальня. В обов’язки цього 
відділу входило листування з усіма Українськими книгарнями, 
виписування книжок для продажу, давати кожні три місяці 
справоздання Раді.10 Читальня працювала кожен день від п’ятої до 
восьмої години вечора.11 Керівником книгарні був П.О.Андріященко, 
писарем виділу- П.З.Приходько.12 3 практичних міркувань книгарня 
й книгозбірня були об'єднані та нараховували чотири основні 
відділи: науковий, белетристики, поезії та драматичних творів. В 
науковому відділі знаходились такі твори, як “Словарь Русько- 
Галицький" Уманця (М.Комарова з Одеси), '‘Граматика української 
мови” Залозного, “Українська граматика” Шерстюка. Тимченка, 
Грінченка, “Українськашкола" Невадовського, Білоусенка “ Вінок” , 
“Читанка” Хуторного, “ Історія боротьби” , Дрепера, “ Іван Сірко” 
-Д.Яворницького. “ Рай і поступ” - М.Драгоманова, Запорожські 
вільності - Комаря (М.Комарова) та інші.15 У  белетристичному 
відділі були оповідання М .Грушевського, М.Лужицького,, 
П.Мирного, Б.Грінченка, М .Коцюбинського, ГІ.Куліша,
В.Винниченка, М.Старицького та ін.14У відділі поезіі переважно були 
твори Т.Ш евченка, М.Старицького, Лесі Українки, а у 
драматичному - М.Кропивницького, Б.Грінченка, І.'І’обілевича,
В.Винниченко, Г.Ібсена, А.Кащенко, Володського.15

Наявність такої літератури відповідала головній меті 
“Просвіти” , яка в свою чергу чітко поставила завдання перед 
книгарнею. Наказ Ради Українського Товариства “ Просвіта" 
сполученим відділам книгарні й книгозбірні є яскравим тому 
прикладом: “№1 Книгарня та книгозбірня, маючи головною своєю 
метою розповсюдження національної свідомості, задля поширення 
своєї діяльності і побільшення сил працюючих на спільний відділ 
під догляд одного голови, підлягаючи усім постановам відділу, але 
маючи на увазі і ті постанови, які окремо існували задля кожного
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відділу. №2 Голова сполучених відділів повинен пильно стежити за 
кожним рухом діяльності книгарні, гаряче обстоювати кожні 
питання відділу і по змозі з'ясовувати ті непорозуміння, які можуть 
виникати поміж членами виділу. №3 Відділ з поміж своїх членів задля 
допомоги голові, може обрати писарів книгарні та книгозбірні котрі 
б окремо вели всі рахунки і справоздання, як по Книгарні, так і по 
книгозбірні. №4 Головою відділу повинен призначитись щоденний 
розпис чергових членів, котрі б стежили за розпорядками 
належачими до обов’язків відділу. №5 Кожний з чергових членів на 
своїй черзі повинен стежити за кожною дрібницею в інтересах 
відділу, все коротенько вписуючи в чергову книжку за своїм 
підписом. №6 В прибутковій книжці повинно вписувати повністю 
назвисько книжки і їх авторів, число примірників, число листовних 
карток, проставляти ціну... №7 Коли ж черговий член, по яким- 
небудь причинам не може вступити в свою чергу, то повинен про це 
заздалегідь сповістити, а хоч писаря відділу котрий зміг би 
прилучити на його чергу другого чергового. №8 Книжки видаються 
як членам Товариства так і стороннім. Кожна видана на руки книжка 
повинна бути у подробиці записана черговим членом в особливому 
для того алфавіті книгу і видаватись повинна не більш на два тижні, 
по скінченню яких повинна бути безпременно повернута, а в 
поповнений строк, ще на два тижні 20 жовтня 1907 р. ”16

Сприяючи розвитку української освіти, товариство “ Просвіта" 
у Миколаєві мала активні стосунки з іншими освітніми і 
іромадськими закладами, вела постійне листування з “ Просвітами" 
інших міст. Українська книгарня редакції журналу “ Киевская 
старина” надсилала Миколаївській “Просвіті” книжки в кредит.17 
У  свою чергу із Миколаєва книги відправлялись до С.-Петербурга, 
Баку. Одеси. Полтави, Катеринослава та інших міст.

Видавництво “Український учитель” у Полтаві, надсилаючи 
свої книги до м.Миколаєва, прохало подбати про те, щоб якомога 
скоріш пустити їх на село, тому що вони видані виключно для того 
щоб задовольнити першу потребу селянина в українських 
“граматках” й витіснити із села російську “Золотую Азбуку".18

Миколаївська “Просвіта” одержувала безкоштовно щоденну 
українську політичну, економічну і літературну газету “ Рада” . 
(Видавець С.Чикаленко, редактор М.Павловський).19

Навіть із Сполучених Штатів Америки отримували печатну 
продукцію.20

Преса - то головний двигун розвитку рідної мови, а звідси й
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освіти. Розповсюджуючи її, “ Просвіта” сприяла розвитку 
національної свідомості, але на цьому не закінчувалась діяльність 
“ Просвіти” .

“Просвіта” постійно проводила показ вистав, читання лекцій, 
музичні вечори, концерти. Так, наприклад, 14 квітня ] 908 року у місті 
Херсоні відбулась перша вистава Миколаївського Українського 
Товариства Просвіта “Запорожець за Дунаєм” , 15 квітня - друга 
вистава; друга дія опери “Катерина” М.М.Аркаса, “Сватання”-жарт 
у одній дії А. Чехова і літературно-музичний відділ. Перед виставами 
всім присутнім була прочитана лекція П.Андріященка, яка мала 
назву “ Мета Українського Товариства “ Просвіта".21 Головним 
завданням цієї лекції було довести до простого люду, що поширення 
освіти і культури є складовими частинами розвою рідного краю. 
“ Бачити народ наш на одному рівні з іншими культурними 
народами, ось наші сподівання,” - так закінчував свій виступ 
П .Лндріяшенко.”

Культурно-просвітницька діяльність “Просвіти" поступово 
набула розмаху. Так вже впродовж 1910 року було впроваджено 
“Просвітою” 16 літературно-концертних вечорів і поставлено 65 
вистав,23 в 1911 році - 18 вечорів та 50 вистав24.

На протязі всього існування “ Просвіти” у товаристві були 
стипендіати. Все, що було можливо зробити в цьому напрямку, 
неодмінно виконувалось. Товариство віддавало перевагу 
найбіднішим учням. Ця справа була великим кроком вперед до 
виконання головної мети “ Просвіти", допомагати розвоєві 
української культури і освіти.

Серед учбових закладів, в яких навчались стипендіати 
товариства в Миколаєві були: Середньо-механіко-технічне училище. 
Залізнично -технічне училище, чоловіча класична гімназія, 
повивально-фельдшерська школа, реальне училище, школа 
Попової.25 Таким чином у 1911 році “ Просвіта” утримувала 
дванадцять стипендіатів і збиралась збільшувати їх кількість.2’’

Велику увагу всі товариства “Просвіти” приділяли розвитку 
української школи. Всі їх намагання були спрямовані саме на питання 
української освіти. Прикладом взаємодій товариств по різних містах 
є лист Товариства “Просвіта” у Києві до Миколаївської “Просвіти” . 
Він є показовим та характерним по духу для свого часу: 
“Наближається час, коли можна буде розпочати по школах науку 
рідною, українською мовою. Хвилина дуже важлива. Треба, щоб 
справа з українізацією школи зразу стала на міцний грунт. Від того.
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чи вдатно. чи не вдатно будуть зроблені перші кроки з 
націоналізацією школи в значній мірі буде залежати, принаймні на 
перший час, успіх всієї цієї важливої справи.” ”  Далі в листі зверталась 
увага на те, що кожна школа, чи початкова, чи середня, чи навіть 
вища - потребує відповідних гарно складених підручників. Таких 
на початку X X  століття практично не було (крім кількох граматик 
та читанок). Київська "Просвіта” ставила таке завдання: скласти 
такі підручники, які б відповідали всім останнім педагогічним 
вимогам, не поступались би й змістом, які б разом з цим 
задовольняли і всі наукові вимоги. Кожному досвідченому 
педагогові добре відомо, що справа з складанням підручників дуже 
нелегка. Тому ця справа виявилась для українців важкою, бо 
потрібно було виробити не тільки найрозумнішу мову викладання, 
але й одностайну наукову термінологію. Крім того, така робота 
потребувала координування, планомірності та єдності задля надання 
їй загальноукраїнського характеру. Київська “Просвіта” для цього 
пропонувала увійти у найближчі та найтісніші відносини з 
українськими науковими й педагогічно-просвітніми інституціями, 
такими як “ Наукове Товариство імені Шевченка” , “ Педагогічне 
Товариство", "Просвіти” та інші, а також з усіма тими, хто бере 
близько до серця українську педагогічну справу, щоб поділитись 
своїми думками, винести цю справу поза межі “гуртківства” 28. В кінці 
листа Київська Рада Товариства "Просвіта” ставила декілька 
запитань на які сподівалась отримати відповідь від миколаївської 
“Просвіти” . Така відповідь була їм надіслана 27 травня 1907 року за 
№44.29 На перше запитання: чи не мало часом Миколаївське 
Товариство заміру і само працювати в такому напрямі?, відповіли, 
що так, мало замір і охоче готове до цієї справи. По-друге: чи не 
заложено за для цього якої-небудь відповідної комісії, отримали 
відповідь, що в Миколаївському товаристві “Просвіта” є науково- 
літературний відділ Ради, який поки що видає “ Історію України- 
Руси” М.Аркаса, гідну як підручник для середньої школи. По-третє: 
чи є серед членів Товариства поодинокі люди, що взялись би до 
складання підручників, або є змога запросити до того будь-кого з 
місцевих сторонніх людей, відповіли - так, в Миколаєві знайдуться 
і члени і сторонні люди для цієї справи, але потрібні тільки зразки, 
які просили небарячись вислати. Тоді всі радо стали б до праці. 
Таким чином, жвавий обмін думками та різними поглядами сприяли 
активізації діяльності “ Просвіти*’ , та поширенню її впливу на 
становлення української школи. Сприяння розвитку української
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освіти було однією з найважливіших завдань “ Просвіти” . Тому на 
засіданні Ради Українського Товариства “ Просвіта” у місті 
Миколаєві 15 січня 1908 року було зроблено постанову про відкриття 
при Товаристві початкової української школи грамотності. '0 Маючи 
на увазі, що Одеське Товариство “ Просвіта” вже розпочало цю 
справу раніше, і бажаючи, щоб школи ці, як відповідаючи одній меті, 
не відрізнялися своїми програмами, Рада Миколаївської о 
Товариства ухвалила звернутися до Одеської “ Просвіти” з 
проханням надіслати програму їхньої школи, а також всі відомості 
куди, до кого і як треба звертатися за дозволом на відкриття такої 
школи.31 Незабаром прийшла відповідь ,в якій повідомлялось, що 
ще у серпні 1907 року одеською “Просвітою” було подано інспектору 
народних шкіл прохання про дозвіл на відкриття 
“подготовительного училища" для хлопців і дівчат.32 Алена початок
1908 року відповіді не було. Викладовою мовою у цій школі мала 
бути українська, виключаючи предмет “русский язык” .33 
Призначення школи - підготовка учнів для вступу до першого класу 
гімназії або реальної школи. Програма викладання у підготовчому 
училищі Товариства “ Просвіта" у м.Одеса складалася з трьох 
відділень. Курс першого відділення передбачав: Закон Божий, руську 
мову, українську мову, арифметику. Курс другого відділення: Закон 
Божий,руська мова, українська мова, арифметика. Накурсі третього 
відділення додавались ще французька та німецька мови. Крім того, 
до всіх відділів додавались ще мистецтво чистонаписання, 
малювання, спів та інші предмети.34 Але після поразки революції 1907 
року, коли почали діяти закони воєнного часу, коли загони чорної 
сотні безкарно громили майно і знущались з населення - становище 
“ Просвіт" було надзвичайно хистке. Тому про організацію будь-якої 
української школи не могло бути й мови. В активізації українського 
культурного життя “Просвіти” відіграли поважну роль. За малий 
період існування “Просвіт” налагодився деякий зв'язок інтелігенції 
з селянством. З мовного погляду “ Просвіти” стали осередками 
прелюдного вжитку української мови. “ Просвіти" не стояли 
осторонь політичного життя імперії, навіть навпаки приймали в 
ньому активну участь, якщо мова йшлася про українську школу Коли 
третя Державна Дума (1907-1912 pp.) почала розглядати питання 
про викладання в неросійській школі рідною мовою’ 55, Миколаївська 
“Просвіта” відразу відреагувала листом, надісланим на ім’я депутата 
Думи, професора Івана Васильовича Лучицького.36

І.В.Лучицький виступав по цьому питанню, підтримував
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законопроект.’7 Тому не дивно, що саме до нього звернулась Рада 
Українського Товариства “ Просвіта” у Миколаєві з проханням 
скучити всіх українських представників у Думі і від чола усієї Великої 
України подати рішучу вимогу за націоналізацію школи. Зважаючи 
на важливість цих вимог для вивчення питання боротьби за 
українську школу, наведемо їх повністю: “ 1 .Щоб по всіх українських 
початкових школах, від Холмшини аж до Таврії. від Поділля до 
Кубані, викладовою мовою була рідна українська. 2.Щоб для цього 
зараз же було б заведено обов’язкові курси українознавства по 
учительських і духовних семінаріях, по жіночих і чоловічих гімназіях 
і університетах, що існують на території України. 3.Домагатись 
викладання проповідей по наших селянських й по міських церквах 
на українській мові. 4.Щоб усе це було найскоріше і дійсно заведене 
у нас.38Вимагаючи усе це, Рада “ Просвіти” звертала увагу на те, що 
бажання всього українського народу - здобути народну освіту на 
рідній мові. Рада “Просвіти” сподівалась, що праця І.В.Лучицького 
на цьому грунті допоможе народу стати поруч з усіма культурними 
народами, допоможе вийти йому на просторий шлях просвіти і 
скинути з себе те ганебне становище у якому знаходиться український 
народ. Звичайно, це була не єдина спроба “ Просвіти” висловити 
свою думку та висунути вимоги на державному рівні. У  квітні 1908 
року Миколаївське Товариство "Просвіта” направляє лист-вимогу 
Петербурзькій Українській громаді з приводу розглядання у 
Державній Думі заяви 37 депутатів за заведення по початкових 
школах на Україні вчення українською мовою.35'І знову “Просвіта” 
вимагала націоналізації школи, обов’язкової початкової школи з 
українською мовою навчання, заведення курсів українознавства по 
вчительських та духовних семінаріях, університетах, що існували на 
території України.” Просвіта" підтримувала будь - які установи, 
котрі виступали на захист української школи. 28 травня 1908 року 
Українське Товариство “ Просвіта” у місті Миколаєві надіслало 
привітання представникам українського студентства на 
Всеслов’янському студентському з’їзді і висловило надію, що 
студенти виявлять бажання чути рідну мову по школах, з універси
тетських кафедр і церковних амвонів.40

Велике значення народної освіти не підлягає жодному сумніву. 
Освічений народ і матеріально і духовно має велику перевагу перед 
неосвіченим. На початку X X  століття незадовільний стан народної 
освіти на Україні з одного боку, потяг народу до знань, до культури
- з другого, обумовили активізацію діяльності громадських
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організацій і установ, що займалися позашкільною освітою і 
культурно - освітньою роботою серед населення. Українські 
товариства “Просвіта” взагалі, а миколаївське зокрема, зробили 
вагомий внесок у справу розбудови української школи, сприяли 
підвищенню національної свідомості серед населення та на практиці 
показали можливість боротьби за свої права, навіть в умовах 
жорстокої реакції.
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Т. С. Вінцковський

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УНР 
НА ХЕРСОНЩИНІ НАВЕСНІ 1918 РОКУ

Вивчення проблеми існування та діяльності органів 
Центральної Ради на Півдні України і, зокрема, на Херсонщині до 
сьогоднішнього дня залишається білою плямою в історіографії . 
Поряд з дослідженням різних питань, зв'язаних з діяльністю 
Центральної Ради як загальноукраїнського органу влади, варто 
зупинитися, на нашу думку, на становищі в регіонах, події в яких, 
певною мірою, дають можливість детальніше та різнобічно підійти 
до вивчення цієї проблематики. Це стосується Херсонської губернії, 
яка характеризувалася великою строкатістю населення, а значить,
- широким спектром політичних сил1.

Важливе значення для подальшого формування системи 
місцевого самоуправліня на Херсонщині у 1918 році мало прийняття 
Центральною Радою IV  Універсалу, який фактично започаткував 
другий етап у цьому процесі. Прийняття цього Універсалу 
обумовило посилення боротьби за зміцнення державного апарату і 
відновлення в тих районах, де він припинив своє існування в 
результаті встановлення радянської влади .

Після підписання 9 лютого 1918 року договору між 
Українською Народною Республікою і чотирма державами 
німецького блоку, вже 18 лютого німецькі війська перейшли в наступ 
по всьом} фронту від Балтійського моря до Карпат. Невдовзі, 
австро-угорсько-німецькі війська, у складі яких був окремий легіон 
галицьких січових стрільців, вступили на територію Херсонської 
губернії, а 14 березня оволоділи Одесою2.

Перші донесення австрійських військових і цивільних агентів 
з Одеси малювали картину великого хаосу, відсутності авторитетної 
влади й непопулярності її серед населення’. Тому, першочерговим
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завданням стала організація нової влади. Цим питанням зайнялася 
одеська українська рада, на чолі якої стояв Пшонник. Цей орган 
влади був створений 14 березня при активній участі членів всіх 
українських демократичних організацій і партій, а також членів 
виконавчого комітету гайдамацьких куренів і виконавчих комітетів 
військових депутатів4.

Набагато складніше йшов процес відновлення діяльності 
місцевих органів влади У Н Р  в інших частинах губернії. У Миколаїв 
українські, німецькі та угорські війська увійшли вже 17 березня 1918 
року. Але тут вони наткнулися на збройний опір пробільшовицько 
настроєної частини населення. Збройні сутички тривали 21-25 
березня і закінчилися перемогою німецьких військ. 26 березня було 
заарештовано міського голову Костенка, оскільки його вважали 
винуватим в організації опору новій владі, хоча міська Дума й 
запевняла німецьку владу в його невинності. Також було знято з 
посад членів Управи, замість Управи призначено колегію на чолі з 
Г'ілем, який виконував також обов’язки міського голови5.

Не мала реальної влади в місті й українська рада, яка опинилася 
на другому плані і фактично займалася лише агітаційною робо гою. 
а також відповідала за зв’язок з Києвом .

Ще більш впертою була боротьба на сході губернії. Протягом
17 днів, з 20 березня, йшли запеклі бої між червоноїгвардійцями, 
велику частину яких складали більшовики з Одеси, Севастополя н і 
німецько-австрійськими військами за Херсон. Аж 5 квітня перші 
відступили на лівий берег Дніпра*, і в місті була встановлена 
військова влада, яка також відсунула на другий план українські 
органи влади. Пасивними були й інші місцеві органи Херсонської 
губернії - сільські, повітові комітети, які не змогли налагодиш 
активну діяльність.

А тим часом на Півдні України Центральною Радою був 
створений новий орган влади, який замінив українські ради під 
назвою Головний Краєвий Комісаріат Херсонської. 
Катеринославської і Таврійської губерній. Очолив цей Комісаріат 
С.С.Комірний, призначений центральною владою головним; 
комісаром Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній і 
надзвичайними повноваженнями. Він прибув до Одеси для 
виконання своїх обов'язків 18 березня 1918 року . Таким чином він 
ст ав єдиним представником цивільної центральної влади в губернії. 
При Краевому Комісаріаті було створено систему управління з 
різними відділами. Замість колишніх Комісарів української ради
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розпорядження головного комісара виконували завідуючі відділами. 
С. Комірному підпорядковані були також всі державні і громадські 
заклади Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній7.

С.Комірний, сам за освітою юрист, закінчив військово- 
юридичну академію. Був головою земської управи в Київській 
губернії і почесним мировим суддею. До січневих подій 1918 року 
проходив військову службу в Одесі в чині капітана і командував 
батареєю в українських військах8.

Першим кроком на посаді головного краевого комісара була 
зустріч С.Комірного з міським головою В.М.Богуцьким і членами 
управи, яка тривала близько півтори години. Під час розмови було 
піднято ряд політичних і економічних питань як місцевого, так і 
загальноукраїнського значення. С.Комірний пообіцяв не проводити 
насильницької українізації міста і запевнив, що вся офіційна 
документація вестиметься на двох мовах - українській і російській9.

Після цього головний краєвий комісар приступив до 
формування нової адміністрації. На нараді з комісарами, обраними 
ше українською радою, С.Комірний запропонував їм прийняти на 
себе керування відділами Краевого Комісаріату. Всього було 
створено 13 відділів: земельний, освіти, шляхів, фінансів, цивільний, 
військовий, юстиції, торгівлі, залізниць, промисловості, 
продовольства, морський, національних справ. Останній відділ, 
правда, було створено дещо пізніше за інші. Деякі з відділів вже в 
кінці березня - на початку квітня були ліквідовані, як, наприклад, 
освіти, військовий, торгівлі, промисловості. В процесі створення 
нової системи влади часто змінювалися начальники відділів, серед 
яких ми зустрічаємо відомих діячів українського національного руху 
Херсонщини - В.Чехівського,

О.Рощахівського, В.Чмієнка, І.Караванського, Ф.Шульгу та 
інших. А наказом міністра внутрішніх справ М.Ткаченка д-р І .Липа 
був призначений комісаром Одеси, з повноваженнями, які 
розповсюджувалися в межах колишнього градоначальства.

Це призначення відбулося під впливом центральних урядових 
кіл. оскільки головний комісар С.Комірний, давший позитивну 
оцінку 1.Литті як людині, заявив міністру , що з адміністративною 
діяльністю останній незнайомий. Ні в наказі, ні в інших документах 
не вказується про функції 1 Липи, проти якого виступали і українські 
партійні осередки, зокрема УСДРП. Проти кандидатури І.Липи 
виступив і одеський муніципалітет™.

Серед місцевих громадських політичних кіл далеко не
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однозначно сприйняли створення Г оловного Краевого Комісаріату. 
Велика частина політичних діячів краю взагалі вважала цей орган 
влади незаконним, називаючи його самочинною організацією, 
порівнюючи навіть з більшовицькою радою народних комісарів11. 
Компетенція Г оловного Краевого Комісаріату була близькою, а 
асто просто співпадала з компетенцією органів одеського міськог 
самоуправління, тому це викликало значне незадоволення зі с 

орони останнього, не дивлячись на те, що С.Комірний з пе 
ших кроків своєї діяльності в Одесі підкреслював ге значення 
яке повинно мати міське самоуправління. Тому міська дума виступа 
а або за повну ліквідацію Краевого Комісаріату, або за розпо 
іл функцій між міським самоуп

авлінням і урядовими установами, або за вибори нового Головног 
Краевого Комісаріату, в яких прийняли б участь усі політичні і 

ромадські організації12, щоб можна було підпорядкувати його собі. 
Була опозиція головному обласному комісару С.Комірному і серед у 
раїнських кіл, які неодноразово надсилали делегації і телеграми в 
Київ впливовим політичним групам, щоб замінили головного 
комісара'3, якого вважали не найкращою кандидатурою на цій посаді 
через те, що він не був членом ні однієї соціалістичної партії.

Варто відзначити, що С.Комірний відіграв значну роль у 
новому органі влади . З приїздом його до Одеси Краєвий Комісаріат 
став головним органом, де зосереджувалися всі владні структури 
краю, і який міг вирішувати фактично всі питання життєдіяльності 
регіону.

Процес організації нового органу влади продовжувався і в 
подальшому, хоча ще під час утворення Головного Краевого 
Комісаріату мова йшла про тимчасовий характер цієї організації. 
Фактично реорганізація Краевого Комісаріату відбувалася постійно.

А вже на початку квітня 1918 року згідно інструкцій 
Центральної Ради розширювалося коло компетенцій інших органів 
місцевого самоуправління, до повноважень яких відходило багато 
питань, яким займався раніше Головний Краєвий Комісаріат. В 
зв'язку з введенням Києвом принципу призначення замість 
виборності, встановлювалися посади повітових і губернських 
комісарів і комендантів, які розмежовували між собою відповідно 
сфери цивільної та військової влади. Херсонським губернським 
комісаром було призначено Нянчура. Губернський комісаріат 
перебував в Одесі, а посаду губернського коменданта зайняв 
виконуючий обов’язки головного начальника округу генерал
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Гаврилов. Ліквідований штаб округу ставав технічним апаратом 
губернського коменданта1

Велике значення для управління губернією мало вирішення 
питання стосунків з представниками а в стро-ні мецьк ого 
командування (на початку квітня головнокомандувачем 
союзницьких військ одеського району замість графа Кірбаха став 
призначений на його місце генерал Бем-Ермолі). Представники 
іноземного командування, згідно домовленості з українською 
владою, не повинні були втручатися в порядок внутрішнього 
управління і життя краю. Насправді, часто цю домовленість австро- 
німецьке командування порушувало, як наприклад, у випадку з 
миколаївським міським головою В.Костенком, якого звільнили з- 
під німецького арешту до розпорядження судової влади лише після 
клопотання головного комісара С.Комірного15. Слід сказати, шо і в 
подальшому часто німецьке командування не рахувалося з 
українськими законами і владою в різних кутках губернії. Так, у 
Миколаєві в середині квітня, за постановою німецького військово- 
польового суду були засуджені на смертну кару чотири чоловіки 
(сім’я Апаріних) за те, що не здали зброї16. Іноземна військова влада 
в Одесі засудила солдата Андрія Михайлова до страти через 
повішення за вбивство німецького солдата, зігнорувавши місцеві 
органи влади, і те, що в Україні смертна кара була скасована17.

Після ліквідації, наприкінці квітня 1918 року, Центральної Ради 
припинили своє існування й органи влади У HP. Прийшовши до 
влади, П.Скоропадський опублікував ‘'Закони про тимчасовий 
державний устрій України” , які практично не торкалися проблем 
формування місцевої влади, а лише говорили про зміну системи 
влади18. І лише в кінці травня в Києві С.Комірний отримав наказ 
про розформування Г оловного Краевого Комісаріату та про своє 
звільнення, підписаний 16 травня 1918 року'”. Призначені 
Центральною Радою комісари були усунуті зі своїх посад, а їх 
замінили старости, які й очолили місцеву адміністрацію. Офіційний 
наказ про їх призначення 14 травня підписав тодішній міністр 
внутрішніх справ Ф.Лизогуб20.

П ісля повернення української влади навесні 1918 року на Г1 івдні 
України, українська рада і Головний Краєвий Комісаріат були тими 
органами влади в регіоні, через які Центральна Рада проводила свою 
політику. Незважаючи на нетривалість свого існування, українська 
рада і Краєвий Комісаріат залишили певний слід в системі місцевих 
органів управління УНР. Одним з головних досягнень цих органів
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влади є те, що вони за короткий час зуміли налагодити систему 
адміністративного управління на землях Херсонщини, після 
спустошення більшовицькою владою. Це, в свою чергу, сприяло 
нормалізації життєдіяльності в містах і селах південного краю.
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С.М.Боган

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ В 
ОДЕСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У 1920-1923 PP.

Антибільшовицький повстанський рух на Україні 1920-1923рр 
був війною українських селянських мас проти більшовицького 
режиму за свої політичні і економічні права. І це визнавали самі 
комуністи. П ’ята конференція К П (б )У  приписала селянству 
“економічну ворожість до робітничого класу і радянської влади". 
Збройна боротьба з середнім та заможним селянством була
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оголошена В Леніним “боротьбою з політичним бандитизмом.” В 
одному з інтерв’ю начальник Надзвичайної комісії на Україні 
Манцев у березні 1920р. казав: “3 весною банди розходяться на 
польові роботи по хатах, передчасно зариваючи зброю, в лісах 
ховаються лише отаман з одним-двома десятками прибічників. За 
закликом отамана вся банда при повному озброєнні починає свою 
чорну роботу..."1. Мабуть лише в радянській державі бандити 
можуть займатись весняними польовими роботами.

Трактування повстанського руху селян як “політичного 
бандитизму” взяла на озброєння радянська історіографія. Тому 
розгляд джерел і літератури у вивченні цієї проблеми вимагає 
об'єктивного ставлення до воюючих сторін, зважаючи на те, що 
архівні матеріали і література були виключно радянськими. 
Найбільшу цінність складають матеріали, які зберігаються у 
Державному Архіві Одеської області. Ці джерела, які датуються 1920, 
1921, 1922, 1923 роками дають змогу встановити загальну картину 
тих подій. Це зведення, доповіді, бюлетені, огляди більшовицьких 
г убернських органів влади і штабів військових частин завідповідні 
періоди. Таких як: губернський оперативний штаб по боротьбі з 
куркульським засиллям, губернський ревком, губернський 
виконком, губернський комітет КП (б )У , Одеська надзвичайна 
комісія, Одеська губернська прокуратура, штаби червоних 
військових армійських і прикордонних частин. А також об'ємне 
листування цих органів з органами більшовицької влади на місцях, 
телеграми і повідомлення губернських і повітових оперативних 
штабів по боротьбі з бандитизмом. Означення “бандити" і 
“політичний бандитизм” перейшло в радянській історіографії в 
методологію історичної науки, яка вивчала історію Громадянської 
війни на території республік Радянського Союзу. Саме ця 
методологія визнала суб'єктивний характер історичної літератури, 
яка торкалася проблеми антибільшовицького повстанського руху. 
В переважній більшості це література, присвячена історії ВНК-Д НУ 
і створена в 60-70 роках.

Характерними рисами військової тактики українських 
повстанців була здатність їх до швидких маневрів і висока 
мобільність. Кіннота і піхота на кулеметних тачанках могли 
здійснювати тривалі рейди, швидко проходячи за короткий час 
велику територію.

При здійсненні бойових операцій повстанці намагалися діяти 
напевне. Відомості, необхідні для визначення часу і об’єкту нападу,
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командири загонів добували за допомогою добре налагодженої 
агентурної розвідки, про що відзначається в багатьох джерелах. Роль 
агентів охоче брали на себе селяни і священики. Особливо цінні 
відомості повстанці одержували від своїх агентів, які були на службі 
в радянських установах, в тому числі у міліції та Н К. Роль зв’язкових 
часто виконували жінки і навіть діти, що більш надійно 
забезпечувало таємність акцій.

Здійснюючи нападки на населені пункти, промислові і військові 
об'єкти, повстанські загони спершу порушували лінії зв’язку, 
позбавляючи місцеву владу можливості викликати допомогу. В 
момент наскоку спеціальні пікети блокували всі шляхи, що вели до 
місця операції, створюючи тим самим оточення. Іноді повстанці не 
без успіху застосовували різні маскування. Вони могли прямувати 
до місця нападу під виглядом селянського обозу або імітувати рі іні 
церемонії (похорони, весілля тощо). Особливо часто під час наскоків 
повстанці переодягалися в червоноармійську форму.

Після здійснення операції повстанські загони, як правило, 
швидко, зникали. Збройних сутичок з переважаючими військовими 
частинами противника вони уникали. Зустрівшись з невеликими 
підрозділами червоних повстанці несподівано атакували їх з флангів 
кіннотою, вміло застосовували кулеметний вогонь з тачанок, 
зосереджуючи його щільність на флангах або супроти цілого фронту 
військ. У випадку невдачі повстанський загін, за поодинокими 
випадками до оборони не переходив, а намагався якнайшвидше 
уникнути переслідування, часто не припиняючи руху навіть уночі. 
Інколи в операціях застосовувались зведені загони з різних волостей, 
що після завершення акції швидко розсіювались і цим затруднювали 
їх пошук. Щоб заплу тати переслідувачів, загони декілька ра зів різко 
змінювали напрямки руху. Іноді в кардинально протилежні боки. У 
цьому випадку серед населення поширювались чугки щодо свого 
подальшого шляху, шо не відповідало справжнім планам. Іноді, коли 
атака була невдалою, повстанці розсіювались на полі бою, що 
зводило їх переслідування практично нанівець. У такому випадку 
кожен з них заздалегідь знав місце і час збору.

В Одеській губернії повстанський рух був найбільш 
організованим і багаточисельиим в Балтському і Первомайському 
повітах. Велику кількість лісів і балок, сусідство з румунським 
кордоном і Поділлям і врешті національно свідоме українське 
селянство робили цю місцевість сприятливою для партизанської 
війни проти більшовиків.
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Копії повстанських листівок, що збереглися в Державному 
архіві Одеської області і які до розпаду СРСР знаходилися під грифом 
“таємно” свідчать про те, що так звані “бандити” вели збройну 
боротьбу проти радянської влади під національно-демократичними 
і соціалістичними політичними гаслами і тому не можуть 
розцінюватись як кримінальні злочинці. Це була воююча сторона. 
Самі себе вони називали повстанцями і за цією назвою 
ідентифікували себе. Дані червоної розвідки сповіщають, що серед 
повстанців сувора дисципліна, злочини караються розстрілами і 
шомполуванням2.

Більш того, повстанці підпорядковувались уряду і військовому 
командуванню У  HP. Про це свідчить листівка з наказом, виданим 
отаманом Гуляй-Бідою:

“Населенню Балтівщини, Ольгопільшини та Ямпільшини.
На підставі наказу Головного Отамана військ Української 

народної республіки С.Петлюри наказую:
Підвод із села червоноармійцям не давати, бо за життя людей і 

худоби ми не відповідаємо.
Ні продналогу, ні продрозверстки комуністам не давати, бо цей 

хліб вивезуть в Московщину і наш люд буде умирати з голоду.
Повстанців і дизертирів червоної армії не видавати, бо за видачу 

такових буду карати розстрілом.
Всіма силами допомагати повстанцям, які борються за Ваше 

щастя, за спокій, за землю і волю, проти насильства і грабіжа 
комуністів.

Не переховувати, а негайно видавати повстанцям комуністів і 
чекістів. За переховування буду суворо карати.

Отаман Гуляй-Біда” 3.
Ані література, ані архівні джерела не дають можливості 

ретельно і послідовно простежити історію створення і діяльності 
окремих повстанських загонів під керівництвом отаманів. Більшість 
загонів у зведеннях більшовицьких органів влади визначались 
чисельністю і місцевістю, в якій оперували. Наприклад: “на захід 
від Голованевська оперує загін до 200 чоловік при 25 кулеметах, 
більшість - “украинцы петлюровской окраски” 4.

Дуже рідко в архівних документах “засвічуються” прізвища 
керівників загонів, як це має місце в одному зведенні від 1 -2 грудня 
1920 p.: “на південь від Голованевська Балтського повіту банда 
близько 200 чоловік з 2 кулеметами “ петлюровской окраски” , 
очолювана колишнім начальником міліції У Н Р  в Данилівській
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волості Балтського повіту Червоним і колишнім агрономом 
Антоновичем”5.

Відомо, що більшість повстанських загонів на Одещині були 
об'єднані у велике з’єднання яке мало назву “ Чорноморського 
війська” або "Наддністрянської дивізії” .

Цим з’єднанням керував отаман Заболотний, який був фігурою 
номер один у повстанському русі на Одещині. Найбільш 
боєздатними, чисельними і небезпечними для радянської влади були 
повстанські загони отаманів: Кошового, Гуляй-Біди, Волинця, 
Солтиса, Нечипоренка, Малого, Левченка, Солоненка у Балтському 
повіті і Залізняка, Підкови, Головатого, Гулька, Марченка, Гризла 
і Чумака (Кравченка) у Первомайському повіті (більшість прізвищ 
з псевдонімами).

У Вознесенському повіті Одеської губернії і у Миколаївській 
губернії найбільш небезпечним для більшовиків був загін 
полковника Іванова на прізвисько “ Чорна борода ". Повстанці 
нападали на продзагони, військові і цивільні об'єкти, відбивали 
конфісковане в селян майно, знищували продподаткову 
документацію, ліквідовували радянський і партійний апарат, 
здійснювали терор по відношенню до більшовиків, чекістів, членів 
їх сімей.

Повернення повстанцям зерна, інших продуктів і худоби 
селянам зміцнювало авторитет і підтримку повстанського руху серед 
місцевого населення. Повстанці лишалися єдиною силою, на яку міг 
розраховувати і сподіватись український селянин. У звіті 
губернського революційного комітету про свою діяльність, 
політичне і економічне становище в губернії за квітень 1921 р. 
можемо прочитати: “ ...Не дивлячись на перегрупування військових 
частин і надіслання нових, боротьба з бандитизмом не дус потрібних 
результатів. Частини часто відступають перед добре озброєними і 
організованими зграями бандитів, боєздатність яких дуже велика, 
оскільки серед них багато кадрових офіцерів. Допомога, яка 
надається бандам населенням волостей у значній мірі ускладнює 
боротьбу червоних частин з бандитами... У місцях з особливо 
розвиненим бандитизмом населення користується 
покровительством банд”6.

Саме це “бандитське” покровительство врятувало сотні тисяч, 
а може й мільйони селян на Україні від голодної смерті. Огляд 
матеріалів про голод 1921-1923 pp. на Україні дає чіткий висновок 
найменше постраждали від голоду місцевості, де був міцний і
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ннщівний до радянської влади повстанський рух. Вплив рівня 
повстанського руху на голод можна простежити на прикладі півдня 
України, який найбільше постраждав від голоду. Найбільше 
постраждали Херсонщина, Миколаївіцина, Донеччина, де 
повстанського руху майже не було. Н айменше постраждала Одеська 
губернія, яка постановою Ц ВК  Ра України від 8 листопада 192і р. 
була оголошена разом з Волинською, Київською і Подільською 
губерніями 'на становищі загрожуємому по бандитизму"7.

Тепер візьмемо окремо Одеську губернію. Вражені голодом 
були Одеський і Тираспільський повіти8. У  цих повітах майже не 
було повстанців, а було море справжніх банд кримінальних 
злочинців. Ані Балгський, ані Перво майсь кий повіти від голоду 
серйозно не постраждали.

Справжнім проявом козацької відваги був відчайдушний напад 
Тираспольського штурмового загону козаків і старшин армії У HP з 
території Румунії в листопаді 1921 р. Він відбувся одночасно з 
наступом військ Ю.Тютюнника на Правобережжі. Генерал- 
хорунжий Т.Гулий-Гуленко сформував у Румунії так звану 
Бессарабську групу", яка мала вдарити на Тираспільський повіт і 

з’єднатися з частинами Заболотного. Командування нею було 
доручене полковнику Пшеннику.

18 листопада 1921 р. бійці Пшенника форсували Дністер і 
знищили червоні прикордонні частини в селах Бичок і Паркани. До 
них приєдналися добровольці з місцевих селян. Загін атакував 
Тираспіль і зайняв західну частину міста. Але червоний гарнізон у 
Тирасполі був удвічі більший і вояки У H P були змушені відступити 
назад у Румунію.

В 1922 р. після поразки штурмових загонів Тютюнника 
повстанська боротьба в Одеській губернії, як і по всій Україні пішла 
на спад. Це було пов’язано зі зміною політики більшовиків по 
відношенню до селянства, а саме - введення єдиного продовольчого 
на іурподатку, дозвіл вільної реалізації частини врожаю, скасування 
загальноіромадського податку і так званих “голодних пайків” - 
особливих реквізицій на прогодування голодних в Росії. Це 
послаблення натиску на селянство в економічній сфері більшовики 
комбінували з жорстоким придушенням будь-якого супротиву.

Врешті-решт на спад повстанської боротьби вплинуло те, що у 
серпні 1922 р. чекістам вдалося схопити лідера українського 
і іо в с танського руху на Одещині отамана“Заболотного. За допомогою 
агентури вони дізналися про його місцеперебування. Червоні
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оточили хату і під загрозою розстрілу заручників з місцевого 
населення Заболотний і його товариші здалися".

Захоплення Заболотного майже співпало з арештом іншого 
керівника повстанського руху на Півдні України - генсрал- 
хорунжого Т.Гулия-Гуленка, який нелегально приїхав влітку до 
Одеси. Одеське ДГІУ встановило його присутність і заарештувало 
генерала. Подальша доля його невідома"’.

У 1922 р. проти радянської влади ще діяли повстанські загони 
Бабія, Левченка. Десятника і Солоненка у Балтському повігі і загони 
"Чорного ворона" і Орлика в Первомайському, але пізніше вже не 
маємо про них ніякої інформації.

Поступово повстанські загони розпадалися або ліквідовувалися 
червоними. Поступово у більшості більшовицьких зведеннях 
відзначалося, що проявів “політичного бандитизму" не помічено.

У річному звіті про діяльність Одеської губернської міліції за 
1923 р. було повідомлено про ліквідацію останньої “політичної 
банди’’. 27 лютого 1923 р. міліція заарештувала отамана Гулька і 
дев'ятьох його товаришів11.
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ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Т.Н. Попова 

ИСТОРИОГРАФИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЙ

Развитие научного знания в результате процессов 
дифференциации и интеграции приводит к тому, что некогда 
фундаментальные науки со временем превращаются в 
“дисциплинарные семейства” - мегадисциплины. Изучение этого 
явления выдвигает ряд проблем: какова структура “семейства” ; 
можно ли выделить типологию их формирования, едины ли 
закономерности складывания мегадисциплин; какими факторами 
обусловлен процесс выделения новых дисциплин; каково их j 
соотношение в семействе и какова их дисциплинарная 
функциональность по отношению к родовой науке и друг другу; ■ 
всегда ли учебная и научная дисциплины соединяются в двуликий • 
образ конкретной науки и др. Эти проблемы имеют не только 
академический интерес, - их социальный аспект связан с конкретной 
политикой в области науки вообще, со статусом каждой из научных j 
дисциплин, перспективами их развития, “престижностью” в 
социокультурном пространстве той или иной эпохи и др.

Проблема дисциплинарное™ стала предметом специального 
изучения с рубежа 1960-1970-х гг. и вошла в ареал науковедческих 
исследований как самостоятельное направление, включающее как 
эмпирические, так и теоретические разработки различных аспектов 
дисципліни, в том числе - дисциплинарную историю'. При это в 
больше ( мере изучение распространилось на сферу 
естественнонаучного знания, что связано со сложившейся традицией 
становления дисциплин науковедческого профиля - философии 
науки и истории науки, объектами анализа которых были 
естественные науки. В меньшей степени вопросы дисциплинарное™ 
коснулись гуманитарнстики. Историческая наука как 
дисциплинарное семейство еще ждет своего многомерного анализа, 
тем более, что определенный опыт исследований в это области уже 
имеет место:.

В дисциплинарное семейство исторической науки входит и 
историография. История историографии богата своими
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традициями. Вместе с тем, и по т.н. “формальным” признакам 
(наименование науки, название специальности и кафедр, учебных 
курсов и т.п.), и с точки зрения содержательной стороны ( понимание 
границ “проблемного поля” , предмета и методов исследования, 
вопросов генезиса, места в системе исторической науки и в общей 
научной иерархии и т.п.) для историографии сегодня характерен 
весьма относительный консенсус как в зарубежной (западной, 
российской), так и отечественной науке: под сомнение ставится 
дисиплинарная самостоятельность историографии, расплывается 
самоназвание, усиливается тенденция к появлению “ многих 
историографий".

От того, насколько полно мы будем знать, каким было научное 
сообщество историографов “вчера” , какой образ своей науки ими 
был выработан, как эволюционировали представления 
специалистов- историографов, их лексикон - “язык" науки; как 
изменилась организационная система, формы коммуникации, 
система преподавания и подготовки специалистов и проч. - зависит 
дальнейшее “дисциплинарное развитие” историографии, а вместе с 
ней и развитие всего комплекса исторических дисциплин. При этом 
важен аспект культурологический, отражающий национально
региональную специфику “дисциплинарных механизмов” .

Важнейшим показателем самоидентификации дисицплины 
является, как известно, самоназвание. Термин “историография” 
относится к числу полисемантичных. Его применение с Х У 1 11 в. 
начиналось как определение самой исторической науки. В X IX  в. 
на волне профессионализации исторического знания в связи со 
складыванием университетской системы термин “историография” 
в значении синонима исторической науки утверждается как в 
западноевропейских странах, так и в рамках Российской империи. 
Одновременно входит в оборот второе значение этого термина, 
истоки которого в общеевропейской традиции также в Х У  111 в.: 
“историография” - литература вопроса ( по форме) или история 
изучения конкретной проблемы ( по содержанию). Именно эта линия 
составила основу формирования т.н. “критического направления” 
в исторической науке и. по сути, стала базой для выделения во 2-й 
половине X IX  - нач. X X  вв. в системе исторического знания его 
историко-научной составляющей в форме уже самостоятельного 
научного направления исторических исследований.

В университетах Российской империи эта линия 
трансформировалась в учебную дисциплину и определила третье

167



значение термина "историография" как истории самого 
исторического знания. Многочисленные историографические 
курсы, как общие, гак и специальные, стали нормой учебного 
процесса на; историко-филологических факультетах’. !

Советская наука, получив в наследие эту триаду значеий4, в ■ 
период последнего тридцатилетия своего существования пришла к І 
следующим нормативам: термин “историография" в первом ] 
значении стал считат ься архаичным (хотя в практическом лексиконе 5 
он имел “хождение” ): второе значение с 1980-х гт. в кругу ! 
специалистов-историографов получило новое название - I 
"проблемная историог рафия” ; третья линия привела к утверждению 
специальной исторической дисциплины, изучающей историю 
исторической науки, проблемное поле которой было достаточно 
широким. К началу 1990-х гг. содержание этой научной дисциплины \ 
определяли в диапазоне: 1) история исторической мысли и история і 
исторической науки как социального института; 2) история | 
историографического процесса во всей его многомерности. <

Среди черт историографической ситуации 1990-х гг. в 
независимых государствах постсоветского пространства можно 
выделить: I) гиперкритицизм и нигилизм по отношению ко всему : 
наследству советской исторической науки; 2) особый интерес к 
исторической литературе X IX- нач. X X  вв. ( и здесь приоритеты - в 
области сугубо национального наследия: 3) ориентация на і 
нормативы западной историографии. Таким образом, самая жесткая 
схема дает нам “образ” столкновения, по крайней мере, трех ; 
традиций: 1) традиция “разрушения” (или забвения) традиций; 2) \ 
традиция в области историографических исследований в 
отечественной и российской науке X IX  - нач. X X  вв. (ибо \ 
университетская традиция в рамках Российской империи была ' 
едина); 3) собственные и весьма отличные от “наших” традиции 
западной науке.

Обращение ко второй традиции в разработке образа 
историографии, которая характеризовалась началом её 
дисциплинарного оформления, со всей неопределенностью 
категориального аппарата, со “ свободным плаванием” трех 
основных значений самого термина “историография” привело к 
размыванию этого понятия в практике сегодняшнего дня.

Ориентация "на Запад” часто приводит к заимствованию опыта 
западной науко “под кальку ” . При этом не учитываются такие черты, 
отмечаемые самими же представителями западной историографии,
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как узкая специализация, дисциплинарная дробность, жесткое 
деление на “теоретиков” и “практиков", "эпистемологов” и 
'конкретиков” в реальной деятельности многих ученых; 

собственные традиции научной терминологии и дисциплинарной 
структуры и проч.

С 1980-х гг. в западной историографии усилилась тенденция к 
нивелировке дисциплинарных рубежей, что во многом было связано 
с размахом дисциплинарных исследований. Утвердились два образа 
науки: дисциплинарный и проблемный, из которых первый стал 
считаться архаичным. Многие заговорили о том, что 
дисциплинарное строение науки - это её прошлое. О 
дисциплинарное™ историографии печь не шла: сам термин 
историография'' в соответствии с давней научной общеевропейской 

традицией по- прежнему употреблялся преимущественно в 
указанных первых двух значениях. Историографическая 
проблематика в том понимании, в каком она сложилась в 
отечественной и российской традиции к началу 1990-х гг., в западной 
традиции была прерогативой ряда дисциплин: интеллектуальной 
истории, социальной истории, истории науки, эпистемоиогип 
истории и др.

Для историографических исследований в западной науке 
последнего времени характерно следующее: 1) социальная история 
науки акцентировала внимание на анализе "научной молекулы” - 
небольшой группе ученых, ориентируясь во многом на методологию 
социологических исследований; 2) в истории науки в целом особую 
популярность получила методика "case studies” , способствовавшая 
расширению ситуационных исследований; 3) интеллектуальная 
не тория (в рамках которой на Западе обычно рассматривали 
проблемы истории исторического познания), совершив т.н. 
“лингвистический поворот" в историографической критике, 
сконцентрировала внимание на историческом нарративе (язык, 
структура, содержание текста, создаваемого исследователем в 
процессе прочтения исторических свидетельств), испытывая 
огромное влияние литературоведческих методик и, по су ти, сливаясь 
с литературоведением5. “Новая интеллектуальная история", 
правомерно возвысив проблему Текста, вместе с тем, обратилась в 
большей мере к стилистике литературного дискурса, и в меньшей - 
к ремеслу историка. “ Растворение исторического дискурса в 
литературном таит в себе опасность утраты историей её 
специфического предмета и присущих ей методов анализа и
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обобщения, - пишет А,Я. Гуревич, -... творчество историков имеет 
целью воссоздание образа существовавшей некогда 
действительности” 1’. В том числе - самой исторической науки. И 
сколько бы образов этой действительности не было создано, их 
множественность свидетельствует не о невозможности приблизиться 
к объекту изучения, но о многомерности этого объекта.

Любое новое направление в науке, "прорыв" в эпистемологии 
так или иначе связаны с гипертрофией вводимого в исследова
тельскую практику очередного методологического концепта. Эта 
неизбежная увлеченность найденной “точкой опоры” приводит к 
новому редукционизму: деструктуралисты ( “новые интеллектуаль
ные историки"), отвергая старые формы социального детерминизма, 
утверждают, по сути, лингводегерминизм (в данном случае, дискурс 
оказывается сферой подчинения и обусловленности “языком", 
внеположным автору). Вместестем, каждая новая методологическая 
позиция расширяет пространство исторической рефлексии и 
поэтому критический подход к каждому новому направлению 
должен строиться на основе поиска его методологической 
продуктивности и определения границ его возможностей, за 
которыми начинается чужая территория7.

Морис Эмар - директор Высшей школы социальных наук в 
Париже, руководитель Дома наук о человеке, оценивая современное 
состояние исторической науки, отметил: если история сегодня 
пишется согласно множеству точек зрения и масштабов, вокруг 
объектов, чаще всего междисциплинарных, то “взаимодополняющая 
фрагментарность и обновленная эпистемологическая рефлексия 
сопровождаются глубинным единением большинства историков на 
почве их дисциплинарной общности. Объективно необходимо 
поддерживать эту общность и строи гь на ней, вокруг неё связанный 
проект” 5. Поддержание этой общности в сфере исторического 
познания во многом зависит от специального анализа исторической 
науки как “дисциплинарного семейства” , от анализа каждого из его 
компонентов.

Два образа науки - дисциплинарный и проблемный - не
альтернативные, но взаимодополняющие ипостаси науки. Её 
"передний край” всегда организован проблемно и часто 
исследовательская проблема лежит на пересечении проблемных 
гю тей  различных дисциплин, вызывая к жизни, тем самым, 
междисциплинарные методики. Дисциплинарная же организация 
науки выступает в качест ве канала, обеспечивающего социализацию
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достигнутых на когнитивном уровне результатов, превращая их в 
научные и культурные образцы 9.

Сравнительный анализ дисциплинарной истории отраслевых 
паук исторического профиля будет способствовать более ясному 
видению всего блока исторических дисциплин, их иерархии в общей 
системе исторической науки, преодолению “дисциплинарных 
барьеров” в научной деятельности историков, возможности 
прогнозирования дифференциационно-интеграционных процессов 
в развитии исторического знания, поиску различных вариантов 
междисциплинарного синтеза в рамках углубляющейся 
специализации исторических исследований.

Историографии как истории исторической науки в этом случае 
принадлежит особое место, т.к. она выступает не только как 
'средство анализа" дисциплинарной истории всего “семейства” , ни 

и играет по отношению к самой системе исторической науки 
“интегрирующую роль” |0. При этом дисциплинарная история самой 
историографии, учет её национально-региональной специфики 
поможет выявить типологическое разнообразие дисциплинарных 
образов истории исторической науки в системе европейкой и 
мировой историографической традиции, дать основу не только для 
собственной самоидентификации, но и способствовать более 
четкому осмыслению блока т.н. рефлексивных дисциплин, 
выработке объективных принципов построения классификационных 
схем научных и учебных дисциплин.

Перспективы развития историографической науки, на наш 
взгляд, не в дроблении цельной дисциплины на области 
историографического знания - историю исторической мысли, 
историю исторической науки, проблемную историографию, 
культурологию историографии и др., - но в определении её 
смыслового ядра, в осознании широкого проблемного поля 
историографических исследований, значительного диапазона 
методов исторического анализа, в понимании рефлексивной 
доминанты историографии, в обозначении её собственной 
“территории” - “ территории историографической науки” .
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О. Б. Дьомін 

ОДЕСА ГА ГРЕЦ Ь КА  ІСТО РИ ЧН А  Н А УКА  
/XIX -  поч. XX ст/.*

Питання про місце Одеси в національно-визвольній війні 
грецького народу проти турецького поневолення, значення греків 
Одеси в становленні грецької державності та нової грецької культури 
досить добре вивчені. Та в цій темі є і “білі плями". Практично не 
досліджувалась проблема ролі грецької спільноти міста у розвитку 
грецької історичної науки. Покажчиком перспективності розробки 
даного напряму слугує відсутність праць з грецької історіографії. 
Навіть у спеціальному виданні про європейську та американську 
історіографію нового часу розділ про історичну науку Греції не 
представленій.'

Одеса майже з перших років свого існування стала містом, де 
створились передумови для виникнення нової для Росії науки -- 
античної археології. Значну роль у цьому процесі відіграли греки. 
Вже в 1798 p., тобто через декілька років після початку освоєння 
Російською імперією Північно-західного Причорномор'я, декілька 
знавців старожнтноспв, що згуртувались довкола А.Ф.Панагіодора- 
Ніковулоса, визначного авторитета в галузі історії давньої Греції, 
і рецької мови, звернулись до цивільного губернатора 
Новоросійського краю В.В.Каховського з проханням "розриття
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землі та виймання з неї різних монет та інших речей"2. Не менш 
важливе значення мало й те. що Одеса впродовж довгого часу 
залишалась єдиним значним центром грецької культури живої мови 
в Російській імперії.

З Північним Причорномор'ям пов’язана діяльність видатного 
просвітителя грецького народу Евгена Булгарі, з 1775 р. 
архієпископа Слов'янського і Херсонського. В Одесі довго згадували 
про його зусилля, спрямовані на формування системи освіти в 
Новоросійському краї \ Не дивно, що носіями ідей грецької Просвіти 
стали учбові заклади греків Одеси. У 1812 р. в міспі їх існувало вже 
п'ять. Місце шкіл в становленні грецької історіографії досить 
своєрідне. Як відомо, грецька освіта, в тому числі і в Одесі, 
перебувала під впливом вчення Адамантиса Кораіса. Він вважав, 
що нова грецька освіченість повинна базуватись на фундаменті 
грецької класичної культури та західноєвропейської природничої 
науки. Спадок класичної Греції повинен розвивати в учнів критичне 
сприйняття дійсності та виховувати почуття патріотизму. Хоча 
А.Кораїс сприймав класичну Грецію як ключ до цивілізації, він 
закликав вивчати як древню, так і сучасну Грецію4. Ці положення 
знайшли щасливе підгрунтя в Одесі. При створенні грецького 
комерційного училища в 1817 р. сюди прийшли педагоги з Бухаресту 
Георгос Геннадіос та Іоаніс Макріс. Вони, як відмічав один із 
визначних діячів грецької освіти, директор школи у м.Смирна 
Константинос Кумас, “володіють німецькою та французькою 
мовами, що дуже допомагає їм пізнавати істини археології, історії 
та всього того, що має відношення до грецької філософії” 5. 
Визначним педагогом став Г.Геннадіос, перший директор училища, 
який викладав давньогрецьку мову, археологію, священну історію, 
географію, міфологію. В 1819 р. до Одесі прибув з Хіоської гімназії 
Константінос Вардалахос, один з найбільш відомих грецьких вчених 
та педагогів і перебував в Одесі з перервою до 1830 р. В училищі 
працювали Г.Лассаніс, П.Пікколос, М.Г.Палеологіс, С.Міскакіс. 
Майже всі вони були авторами учбових посібників з грецької мови, 
географії, міфології, а також літературних праць. Однак власне 
історичних праць в Одесі майже не з'являлось, за виключенням тих, 
що торкались питань сучасного авторам життя.

Після початку турецьких репресій проти греків до Одеси в 
1821р. прибув К.Ікономос, чиї промови, що пізніше вийшли окремою 
книжкою, були присвячені національно-визвольній боротьбі у 
Греції. Одною з перших спроб аналізу грецьких подій стала
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підготовлена у Одесі в 1822 р, його брошура “ Історична записка 
про початок грецької революції". Тема незалежності Греції 
виявилась близькою и для А.С.Стурдзи. В 1823 р. він видав у 
Лейпцігу працю “ Греція в 1821 і 1822 pp."6, в якій показав, що 
незважаючи на трьохсотлітнє османське іго грецький народ вистояв 
і знову відродився. Поряд зі ївернепням до європейської спільноти 
він займався матеріальною допомогою грекам, друкувався в 
грецьких газетах, написав спогади про графа І.А.Каподистрія.

Важливе місце в формуванні історичної свідомості греків Одеси 
зіграв театр. Основою репертуару грецького театру міста стала 
історична драма. Перекладачем і автором перших п’єс був Пікколос. 
В Одесі з’явився і перший балет на сюжет з історії Греції ‘Суліотп в 
Янніні". Реалії життя греків в Російській імперії стало сюжетом драми 
“ Еллада та чужоземець” , написаної в 1819 р. викладачем училища 
Г.Д.Лассанісом. Звертаючись до почуттях патріотизму греків 
діаспори, п’єса закликала до визволення Греції. І в подальшому 
грецька та всесвітня історія переважали в сюжетах п'єс.

Виключним явищем в іст орії грецької освіти в Одесі стала поява 
в 1836 р. виданої на грецькій мові в друкарні грецького училища 
книжки К.Меліритоса7. Вона включала огляд головних календарних 
систем світу, хоча основний її обсяг складали хронологічні таблиці 
подій всесвітньої історії.

Таким чином, в Одесі вже в першій третині X IX  ст. створились 
умови для формування грецької історіографії. Однак, в подальшому 
ці явища не отримали розвитку, що пояснюється появою грецької 
національної держави , в рамках якої і завершився процес утворення 
історичної науки.

Та все ж Одеса не втратила свого значення, як частина 
грецького історіографічного процесу. В нових умовах по іншому 
виявився вплив та участь грецької спільнос ті міста в розвитку пауки 
в метрополії. Деякі греки, які залишились в Росії, внесли вагомий 
внесок у формування російської історичної науки. Одним з таких 
осіб був К.М.Базилі, що писав про Грецію 1820-1830-х pp., тобто 
стояв у витоків вивчення в Росії нової історії Греції. Заслугою 
К.М.Базилі є одна з перших в Російській імперії публікація джерел 
про І.Каподистрію. Його праці стоять цілком на рівні сучасної їм 
історіографії. Разом з тим, він мислив і писав вже не як грек, а як 
російський автор і його роботи складають частину російської 
історіографії.

Яскравою сторінкою у розвитку історичної науки в Одесі була
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діяльність Імператорського Одеського товариства історії та 
старожигностів (далі - ІОТІС). Створене в 1839 р. воно орк нтувалос і, 
на вивчення історії Північного Причорномор’я й спиралось па 
місцеві наукові кадри. Велику роль в його роботі відігравали греки 
Увійшов до складу членів-засновників і став першим віце- 
президентом А.С.Стурдза. На відкритті Товариства він говорив про 
важливість вивчення історії, про дослідників, котрі займались 
історією краю і про перспективи майбутніх історичних розшуків11. 
Та весною 1842 р. він відмовився від всіх посад та участі в заняттях 
Товариства10. Якоюсь мірою може з’ясувати ці події написана 
А.С.Стурдзою в 1842 р. в Одесі брошура "Щось про етимологію і 
естетику по відношенню до історії та до науки старожитностів” . В 
ній підкреслювалось, що історичні істини провіщені божеським 
одкровенням, а достовірність історії вивіряється ‘наукою 
витонченого" та етимологією". Така провіденціналістська концепція 
історії могла не узгоджуватись з методологічними засадами інших 
членів Товариства, що й стало причиною розриву А.С.Стурдзи з 
ІОТІС . В подальшому А.С.Струдза опублікував матеріал про 
грецьких просвітителів Е.Булгариса та Н.Фестокиса.

Дійсними членами Товариства з моменту його створення були
А.Ф.Негрі, А.Ф.Панагіодор-Ніковул, М.Г.Палеолог, С.Ю.Дестуніс, 
Константин Ікономос. А.Ф.Панагіодор-Ніковул займав посаду 
бібліотекаря, а А.Ф  .Негрі став у 1844 р. віце-президентом. Всі вони 
займались перекладами грецьких книг та східних джерел, що мали 
відношення до Північного Причорномор’я. В наступні роки до 
ІО Т ІС  вступили К.Е.Стаматі, Г.Геннадиос, К.М .Базилі, 
С.А.Серафимів, І.Ю .Вуцииа, Г.Г.Маразлі, С.Д.ГІападимітріу. 
І.І.Фундуклей та деякі інші. Найбільш плідно науковою роботою 
займались С.А.Серафимів та С.Д .Пападимітріу. Київський 
губернатор І.І.Фундуклей, підприємець га почесний генеральний 
консул Грецької республіки в Одесі І.Ю.Вуцина, одеський міський 
голова Г.Г.Маразлі підтримували реноме Товариства в російських 
та грецьких політичних та наукових колах.

Греки рдеси внесли свій внесок у формування російської 
історіографії античності, середньовіччя /історія Візантії/ нової 
історії. Вони приймали активну участь в ІОТІС, багато зробили для 
ознайомлення російської громадськості з працями давньогрецьких 
авторів. Діяльність греків Одеси стала частиною російсько-грецьких 
наукових зв’язків.

Другий не менш важливий аспект ролі Одеси в становленні
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грецької історіографії полягає в гаму, що в місті жили й отримали 
освіту греки, майбутні історики та культурні діячі Греції. В першу 
чергу це К , Д .Папарригопулос, корифей грецької історіографії 
Отримавши освіту в Ришил'євському ліцеї /м.Одеса/, наукову кар’єру 
зробив вже в Греції12. Обрання почесним членом Новоросійського 
університету у 1874 р. 'Засвідчило визнання його головної праці 
“ Історія грецької нації” /1860-1872 pp./.

Продовжувались наукові контакти між Грецією та Росією по 
лінії Ю ТІС. Зберіг' зв’язки з грецькою спільнотою та освіченими 
колами міста пресвітер К.Ікономос. З 1858 р. перебував у Товаристві 
діяч новогрецькоїлітфатури, археолог, мистецтвознавець А.Ризос- 
Рангавіс, що отримав освіту в Одесі. В Афінах жили дійсні члени, 
співробітники га кореспонденти Ю Т ІС  В.В.Лагус, В.С.Крокідас, 
С.Куманідис, ГІ.Ламбро, С.К.Ікономос. Можливо їх іменами цей 
список не обмежується.

У  другій половині X IX  ст. в Новоросійському університеті 
утворилось представницьке коло візантиністів й ангикознавців. Та 
незважаючи на їх контакти з грецькими вченими, історичні науки в 
Греції та Росії розвівались обосіблено. В той же час серед греків 
Одеси, як і у всіх грецьких спільнотах Російської імперії посилилась 
русифікація. Мабуть тому виріс інтерес до історії греків в обох 
країнах. В Одесі ця увага вилилась у формування в рамках російської 
історичної науки до становлення нового явища - етнолокальної 
історіографії грецької діаспори Росії. Усвідомлення власної історії 
йшло шляхом публікації джерел й робіт з історії знаменних подій 
життя греків Північного Причорномор’я.

Першими звернулись до цієї теми С.А.Серафимів та 
Н .Неводчиков /Диктиадіс/. З ’явились праці на грецькій мові. 
Х.Вулодимос на писав книжку про історію грецького комерційного 
училища, а А.Хрисовергіс - про участь греків Одеси у Кримській 
війні.13

Значним явищем в процесі формування етнолокальної 
історіографії грецької діаспори стали публікації початку X X  ст. 
книжок Л .Россолімо та С.Г.Сакелларіу14. В них розглядалась майже 
столітня історія грецької спільноти Одеси та національно- 
визвольний рух греків.

Паралельно в Греції з’явились роботи, присвячені 
беспосередньо історії грецької спільноти Одеси. Одним з перших 
цим зайнявся К.А.Палеологос, опублікувавши декілька нарисів під 
назвою “Греки в Південній Росії” , присвячені питанням асиміляції,
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втрати греками самосвідомості. Також досить песимістично 
сприймав майбутнє греків інший автор - Д.Метаксас-Ласкаратос. 
що, як підкреслив він сам, "багато років провів у Румунії та в 
південній Росії” 15.

Таким чином, приведений матеріал дозволяє говорити про 
вагомість внеску грецької спільноти Одеси та її представників в 
процес формування історичної науки в Росії та в Греції. ГІо-перше, 
греки Одеси чимало зробили для розвитку російської історичної 
науки. По-друге, деякі греки, що жили, отримали освіту та 
працювали в Одесі стали відомими грецькими істориками, В-трете, 
в Одесі розпочалось створення етнолокальної історіографії грецької 
діаспори Російської імперії. І, в-чегвертих, Одеса, як місце 
проживання грецької спільноти сама стала об’єктом вивчення 
грецьких істориків.

В еволюції грецької історіографії Одеси видаляються три етапи. 
В першій третині X IX  ст. створились умови та з'явились перші 
ознаки подолання провіденціаліс гської концепції історії, характерної 
для грецької історичної думки попереднього часу. Однак з 
утворенням незалежної Греції процес перемістився у метрополію. В 
другій третині X IX  ст. розвиток історичної науки в Греції, та Росії 
пішов відокремлено. Одеські греки активно працювали в Ю ТІС, а 
вихідці з Одеси стали визначними грецькими істориками. В останній 
третині X IX  - поч. X X  ст. в Одесі значно виріс інтерес до історії іреків 
півдня Росії, почалось утворення етнолокальної історіографії 
діаспори. В Греції ж історія греків Одеси виявилась об'єктом 
спеціального вивчення. Все це показує наскільки складно та 
суперечливо йшло формування грецької історичної науки та які 
питання постають перед сучасними дослідниками даної проблеми.
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Л.В.Новікова

ГРИ ВИДАННЯ “ И СТО РИ И  НОВОЙ С ЕЧ И ”
А .О .СКАЛЬКОВСЬКОГО : 

до питання про зміни в структурі твору*

Серед історичних досліджень Аполлона Олександровича 
Скальковського (1808-1898) помітне місце посідають праці з історії 
запорозького козацтва. Найбільш відомою серед них є “ История 
Новой Сечи или последнего Коша Запорожского” , що довгий час 
була неперевершеною з точки зору цілісності зображення цього 
історичного явища. Самостійне і не менш вагоме, ніж висвітлення 
А .Скальковським історії козацтва, значення мали розміщені у канві 
розповіді та наведені у додатках оригінальні документи архіву Коша 
Запорозької Січі. Ця книга витримала три прижиттєвих видання1.

Історія написання твору була пов'язана з наміром 
А .Скальковського створити в Одесі історичний архів Нової Росії. У 
зв'язку з цим він організував археографічні експедиції, друга з яких 
у 1839 р. увінчалася великим успіхом: за допомогою чиновника 1.1. 
Гладкого у Катеринославі історик дістався до частини архіву
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Запорозького Коша. Всього А.Скальковський привіз тоді до Одеси 
40 справ. Деякі документи були надіслані історикові трохи пізніше. 
Хронологічно їх оригінали охоплювали період 1730-1775рр., а копії 
сяшяи 1660-х рр2. Першу обробку джерел А.Скальковський здійснив 
у праці “Очерки ЗацОрож&я” ( 1340р.}, Багатий документальний 
матеріал дав історикові можливість “висвітли™ темну історію 
Запорозького козацтва", показати, що запорожці були “вірним 
оплотом Росії". Це, на думку А.Скальковського, повинно було 
змінити негативну суспільну думку відносно суті козацтва3.

Перше видання “Истории Новой Сечи” вийшло друком у січні 
або березні 1842 р4. (на титулі вказаний 1841р.), коштами 
новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М.С. 
Воронцова, який підтримував ініціативи А.Скальковського, 
пов’язані з дослідженням історії Новоросійського краю. Кількість 
передплатників показує, що це видання було без перебільшення 
значною подією в культурному житті краю: за період з 1 червня 1841 
по 1 лютого 1842 pp. була оформлена передплата на 327 у 800 
надрукованих примірників5.

Сіруктура твору складається з авторської передмови і ірьо\ 
частин. Поділ на три частини ми зустрічаємо н у Д.Бантиша- 
Каменського, з твором якого “ История Малой России” був 
знайомий А.Скальковський". У передмові він повідомляє про 
знахідку частини архіву Запорозького Коша, що зумовило появу 
цього видання. Історик дає характеристику знайденим документам 
та вказує на значення їх для історії запорозького козацтва. 
Передмова знайомить також читача з структурою всього твору.

Перша частина -- “ Походження та устрій запорозького 
військового ордену" - складається з восьми глав. Перша г лава, вона 
ж “ Вступ” , торкається питань походження козацтва та явища 
слов’янського лицарства. У другій главі подаються відомості про 
територію, що займало Запорозьке військо, наводиться 
характеристика складу війська, Коша та військової старшини. Г лава 
третя присвячена опису устрою запорозької общини. Глави четверта- 
восьма характеризують побут та господарство Запорожжя. Г лава 
четверта зображує військову справу, п’ята - церковний устрій, шоста 
- суд, сьома - суспільне господарство, прибутки, повинності та 
торгівлю, восьма -нрави та звичаї, а також писемність запорозьких 
козаків.

Друга частина має назву “ Історія Нової Січі, чи IV  і останнього 
Коша, запорозького військового ордену, 1 ?'34-1775" і складається зі

179



вступу та десяти г лав. Назва частини не відображає всього її змісту, 
оскільки А.Скальковський подає як передісторію Нової Січі, так і 
відомості про долю запорожців після її руйнування. Тому фактичні 
хронологічні рамки цієї частини є значно ширшими: з 1500 до 1840рр. 
У "Вступі” подається періодизація історії запорозького козацтва, 
яка ототожнюється з історією Кошів.

Перша глава охоплює період існування Олешківської Січі. 
Друга - дев'ята глави присвячені історії Нової Січі. У  другій главі 
розглядується питання заснування Нової Січі, у третій (охоплює 
1734-1741рр.) - участь запорожців у війні з Туреччиною та її наслідки 
дтя січового товариства. Четверта глава присвячена історії Січі за 
часів царювання Єлизавети. Особливу увагу автор приділив 
виникненню прикордонних конфліктів між козаками та сербськими 
поселенцями. Глава п'ята (1761-1767) зображує історію Нової Січі 
на початку правління Катерини II, продовжує тему суперечок про 
кордони, пов'язані з утворенням Новоросійської губернії та 
розповідає про козацьку депутацію як форму вирішення цих 
суперечок за допомогою переговорів з урядом. У главі шостій 
міститься опис запорозької депутації до комісії для створення 
проекту Нового Уложення та Коліївщина. Участі запорожців у 
російсько-турецькій війні 1768-1774 pp. присвячена глава сьома. 
Восьма глава (1773-1775 pp.) висвітлює останні суперечки запорож
ців про кордони їх вільностей та розповідає про козацьку депутацію 
до Катерини II. Глава дев'ята присвячена опису падіння Нової Січі. 
В останній главі простежується подальша доля запорожців після 
зруйнування Січі ( і 775-1840 pp.).

Стиль викладу матеріалу, якого дотримується
А.Скальковський, близький до літописного, про що свідчать і 
хронологічні позначки на полях. Для підтвердження наведених 
фактів чи їх ілюстрації на сторінках твору автор надрукував чимало 
документів та витягів з них. що було характерним для історичних 
творів того часу. Всього у першому виданні було вміщено понад 
сто документів та витягів7.

Частина третя має назву “Додатки". В ній опубліковані джерела 
та наведені списки кошових отаманів та військових суддів, 
малоросійських гет ьманів (в обох випадках - починаючи з 16 ст.) та 
кримських ханів (з 15ст.). Рецензенти, схвалюючи загалом 
публікацію джерел, вважали недоліками структурування їх у вигляді 
окремої частини (М.Соловйов), дрібний шрифт та незначну кількість 
опублікованих документів8. У  першому виданні автор подав
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зображення козацьких печаток, але, на жаль, як відмічали й 
рецензенти, не помістив карти козацьких володінь, відправляючи 
читача до карти Де-Боскета, вміщеній в “ Хронолог ическом 
обозрении Новороссийского края”9.

Після першого видання А.Скальковський продовжував 
отримувати документи Архіву Коша, вивчав матеріали, пов'язані з 
історією гайдамаччини. Результати розвідок він надрукував у низці 
статей та у роботі “Наезды гайдамак на Западную Украину в 18 в.: 
1733-1768” (1845). З 1843 р. історик почав готувати друге видання 
“ Истории Новой Сечи” 10. У  1845р. він здійснив подорож на 
територію колишніх запорозьких вольностей, де “зібрав всі написи, 
перекази, печатки і, нарешті, документи, що вціліли від тліну"'".

Друге видання побачило світ у 1846р. Воно складалося з двох 
передмов, одну з яких було передруковано з попереднього видання 
та знову з трьох частин. У передмові до цього видання
А.О.Скальковський вказав на умови його появи та можливість 
виправлення помилок попереднього видання12. Кожну частину було 
видруковано окремим томом. Відзначимо, що цього разу автор 
поставив собі за мету “скластиколи несправжню розповідь, то хоча
б великий архів - запас відомостей для майбутніх істориків Південної 
Росії". 1 дійсному цьому виданні було опубліковано понад 200 
документів, витягів та пісень13.

У першій частині, яка має майже таку ж саму назву, що й у 
першому виданні, значно більше місця відведено зображенню сусідів 
козаків -ногайців, введено багато уточнень, що стосуються паланок, 
кількості козаків тощо. Структура цієї частини зазнала змін. Першу 
главу з попереднього видання А. Скальковський перетворив на 
окремий вступ. Внаслідок збільшення матеріалу для другої, сьомої 
та восьмої глав він вирішив з кожної з них зробити по дві нових. 
Таким чином, кількість глав цієї частини було збільшено до десяти. 
Тут же було вміщено план Нової Січі, який було зроблено у 1840 р.

Друга частина цього видання з’явилася як наслідок значних 
структурних змін, що відбулися з другою частиною першого 
видання. Автор геп ер вирішив розділити її на дві самостійні частини, 
але, разом з тим, залишив обидві під старою назвою. Одна з них 
охоплювала період з 1500 по 1769рр., а друга - з 1769 по 1828рр. 
Хронологічні позначки на полях зникають, що може свідчити на 
користь того, що А.Скальковський вже не вважав свою історію 
просто літописом, та має змогу більш вільно розміщувати матеріал. 
Основу другої частини цього видання складають матеріали другої
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частини попередньог о, починаючи зі вступу і закінчуючи главою 
шостою, яка доводить розвиток подій до Коліївщини. При 
збереженні послідовності матеріалу глав автор ускладнює їх 
структуру. Залишивши недоторканими у цьому плані вступ та перші 
гри глави, з наступної він утворив чотири глави (четверту - сьому), 
з п'ятої - восьму та дев’яту. Шоста глава, яка у другому виданні 
стала десятою, лишилася без змін. Таким чином, кількість глав, що 
охоплює вказаний період, збільшилася до десяти. Слід також 
згадати, іцо у цій частині А.Скальковський помістив очікувану 
читачами “ Карту війська Запорозького’’ 1770р.

Третя частина грунтується на сьомій-десятій главах другої 
частини першого видання, що присвячені подіям, починаючи від 
російсько-турецької війни 1768-1774рр. до руйнування Нової Січі 
та подальшої долі запорозького козацтва. Збільшення фактичного 
матеріалу стало причиною поділу сьомої глави на чотири (першу- 
четверту). Новим, у порівнянні з першим виданням, елементом стало 
“ Завершення", в якому А.Скальковський розповідає про свої 
враження під час мандрівки на місця знаходження Січей. Таким 
чином, кількість структурних одиниць цієї частини була також 
збільшена у другому виданні і складалась з семи глав і не 
оформленого у главу “Завершення” . На особливу увагу заслуговує 
вміщений у третій частині “ План Старої Січі" (1840 p.).

На відміну від попереднього видання, у цьому ми вже не 
знаходимо ні у вигляді окремої частини, ні у вигляді додатків 
публікації джерел з історії Нової Січі. Але є відомості, що 
планувалося видання “Сборника приложений", до якого мали увійти 
понад 50 документів14. Крім того, публікацію під назвою “ Посылка 
на Запорожье императорской грамоты” (1849) було репрезентовано 
як уривок з четвертої частини “Истории Новой Сечи” 1’. Питання 
про долю цього “Сборника” поки що залишається не з'ясованим.

Перше та друге видання “ Истории Новой Сечи” розділяло 
всього кілька років. Незрівняно більшим - 40 років - є проміжок 
часу між другим та третім виданнями. Передумови його появи ми 
поки що опускаємо. Відзначимо лише, що автор вмістив у тексті 
понад п’ятидесят нових документів та вісімдесят витягів16. Всі три 
частини третього видання з’явилися коштом міського голови 
Г.Маразлі у 1886р. (за І.Каманіним)17, хоча на титульних аркушах 
першої та другої частини вказано 1885р.

Перша частина у порівнянні з другим виданням не зазнала 
особливих змін. Натомість у другій та третій відбулися деякі
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структурні перетворення.
У другій частині було перероблено сьому главу другого 

видання. З переносом частини матеріалу до восьмої глави, сьома 
глава була присвячена виключно “Секретам Коша Запорозького” , 
тобто дипломатичні службі та розвідці запоржців. Структурні зміни 
відбулися у десятій главі попереднього видання, що була присвячена 
гайдамацькому руху. Вона була тепер розділена на дві з 
оформленням у самостійну главу матеріалів стосовно Коліївщини. 
Здійснені зміни збільшили кількість глав у цій частині до одинадцяти.

У третій частині число структурних одиниць не зазнало змін. 
Однак формально кількість її глав збільшилась до восьми за рахунок 
перетворення “Завершення" другого видання у главу восьму.

У цьому виданні, на відміну від першого, А.Скальковський 
вмістив документи у вигляді окремих додатків, але їх кількість у 
порівнянні з першим виданням була значно зменшена (14 одиниць).

Цього разу підхід автора до деяких питань став більш науковим. 
Так. у переліку кошових отаманів та військових суддів історик 
відмовився від давнього періоду і почав з 1655р., наголошуючи у 
назві цього списку, що він складений на підставі наявних у нього 
документів січового архіву. Те ж саме спостерігається і у випадку з 
іменами кримських ханів, які тут подаються вже з 1707р.’8

Незважаючи на публікацію джерел, у тому числі низки нових, 
сама кількість опублікованих документів, а також розміщення їх не 
в кожному томі, а у кінці третьої частини, знову викликали 
незадоволення рецензентів1’. У  цьому виданні простежуються зміни 
серед публікації допоміжних матеріалів. Карта Запоріжжя (1770 р.) 
другого видання була замінена на карту запорозьких володінь, 
складену на підставі даних архіву. Але А.Маркевич вважав 
недоліком те, що вона не була вміщена у першій частині20, де 
подається опис козацьких вільностей. Крім того, з тексту були 
вилучені псевдозапорозькі пісні.

Завершуючи порівняння трьох видань “ Истории Новой Сечи 
или последнего Коша Запорожского” А.О.Скальковського, слід 
зазначити, що проведений аналіз підтвердив наявність в них змін у 
структурі розміщення матеріалу твору. Але загалом ці зміни мали 
механічний характер, оскільки були зумовлені в основному 
збільшенням джерельної бази при збереженні однакової схеми 
послідовності викладу історії запорозького козацтва і принципу 
розподілу матеріалу на три частини. Це знайшло відображення, 
передусім, у збільшенні шляхом поділу кількості глав, присвячених
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устрою та історії Січі. Якшо рахувати разом зі вступами, що є в 
окремих частинах, у першому виданні їх дев'ятнадцять, у другому 
вже - тридцять, у третьому - тридцять одна. Очевидним є те, що 
перед автором стояла проблема, якою структурною одиницею має 
бути публікація джерел. Коли у першому виданні це третя частина, 
у другому планувалось видання окремого “Сборника приложений", 
v третьому документи вміщені у “Додатках" до третьої частини.

Загалом огляд змін, що відбулися у структурі твору
А.О.Скальковського у трьох прижиттєвих виданнях, доводить, що 
кожне з них, мало самостійний характер. Отже вони можуть 
слугувати орієнтирами в еволюції його поглядів на історію 
запорозького козацтва.

Примітки
* Дана с т а т т я  є розгорнутим енклавам ооного з фрагментів доповіді, виголошеній 

на Других історіографічних читаннях, присвячених 190-літтю А О. Скальковеькогу, що 
віддулись 16 грудня 1998р. на історичному факультеті.

1. Скальковский ,1. История Новой Сечи или послеонего Коша Запорожского: 
Извлечена из собственного Запорожского архива. Одесса, 1X41. V I11, 439, / IV .; 
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского: Составлена 
из подлинных доКуШіітов Запорожского Сеченого Архива. 2-е изо., нспр. и значит, 
умноженное. В  3 ч. Одесса, 1846; Скальковский А. История Новой Сечи или последнего 
Коша Запорожского: На основании подлинных документов Запорожского Сечевого 
Архива: В  3 ч. -3-є изд. Ооесса, 1885-1886.

2. Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон 
Скальковський // Записки історичного факультету. Одеса, 1998. Вип.б.-С. 76-81; 
Скальковский А, История Повой Сечи.. 1841 С. 11

3. Скшьковшш А і 1 апория Новой Сечи... 1841. -С. /Г, I I I
4. Хмарський В.М . З історії розвитку археографії... С .132; Скальковский А. 

История Новой Сечи... 1846. Ч 1 С. 11
5. Скальковский А. История Новой Сечи... 1841. С. /-/) (наприкінці книги); 

Б. а. / Библиографическое известие]//Русский инвалид. -1846. -2! т т .
6. Бантыш-КаменскийД. Н. История Малой России О т  водворения славян в зпюй 

стране до присоединения оной в 1654г. к Росийскому госуоарству царем Алексеем 
Михайловичем: В  3 ч. М.. 1830; Скальковский А. История Новой Сечи...-1841 С. 144.

7. Хмарський 13. М. З історії розвитку археографії... - С. 180-282.
S. Соловьев М.[Рецензия///Москвитянин. 1842. Ч. 3, Ms 6.-С. 353, 355; К З . [К . 

Зеленецкш![//Оаесхтй вестник. 1842. - 7 лют.
9. Скальковский А. История Новой Сечи. -1841. С. 17; Соловьев М.[Рецензия!// 

Москвитянин. -1842 - Ч. З, . VI 6. С. 355.
10. Хмарський В. М. З історії розвитку археографії...- С. 84.
П.Скальковский А. И стория Новой Сечи...-1846.-Ч  З.-С. 256-294, 

Б. а. [Библиографическое известие j  .
12. Скальковский А. История Новой Сечи... 1Я46. -Ч. 1. С. 11-12.
13. Скальковский А. История Новой Сечи-:.. 1846 -Ч. 1. С  13; Хмарський В  М. 3 

історії розвитку археографії... С. 136.
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14. Н.а. /Библиографические известие]. .
15. Хмарсъкий И. М. З історії розвитку археографії... С. 137.
16. Там само. -С. 140.
17. Каманин II. [  Рецензия ///Киевская старина. 1886. Т. 14,ЛГ« 4. С. 794; Т. 15,M S- 

С. у32.
/К Скальковский А. История Новой Сечи... 1841-С. 432-434, 436-437, Скальковский 

Л. История Новой Сечи... 1886 Ч. 3. С. 327-330.
19.0.11. [Л . Маркевич /. / Рецензия ///Одесский вестник. 1886. 12 квіт., 23 черв., 29

вс ре С.
20. Там само, - 12 квіт.

О.В.Ме IhtlllK 

Д ЕЯТЕЛЬН О СТЬ П РО Ф ЕС С О РО В - И СТО РИ КО В  
Н О ВО РО СС И Й СКО ГО  УН И ВЕРС И ТЕТА  НА О Д ЕССКИ Х  

ВЫ С Ш И Х  Ж ЕН С К И Х  КУРСАХ.

Для становления и развития системы высшего женского 
образования в российской империи особое значение имела 
деятельность прогрессивных образованных сил общества, в том 
числе - преподавателей высшей школы. Во многом благодаря i:v 
усилиям была создана и активно действовала, параллельная 
мужской, система высшей женской школы. В настоящее время 
внимание многих исследователей привлекает история 
университетской профессуры X IX  - начала XX  вв., при этом часто 
остается без должного внимания их деятельность в сфере высшего 
женского образования. Постараемся в некоторой степени заполнить 
этот пробел на примере истории Одесских высших женских курсов.

Одним из первых профессоров Новороссийского университета, 
подготовивших программу В Ж К  в Одессе, был профессор кафедры 
всеобщей истории А.С.Трачевский. Однако несмотря на готовый 
проект курсов, рассмотрение дела было отложено. 17 января 1879 г. 
открылись подготовительные курсы сроком на один год, разрешения 
же на деятельность В Ж К  в Одессе не было получено.1 С 1896 по 1902 
годы продолжается борьба профессуры Новороссийского 
университета за открытие ВЖ К. В предлагаемый проект курсов в 
Одессе, подготовленный профессором историко-филологического 
факультета Н.Н.Ланге, Министерством народного просвещения 
были внесены коррективы: курсы должны были носить спениально- 
педагогический характер. 4 октября 1903 года в Одессе открывается 
первое высшее женское учебное заведение - женские педагогические 
курсы в составе двух факультетов: историко-филологического и
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физико-математического, которые действовали до 1906 года.2 
Директором курсов попечитель Одесского учебного округа 
назначил Н.Н .Ланге, инспектрисой - Е.С.Пашковскую. Все вопросы, 
касающиеся учебной работы, решались Советом курсов, в состав 
которого входили: директор, все преподаватели и инспектриса. 
Хозяйственными проблемами занимался попечительный комитет, 
состоявший из директора, трех членов Совета и инспектрисы.

Бурные события первой российской революции привели к 
закрытию педагогических курсов, но, наконец, к открытию в 1906 
году Высших женских курсов в составе двух факультетов: историко- 
филологического (декан - профессор А.С.Казанский) и физико- 
математического (декан - профессор П.Г'.Меликов). На курсы были 
автоматически переведены слушательницы педагогических курсов 
с целью завершения их образования по новой программе. 
Директором В Ж К  с 1906 по 1908 гг. был профессор Н.Н.Ланге.3 В
1908 году директором курсов был избран профессор Э. Р. фон Штерн. 
При его активном участии на курсах был открыт юридический 
факультет. С 1 января по I июля 1911 года обязанности директора 
исполнял профессор П.Г.Меликов. 12 сентября 1911 г. директором 
курсов был избран профессор А.С.Казанский.4 В 1913 году 
директором курсов стал профессор А.Я.Шпаков.5

Рассматривая деятельность историко-филологического 
факультета Одесских ВЖ К, можно проследить постепенный рост 
числа слушательниц. Например, к 1 января 1909 года на историко- 
филологическом факультете из 1206 слушательниц курсов обучалось 
.586 курсисток. В тгом же году из 89 девушек, окончивших курсы, 55 
были выпускницами историко-филологического факультета."

К  1 января 1910 года на историко-филологическом факультете 
было 26 преподавателей. Из них: 21 - члены Совета и 5 внештатных 
преподавателей. Профессорами и преподавателями курсов были в 
основном профессора и преподаватели Новороссийского 
университета. На историко-филологическом факультете О В Ж К  
рабо тали профессора и преподаватели историко-филологическог о 
факультета университета, которые стремились организовать 
учебный процесс и научную работу на курсах аналогично 
университетской. Лекции читали 11 - заслуженных, ординарных и 
экстраординарных профессоров.7 Постепенно на курсах с 1909 по 
1912 гг., также как и на историко-филологическом факультете 
Новороссийского университета, вводится предметная система с 
разделением на группы по специальностям: а )“Всеобщая история” ,
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б) “Славяно-русская история", в) “Историяискусств” ,г) “Историко- 
философская” . При этом особое внимание было направлено на 
чтение теоретических дисциплин исторического профиля.8 С 1908-
1909 уч. гг. профессор А.С. Казанский стал читать курс 
“ Методология, социология и философия истории” , с 1909 года 
профессор Е.Н. Щепкин читал курс “Обзор социологических 
учений”9, с 1913 г. - “ Методология истории" и др.10

С целью совершенствования учебного процесса на курсах Совет 
историко-филологического факультета на своих заседаниях не раз 
рассматривал вопросы о введении практических занятий, об 
увеличении часов по основным курсам, о чтении специальных - 
теоретических, историографических, источниковедческих и 
краеведческих курсов.

С введением в действие закона от 19 декабря 1911 года “Об 
испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных 
заведений” , на историко-филологическом факультете идет активная 
разработка учебных планов с целью их унификации с 
университетскими программами. К  этому времени был существенно 
пополнен штат преподавателей историко-филологического 
факультета. В 1908 году по предложению Е.Н.Щепкина приват- 
доцент кафедры всеобщей истории Новороссийского университета
В.Э.Крусман был избран членом факультета, а профессорский 
стипендиат П.И.Бицилли - внештатным преподавателем; в 1909 году 
стал преподавателем курсов И.М.Бондаренко11 В.Э.Крусман с 19 
октября 1912 г. стал секретарем Совета историко-филологического 
факультета О ВЖ К .'2С 1912 года он читает курсы: “ Введение в новую 
историю” , “ Вспомогательные науки истории” , “Эпоха крушения 
средневековых идеалов” , “Эпоха возрождения в Италии” , “ История 
Английского владычества в Индии” , “ История Пруссии” , что 
отражало широкий круг его научных интересов.13 С 1915 года
В.Э.Крусманом читались курсы “Философия истории” (3-4 курсы) 
и “Методология истории” (для I -4 курсов).14 П.М.Бицилли проводил 
практические занятия на 1-2 курсах по исследованию исторических 
памятников, читал курсы “ История искусства в Италии” , 
просеминарий по “ Всеобщей истории" и др.15 Б.В.Варнеке начал 
читать на курсах с 21 марта 1911; с 31 октября 1911 г. по 1914гг. был 
деканом историко-филологического факультета.16 Здесь им читались 
курсы: “ Овидий", “ Плавт” (1910-1911 гг.) “ История Рима” , 
“Тацит"(1911-1912).17 Профессор М.Г.Попруженко с 15 мая 1912 г. 
избирается преподавателем курсов по кафедре славяноведения.18 С
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его приходом на курсы к учебному плану добавляется “ История 
славян” с практическими занятиями.199 сентября 19)5 года по 
кафедре русской истории избираются: профессор Е.П. Трифильев, 
приват-доцент А.В. Флоровский, приват-доцент. М.И. Горди- 
евский20. С 1916 года профессор Е.П.Трифильев начинает читать 
курс "Русскаяисториография” . С 1917года В.Э. Крусманомчитается 
курс “Системное источниковедение истории средних веков” (2-3 
курс)., П.М.Бицилли с 1918 читает “ Историю историографии", 
А .В.Флоровский с этого же года читает курс “ Русская историческая 
география".21

Отдельно хочется остановиться на деятельности профессора 
русской истории И.А, Линниченко. Его научная и преподава
тельская деятельность на курсах была многогранна. Он активно 
занимался научной работой со слушательницами, предлагал им 
конкурсные сочинения на темы по русской истории, причем премии 
за сочинения выплачивал из личных средств;22 руководил работой 
по подготовке к изданию сборников научных статей историко- 
филологического факультета. Совет курсов вынес благодарность 
И.А. Линниченко за издание “Трудов слушательниц О ВЖ К ", куда 
вошли работы М.Левашовой, Е. Стратиевской-Гроссман, Д.Атлас 
и др.2'

Одной из учениц И .А. Линниченко была известная 
писательница Д.Г.Атлас. Окончив курс историко-филологического 
факультета в 1909, она поступила на юридический факультет24 и 
одновременно работала библиотекарем курсов, получив за эту 
работу по решению Совета вознаграждение в размере 81. руб. 60 
кои.2;>

Потенциальные возможности историко-филологического 
факультета О В Ж К  благодаря деятельности университетской 
профессуры были наиболее полно реализованы лишь к 1916-1917 
годам, когда была завершена реформа учебных программ курсов и 
они полностью стали соответствовать университетским 
программам. Циркуляром Министерства народного просвещения 
от 7 ноября 1916 г. (№  1280) выпускницы О В Ж К  с 1916 г. 
освобождались от дополнительных экзаменов в комиссиях 
университета. Это позволяет говорить, о том что лишь к этому 
времени программа курсов и уровень преподавания на них стал 
равен университетскому26.
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В.А. Мирошниченко 

К Б И О Г Р А Ф И И  И.А. Л И Н Н И Ч Е Н К О .

Иван Андреевич Линниченко (12 (24).Х. 1857, Киев -9.VI. 1926, 
Симферополь) - один из ведущих историков Новороссийского 
университета конца X IX  - начала X X  веков. Это был крупный 
специалист по истории Киевской Руси, взаимоотношений Руси и 
Польши в период раннего средневековья, но истории сословий Юг о 
Западной Руси X IV  -XV вв., талантливый археолог, историк 
литературы, принадлежавший к числу '‘старших” учеников В.Б 
Антоновича.1

И.А. Линниченко (далее И.А.) - сын известного автора 
учебников по всеобщей и русской истории, магистра русской 
словесности, доцента по кафедре истории всеобщей литературы в
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университете Св. Владимира в Киеве, тайного советника А.И. 
Линниченкг (1822-1888 гг.). Он родился в Киеве, там же получил 
среднее образование - в Киевской классической 1-й гимназии, в 
которую поступил в 1868 г., а окончил в 1875 г. с серебряной 
медалью2. Свое обучение затем продолжил в университете Св. 
Владимира (! 875-1879 гг.), и 14декабря 1879 г. определением Совета 
университета был оставлен стипендиатом для приготовления к 
профессорскому званию по кафедре русской истории сроком на 3 
года-'. В 1881 г. в “Университетских известиях" опубликовал свою 
кандидатскую диссертацию “ Вече в Киевской области” . В 1882-1883 
гг. здесь была напечатана его магистерская диссертация “Взаимные 
отношения Руси и Польши до половины X IV  столетия. Часть 1: 
Взаимные отношения Руси и Польши до половины X I1 века” , защита 
которой прошла 13 мая 1884 г. в Санкт-Петербургском университете. 
Защищался он, как отмечал журнал “ Русская старина” , 
“блистательно, отразив с глубоким знанием предмета замечания, 
сделанные ему официальными оппонентами - проф. Ламанским и 
доц. Замысловским” 4.

Свою преподавательскую деятельность в Ими. 
Новороссийском университете (далее - И НУ) И .А. начал в 1884 году: 
положением попечителя Одесского учебного округа от 13 октября 
1884 г. (№7496) он был принят в число приват-доцентов историко- 
филологического факультета ПНУ по кафедре русской истории3. 
Научные интересы молодого ученого лежали в области изучения 
взаимоотношений Руси и Польши в IX  - X IV  вв., что и определило 
его командировку в 1886 году: приказом по Министерству народного 
просвещения от 20 декабря 1885 г. он с 1 января 1886 г. был 
командирован на 1,5 года в Привислянский край и Галицию для 
сбора материалов для докторской диссертации, а 6 июля 1887 г. срок 
командировки был продлен до 1 января 1888 г. За период 
командировки И. А. посетил ряд городов Галиции, Польши, Австро- 
Венгрии. Во Львове он работал в архиве городского магистрата и в 
библиотеке Оссолинских; в Кракове в музее князей Чарторыжских: 
посетил Прагу, Варшаву. Работал в библиотеках и архивах Санкт- 
Петербурга и Москвы6. За период командировки он нашел несколько 
редких документов. Так, например, в Румянцевском музее (Москва) 
он нашел неизвестный до того времени список Литовской метрики.

12 марта 1888 г. он был принят в число приват-доцентов 
историко-филологического факультета Имп. Московского 
университета. Здесь он проработал до 12 марта 1895 гг. и читал
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курсы: история Юго-Западной Руси: история Литовско-русского 
государства: история Польши и Чехии: история западных славян; 
история славяноведения; историко-этнографический очерк 
славянских народов7. В 1893 и 1895 гг. два курса его лекций по 
истории западных славян были изданы*. 30 апреля 1894 г.. в 
университете Св. Владимира в Киеве И.А. была защищена 
докторская диссертация, в основу которой легли материалы его 
командировки в 1886-88 гг.: “ Черты из истории сословий в Юго- 
Западной (Галицкой) Руси X IV  -XV вв.” Одним из главных 
оппонентов выступил учитель И .А. - В.Б. Антонович, чья 
положительная рецензия на работу была опубликована в 
“ Университетских известиях" киевского университетаJ. 
Одновременно И.А. продолжает работать над проблемами истории 
Украины, рецензирует труды по истории Украины и Галицкой Руси, 
выступает с рефератами и сообщениями в Московском 
археологическом обществе (далее -И МАО), печатает статьи в 
различных журналах: “Архивы в Галиции” , “Научное значение 
западно-русской истории” , "Брачные разводы в древней Польше и 
Юго-западной Руси"10 и т.д. В 1892 г. в составе ИМ АО возникает 
специальная “Славянская комиссия” (СК), и среди организаторов 
этой комиссии был И.А. 27 мая марта 1892 г., на заседании ИМАО 
он зачитал ог имени 12 членов Общества (Г1. Милюков, П. 
Виноградов, В. Герье, Д. Самоквасов и др.) заявление, в котором 
предлагалось образовать С К в рамках ИМАО. 30 марта состоялось 
учреждение “ Правил С К ” , а И.А. был избран товарищем 
председателя".

12 марта 1896 г., Министерством народного просвещения И.А. 
был назначен в И НУ и. д. экс траординарного профессора по кафедре 
русской истории. А 25 апреля 1898 г. он становится ординарным 
профессором ИН У. Через 2 года - 28 марта 1900 г. И.А. был 
утвержден в чине статского советника (V класс “Табели о рангах” )” . 
В ИНУ он проработал до 1920 г. Здесь он читает различные курсы 
по русской истории: древняя русская история, новая русская 
историях V II- X V I11 вв., история народного представительства на 
Руси и др. По-прежнему разрабатывает украинскую тематику: им 
читался целый ряд курсов, связанных с историей Украины: история 
Польши и Литовско-русского государства, история Литовско- 
русского государства, история Литовско-русского государства и 
Малороссии. В  качестве пособий он рекомендовал студентам работы
В.Б. Антоновича “Очерк истории Великого княжества Литовского",

191



Д II. Бант ыш-Камен-ского "История Малой России’', Н .А . 
Маркевичи История Малороссии" и др. Под его руководством 
оуденты писали рефераты, в том числе по истории Украины: в 1903 
і', студент П. Бондаренко (в последствии видный деятель 
украинского движения в Одессе), подготовил реферат “ Города 
Левобережной Украины в XV1-XV1I1 вв,” 13 Отмечая работу И.А. 
на факультете декан Ф .А . Деревицкий писал: “ Линниченко 
пользуется почетной известностью солидного и добросовестного 
ученого” 14.

Необходимо отметить активное участие Н.А. в подготовке и 
создании Одесских высших женских курсов (ОВЖ К), которые стали 
его любимым детищем: с 1906 по 1917 гг. он преподавал на курсах 
русскую историю и историю славян, подготовил целый ряд 
историков (Д.Г. Атлас и др.). При его непосредственном участии 
были изданы два выпуска "Трудов слушательниц О ВЖ К".

13 октября 1906 г. истекли двадцать пять лет его службы в 
ведомстве Министерства народног о просвещения и распоряжением 
министерства от 15 сентября 1907 г. И.А. был оставлен на службе 
сроком еще на 5 лет. А 13 октября 1911 года, когда закончились 
тридцать лет его службы, И .А. выбыл из числа штатных профессоров 
ИН У, но продолжал преподавать в университете в качестве 
внештатного профессора.

В период с 1911 г. наиболее важным направлением в 
деятельности ученого было участие создании Одесского 
библиографического общества (ОБО). Первое собрание ОБО. 1 
апреля 1911 г., единогласно избрало его свои председателем на три 
года. 17 мая 1914 г. он был избран председателем единогласно, без 
баллотировки, на второе трехлетгге. В эти годы он был бессменным 
редактором "Записок ОБО” .

Важное место в его научной деят ельности занимала археология. 
И.А. являлся активным участником Русского археологического 
общества и археологических съездов. И .А. входил в состав 
предварительных комитетов по устройству 13-го, 14-го, 15-го, 16-го 
археологических съездов. Он выступал: на 11-м, 12-м, 13-м, 14-м 
археологических съездах15.

Как представитель П Н У  он участвовал в работе 
международных конгрессов историков и археологов. Среди них: 
конгресс в Риме (1903г.), археолог ический конгресс в Афинах (апрель 
1904г.), конгресс по доисторической антропологии в Монако (апрель 
1906 г.). конгресс по историческим наукам в Берлине (август 1908
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г.), археологический конгресс в Каире (январь 1909 г.). XV I конгресс 
ориенталистов в Афинах (апрель 1912 г.), X V I I  конгресс 
американистов в Буэнос-Айресе (1911г.), X IV  конгресс по 
антропологии и доисторической археологии в Женеве (сентябрь 
1912 г.)'6. /

И.А. являлся членом многих научных и культурных обществ 
своего времени: Одесского общества истории и древностей: 
Историко-филологического общества при И Н У ; Общества 
любителей росийской словесности при Имп. Московском 
Университете; Имп. Московского археологического Общества; 
Славянской комиссии при ИМАО; Одесского библиографического 
общества при И Н У ; Таврической, Тульской, Рязанской, 
Владимирской ученых архивных комиссий; Имп. Общества 
любителей естествознания; Московского, Одесского юридических 
обществ; Имп. Военно-исторического общества; Общества охраны 
памятников древностей; Киевского общества Нестора-легописца; 
Французского астрономического общества (Париж); Киевского 
общества искусств и древностей; Одесского славянского общества 
св. Кирилла и Мефодия, Одесского общества вспомоществования 
литераторам и ученым; Общества столовых для недостаточных 
студентов в Одессе; Историко-родословного общества в Москве. 
И.А. был избран членом-корреспондентом Краковской академии 
наук; Историко-филологического отделения Петербургской АН; АН 
России.

Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г., Советскую 
власть и независимую У Н Р он не принял. В годы гражданской войны 
И.А. находился в городе и продолжал преподавать в НУ. 5 апреля 
1919 года в Одессу вошли части Красной армии. В учебных 
заведениях города начались преобразования на основе принятой в 
марте 1919 г. V I11 съездом РКП (б) программы партии в области 
образования. В Одессе эта программа проводилась в жизнь 
созданным при Одесском Губисполкоме Отделом Просвещения, во 
главе с профессором Новороссийского университета Е.Н . 
Щепкиным. 23 апреля 1919 г. приказом №18 И.А. был уволен из 
университета. Его положение было тяжелым, но он, по не ясным 
пока причинам, отказался от приглашения переехать в Баку и 
преподавать в Бакинском университете17. С захватом 23 августа 1919 
г. Одессы частями Деникина И.А. стает председателем созданной 
по приказу генерала “ Подготовительной по национальным делам 
комиссии” . Вместе с И .А. в комиссии работали ряд известных ученых
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и политических деятелей: В.В. Шульгин, А.Д. Булимович, С.Г. 
Грушевский, И.А. С’авенко и др.18 Однако в январе 1920 г., вместе с 
отступающими частями Белой армии, И.А. покинул Одессу и 
переехал в Крым, где с помощью Арс. Ив. Маркевича стал 
профессором Таврического университета19. Он не смог 
эвакуироваться из Крыма вместе с отступающими частями Белой 
армии - на его руках умирал близкий друг А.Л. Бертье-Делагард. 
После прихода Красной армии он продолжил работать в 
Таврическом университете: здесь его коллегами был целый ряд 
видных ученых: Б.Д. Греков, Г.В. Вернадский и др. В Таврическом 
университете он проработал до 1925 года20. В этом же году И.А. стал 
членом-корреспондентом АН СССР21.

Умер Иван Андреевич Линниченко 9 июня 1926 г. в 
Симферополе, в возрасте 69 лег22. Его квартира в Одессе (Елиза
ветинская (Щепкина), 10), была в феврале 1921 г. передана 
Историческому архиву: в ней сохранялись мебель, богатейшая 
библиотека, дневники, письма и т.д.2''

Научная общественность откликнулась на смерть И.А. тремя 
некрологами, отдав дань его заслугам перед наукой24.
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В. В. Левченко

О Т  Н О В О Р О С С И Й С К О Г О  У Н И В Е РС И Т ЕТ А  
К И Н С Т И Т У Т У  Н А Р О Д Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я .

Развитие высшего исторического образования в Украине на 
протяжении Х1Х-ХХ  вв. было связано, в первую очередь, с 
университетами. Истории университетов во многом определялась 
происходившими в стране политическими событиями. Поиски 
нового образца высшей школы на рубеже второго и третьего 
десятилетия XX  в. привели к радикальному реформированию старой 
системы: достаточно длительное время университетов в Советской 
Украине не было, и подготовка историков осуществлялась в рамках 
иных учреждений и имела своеобразные черты.

В статье сделана попытка рассмотреть преобразования в 
структуре Новороссийского университета и в системе высших 
учебных заведении Одессы в целом на протяжении 1917-- 1921 гг., 
приведших к созданию Института народного образования (ИНО).

В 1917-1918 гг. в связи с неустойчивым политическим 
положением в городе, постоянной сменой властью, короткими 
периодами в деятельности тех или иных правительств, изменения в 
жизни Новороссийского университета, с точки зрения его структуры, 
были незначительны.

В 1917 г. в Новороссийском университете было 4 факультета:
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историко-филологический (в составе трех отделений: классической 
филологии, славяно-русской филологии и исторических наук): 
юридический; физико-математический - с естественным и 
математическим отделениями, и медицинский, начавший свою 
деятельность с первого сентября 1900 г. Весной 1918 г. на физико- 
математическом факультете было открыто химическое отделение, 
которое вывели из состава естественного. Историко- 
филологический факультет в этот период реорганизации не 
подвергался1.

Радикальные преобразования в структуре высших учебных 
заведений, в частности Новороссийского университета, начались 
весной 1919 г. с относительно длительным установлением Советской 
власти в Одессе (5,1 V - 23. V III). В апреле Одесским Губисполкомом 
был создан Отдел Просвещения во главе с профессором Е.Н. 
Щепкиным2. Комиссар Е.Н. Щепкин начал деятельность отдела с 
реорганизации системы управления университетом: с 27 апреля от 
служебных обязанностей отстранялись ректор, проректор, деканы, 
а Совет профессоров временно перестал собираться. Управление 
Новороссийским университетом вверялось революционному 
студенческому Совету из семи представителей от партии, 
участвующих в установлении Советской власти в Одессе. С 14 апреля 
персводіл из одних учебных заведений в другие, впредь до особого 
распоряжения Комиссара Отдела Просвещения прекращались1.

В конце апреля из Харькова и в начале мая из Киева в Одессу 
для организации новой системы управления высшими учебными 
заведениями приехали два уполномоченных Наркомпроса Украины 
М, Малич и П. Мазур. Новой властной структурой стал Совет 
комиссаров высших учебных заведений (СКВУЗ). В “Положении о 
С К ВУЗе г. Одессы” говорилось, что во главе каждого из 
существующих вузов стоит Комиссар, назначенный Народным 
Комиссариатом Просвещения Украины, и собрание всех комиссаров 
образуют СКВУЗ. Исполнительным органом СКВУЗа является 
Президиум Совета в составе председателя, его заместителя и 
секретаря. С К В У З у  предоставляется право самостоятельно 
выносить постановления по делам Высшей Школы, имеющие 
местный характер. Решение принципиальных вопросов в системе 
высшего образования передается на рассмотрение Наркомпроса. 
Согласно “ Временному положению об организации управления 
вузами" (постановление № 8), утвержденному Наркомггросом 
Украины за подписью заведующего Отделом Высшей Школы И.
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Назировым, все вузы должны осуществлять академическую 
деятельность в трех направлениях: научном, научно-учебном и 
просветительном (если в составе вуза имеется просветительное 
отделение). Управлять этими органами в каждом вузе должны были 
созданные ими Советы. Управление учебными заведениями должно 
было быть сосредоточено в руках Комиссара. Он утверждал 
инструкции и приказы, издавал постановления, отвечал за 
проведение в жизнь декретов и распоряжений Наркомпроса, 
рассматривал и утверждал годовой отчет, проект общей сметы 
расходов, представления Советов факультетов об установлении и 
назначении шт атов и вознаграждении за труд всем преподавателям 
и служащим. Председателем С КВУЗа г. Одессы и комиссаром 
Новороссийского университета с мая по пихт г. включительно был 
М. Малич, а его заместителем по университету И.Шульгин4.

Для понимания сложившейся ситуации вокруг реформы вузов 
важную роль играет следующее положение "Инструкции для 
дальнейших работ С КВУЗа” : ‘Вообще все декреты, касающиеся 
организации школы намеренно составляются настолько гуманно, 
чтобы дать СКВУЗам на местах широкую возможность толковать 
их так, как это кажется лучше по местным условиям. Работа 
настоящего момента не ставит себе задачи немедленного создания 
конкретных форм - это есть непрерывный поиск. Вообще СКВУЗ 
имеет широкое право толковать все туманные места декретов, как 
он найдет это удобнее и лучше по тем или иным условиям”5.

В мае 1919 г. С КВУЗ составил список зарегистрированных 
вузов г. Одессы: Новороссийский университет, Одесские Высшие 
Женские Курсы, Одесские Высшие Медицинские Курсы, Одесский 
Высший Международный Институт, Одесский Политехнический 
Институт и Одесский Сельскохозяйственный Институт*.

Проблема финансирования вузов Одессы во многом 
обусловила решение СКВУЗа об объединении всех вузов в один 
мн огофа к у л ы еп  і ый университет. С 20 июня все слушатели Высших 
Женских Курсов гг Медицинских Женских Курсов был переведены 
на соответствующие факультеты университета. С этого дня в 
университете открылось еще три факультета: международный, куда 
переводились студенты Международного Института; 
экономический, в состав которого вошли слушатели 
экономического факультета Политехнического Института н 
технический факультет, где были объединены слушатели 
механического и инженерно-строительного факультетов того же
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пі и ш і у ru. Все преподаватели и служащие этих учебных заведений 
переходил и на соответствующие факультеты университета. Судьба 
историко-филологического и юридического факультетов должны 
были решиться позднее, после принятия Отделом Высшей Школы 
особого постановления7.

Следую поступившим указаниям из Киева и примеру 
Московского Совета по делам вузов, С КВУЗ  г. Одессы принял 
решение об открытии общественно-гуманитарного факультета. В 
августе 1919 г. историко-филологический и юридический 
афкультеты соединившись с экономическим и международными 
факультетами, образовали единый (четвертый) общественно
гуманитарный факультет Новоросийского университета с семью 
отделениями: историческое (с секциями всеобщей истории, русской 
истории, истории искусств), историко-литературное (с секциями 
русской и украинской литературы), международное, политико
юридическое, философское и филологическое (с секциями славяно
русской и романо-германской филологии)8.

Для того, чтобы открыть доступ в университет трудящимся 
массам, С КВУЗ приступил к организации так называемого ноль- 
семестра, для подготовки тех, кто не имел достаточного уровня 
образования. В связи с этим специальны ми комиссиями при СКВУЗе 
были выработаны программы для слушателей трех групп ноль- 
семестра: естественно - историческое, гуманитарное и математико
техническое. На организацию и проведение нулевого семестра по 
решению Отдела Высшей Школы Наркомпроса Украины в начале 
июля был открыт специальный кредит в размере одного миллиона 
рублей. Для слушателей семестра была создана комиссия по 
социальному обеспечению, которая путем анкетирования собирала 
статистические данные о каждом учщемся9.

Одновременно с этими изменениями в системе образования 
высших учебных заведений, 7 августа 1919 г. Одесский Губнаробраз 
вынес постановление о преобразовании педагогических украинских 
курсов в Украинский учительский институт10.

С установлением 7 февраля 1920 г. в Одессе Советской власти 
все высшие учебные заведения вошли в ведомство организованного 
23 февраля подотдела Высшей Школы Губнаробраза во главе с 
профессором Е.Н. Щепкиным. Подотдел провел перевыборы 
ректора, проректора, деканов, факультетских секретарей и создал 8 
особых комиссий, которые на протяжении апреля и мая должны 
были осуществить слияние факультетов по образцу 1919 г.’2
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Подотдел высшей школы осуществлял управление вузами до 
первого июня, когда по приказу Наркомпроса Украины он был 
реорганизован в самостоятельный орган - Губернское управление 
высшими учебными заведениями (Губупвуз). По указанию 
Наркомпроса Украины Губупвуз продолжал те преобразования в 
вузах, которые были начаты весной подотделом. Все факультеты 
вузов Одессы были объединены в четыре института: Медицинский 
Физико-математический, Политехнический, Гуманитарно- 
общественный13.

Гуманитарно-общественный институт был образован путем 
слияния историко-филологического и юридического факультетов 
Новороссийского университета и Одесских Высших Женских 
Курсов, с присоединением к ним Одесского Высшего 
Международного Института. Новый институт состоял из шести 
отделений: социально-правового. социалистически
экономического, научной философии, историко-социологического 
(секции русской и всеобщей истории), идейно-литературного 
(секции русской и украинской литературы, филолого - 
лингвистического (секции филологии и лингвистики славяно- 
русской и нео - романо - германской). Преподаватели и служащие 
упраздненных факультетов переходили в созданный институт, 
который должен был избрать Президиум и создать единую 
канцелярию14.

С целью ускорения подготовки учительских кадров Народный 
Комиссар Просвещения Г.Гринько 24 февраля 1920 г. во “ Временной 
инструкции Губо гднаробраза” поставил вопрос о немедленном 
создании Советских Институтов Народного Образования (ИНО )15.

Осуществляя реформу Наркомпроса, Одесский Губнаробраз 
образовал специальную комиссию в составе профессоров: P.M. 
Волкова, Д.К.Третьякова, Н.Н.Ланге, В.Ф. Кагана, А.Г. Готалова- 
Готлиба, в результате деятельности которой летом 1920 г. был 
организован Институт Народного Образования, на базе 
Украинского учительского института. Он состоял из трех отделений 

русского, украинского, еврейского и делился на пять факульт етов: 
дошкольный, внешкольный, школьных учителей 1-й ступени, 
школьных учителей 2-й ступени, учителей профтех ни ческой 
школы16. В этом же году был образован Археологический институт' .

В связи с финансовыми проблемами, коснувшимися всех 
институтов и стремлением Наркомпроса Украины к дальнейшей 
централизации педагогических учебных заведений, в 1921 г. было
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решено объединить Гуманн і арно-общественный институт
(Гумобин), Физико-математический институт (Физматин) и 
Археологический институт (Архин) в один - Институт Народного 
образования (ИНО )'8.
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П.І.Барвінська

Б Р Е С Т С Ь К И Й  М И Р Н И Й  Д О Г О В ІР  1 У К РА ЇН А  
(ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЧ Н И Й  О ГЛ Я Д )

І для сучасників, і для нащадків Брестський мир - одна з 
найбільш складних, важких та болісних сторінок історії нашої 
держави, і в той же час одна із самих незабутніх сторінок. На момент 
підписання договору становище в Україні і на міжнародній арені 
було надзвичайно складним. Події розвивалися дуже швидко і 
примушували політиків “рятувати становище” . Звичайно, за таких 
обставин перспективи тих, чи інших рішень в реальності давали 
зовсім протилежні результати. Тому й оцінювати однозначно події 
того часу неможливо. Хоча темі Брестського миру присвячено
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багато книг, брошур, статей, його історія з плином часу знову й знову 
стає предметом дослідження. Природно, що вона залишається 
актуальною на протязі 80-гі років. Адже, до сьогоднішнього дня 
багато аспектів цієї сторінки історії України не повністю висвітленні.

Якою ж була концепція теми Брестського мирного договору і 
України в радянській і сучасній історіографії? Детальний аналіз 
висвітлення даної теми в історичній навчальній літературі 20-30-х 
pp. дає Терлецька І.В. На її думку істориками був накопичений 
фактичний матеріал, сформульовані та розроблені основні 
положення концепції історії Брестського миру, на окремі моменти 
якої існували різні погляди. В силу історичних обставин не отримало 
необхідного висвітлення питання відношення різних партій і класів 
до Брестського мирного договору1.

Події Брестського періоду знайшли своє відображення в 
узагальнюючих працях по історії КП РС  і К П У 2. Систематизований 
огляд військових подій даного періоду подається в 3-му гомі 
“Истории гражданской войны в СССР” та праці "Українська РСРв 
період громадянської війни 1917-1920 pp.” Детальний виклад подій 
цього періоду міститься в 5-му томі багатотомної "Історії 
Української Р С Р ” 3. Слід відзначити заідеологізованість і 
однобічність висвітлення даної проблеми в цих виданнях.

Найбільш широко в українській радянській історіографії Бреста 
представлені роботи про визвольну війну українського народу проти 
німецько-австрійських окупантів. Цій гемі присвячено декілька 
великих монографій, чимало брошур і велика кількість статей1. На 
основі багатого фактичного матеріалу їх автори опису ють повстання 
українського селянства прот и економічного пограбування німець- 
австрійськими окупантами. Правда надмірна заполітизованість 
принижує цінність цих праць. Та найбільша кількість робіт 
присвячена "відкриттю українського буржуазного націоналізму” . 
Кидається в вічі конюнктурність їх авторів, які попираючи науковий 
та об’єктивний підходи у висвітленні історичних подій, ставили за 
мету дискредитувати діяльність Центральної Ради, боротьбу 
українського народу за свою незалежність. Гак. основним 
лейтмотивом монографії "Разгром националистической 
контрреволюции на крайне (1917-1922 гг.)" є так зване розвінчання 
зрадницької ролі українських буржуазних націоналістів Центральної 
Ради, Гетьманського уряду, Директорії, їх прислужування німецьким 
імперіалістам.

Аналогічними мотивами пронизані праці Хмеля І.С.,
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111 ііловнева Ю.А., Никольникова Г.А., Лихолата А .ВА В монографії 
"Брестський мир і Україна” Г.А. Никольников стверджує, що 
Центральна Рада, яка видавала себе за владу на Україні і спочатку 
виступала за продовження ненавісної народом Світової війни. Потім 
пішла на злочинний договір з німецько-австрійськими 
імперіалістами, запросивши їх на Україну, для ліквідації Радянської 
влади. Таке твердження є очевидною фальсифікацією подій того 
часу.ігноруванням значної кількості фактичного матеріалу, 
документів, які є об'єктивним свідченням діяльності Центральної 
Ради, направленої на збереження самостійності і незалежності 
України.

Отже, в основі вище згаданих праць радянських істориків був 
стереотип - "продажність та підступність національно-буржуазної 
Центральної Ради” , яка уклала сепаратний мирний договір з 
країнами Четвертинного союзу, запросила німецько-австрійських 
окупантів для боротьби з Радянською владою, зрадивши інтереси 
власного народу” . Альтернативність поглядів на події даного 
періоду в Радянській історіографії практично була відсутня. Адже 
автори ставили за мету у вигідному ракурсі показати діяльність 
партії більшовиків на чолі з В. І . Леніном, дискредитуючи діяльність 
інших політичних сил.

Зовсім інший підхід у висвітленні теми Брестський мир і Україна 
на сучасному етапі. Ця проблема знайшла відображення у працях 
шерегу істориків1'. Для яких характерно неадекватність поглядів, 
відвертість та сміливість у розгляді деяких аспектів Брестських 
переговорів.

Цілий ряд праць присвячено дипломатичному аспекту 
Брестського миру, роботі української делегації у Брест-Литовську. 
Домінуючою є концепція: Брест - “школа молодої української 
дипломатії” 7, яка “ успішно впоралася зі своїм завданням, заявивши 
про перший свій успіх” 8. Україна вперше після століть царського 
гніту, змогла заявіть про себе як незалежну державу, стати на шлях 
зовнішніх зносин9.

Економічний аспект Брестського мирного договору розглядає 
Притуляк П.П. у статті “ Економічний договір УН Р з Німеччиною 
га Австро-Угоршиною (1918 р.)“ ; . В якій на основі документів 
об'єктивно аналізуються позитивні і негативні сторони даного 
договору.

Н. Миронець та С .Пивовар' послідовно і аргументовано 
розвінчують “кліше” : Брестський мир - запрошення німців на
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Україну. В статті детально аналізуються обставини роботи 
української делегації, зміст підписаного договору, який сприяв 
міжнародному визначенню незалежності України. На думку авторів, 
Брестський мирний договір - одна із сторінок історії України, що в 
недавньому минулому піддавалась фальсифікації". Позитивно 
оцінюється хід переговорів та діяльність української делегації і в 
статті М.Держалюка12.

Слід зазначити, що серед істориків є прихильники й іншої точки 
тору в оцінці Брестського мирного договору. Так, Цветков В.Т. 
стверджує, що Брестський мир “приніс Україні німецьку воєнну 
окупацію протягом 8-ми місяців і масове економічне пограбування 
українського народу"'3. Отже, на противагу однозначності оцінок 
Брестського мирного договору, підписаного українською 
делегацією, в радянській історіографії, серед сучасних українських 
вчених існують альтернативні точки зору на проблему, 
висвітлюються різні її аспекти. Найбільша увага приділяється 
політичному та дипломатичному аспектам, частково - 
економічному. Практично відсутні роботи, які висвітлюють 
ставлення рі . іих верств, громадських організацій та політичних 
партій до >го договору, підписаного українською делегацією 
у Бресті. Дисл,/сійність даної теми свідчить про її активність та 
необхідність детальнішого аналізу подій того часу і висвітлення їх в 
окремій фундаментальній праці, яка б охоплювала всі аспекти 
проблеми, розг лядаючи їх в комплексі, синтезувавши різні підходи.
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СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСІ1ИПЛИНИ

A.M. Шабанова

И С Т О Ч Н И К И  И ЗУ Ч Е Н И Я  В Л А Д ЕЛ ЬЧ ЕС К И Х  
П О В И Н Н О С Т Е Й  М О Н А С Т Ы РС К И Х  К Р Е С Т Ь Я Н  С Е В ЕРО - 

ЗАПАДА Р О С С И И  В П Е Р В О Й  Ч ЕТВ ЕРТИ  ХУШ  в.

Важной задачей исторической науки является изучение форм, 
размеров и эволюции феодальной ренты крестьян России в период 
феодализма. Исследование вопроса осложняется необычайным 
разнообразием хозяйственного и юридического положения 
отдельных категорий крестьян в государстве. В  этих условиях 
большое значение приобретают локальные исследования 
повинностей как разных категорий крестьян, гак и отдельных 
феодальных владений, ибо они дают исходный материал для 
обобщений. Архивный комплекс Александро-Свирского монастыря 
позволяет выявить конкретную картину обложения крестьян 
монастырской вотчины, располагавшейся на Северо-Западе России.

Особенную ценность представляет ведомость 1723 г.. 
составленная властями монастыря для Новгородского 
Архиерейского дома, с перечнем владельческих повинностей своих 
крестьян1. Документ написан на основании показаний старост и 
десятских и содержит, что особенно важно, денежную оценку всех 
видов повинностей.

Тяжесть государственных платежей и работ крестьян в первой 
четверти ХУ  III в. дополнялась обременительными владельческими 
повинностями2.

Основной и самой тяжелой формой феодальной ренты крестьян 
.Александро-Свирского монастыря был оброк в виде “пятинного 
хлеба" Его платили “издревле” с запашек полевых и лесовых, со 
всех видов зерновых хлебов. Величина “пятины" колебалась в 
зависимости от урожая и от количества вновь расчищенных 
крестьянами подсечных участков. В архиве монастыря сохранились 
“ Книги сбора пятины” за период с 1719 гго 1726 г.

Подсчеты показали, что с I двора, владевшего пашней в 1,6 
десятины, в среднем выплачивалось 4 четв. 1,2 чтв. зерна стоимостью 
в 8 руб. 66коп. Пятинный платеж был велик. Малоземелье и высокий 
оброчный хлебный сбор приводили к тому, что хозяйства 
среднестатейных, а тем более скудных крестьян не могли обеспечить
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себя хлебом до нового урожая. Каждый год они обращались к 
архимандриту с просьбой о выдаче семенной ссуды, обуславливая 
просьбу обязательством выплаты долга из нового урожая.

Кроме “пятинного хлеба", крестьяне вотчины давали в 
монастырь “столовые припасы” : коровьего масла 10 пудов, яиц 2042 
шгуки, сухих грибов 3 четверти3. На каждый двор приблизительно 
приходилось по 16 штук яиц стоимостью 4 коп., масла около 3-х 
футов ценой 10 коп., сухих грибов по 5 футов стоимостью 6 коп., 
итого с 1 двора 20 коп. Запросом, но практически ежегодно, 
доставлялось “лесных припасов” на ремонт монастыря и келий: 
досок пятисаженных 1440 штук - с 1 двора по 10 досок, скал 
березовых 1440 - с 1 двора по 10 скал, драниц сосновых 2400 - с 1 
двора по 17 драниц. Монастырь получал всего с 1 кр. двора “лесных 
припасов” на сумму 85 коп.

Еще “про монастырский обиход" взималось дубовой коры или 
ивняка для кожевенною дела 240 аршин, с 1 двора около 2 аршин. 
Весной до пахоты крестьяне были обязаны вырубать дрова для 
отопления келий - 720 сажень, с I двора по 5 сажень. Вырубленные 
дрова крестьяне на своих лошадях везли в монастырь4. Денежная 
оценка этих повинностей равнялась 85 коп. с 1 двора. В среднем 
совокупный натуральный оброк составлял 10 руб. 56 коп. с 1 двора.

Тяжелой формой повинности была отработочная рента. Она 
отличалась чрезвычайной неопределенностью. "Высылки" на 
различные работы производились круглый год и не 
регламентировались. Последнее создавало широкие возможности 
для злоупотреблений. Монастырская администрация требовала от 
крестьян то “недельных работников” , то “годовых” , то проводила 
экстренные “высылки", то вводила новые виды “изделья” . Поэтому 
произвести оценку этой формы феодальной ренты очень трудно. Все 
суммы будут давать лишь приблизительное представление о ее 
величине. В документах, хранящихся в монастырском архиве, 
приводятся разные сведения о размере отработок. Монастырская 
отчетность содержит одни данные, старосты показывают другие, 
челобитные крестьян вскрывают произвол и злоупотребления 
вотчинной администрации. Официальные ведомости монастырской 
отчетности перечисляют виды отработочной ренты. Преобладала 
барщина. Весной крестьяне пахали монастырские поля по 10 дней с 
двора. Каждый день работы оценивался в 8 коп.. то есть 10 дней 
пахоты - 80 коп. Летом косили сено по 14 дней с двора, “а нанимали 
меж себя ко оной работы друг друга и давали найма по 8 копеек в
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день” , что составляло 1 руб. ! 2 коп. с двора5.
С наступлением поры сбора урожая выполняли ' осеннюю 

работу” - жали озимые и яровые хлеба. Согласно монастырской 
ведомости, поданной в Новгородский архиерейский дом, крест ьяне 
трудились на жатве по 7 дней с каждого двора. “А нанимали меж 
себя к той работы охотников и давали найма по 4 коп. день....", за 7 
дней 28 копеек с двора. На другие виды “осенних работ" 
затрачивалось 10 дней с двора с оценкой по 2 копейки день, то есть 
20 коп. cl двора6. В течении всего года крестьяне ходили на 
“недельную работу". В 1722-1723 гг. она составляла 3 недели с тягла, 
а в переводе на деньги 72 коп. с одного двора. В ведомости не 
значится такой вид “изделия" как прядение монастырской кудели 
на “сетные нитки" по 17 фунтов с двора. Не упоминается и прядение 
монастырской шерсти - по 14 фунтов с двора7. Между тем эти работы 
производились ежегодно, а денежная их оценка равнялась 14 коп. В 
итоге денежное выражение годовой отработочной ренты одного 
крестьянского двора выражалось суммой 3 руб. 26 кон. Нужно иметь 
в виду, что величина отработочной ренты в монастырском отчетном 
документе сильно занижена. Практически она была гораздо 
обременительнее и с годами возрастала. Именно за счет 
отработочных повинностей главным образом происходило усиление 
эксплуатации в вотчине Алекса ндро-Свирского монастыря в первой 
половине Х У Ш  в. Так, в 1713 г. крестьяне на жатве должны были 
выжать с “ 1 лука” 30 суслонов ржи и 60 суслонов овса. Затем размеры 
ужина возросли до 40 суслонов ржи и 80 суслонов овса, а с 1722 г. 
уже называются - 50 суслонов ржи и 100 суслонов овса8. В 1721 -1723 
гг. крепостные вотчины трудились по 6 дней с “ 1 лука” на весенней 
работе - по 10 дней с двора. А с 1724 г. длительность весенних работ 
возросла до двух недель с “ 1 лука” или до 20 дней с двора. В 1725- 
1726 гг. крестьяне не только пряли монастырскую пеньку и шерсть, 
но должны были ткать из нее сукно. “ Недельная работа” возрастала 
в год на одну неделю‘>. Большая часть “изделья" приходилась на 
летние месяцы с мая по сентябрь включительно. В страдную пору 
приблизительно 3 дня в неделю 1 работник одного крестьянского 
двора проводил на монастырской барщине и других работах.

Неуклонно возраставший уровень “изделья” и фактически 
непрерывный в течении всего года, характер отработок тяжелым 
бременем ложились на хозяйство крестьян.

В первой четверти X V I I I  в. монастырские власти вводят 
практику замены отдельных видов работ денежными эквивалентами.
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Учитывая то, что некоторые крестьяне предпочитали вместо себя 
нанимать наймитов на косьбу сена, жатву хлебов, монастырь с 1722 
г. вводит обязательный денежный сбор на наем гребцов в пору 
сенокоса. Сбор эт от оказался выше платы, которую прежде давали 
крестьяне, нанимая вместо себя работников на этот вид работ. В 
коллективной челобитной 1727 г. содержится жалоба крестьян на 
то, что с них каждый год собирают 50 руб. “грабитвенных денег” . 
Одновременно стали взиматься деньги на наем ловцов к рыбным 
ловлям, в среднем по 12 человек на год, которым давалось "найма” 
по 7 руб. человеку. Был введен новый вид "изделья” - охрана хлебных 
амбаров в монастырских селах. Содержание 4-х караульщиков 
обходилось 48 руб. в год'*. В итоге суммарное выражение денежного 
эквивалента всех видов годовой ренты I кр. двора составляло в 
среднем 15 руб. 12 коп. Даже монастырская братия признавала 
обременительность повинностей александро-свирских крестьян, 
свидетельствуя в 1723 г., что архимандрит “накладывает на крестьян 
налоги великие".

Бурное развитие промышленности и торговли в России в 
первой четверти X V I I I  в. способствовало усиленному 
распространению рыночных отношений и в Обонежье, где наиболее 
ощутимы были экономические преобразования. При суровом 
климате севера, малодоходное™ земледелия рост товарности и 
доходности крестьянских хозяйств происходил прежде всего через 
промыслы и ремесла12. Последнее и позволяло крестьянам 
выдерживать тяжесть феодальных и государственных платежей. 
“ Прожиточные” брали подряды плотницкие, строительные, на 
сооружение судов, жжение извести, изготовление кирпича, перевозку 
грузов на своих судах, извоз и т.д., занимались скупщическими 
операциями, становились “торговыми людьми” . ‘Скудные” 
крестьяне широко практиковали работы по найму у “прожиточных" 
крестьян и в монастыре, отход на заработки за приделы вотчины. 
Денежные отношения прочно входили в хозяйства крестьян. Если в 
1699 г. староста Лоянской волости “за роспускные деньги” брал у 
крестьян овчины, холсты и т. д. по соответствующим ценам, то в 
последующие годы поступали преимущественно деньги1’. Деньгами 
выплачивалась денежная часть владельческих и государственных 
повинностей. Деньгами расплачивались с нанятыми вместо себя 
работниками на заводы и верфи, для выполнения работ в монастыре 
и т. д. А  несколько промысловых дёревень Сермакской волости 
вносили оброк только деньгами и выполняли лишь незначительные
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работы на монастырь14.
Анализ имеющихся материалов позволил сделать вывод о 

высокой степени эксплуатации крестьян Александро-Свирского 
монастыря в первой четверти Х У Ш  в. Феодальная рента была 
смешанной и состояла из натуральных, отработочных и денежных 
платежей. Общий ход эволюции ренты в вотчине происходил - с 
одной стороны, в направлении увеличения барщины и разных видов 
работ в монастыре, с другой - замены последних денежными 
сборами. Аналогичная картина развития рентных отношений 
отмечена И.А. Булыгиным в ряде монастырских вотчин России 
первой четверти X V II I  в15.

Примечания
1. ЛрлчвС П  П. И М . ФИРМ РАН. ф.З, on. I, к. 12. п.9.
2. Шабанова А . М. I 'осупарственпые повиппотш монастырских крестьян Северо- 

Запада России в первой четверти XVIII в. //Проблемы истории фемалышй России. .! .  
197».

3. АрхиаС I I Б. IIИ.  ФПРНРАІІ. ф.З. on. I. к. 12, п. 13.
4. Там же, п. 9.
5. Там же.
6. Там же, н. б.
7. Там же, к. 14, п. 6.
К Там же, on. 2. <). 269; on. 1. к. 12, и 13; к. 14. п.6.
9 Там же.
10. Рам же, оп.1, к. 14. п. 6.
11. Рам же, к. 11, п. 14.
12. Шабанова Л.М . Ншожеюы крестьянских хозяйств АлексаиОри-Сбирскои 

вотчины в середине VI III в. / /Ежегооник по аграрной истории стран Восточной Европы. 
Рига, 1977.

13. A p x m C I l  К  ПН. ФИРНРЛН, ф.З, on. I, к.К п.SO.
14. Там же, к. 8, п. 219.
15. Булыгин Н А. Монастырские крестьяне России в первой четверти .VI III веки. 

М. 1977.

3. В. Першина

О .В.СУВО РО В І ОДЕСА 
(Джерелознавчі нотатки)

Гема “О .В .Суворов і Одеса” - досить широко вивчена і 
розкрита в багатьох наукових розвідках та публіцистичних статтях. 
Однак, уява про те яку саме роль відіграла ця видатна історична 
постать в історії нашого міста на зорі його народження, ще й досі 
по-різному, а іноді і не адекватно дійсності відбивається у суспільній

209



думці. Коливання і розбіжності в розв’язанні цього питання на 
протязі десятиріч його вивчення значні: від визнання О.В.Суворова 
одним з головних діячів, що заснували місто, до нехтування його 
ролі у цьому процесі. Різні підходи відбилися навіть у топоніміці 
міста. За радянських часів були почесно названі ім’ям О.В.Суворова 
один з районів міста, найстаріша вулиця, провулок. Сьогодні його 
ім'я збереглося у назві району.

Чому ж така доля спіткала історичну пам'ять про роль 
О.В.Суворова за часи народження Одеси? Перш за все це 
пояснюється поганим знанням, або недостатнім урахуванням всіх 
тих фактів, що дійшли до нас в історичних джерелах з цієї теми, а 
також політизацією певною мірою підходів до дослідження теми, 
що має наслідком спотворення реальної історичної дійсності. Але. 
як відомо, непересічним законом науки є те, що, якою б не була 
свобода громадської та дослідницької думки, факт завжди 
залишається не від кого і не від чого незалежним втіленням тої 
історичної реальності, складовою частиною якої він є. Тому важливо 
узагальнити всі історичні свідоцтва, які дійшли до нас в історичних 
джерелах і надають можливості зробити науково обгрунтований 
висновок про роль О.В.Суворова в історії нашого міста.

Виявлення, вивчення, публікація документів та матеріалів, що 
характеризують життєвий шлях О.В.Суворова, його мистецтво як 
полководця та військово-адміністративну діяльність відбувалися на 
протязі майже двох століть. Певний внесок у цю працю зробило в 
свій час і “Одеське товариство історії та старожитностей” , 
надрукувавши серед архівних матеріалів, які відносилися до 
останньої чверті X V III  с г. - часів широкого господарчого засвоєння 
Північного Причорномор'я, боротьби за Крим, російсько-турецької 
війни 1787-1791 pp., - документи та листування, які відображали 
діяльність О.В.Су ворова по будівництву укріплень й командуванню 
військами на Півдні Росії1.

Найважливішим етапом і певним підсумком освоєння 
документальної спадщини О.В.Суворова з'явилося чотирьохтомне 
зібрання , яке побачило світ у 1949-1953 pp. Це видання не мало 
аналогів в попередній історіографії. Воно вмістило 2250 документів, 
що були написані О.В.Суворовим або надруковані ним, і більш як 
сто документів інших осіб2.

До цього видання примикає за своїм науковим значенням 
фундаментальна публікація листування О.В.Суворова, яка увібрала 
688 листів - майже усю його епістолярну спадщину3. Відомості з
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розглядуваної нами теми містяться в документах та листуванні 
О.В.Суворова за 1787-1796 pp. Значну вагу серед листів О.В.Суворова 
за цей час має його листування з Й.М.Рибасом - відомим 
першобудівником Одеси, якого він цінував як хороброго солдата і 
заповзятливу людину, свого істинного друга4.

Але й ці останні узагальнюючі видання історичних джерел не 
вичерпують усю скарбницю свідоцтв про життя і творчість 
О.В.Суворова. Так, у 1970 р. було виявлено лист О.В.Суворова від 
ЗО серпня 1793 p., який свідчить про його перебування у Хаджибеї - 
місті попереднику Одеси. Але цей лист, на жаль, не увійшов до 
вищезгаданого видання його листів.

На свого наукового упорядника чекають ше й спогади про 
О.В.Суворова. розкиданні іго різних виданнях. Серед них спогади 
відомого декабриста О.В.Поджио, які містять цікаві дані про 
відвідування О.В.Суворовим Одеси.

Про що свідчить джерелознавча база?
Відомо, що блискучий військовий геній О.В.Суворова яскраво 

проявив себе в період російсько-турецької війни 1787-1791 pp., 
внаслідок якої була приєднана до Росії територія, економічним і 
адміністративним центром якої стала Одеса. На початку війни 
О.В.Суворова було призначено командиром корпусу, якому 
доручили захист Херсонсько-Кинбурнського району, тобто земель, 
що безпосередньо примикали до району майбутньої Одеси. 
Вивчаючи театр військових дій, керуючи військовими діями, 
розробляючи плани операцій, О.В.Суворов в той же час не раз 
згадував Хаджибей, який розглядав як важливий опорний пункт 
турок на берегах Чорного моря. В документах і матеріалах 
полководця, що дійшли до нас, часто-густо зустрічаються згадки 
про цей населений пункт, який фігурує в них, починаючи з 1787 р. в 
різних транскрипціях: Коджабей, Гаджибей, Ходжибей, Аджибей '.

14 версия (за старим стилем) 1789 р. два батальйони регулярної 
армії під командуванням Й.М .Рибаса та ш ість полків 
чорноморського козацтва отаман X.Чепіги оволоділи фортецею 
Хаджибей.

О.В.Суворов дуже високо цінував подвиг військ, що оволоділи 
Хаджибеєм. У  листі Й .М .Рибасу. який був своєрідним 
поздоровленням військам, він писав 22 вересня 1789р.: “С победою... 
над Гаджибеем имею честь поздравить. Усердно желаю, побеждая 
и далее неверных, заслужить лавры” 6.

Історичні джерела розповідають і про роль О.В.Суворова у
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будівництві на місці Хаджибея нової фортеці, міста і порта.
Під час командування військами на Півдні України у 1792-1794 

pp. О.В.Суворов був призначений керівником спеціальної 
"Експедиції для будування фортець на узбережжі Чорного моря” . 
Виходячи зі стратегічних, політичних та економічних міркувань, він 
розумів необхідність як найшвидше збудувати на берегах Північного 
Причорномор’я міста та порти. Хаджибей, вважав він, буде одним з 
основних опорних баз армії і, в першу чергу, як стоянка флотилії. 
О.В.Суворов детально переглянув і значно переробив плани 
будівництва фортець і укріплень, приділяючи Хаджибею і району, 
який до нього прилягав, велику увагу. Він пильно слідкував за тим, 
що відбувалося в Хаджибеї, де були розквартировані чотири 
батальйони регулярних військ і козаки Катеринославського 
козацького війська7. Його бентежило те, що ці частини були 
розміщені в поспіхом погано обладнаних казармах і він наказував 
(у травні 1793 p.), якомога швидше привести їх у відповідний стан8. 
О.В.Суворов намагався усіма засобами прискорити будівництво 
оборонних споруд. В червні 1793 р. відбулося закладання фортеці 
(на території нинішнього парку ім.Т.Г.Шевченка)11. До нас дійшов 
“План Аджибейских укреплений, начатых 22 июня 1793 г.” На плані 
є власноручний підпис: “ Генерал граф Александр Суворов- 
Рымникский” (план був складений Ф.Деволаном, майбутнім 
будівником Одеського порту)10.

Наприкінці 1793 - на початку 1794 pp. “ Експедиція для 
будівництва фортець...” внесла в план будівництва Хаджибея значні 
уточнення. Згідно настановам О.В.Суворова про першочергове 
будівництво у Хаджибеї необхідних для флотської бази об’єктів, було 
передбачено відвести значну частину берегової полоси під 
адміралтейство.

27 травня 1794 р. вийшов царський указ, який проголошував 
рішення спорудити на місці Хаджибея “вольную гавань купно с 
купеческой пристанью” . При цьому було вказано, що всі роботи 
повинні відбуватися під наглядом О.В.Суворова. Й.М.Рибасу - 
безпосередньому керівникові цих робіт було предписано “во всем 
относится к помянутому генералу графу Суворову-Рымникскому и 
требовать его наставлений, как в самом производстве работ, так и в 
пособии на оное деньгами...’’ ” .

Цей указ, як бачимо, надавав оформлення тому, що раніш вже 
реально відбувалося. Він підкреслював керівну роль Суворова у 
будівництві Хаджибея, який через кілька місяців здобув назву Одеса.
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О.В.Суворов пильно слідкував за ходом будівельних робп в 
Хаджибеї і за поповненням кількості робітників. В основному це були 
солдати. В липні 1794 р. він пропонував використати дня “водяних 
робіт” при будуванні гавані бувших козаків з Чорноморського 
війська, які осіли на цій території. З його точки зору, вони “были 
бы весьма способны и полезны” 12.

Кошти на будівництво укріплення в Хаджибеї, як і других 
укріплень в Причорномор’ї, відпускались мізерно і з великим 
запізненням. Суворов заключав контракти з підрядчиками, 
підписував боргові зобов’язання, брав позики під особисту 
відповідальність. Справа дійшла до того, що йому загрожувало 
повне розорення, оскільки за виплату боргів могла піти його 
особиста власність, і він був вже готовий навіть продати свої села в 
Новгородській губернії для погашення заборгованості. Тільки з 
великими труднощами йому вдалося уникнути цього і отримати 
необхідні асигнування13.

О. В.Суворову доводилося і особисто відвідувати Хаджибеї і 
(його постійна резиденція у 1793-1794 pp. знаходилася в Херсоні). 
Так, до нас дійшов лист, написаний ним ЗО серпня 1793 р. в Хаджибеї, 
знайдений та надрукований В.Загоруйко та Ю.Трусовим11. А у 
споминах декабриста О.В.Поджіо, уроженця Одеси, є розповідь про 
ге, що в будинку його батька, який за словами сина "был один из 
первых четырех обитателей, или, правильнее сказать, основателей 
Одессы, тогдашнего Хаджибея” , Суворов "постоянно 
останавливался... проездом через Одессу” 15.

Військова доля кинула у середині 1794 р. Суворова 
короткочасно у Правобережну Україну (Біла Церква, Немірів), 
звідкіля почалася Польська компанія. У Польщі Суворов провів 
кінець 1794 і майже увесь 1795 р. Продовжуючи в цей час листування 
з Й.М.Рибасом, він не раз тепло згадував Хаджибей. З Немірова, в 
важкий для нього момент, роздратований неуважністю по 
відношенню до нього цариці та інтригами її фаворитів, Суворов 
писав Й.М.Рибасу: “Жизнь мне в тягость, я перешел Рубикон и себе 
не изменю... Ставши празден, явлюсь с заступом к Вам в Гаджи-бей; 
но от того не сможете меня сделать инженером, поелику таковым 
не являюсь, а вот уж полстолетия как солдат” А у листі з Варшави 
16 січня 1795 р. він зазначав: “ ...Пусть цвегет Ваш Гаджи-бей..."17.

В Україну Суворов повернувся лише на початку 1796 р. і 
оселився в Тульчині, де був поставлений на чолі військ, які 
готувались для походу за кордон. 1 в цей час він з постійною увагою
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продовжував слідкувати і за тим, що відбувалось в Причорномор'ї, 
■ зокрема в Одесі (до цього часу Хаджибей, як відомо, був 
перейменований в Одесу).

З великою прикрістю Суворов впевнився, що будівельні роботи 
в Одесі, початі під його безпосереднім керівництвом і продовжені 
після його від'їзду в Польшу під керівництвом катеринославського 
і таврійського генерал-губернатора П.О.Зубова, велися хоч і 
відносно швидко, але далеко не так, як він намічав. Зігнані на 
будівництво солдати і робітники тулилися в жалюгідних землянках, 
вологих і необладнаних казармах, масами гинули від хвороб, 
викликаних недоброякісною водою, відсутністю достатньої здорової 
їжі і т.п.

Суворова особливо обурили і схвилювали дані про виключно 
високу смертність будівельників нового міста і порта. Яких страшних 
розмірів вона досягла про це достатньо виразно говорилось в листі 
Суворова від 16 квітня 1796 р. до його родича Д.І.Хвостова, обер- 
прокурора Синоду, з яким він мав довірливе листування. “ ...Казачья 
пешая команда, - писав О.В.Суворов, вымерла в Одессе, из 150 
человек; и сверх того 6 в одну последнюю неделю” 16.

Суворов розпочав дослідження причин, які призвели до таких 
трагічних наслідків. Він впевнився, що це було результатом 
недобросовісності місцевого керівництва, казнокрадства, 
злочинного зневаження життя і здоров’я солдатів та будівельників. 
З гіркотою Суворов впевнився, що більша частина провини лежала 
на його другові Й.М.Рибасі. Почуття глибокого розчарування в 
людині, якій він раніше так довіряв, звучить дуже виразно в цьому 
ж листі О.В.Суворова; “Сердце мое окровавлено больше о Осипе 
Михайловиче” . Далі він роз'яснював, що Й .М.Рибас, дізнавшись про 
його повернення на пост командуючого військами на півдні України, 
підкуплював декого, щоб показати померлих солдат живими, а потім 
звалити провину за їх загибель саме на нього - Суворова1-’.

Детально з’ясовуючи причини високої смертності солдат, 
Суворов писав, що в Одесі солдатів використовували для робіт “в 
осенне сырое и холодное зимнее время... хотя командующий 
генерали і ет имел долг предохранить от сих пагубных последс гвиев, 
прекращением оных и выводом из... казармы и расположением в 
селениях, чего не сделано” . Він відзначав також, що “черноморский 
гренадерский корпус и одна рота канонирская расположены были 
в Одессе в сырых казармах, в ноябре месяце построением 
оконченных, тесно” 20.
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Після рішучого втручання Суворова становище почало 
виправлятись. 4 червня 1796 р. Суворов писав тому ж Д .І .Хвос гову, 
що у Рибаса “ныне все еще умирают” , але в чотири рази менше 
попереднього. “Уповаю на бога, что будет скоро и ниже, как то в 
некоторых полках у меня есть’-21. А вже через два тижні (21 червня 
1796 р.) Суворов рапортував, що в “сухопутных войсках, особливо 
в Одессе, смертность исправлена совершенно"22.

На початку 1797 р. Суворов покинув Україну і цей раз 
назавжди. Нам невідомо, чи згадував він про Одесу в долинах Італії, 
в горах Швейцарії та в останні місяці свого життя.

Такі безперечні факти про військово-адміністративну 
діяльність О.В.Суворова на Півдні України напередодні та за часи 
виникнення Одеси, які збереглися у історичних джерелах.
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И.С. Гребцова

ПРЕССА Н О ВО РО ССИ Й СКО ГО  КРАЯ  П ЕРВО Й
П О Л О ВИ Н Ы  X IX  В. К А К  И С ТО ЧН И К ПО ИСТОРИИ  

СТАНО ВЛЕНИ Я П О П ЕЧИ ТЕЛ ЬС ТВА  И 
БЛАГО ТВО РИ ТЕЛЬН О СТИ  В РЕГИ О Н Е

Обширным комплексом источников по истории 
благотворительности в Новороссийском крае и Бессарабии является 
губернская печать. Зарождение местной провинциальной печати по 
времени совпадает со становлением попечительства и 
благотворительности в регионе и относится к первой половине X IX  
в. Губернская пресса с первых лет существования чутко реагировала 
на все проявления общественной и частной благотворительности, 
государственного попечительства. На страницах периодической 
печати (в силу присущего данному виду исторических источников 
полифонизма) публиковались как характерные для жанров 
периодики первой половины X IX  в. статьи, заметки, 
корреспонденции, объявления, так и вполне самостоятельные виды 
исторических источников: делопроизводственная документация 
благотворительных обществ, статистика, мемуарно-эпистолярные 
материалы. Каждый из опубликованных в прессе источников имеет 
свои особенности, поэтому приемы и методы их изучения 
варьируются с учетом специфики их вида. Для установления 
полноты и достоверности сведений, приводимых в печати, 
целесообразно сопоставление их с материалами других источников.

В развитии губернской печати в южном регионе четко 
прослеживаются два основных этапа: 1) 1800 - середина 30-х гг. X IX
в.; 2) вторая половина 30-х гг. - начало 60-х гг. X IX  в. Первый этап 
характеризуется изданием органов печати исключительно в Одессе, 
где непродолжительное время выходили две газеты на французском 
языке, ас  1827 г. стала издаваться самая популярная газета в крае 
“Одесский вестник” . На втором этапе губернская печать получила 
более широкое распространение. С 1838 г. начали выходить 
"Екатеринославские” , “Таврические” , ‘Херсонские губернские 
ведомости” , с 1854 г. в Кишиневе - "Бессарабские областные 
ведомости” . На рубеже 50-60-х гг. X IX  в Керчи и Таганроге были 
основаны однотипные издания: “ Полицейский листок Керчь- 
Еникольского градоначальства*', “ Полицейский листок 
Таганрогского градоначальства” . С i860 г. в Одессе издавалась
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первая в Украине ведомственная газета “Листок Русского общества 
пароходства и торговли” . На втором этапе получила развитие 
журнальная периодика: ежегодник “ Новороссийский календарь ” , 
литературные альманахи, ежемесячник “Рассвет", издававшийся 
еврейской общиной Одессы.

На страницах губернской печати нашла отражение 
деятельность государственных органов попечительства, которая 
осуществлялась приказами общественного призрения - 
государственными учреждениями, основанными согласно 
положениям административной реформы 1775 г. в губернских 
городах России. В компетенцию этих органов входили социальные 
вопросы. О деятельности первого в крае Херсонского приказа 
общественного призрения, в введении которого находились все 
больницы, приюты и богадельни южных губерний, в прессе 
содержатся скупые сведения. Одесская печать лишь констатировала 
факт недостатка средств для исполнения его функций. Эти данные 
полностью подтверждаются архивными документами. 
Действительно, бурный рост городов на Юге значительно опережал 
финансовые возможности Херсонского приказа. С целью получения 
дополнительных средств, помимо выделяемых государственной 
казной, Херсонский приказ общественного призрения занимался 
предпринимательской деятельностью. В апреле 1811 г. герцог 
Ришелье докладывал министру внутренних дел, что на недавно 
основанной суконной мануфактуре Херсонского приказа 
общественного призрения действовало до 10 станков и было занято 
около 150 рабочих1. Хотя в 1813 г. на мануфактуре работало уже 25 
станков, она все-таки оказалась нерентабельной и вскоре была 
закрыта2. Более успешной в сфере предпринимательства была 
деятельность Херсонского приказа по выдаче ссуд на судостроение. 
Так, в 1811 г. приказ выделил 100 тыс. руб. асс. для поддержания 
судостроения на Херсонской купеческой верфи’’. Но решить 
проблему недостатка средс гв Херсонскому приказу так и не удалось.

Учитывая значимость и темпы развития южных портовых 
городов, правительство 25 июня 1823 г. издало указ об основании 
самостоятельных приказов общественного призрения в Одессе и 
Таганроге. Их создание, как и начало деятельности в 1834 г. 
Бессарабского приказа общественного призрения, “ Новороссийский 
календарь” отнес к “достопримечательнейшим событиям” в жизни 
края4.

Первой серьезной публикацией о деятельности Одесского
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приказа общественного призрения стала статья в “ Новороссийском 
календаре на 1835 год” под названием “ Взгляд на заведения 
общественного призрения в Одессе” . Статья носит информационный 
характер. В ней содержатся сведения об усилиях Одесского приказа 
по реконструкции и ремонту городской больницы, дома для сирот, 
городского девичьего училища, которые были открыты задолго до 
его основания и нуждались в серьезных преобразованиях. 
Положительно оценивалась в статье работа приказа по 
благоустройству детского приюта, которому в 1832 г. было выделено 
специальное помещение (ранее он размещался в наемных квартирах). 
Обучение в доме для сирот осуществлялось по ланкастерской 
системе, дававшей начальное образование. По утверждению автора 
статьи, лучшие ученики на средства приказа могли продолжить 
обучение в уездном училище и даже гимназии, важным 
направлением деятельности Одесского приказа автор считал 
содержание основанного на частные пожертвования в 1832 г. дома 
призрения нищих5. Открытие приюта для нищих на средства, 
завещанные приказу именитой гражданкой Е. Кленовой (6 тыс. руб.) 
и другие частные пожертвования, привлекли внимание и газеты 
“Одесский вестник", где была опубликована статья “Дом призрения 
нищих в Одессе” '’. Позднее статья по истории основания и 
деятельности этого заведения был помещена на страницах “Журнала 
Министерства внутренних дел", выходившего в Петербурге7.

“Новороссийский календарь” , издававшийся ежегодно с 1834
г., является ценным источником, позволяющим проследить в 
динамике состав членов Одесского приказа общественного 
призрения. В частности, "Новороссийский календарь на 1835 год” 
приводит следующий состав его участников: председатель - 
градоначальник (А .И . Левшин); члены совета приказа - 
священнослужители П. Куницкий, Н .Святенков. подполковник К. 
Прокопеус, инженер - полковник Г. Морозов, доктор медицины Э. 
Андреевский, редактор “Одесского вестника” А. Тройницкий, 
купцы: 1 гильдии М. Крамарев, X. Веллара. Ш  гильдии - О. Балюхов, 
П. Ростовцев. Помимо совета - основного контролирующего органа, 
в состав приказа входило правление, имевшее исполнительные 
функции. В правление приказа избирались четверо из членов совета.

Члены Одесского приказа являлись одновременно 
попечителями заведений, находившихся в его введении. По данным 
‘ Новороссийского календаря", в середине 30-х гг. X I X  в. 
попечителями городской больницы были К. Прокопеус и М.
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Крамарев, дома для сирот - П. Куницкий и А. Тройницкий, приюта 
для нищих - Н. Святенков8. Материалы “ Новороссийского 
календаря” позволяют глубже изучить внутреннюю структуру 
приказов общесівенного призрения, проанализировать социальный 
состав его участников. В то же время работа в приказе 
общественного призрения вовсе не означала стремление всех его 
участников к бескорыстной деятельности. Следует отметить, что в 
донесении министру финансов М .С. Воронцов дал резко 
отрицательную характеристику активному члену совета Одесского 
приказа купцу 1 гильдии М. Крамареву, особо отметив его 
нечестность в торговом деле и других сферах. Этот документ даег 
основания считать, что участие в попечительстве и 
благотворительности рассматривалось в обществе как престижная 
деятельность, способствующая укреплению личног о авторитета, 
поэтому ими занимались и люди, для которых благотворительность 
отнюдь не являлась душевной потребностью.

Краткие сведения о деятельности Таганрогского и 
Бессарабского приказов общественного призрения содержатся в 
“ Бессарабских областных ведомостях” , “Полицейском листке 
Таганрогского градоначальства” , “Новороссийских календарях” .

На рубеже 20-30-х гг. X IX  вначале в Одессе, а затем и в других 
городах Новороссии и Бессарабии стала распространяться 
общественная благотворительность. Р5 этот период начали 
создаваться первые благотворительные общества, которые имели 
свой устав, четкую структуру и программу деятельности. Заметное 
место среди общественных благотворительных организаций Одессы 
принадлежало основанному в 1829 г. “ Новороссийскому женскому 
обществу призрения бедных” . Его деятельностью руководило 
правление, председателем которого была Е. Воронцова, вице - 
председателем - Р. Эдлинг. В его работе принимали участие 63 
светские дамы. Активная деятельность общества началась с 1833г., 
когда в связи с неурожаем в южных губерниях начался голод. В 1834- 
35 гг. женское благотворительное общество основало приют для 50 
сирот. “Одесский вестник” в 1840 г. посвятил статью “Сиротский 
дом Одесского женского благотворительного общества” проблеме 
воспитания осиротевших в голодные годы детей10. В приют 
принимали детей от 4 до 11 лет. Здесь их обучали грамоте и 
арифметике, знакомили с основами садоводства и виноградарства, 
что со временем могло стать их профессией.

Заметка “ Об учреждении женского благотворительного
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общества призрения бедных” , опубликованная на страницах 
“Одесского вестника” , посвящена его становлению в середине 30-х 
гг. X IX  в.11 В 1836 г. общество было переименовано в “Одесское 
женское благотворительное общество” .

Расширение в 30-40-е гг. X IX  в. сети благотворительных 
организаций и учреждений констатировал в газете “Одесский 
вестник” принимавший активное участие в благотворительной 
деятельности А. Стурдза, который хорошо знал эту систему изнутри. 
В 1834 г. он опубликовал статью “ Взгляд на богоугодные заведения 
Одессы ” , в которой перечислил все благотворительные учреждения 
города и дал подробную характ еристику каждому из них12.

Периодическая печать постоянно отмечала существенный 
вклад религиозных общин в развитие благотворительности в 
регионе. На страницах “ Екатеринославских” , “Таврических 
губернских ведомостей” , “ Бессарабских областных ведомостей” 
неоднократно публиковались заметки об открытии при церквах 
начальных школ, детских приютов, раздаче бедным одежды и 
продовольствия13. Так, приходские школы действовали при римско- 
католических, евангелическо-лютеранских, православных церквах, 
синагогах, молебных домах. В то же время количество учеников в 
них было невелико - от 10 /до 15 чел. “Новороссийский календарь на 
1845 год” опубликовал статью Н. Мурзакевича “ Одесский 
Архангело-Михайловский девичий училищный монастырь", 
посвященную истории основания одного из наиболее заметных 
учебно-воспитательпых учреждений Одессы, находившегося под 
опекой духовенства. В  училище при монастыре, как утверждает 
автор статьи, принимались девочки-сироты духовного сословия от
7 до 12 лет. В 3-х классах училища дети изучали грамоту, арифметику, 
всеобщую историю, географию, рисование, церковное пение. Н. 
Мурзакевич положительно оценивал стремление монастыря обучить 
девочек ведению домашнего хозяйства, работе в монастырской 
больнице. В середине 40-х гг. X IX  в. в Архангело-Михайловском 
монастыре воспитывалось до 50 детей14.

О благотворительной деятельности одесской синагоги 
пометила ряд публикаций редакция журнала “Рассвет” . Важным 
начинанием, по мнению редакции, явилось создание в Одессе 
благотворительного общества “Бикур-холим” (посещение больных), 
цель которого состояла в оказании на дому медицинской помощи 
неимущим. Одобрение журнала вызвало и основание при синагоге 
двух благотворительных комитетов: 1) по управлению еврейским

220



госпиталем; 2) по призрению бедных’5.
В исследуемый период началось становление национальных 

благотворительных обществ. В 1821 г. было основано греческое 
филантропическое общество, в 40-50-е гг. X IX  в. открылись 
швейцарская, немецкая, болгарская, французская 
благотворительная организации. Началу деятельности 
национальных обществ предшествовало объявление об их 
основании на страницах губернской прессы. Иногда одновременно 
с объявлением публиковался устав вновь учрежденного общества 
или его основные положения. В частности, в статье “ Краткое 
известие об Одесском благотворительном обществе в пользу 
швейцарцев” . опубликованной в Новороссийском календаре на 1846 
год", освещена история его основания и приведены положения 
устава16.

В начале 50-х гг. X IX  в. “Одесский вестник" поместил 
материалы о становлении швейцарского и немецкого благотвори
тельных обществ в статье “ Иностранные благотворительные 
общества в Одессе” , несколько позднее была опубликована за метка 
о начальном этапе деятельности Одесского болгарского 
настоятельства17.

Для изучения динамики развития благотворительных 
организаций особую ценность представляет специальный раздел 
"Новороссийского календаря” . В первые годя издания раздел 
именовался “Ученые и благотворительные общества в Одессе” . В 
40-е гг. X IX  в. в связи с увеличением числа благотворительных 
организаций в Новороссийском крае и Бессарабии раздел стал 
называться "Благотворительные учреждения" и содержал сведения
о попечительных и благотворительных обществах различных 
городов южных губерний.

Большое внимание пресса уделяла частной благотво
рительности горожан. Так, “Одесский вестник” дважды обращался 
к истории основания Александровского детского приюта, 
построенного на пожертвования одесских купцов и открытого в 
1844 г.18 В “Одесском вестнике" была также опубликована статья 
“Одесская богадельня сердобольных сестер” , автором которой 
являлся её основатель А. Стурдза. Это заведение было учреждено 
на частные пожертвования и предназначалось для подготовки 
квалифицированных медицинских сестер19.

Таким образом, на страницах периодической печати 
Новороссийского края и Бессарабии нашло отражение отношение
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различных общественных слоев к развитию благотворительности в 
регионе. Губернская печать служит ценным источником для 
изучения истории становления всех форм благотворительности: 
государственного попечительства, общественной и частной 
благотворительной деятельности.

Примечания
1. PI ПА .-Ф.17. -Off, I. -Д. 160. -Л 4 7
2. Там же. -Ф. 1 S.-On 1.-Д87.-Д. 34-35.
3. Там же. -Ф.13.-ОП.2.-Д. 1691-Л. 1-2.
4 Новороссийский календарь на 1853 год. -Ооесса, 1S52. -C.66, 68.
5. Новороссийский календарь на 1835 год. - Ооесса, 1S34.-C. 126-129.
6. Одесский вестник -1832.-13 июля.
7. Журнал Министерства Внутренних оел. -1856.-4.17.-А прель.-С. 89-93.
8. Новороссийский каленОарь на 1835 год. - Ооесса, IS34.-C. 142-143.
9. PI 11 1 -ф is  -Он. 4. -Д. 431.-Л. 12.
10. Одесский вестник,-1840.-20апреля.
11. Там же. -183 7. -6 январи.
12. Там же.-1843.-9,13,20,23 января.
13. Екатеринославские губернские ведомости. -1839,-11 января, 14 мая; Таврические 

губернские ведомости.-1841.-29 апреля; Бессарабские областные ведомости -1856.-24 
августа.

14. Новороссийский календарь на 1845 год. ОдееШ, 1844.-C.l-6.
15. Рассвет.-1860. -М2 7 -С. 431-432; -1861. -ЛЬ44. -с. 699-701.
16. Новороссийский календарь па 1846 год. - Одесса, 1845.-С. 349-351.
17. Одесский вестник. -1852. -26 января.
18. Там же. -1849. -29 октября; 1852.-21,24 мая, -1863.-30 апреля.
19. Там же. - 1852.-12 января.

Г. С. Бондар

П У БЛ ІКА Ц ІЯ  Д Ж ЕРЕЛ  і  ІС Т О Р ІЇ У К Р А ЇН И  В ГАЗЕТ І 
“ О Д ЕССКИ Й В ЕС ГН И К ” : А .О .СКАЛЬКО ВСЬКИ Й *

З початку існування “Одесского вестника” (1827), єдиного на 
той час друкованого органу в Одесі, на його сторінках починають 
з’являтись публікації місцевих краєзнавців.

Серед науковців, які співпрацювали з першою 
російськомовною газетою на Півдні України, чільне місце належить 
Аполлону Олександровичу Скальковському (1808-1898).

Він по закінченні юридичного факультету Московського 
університету із ступенем кандидата 12 червня 1828 р. прибув на 
службу в Одесу і був зарахований в канцелярію генерал- 
губернатора1. В кінці 1829 р. А.О.Скальковський почав
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співпрацювати в “Одесском вестнике” , який очолював год; 
майбутній градоначальник Одеси О.І.Льовшин. Майбутній історик 
був одним із редакторів газети і пізніше писав, що працювали вони 
без платні, а в кінці 1829 р. О.І.Льовшин запропонував князю 
М.С.Воронцову від свого імені і співробітників, всю отриману суму 
за видання газети (близько 35 тис. карб, асигнаціями), використати 
на влаштування в Одесі корисних заходів, в тому числі публічної 
бібліотеки2, яка була заснована в тому ж році.

А,О.Скальковський залишався співробітником “Одесского 
вестника” і тоді, коли його редагування перейшло до братів О.Г.
і І.Г.Тройницьких, з яким він підтримував добрі відносини'. 
Співпрацюючи з газетою вчений вміщував на її сторінках свої 
публікації. З початком виходу “Записок Одесского общества истории 
и древностей” (1844 р.) він отримав можливість поміщати в них свої 
роботи, але потім по мотивах особистого характеру порвав зв’я зки 
з цим товариством4. Саме це було однією з причин появи значної 
кількості його статей в “Одесском вестнике". Всього на сторінках 
цієї газети, за нашими підрахунками, А,О .Скальковський 
опублікував близько шістдесяти різноманітних праць, здебільшого 
присвячених Півдню України. Серед них окрему групу становлять 
археографічні матеріали. На них окремо зупинимось, так як завдяки 
археографічній діяльності вченого було знайдено і збережено 
значний архівний матеріал по історії нашого регіону та запорозького 
козацтва.

Перша археографічна публікація А.О.Скальковського 
з’явилась на сторінках “Одесского вестника” після археографічної 
експедиції 1835 p., здійсненої за дорученням новоросійського 
генерал-губернатора князя М.С.Воронцова. В основу статті були 
покладені матеріали катеринославських архівів. В ній 
висвітлювалась роль адмірала де Рібаса в заснуванні Одеси5. 
А.О.Скальковський помістив повністю п'ять документів (включаючи 
рескрипт Катерини II до де Рібаса від 27 травня 1794 р.) та чотири 
витяги з документів. Автор вказав, що дана стаття - уривок із 
“Хронологического обозрения истории Новороссийского края" 
публікацію якої автор здійснив в цьому ж році6.

На початку 1837 р. А.О.Скальковський в рубриці “ Матеріали 
для історії Новоросійського краю” вмістив “Записку о крымских 
татарах’’7. В передмові до цього документу він писав, що ця записка 
послужить додатком до документів, які ввійшли до виданого ним 
огляду історії Новоросійського краю8. В цьому документі мова йде
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про бажання ногайських орд відділитись від кримського хана і 
перейти під владу російського царя, про встановлення влади татар 
у Криму та вміщені імена депутатів від Ногайських орд до 
російського уряду.

Б цей же час А.О.Скальковський захопився написанням історії 
Одеси і, знайшовши в архівах документи про події 1812 p., 
опублікував під такою ж назвою статтю в "Одесском вестнике” , 
вказуючи в передмові, що ця праця - уривок із 11-ї частини 
“Хронологического обозрения истории Новороссийского края” . В 
ній автор помістив документи, які безпосередньо не торкались 
Новорійського краю. Поряд з цим він, розповідаючи про події 1812р. 
в Росії, підкреслив, що Одеса, не дивлячись на труднощі, пов’язані з 
чумою, вносила свій посильний вклад у справу боротьби з нашестям 
Наполеона®.

Після другої експедиції (1839 p.), в результаті якої були знайдені 
рештки архіву Нової Сучі, у А.О.Скальковського зростає інтерес до 
історії козацтва. І. як один із результатів цього, у вересні 1841 p., в 
“ Одесском вестнике” в рубриці “ Матеріали для історії 
Новоросійського краю” , з'явилась його стаття про зносини 
Запоріжжя з Кримом 1749 р .ИІ В ній подана коротка історія 
запорожців і вміщена в скороченому вигляді записка, яка описувала 
так званий з’їзд запорозьких і кримських депутатів для розв’язання 
суперечливих питань (31 травня 1749 p.). До цієї записки також були 
додані два невеличкі документи.

В 1844 p., в зв'язку з святкуванням 50-літнього ювілею Одеси, 
А.О.С'кальковський опублікував в “Одесском вестнике” документ, 
знайдений в архівах Запорозької Січі. Він вважав, що таку важливу 
подію варто вшановувати пошуками з історії міста, а даний документ 
буде гідний уваги всіх освічених читачів. Цей документ - секретнії 
рапорт військового судці Павла Головатого до генерал-губернатора 
Лівобережної України графа П.Рум'янцева, датований ЗО червня 
1765 р." В ньому вперше в історичній науці згадується про побудову 
турецької фортеці Сні-Дунья (Новий світ), на місці якої перед цим 
було село і називалось, як вказано в документі, Куджабей12.

Після деякої перерви наступна археографічна публікація 
дослідника з’явилась в “Одесском вестнике” в 1849 р.
А.О.Скальковський представив її як уривок четвертої частини 
“ Истории Новой Сечи или Последнего Коша Запорожского” і 
помістив в рубриці під новою назвою “ Матеріали для історії 
Південної Росії” . В цій статті було вміщено п’ять документів та один
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витяг із січового архіву (в тому числі грамота Катерини 11, датована 
5 лютого 1771 p., до запорозьких козаків з метою розв'язання 
конфлікту між запорожцями та ногайцями)1’. Грамоту на Січ привіз 
капітан Владимирського піхотного полку 1 .Гаврилов, який залишив 
свої спогади про поїздку на Січ. Друкуючи документ, 
А.О.Скальковський намагався ширше висвітлити місію царського 
посланця.

Дві археографічні публікації здійснив А.О.Скальковський в 
“Одесском вестнике" в 1858 р. Одна з них присвячена історії 
одеського театру і вміщує більше десяти витягів14, а друга - історії 
“Одесского вестника” ’5. Це була перша грунтовна публікація, 
присвячена історії започаткування періодики не тільки в Одесі, а й 
на Півдні України. В 1864 році А.О.Скальковський ще раз звернувся 
до цього питання1'’ у відповідь на публікацію невідомого автора, в 
якій було сказано, що рік заснування першої газети в Одесі не 
встановлений. А.О.Скальковський вказав на свою попередню статтю 
з цього питання і подав короткий виклад про початок газетної 
справи в Одесі. При цьому він відмітив ще раз, що газета зобов’язана 
своїм початком графу О.Ф.Ланжерону, який доручив спочатку її 
видання французькому торговцю И.В.Даваллону, на шо було 
отримано дозвіл міністрів внутрішніх справ та народної освіти, тоб то 
вищої цензури при умові, що вона не буде вміщувати політичних 
повідомлень. Справу ж із заснуванням російськомовної газети зміг 
втілити в життя О.І.Льовшин за сприяння графа М.С.Воронцова. 
Тобто А.О.Скальковський не просто співробітничав з “Одесским 
вестником", а вболівав за газету.

Останню публікацію археографічного напрямку на сторінках 
“Одесского вес гника” , відомий вже на той час дослідник, здійснив в 
1866 р. Це - “Историческая заметка о ценности земель в окрестное! ях 
Одессы” 17 (вона була передрукована з “Северной почты” ). У стат ті 
А.О.Скальковський звертається до наслідків російсько-турецької 
війни 1787-1791 pp., під час якої запорозькі козаки під проводом
A.Г оловатого і 3.Чепіги здобули турецьку форгешо Сні-Дунью. В 
цій статті вміщено розпорядження Катерини И генералу
B.Каховському оглянути землі Новоросії і його рапорт-відповідь про 
виконання доручення, в якому він відмітив “прекрасні південні 
землі” , які невеликими ділянками почали виділяти іноземним 
поселенцям, що сприяло колонізації краю18.

Варто зазначити, що в цілому другій половині 30-х-40-х pp. 
А.О.Скальковський здійснив 21 археографічну публікацію. Четверта
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частина з них з'явилась в "Одесском вестнике". На сторінках газети 
він помістив кілька десятків документів, значна кількість з яких була 
надрукована тільки в цьому виданні. Опубліковані джерела 
висвітлюють події з історії Півдня України періоду X V II I  - першої 
половини X IX  ст.

Таким чином на сторінках “ Одесского вестника"
А.О.Скальковський надрукував десять археографічних публікацій. 
Вони складають шосту частину всіх матеріалів, що він надрукував 
під час своєї співпраці з газетою. А за період з 1836 по 1849 pp. 
археографічні публікації складали четверту частину вміщених 
матеріалів. Тобто ми бачимо, що А.О.Скальковський в цей період 
вів цілеспрямовану публікацію джерел не лише в наукових виданнях, 
але й на шпальтах періодики.

Отже, розглянувши питання співробітництва А.О.Скаль- 
ковського з “Одесским вестником” , варто відмітити, що з однієї 
сторони воно мало позитивне значення для самого історика, так як 
він мав можливість здійснювати там свої публікації. З другої сторони 
співпраця відомого історика сприяла тому, що газета набувала 
характеру наукового видання.

Примітки
* С та т тю  написано на основі виступу, підготовленого оо Других історіографічних 

читань, присвячених І  90-яіттю від дня народження А . О. Скальковеького, що відбулись на 
історичному факультеті 199Н року.
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С.В.Милевич

Р Ю Р И К О В И Ч И  И О БРА ЗО В А В Ш И ЕС Я  О Т  НИХ 
К Н Я Ж Е С К И Е  РО Д Ы

Известное изречение “все люди - братья" имеет под собой 
генеалогическую основу. Дело не только в том, что все мы далекие 
потомки библейского Адама. В свете интересующей нас проблемы 
выделяется еще один предок, потомки которого составляли 
значительный пласт в социальной структуре феодальной России. 
Речь идет о Рюрике, условном родоначальнике “природных” 
российских князей. Он никогда не был в Киеве и тем более во 
Владимире или Москве, но все, кто до конца 16в. занимал 
великокняжеские столы, считали себя его потомками, этим 
обосновывая свои политические и поземельные права. Со временем 
потомство разрасталось, появились новые княжеские ветви уже o r 
реальных родоначальников, чтобы отличать их друг от друга (в г.ч. 
с позиций родовых владений и приоритетных прав на него) 
появляются сначала родовые прозвания, затем фамилии1. Этот 
процесс мы и постараемся проследить.

Можно выделить два основных этапа. Первый - образование 
княжеских ветвей, закрепление за ними наименований, 
оканчивавшихся на - ич, - ович. Хронологически - это 10-13 вв., Русь 
древняя и удельная. Мы не знаем, как они сами себя величали, но 
уже в первых летописях названы Мономашичи (Мономаховичи), 
Ростиславовичи (Ростиславичи), Ольговичи (Олеговичи) и т.д. 
Первые названия княжеских ветвей патронимичны (от имени 
прозвища предка) - важно было подчеркнуть принадлежность к 
княжескому роду, а по имени предка можно было определить и 
старшинство ветви, чем, в первую очередь, в условйях лествиничного 
(очередного) права наследования определялись владетельные права. 
Существенной причиной отсутствия у удельных князей 
домосковского периода топонимических фамилий было то, чт о они 
переходили по старшинству из удела в удел. Фамилии, производные 
от названия местности, появляются после ликвидации очередного 
права наследования. В этом случае носители топонимических 
фамилий были, как правило, из среды служилых князей, реже - 
старомосковского боярства. В отличие от вышеназванной группы, 
в этих случаях употреблялся суффикс - ский, - ской: Волынский, 
Шуйский, Курбский и т.д. При этом фамилии не всегда отражали
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бывшие владетельные права, а просто местность, из которой их 
носители перешли на московскую службу, особенно среди “выезжих”
- Черкасские, Мещерские, Сибирские и т.п.

Второй этап - разрастание княжеских ветвей, образование 
новых родов, за каждым из которых закрепляется свое прозвание, 
на рубеже XV  - X V I вв. превращающееся в фамилию. Это период 
становления Российского централизованного государства. На смену 
удельной иерархии приходит местничество - система служебного 
соответствия родов по отношению друг к другу и монарху. Фамилии 
появляются на этом этапе как бы по служебной (иерархической) 
необходимости, закрепляются за потомством, внешне подчеркивая 
принадлежность к роду, занимавшему определенную социальную 
нишу. Кобрин В.Б. считает, что в России оформление княжеских 
фамилий напрямую связано с появлением категории "служилых” 
князей (15 в.)2. Уже на московской службе эти княжеские роды дали 
новые ответвления, за каждым из которых закрепляются не только 
земельные владения, но и фамилии, как правило, патронимические. 
'Гак, из князей Стародубских выделились Хилковы, Татевы, 
Гундоровы. Ногаевы: из Ярославских - Троекуровы, Засекины, 
Ушатые: из Оболенских - Ноготковы, Стригины, Кашины 
(подробнее см. ниже).

В 16 в. активно шел процесс образования фамилий в боярской 
среде. Известный пример - эволюция прозвания рода, давшего в нач. 
17 в. новую царскую династию - пять сыновей Андрея Кобылы стали 
родоначальниками 17-ти известных родов России, каждый из 
которых имел свою фамилию. Романовы стали так именоваться 
только с сер. 16 в. Их предки - Кобылины, Кошкины, Захарьины, 
Юрьевы. Но и в этот период предпочтение со стороны центральной 
власти отдавалось фамилиям, образованных от личных прозваний. 
Иногда территориальные наименования сохранялись в качестве 
своеобразной приставки. Так появились двойные фамилии, при этом 
первая указывала на родоначальника и была патронимична, вторая
- отражала общеродовую принадлежность, и, как правило, 
топонимична: Золотые - Оболенские, Щепины - Оболенские, 
Токмаковы - Звенигородские, Рюмины - Звенигородские, Сосуновы 
-Засекины и т.д. Двойные фамилии отражали не только 
незавершенность процесса их образования, но и своеобразную 
политику великих московских князей, направленную на прерывание 
родовых территориальных связей3.“Возможно имело значение и то, 
когда и как земли признали верховенство Москвы. Ростовские,
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Оболенские, Звенигородские и ряд других родов В ПОЮМСІВ,. 
сохранили территориальные названия, а вот Сгародубским 
именоваться этим родовым именем не разрешалось даже в сер. 17в.,
о чем свидетельствует челобитная в адрес царя Алексея 
Михайловича от Григория Ромодановского, представлявшего 
интересы старшей ветви этого, некогда мощного, но опального рода. 
Кстати сказать, возможной причиной запрета со стороны 
Романовых могло быть и то, что топонимические фамилии косвенно 
напоминали о родовом старшинстве Рюриковичей. Официально 
дворянам было разрешено именоваться кроме фамилии, названием 
земельных владений Жалованной грамотой дворянству (1785). 
Однако, к тому времени фамилии уже устоялись, принципиально 
изменился характер поземельных отношений и эта традиция, 
популярная в Европе, в России не закрепилась. Из существовавших 
в к. 19 в. родов российских “природных” князей Карнович Е.П. 
насчитывает 14. чьи фамилии образовались от названий вотчин: 
Мосальские. Елецкие, Звенигородские, Ростовские, Вяземские, 
Барятинские, Оболенские, Шехонские, Прозоровские, Вадбольские. 
Шелешпонские, Ухтомские, Белосельские, Волконские4. Ниже 
приведены основные княжеские роды Рюриковичей и 
образовавшиеся от них ответвления с закрепившимися за ними 
фамилиями5.

Рюриковичи. Мономаховти'.
Юрьевичи. Потомки Юрия Долгорукого, великого князя 

киевского (1149-1150, 1152-1153, 1154-1157), князя суздальского и 
переяславльского по линии Всеволода Большое Гнездо (великого 
князя владимирского - 1176-1212) Пожарские7. (Василий, князь 
пожарский, ум. 1380); Кривоборские. Ляловские. Осиповские, 
Ковровы, Нащекины, Голыбесовские, Небогатые, Гагарины, 
Ромодановские, Ряноловские. Хилковы, Татевы (Иван Ногавица, 
кн. ряполовский, к. XIV- H.XV вв.). Палицкие - Палецкие. Пестрые- 
Палецкие, Гундоровы, Тулуповы (Давид Палица, кн. палецкий, 
к. 14- н.15 вв.).

Суздальская ве твь . От Ярослава Всеволодовича, кн. 
переяславль-залесского (1212-1236), новгородского, великого князя 
владимирского (1238-1246). Шуйские. Скопины-Шуйские (Юрий, кн. 
шуйский. 1403-?), Глазатые - Шуйские, Барбашины, Горбатые- 
Шуйские (Василий, кн. шуйский, н. 15 в.). Ногтевы (Дмитрий Ноготь, 
ум. 1375), Березины, Осинины, Ляпуновы, Ивины (Дмитрий, кн. 
галичский, 1335-1363).
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Ростовская ве твь . Родоначальник династии Василий 
Константинович, кн. ростовский (1217-1238). Шелешпанские. 
(Афанасий, кн. шелешпанский, вт. пол. 14 в.) - Сугорскиє, Кемские. 
(Семен, кн. кемско-сугорский, вт.пол. 14 в.) Карголомские. 
У хтомские. (Иван, кн. карголомский. вт.пол. 14в.). Пужбольские. 
(Иван, кн. пужбольский, н. 15 в,). Белосельские, Белоцерковские 
(Роман, кн. белосельский, н. 1.5 в.). Андомские. Вадбольские (Андрей, 
кн. андомский). Голенины* (Иван, кн.ростовский Сретенская часть, 
н. 15в.), Щепины*, Приймковы*, Гвоздевы*. Бахтияровы*.(Федор, 
н. 15в.). Брюхатые*, Хохолковы*, Катыревы*, Буйносовы*, Яновы*, 
Губкины*. Темкины (Андрей, кн.ростовский, Борисоглебская часть, 
1404-1415, кн. псковский, 1415-1417), Бычки*, Ласткины*, 
Касаткины*, Лобановы*, Голубые*, Бритые* (Иван Бычок).

Заславская ветвь. Заславские (Юрий Васильевич, -1500, ветвь 
существовала до середины 17 в.)

Остуожская ветвь. Острожские (Василий Романович, кн. 
слонимский, 1281-1282; острожский -н.14в. Ветвь существовала до 
н. 17 в.).

Ярославская ветвь. 1-й ярославский князь Всеволод 
Константинович (1218- 1238) из Юрьевичей. Затем княжили его 
дети - Василий (1239-1249) и Константин (1249-1257), после чего 
эта ветвь пресеклась. Новая ярославская династия утвердилась во 
вт.пол. 13 в., происходила из смоленских Ростиславовичей (от 
Федора Ростиславовича, ум. 1299). Пенковы (Александр Брюхатый, 
вел. кн. ярославский, 60-70 тт. 15в.). Новленские. Юхотские (Семен, 
кн. новленский, 1400-1440). Заозерские. Кубенские (Дмитрий, кн. 
заозерский, 1420-1440), Шаховские (Константин Шаховской, кн. 
шаховской,к. 14 в.). Щетинины. Темносиние. Сандыревы, Засекины, 
старшая ветвь, (Семен Щетина). Сосуновы**, Солнцевы**, 
Жировые**, Засекины, младшая ветвь, (Иван Засека). Морткины 
(Федор Мортка), Шехонские. (Афанасий, кн. шехонский, н.15 в.). 
Деевы (Иван Деев). Зубатовы, Векошины, Львовы, Будиновы, 
Луговские(Лев Зубатый, кн.шексненский, пер.пол.15в.). Охлебины, 
Охлябины, Хворостинины (Василий, кн. угорский, пер. пол. 15 в.). 
Сицкие (Семен кн. сицкий, н.15 в.). Моложские (Дмитрий Перина, 
кн. моложский, пер. пол.15в.). Прозоровские (Иван, кн. 
Прозоровский, пер. пол. 15 в.). Шуморовские. Шамины, Голыгины 
(Глеб, кн. шуморовский, н. 14 в). Ушатые, Чулковы (Федор Ушатый). 
Дуловы (Андрей Дуло). Шестуновы, Велико - Гагины (Василий, кн. 
ярославский, удельный). Курбские (Семен, кн. курбский, сер. 15 в.).
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Алабишевы, Аленкины (Федор, кн. ярославский, удельный, ум. 
1478). Троекуровы (Лев, кн. туношенский).

Ростиславичи смоленские. Ростислав Мстиславович, кн. 
смоленский (1125- 1159, 1161, вел. кн. киевский (1154- 1159-1 іб! 
1161-1167). Вяземские. Жилинские. Всеволожские. Заболоцкие. 
Ш укаловские. Губастовы. Кислеевские, Рожественские, 
Коркодиновы, Дашковы (Михаил Зяло). Порховские, Кропоткины, 
Кропотки, Кропотки-Ловицкие, Селеховские. Жижемские, 
Соломирецкие, Татищевы (?), Полевые, Еропкины, Осокины, 
Скрябины, Травины, Вепревы, Внуковы, Резановы, Монастыревы, 
Судаковы, Аладьины, Цыплятевы, Мусоргские. 
Козловские. Ржевские, Тобузины.

Тверская ветвь. Родоначальник - Михаил Ярославович- 
младший, кн. тверской, 1282/85-1315. (Потомок Всеволода-Большое 
Гнездо). Дорогобужские (Андрей, кн. дорогобужский, н. 15 в ), 
Чернятинские (Иван, кн. чернятинский, 1-я пол. 15 в.), Микулинские 
(Борис, кн. микулинский, 1453-1477), Т’елятевские. Ватутины, 
Пунковы (Федор, кн. телятевский, 1397-1943), Холмские. (Даниил, 
кн.холмский, 1457- 1463).

Рюриковичи. Святославичи черниговские8.
Пропекая ветвь. Родоначальник - Александр Михайлович, кн. 

пронский, ум. 1389. Пронское княжество - особый статус в составе 
великого княжества Рязанского. Пронские-Шемякины (Иван 
Шемяка, московский боярин с 1549). Пронские-Турунтаи (Иван 
Турунтай московский боярин с 1547).

Рюриковичи. Олеговичи9.
Карачаевская ветвь. Выделилась в к. 13 в. Потомки Олега 

Святославича, кн.черниговского (1097), северского (1097-1115). 
Мосальские. Клубковы-Мосальские (Семен Клубок, пер. пол. 15 в.) 
Сатины-Шокуровы (Иван Шокура, пер .пол. 15 в.). Болховские (Иван 
Болх, сер. 14 в.) Елецкие. Звенигородские. Ноздреватые*** 
Токмаковы***, Звенцовы***, Шистовы***, Рюмины***, Огинскис 
(Дмитрий Глушаков), Пузины (Иван Пузина). Литвиновы- 
Мосальские, Кольцовы-Мосальские. Хотетовские. Бурнаковы.

Таруская ветвь. Выделилась из Олеговичей во вт. пол. 13 в. 
Родоначальник - Юрий Михайлович. Канинские. Спасские 
Мышепкие, Волконские (Иван Меньшой Толстая Голова, кн. 
волконский, 15 в.). Борятинские, Долгоруковы, Долгорукие (Иван 
Долгоруков, кн. оболенский, 15 в.). Щербатовы (Василий 
Щербатый, к. 15 в.). Тростянецкие. Горянские. Оболенские.
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Тюфякины. Глазатые****, Золотые****, Серебряные****, 
Щ епины**** (Дмитрий Щепа, к. 15 в.). Каш ины****, 
Ярославовы****, Немые****. Лопатины****, Телепневы****, 
Черные****, Нагие **** (от Василия Телепня). Лыко, Лыковы, 
Курлятевы, Туренины, Репнины. Пенинские. Ноготковы, Стригины.

Михайловичи. От Михаила Всеволодовича, кн.черниговского 
(1223- 1246),великого князя киевского (1238-1239), сына Всеволода 
Черемного, кн. черниговского (1204-1215), великого киевского 
(1206-1212). Осовицкие. Воротынские. Одоевские.

Рюриковичи. IIзяслдвовичи п і уровские.
Изяславовичи. Родоначальник - Изяслав Ярославович, кн. 

гуровский (1042-1052), новгородский (1052-1054), великий князь 
киевский (1054-1068, 1069-1073, 1077-1078). Четвертинские. 
Сокольские, Четвертинские -Сокольские.

Рюриковичи. Изяславовичи полоикие10.
Друикая ветвь. Первый князь - Рогволд (Борис) Всеславович, 

кн. друцкий (1101-1127), полоцкий (1127-1128), сын Всеслава 
Брячиславовича. князя полоцкого (1044-1067. 1070, 1071-1101). 
великого князя киевского (1068-1069). Друцкое княжество - удельное 
в составе Полоцкого. Друцкие-Соколинские, Друцкие - Конопли, 
Озерецкие. Прихабские, Бабич-Друцкие, Бабичевы, Горские, 
Путятичи, Толочинские, Красные, Сокиры-Зубревицкие. Друцкие- 
Любецкие, Загородские-Любецкие, Одинцевичи, Плаксичи, Теты.

Р Ю Р И К О В И Ч И 11
РЮ РИ К, кн.новг.862-79п .

ИГОРЬ, вел.кн.киев 915-45гг.
СВЯТОСЛАВ,КІІ.НОВІ .946-62 и .,вел.кн.кисв.962-72п.
ВЛАД И МИР, кн.новг 969-80 гг., вел.кн.киев.980- Іі)54і і .

Изяслав, кн.полоцк. 990-1001 Ярослав (Мудрый), кн.росгов 990-995/1010гг.
кн. нові. 995/1010-19, вел. кн. киев. 1019-54 п .

И ЗЯСЛА ВН ЧИ  П О ЛО Ц КИ Е ЯРО С Л А ВИ ЧИ
ДРУЦКЛ Я  ВЕТВЬ с X I 1 в. Т

Изяслав, кн. туров.,1042- Святослав, кн.чернпг. Всеволод, кн. иереяс
52гг., новг., 1052-54гг., 1054-73, вел.кн.киев. лав. 1054-761!..

вел.кн.киев. 1054-73, 1073-76гг. вел. кн. киев. 1076-77,
1077-78 гг. т 1078-931 г.

И ЗЯС Л А ВИ ЧИ СВЯТО СЛ АВИ ЧИ ВСЕВО ЛО ДО ВИЧИ
Т УРО ВС КИ Е Ч ЕРН И ГО ВС КИ Е  

0 Г
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Из этой в е т в и  в X I в .в ь ід с л я 'іс я Владимир Мономах
О Л ЕГО ВИ Ч И . (кн. черниговские), в кн.переяславский до
X III  в - М УРО М С КА Я , РЯЗАН СКАЯ. І І І З і . ,  вел,кн.кнев.
П РО П С КА Я  княжеские династии, а II 13-25гг.
также \Ш \ Ч'иЮ И Н ЧП  -1 ІР ІС К А Я \IO IIO M А ХОИИЧИ

и КА РА Ч А ЕВ С К А Я  веіви Т

Мстислав, кн.новг. 1088-1117и ., Юрий Долтрукий, кн.сузд.
белг.1117-25і і вел.кн.киев 11 08-35ГГ., ве д . к н .  к и е в .

1125-32ГГ:. 1149-50, 1150-51, 1155-57 п .
М СТИ С Л АВІ ІЧ І1 Ю РЬЕВ И Ч И

Изяслав, полоцк.. Ростислав, кн. смо- Всеволод Большое Гнездо.
1130-3 2ГГ., волмиск. лсиск 1 125-59 гг. кн.владимиро-суздальский
1135-42,1149-52 п., 1161гг., вел.кн. киев, 
вел кн. киев. 1146- 1154, 1159-67 п  .

1176-12121!.. вел.кн.киев.1173 г.

1150,1151-54 гг. Т
ВО Л Ы Н С КА Я  ветвь СМ О ЛЕН С КА Я ветвь Т

РО СТИ СЛА ВИ ЧИ  С М О Л ЕН С КИ Е Т

Константин кн.росі. 1212-1'бп.. Ярослав, кн.псреяСйвдь.
В л а д и м и р  -сузд. 1216-18гг. 1212-3611., Н о в г о р о д е  к. до 1236 і

Василий, кн.ростов Всеволод, Ярослав. 1218- вел.кн.киев. 1236,38,43-45і г
1217-18гг. 38п:„ П ереяслав. 1227-28 гг. вел. кн. влад. 1238-46 п .

РО С ТО ВС КА Я  ветвь ЯРОСЛА ВС  К. 1Я  ветвь:'' і ІД 1. ИЛ К. і Я  аенюо 
Т

Александр Невский, кн.нові Ярослав, кн.тверск. 1246-71 п .,
1236-51 П ..вел. кн. владпм, вел.кн. владимирский 1264/63-12 ~’1 гг

1256-63ГГ. Т
Т

Даниил, кн.моек. 1263-1 ЗОЗп.
М О С КО ВС КА Я  ветвь

1ВЕРС КА  Я  ветвь

Примечания
1. Прозвание м оэкно считать фамилией посіє  его третьего нос.шчиштс. пчшги 

употребления из поколения в поколение
2. Кобрин H.h'. Л ШШШШня и антропонимика (трусскимматериалам  /5-/6 <ш )// 

История и ?енеа.югия.-М., 1977.-С. 97.
3. Со второй половины 16 к. Овойпые фамилии употреблялись реже, позднее они 

/« иольЗдваЛшь в особых случаях, например, при пересечении знатного рода и нереоачс по 
монаршему повелению фамилии по женской пиши (Воронцовы-Даиковы, Дашковы- 
Шуваловы; Ккуповы-Су.шриковы-Эяытоп) или в качестве пощтной фамильной 
приставки к робовому прозванию ( Суворов-Рымникский, Румянцев- Заоуиайекнй, 
Поте, и кіт- Таврический).

4. Карпович Е.П. Родовые "прозвания и титулы в России. -М.,1991. -С.52.
5 Выборка сослана по работам: Войтович Л. В. I  енеология рооов Рюриковичей 

и I  еаемшювпчей. -К ,1993; Его ж е: Удільні князівства Рюрикояичів і Г'гОеміновичів у  12- 
16 ст. і ’2 ч. -Львів., 1996; Зи м и н А . Формирование доярской аристократии в России во 
второй половине 15 - первой трети  16 в.-М.,1985; Рооословиая книга князей и дворян 
российских и выезжих. Ч. 1-2.-М..І787; СавелдвЛ. М. С татьи  но генеалогии и истории 
оворянепша. -07/6., 189S.
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6. Монимаховичи ведут свое начало о т Владимира Мономаха, великого князя 
киевского (/ И  3-25). На протяжении 12-13 вв. род разрастался, что привело к образованию 
новых ветвей, которые обозначаются дополнительно либо по более позднему предку 
{ Рюриковичи. Монамаховичи. Юрьевичи), либо с указанием территории княжения 
(Рюриковичи. Мономаховичи. Суздальская ветвь). Суздальская. Ростовская, Ярославская, 
Московская, Тверская ветви - Юрьевичи; Волынская, Смоленская - Мстиславовичи; 
Муромская, Рязанская, Пропекая, Гарусная, Карачаевская-Святославовичи.

7. Подчеркнуты топонимические фамилии.
Л'. Потом ки Святослава Ярославовича (сына Ярослава Мудрого), князя 

черниговского (1054-73). великого князя киевского (1073-76).
9. ближайшие потомки Святослава черниговского, выделились e l l  веке.
10. Потомки Пзяслава, князя полоцкого (990-1001), сына Владимира Великого. В  

12 в. о т этой ветви выделилась Друцкая.
11. В  схеме приводятся только лица, имевшие потомство, давшее начало новый  

родам (княж еским династиям).
12. Со второй пол. 13 в. утвердится новая династия ярославских князей о т Федора 

Ростиславовича, кн. смоленского (ум. 1299 г. ).

В  тексте с добавлением второй фамилии: * - Ростовские, ** - Засекины, 
*** - Звенигородские, **** - Оболенские.

В. М. Хмарський

О Л Е К С ІЙ  М А РК Е В И Ч  Я К  А РХ ЕО ГРА Ф  
(до постановки проблеми)

Олексій Іванович Маркевич (1847-1903) належить до числа 
видатних істориків Південної України, провідних професорів 
Новоросійського університету. А.С.Синявський писав у рік смерті 
історика, що “мало можна назвати тепер імен з російської професури, 
які можна було б поставити поряд з Маркевичем” 1. Всі дослідники, 
які аналізували його творчість, відзначали багатогранність і 
надзвичайну різноспрямованість його наукового доробку. На думку 
М.С. Гру шевського це відіграло навіть негативну роль і призвело 
до гого, що О.І Маркевич “не лишив значнійшого трівкого сліду в 
науці". Щоправда він визнав, шо завдяки краєзнавчим розвідкам 
історик “придбав величезну популярність в суспільстві Одеси й її 
околиці. Він мав тут великі впливи й симпатії. Він любив сей край, і 
його любили” 2.

Одним з багатьох аспектів наукової творчості О.ГМаркевича 
була археографія. Якщо у доробку деяких істориків (наприклад 
А.О.Скальковського) археографічну діяльність треба окремо 
вичленяти і доводити її наявність1, то у О.ГМаркевича вона 
простежується досить очевидно.
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Сам О.I.Маркевич наприкінці життя склав список своїх праць 
і розділив його на дванадцять частин. Шоста з них, яка має назву 
“ Зібрані і опубліковані матеріали” , включає 46 позицій. Крім цього 
дослідник зазначив, що історичні джерела були видані і в деяких 
працях, віднесених до інших частин списку, а у додатку до нього 
навів ще назви низки статей і матеріалів, доля яких не була йому 
відомою4.

І.А.Лінниченко кілька сотень праць О.І.Маркевича розділив 
на п’ять рубрик: 1) бібліографічного характеру: 2) біографічні і 
генеалогічні праці; 3) з історії Південної України; 4) літературні 
праці; 5) “безліч дрібних заміток і матеріалів” 5.

Т.М .Понова запропонувала розглядати спадщину 
О.І.Маркевича окремими зрізами. Один з них, на її думку, включає 
історіографію, джерелознавство, біографістику, археографію, 
етнографію, дипломатику, генеалогію, історичну географію".

Для аналізу археографічної діяльності О .І.Маркевича 
застосуємо прийнятий в сучасній науці поділ археографії на 
евристичну, камеральну та едиційну.

Пошук історичних джерел О.І.Маркевич здійснював двома 
шляхами. По-перше - робота в архівах. Це траплялось годі, коли 
він працював над своїми дисертаціями або опановував матеріали 
по різноманітних проблемах, таких як передісторія міста Одеси, 
історія Новоросійського університету та інші. Але, хоча ще
А.С.Синявський зазначав, що Маркевич "зібрав з архівів багато дуже 
цінних документів з історії Новоросійського края"7, слід підкреслити, 
що він не вів цілеспрямованого пошуку історичних джерел з метою 
їх опублікування. Публікація джерел була начебто “похідною" від 
процесу написання історичних творів.

Другий шлях накопичення джерел випливав із активної 
викладацької і громадської діяльності О.І.Маркевича, його відомості 
і положення, яке він займав у місті. І.А.Лінниченко відзначав, що 
історик мав дуже широкі літературні зв'язки та знайомства і тому 
умів через багатьох людей віднайти найрізноманітніший невиданий 
матеріал - акти, листи, щоденники, літературні твори тощо”. Так 
він здобув спогади історика А.О.Скальковского про перебування в 
Одесі М .М.Сперанського, доктора Г.М . Мейера - про 
Ф.М.Достоєвського. Багато документів йому вдалося купити, 
зокрема, лист Катерини 11 до генерал-прокурора Вяземського, 
рескрипт Павла І , деякі документи з архіву Запорозької Січі та інші. 
Історичні джерела О.І.Маркевичу постачали як особи, які не мали
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жодного відношення до історії, так і відомі науковці. Так, професор
В.Яковлєв списував для нього документи з історії Одеси в архіви 
різноманітних установ, П .Іванов працював для нього у 
миколаївському портовому архіві і навіть у московському архіві 
міністерства іноземних справ. Коло таких “кореспондентів” було 
досить широким і тому О.І.Маркевич нагадував своєрідний 
науковий осередок до якого документи наче притягувало.

Особливо активно збір і публікація історичних джерел 
відбувались у 90-ті pp. X IX  ст.. хоча перші випадки друку архівних 
знахідок відомі ще у 70-ті рр”.

Характер і обсяг пошукової діяльності О.І .Маркевича відбиває 
його особистий архів, що залишився після його смерті і частково 
зберігається в його особистому фонді у Державному архіві Одеської 
області. Чотири теки - “одесіка” . Це листи і спогади одеських 
старожилів, листування історика з колегами та громадськими 
діячами Одеси тощо. Окрема тема - документи і матеріали з історії 
Південної та інших частин України. Також окремо зберігались 
різноманітні рескрипти, судові акти, військові накази, купчі кріпості 
XV II-X IX  ст., різноманітне листування. Ще дві теки - вірші, пісні, 
старовинні молитви-заклинання. Серед цих матеріалів були і 
опубліковані, такі, що готувались до публікації, і зовсім 
непідготовані до друку рукописи. Проте все ж більшу частку 
особистого архіву історика (вісімнадцять тек) складають матеріали 
безпосередньо пов’язані з його життям та творчістю10.

Слід додати, що навіть наявний архів не може дати повного 
уявлення про обсяг накопиченого матеріалу, оскільки О.І.Маркевич 
досить часто передавав історичні джерела до різноманітних 
наукових установ, таких як Одеське товариство історії та 
старожитностей. Одеська публічна бібліотека, бібліотека 
Новоросійського університету, Санкт-Петербурзька публічна 
бібліотека.

Камеральна археографія посідає досить скромне місце у 
творчості О.І.Маркевича. Фрагментарно її можна знайти в його 
докторській дисертації. Більше історик виявив себе в цій царині під 
час описання актів, що належали відомому одеському меценатові 
графу М.М.Толстому (видруковано окремою книгою в Одесі у 
1894 р.).

Як зазначалось вище, перші прояви едиційної діяльності 
О.І.Маркевича відомі з 70-х pp. Перші його суто археографічні 
видання з’являються на початку 80-х pp. У  1881 р. з’явились дві
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публікації наративних джерел, що торкались І.І.Срезневського т.; 
Ф.М.Достоєвського11. Все ж протягом 80-х pp. видання історичних 
джерел носило ще спорадичний характер. Приблизно з 1889 p., коли 
він здійснив чотири археографічні публікації12, едиційна діяльність 
стала однією з постійних форм його наукової активності. П ік її 
припадає на 1896-1898рр., коли археографічні праці складали майже 
одну третину за кількістю у його щорічному науковому доробку. 
Останні його публікації з’явились після смерті - у 1906 році11.

Відзначимо, що заняття О.І.Маркевича джерелознавством 
(його праця ‘‘О летописях", що вийшла друком в Одесі у 1883-1885рр. 
була позитивно зустрінута науковцями і посіла гідне місце у науці"), 
археографією, іншими спеціальними дисциплінами привели його до 
участі у роботі таких наукових установ, які займалися розробкою 
названо; вище проблематики, серед членів яких було чимало 
археографів. Крім Одеського товариства історії та старожитпостей 
(з 1887р. він дійсний член, з 1893р. - член видавничого комітету, а з 
1899р. - секретар) слід назвати Таврійську, Нижегородську, 
Костромську, Воронезьку, Катеринославську губернські учені 
архівні комісії, церковно-археологічне товариство при Київській 
духовній академії, Археографічну комісію при Московському 
археологічному товаристві, Історичне товариство при Санкт- 
Ііетербурзькому університеті, Товариство Нестора-літописця. 
Наукове товариство імені Шевченка га деякі інші.

Сучасні бібліографи нараховують у списку наукових праць
О .І.Маркевича понад чотириста позицій. За попередніми 
підрахунками археографічні праці займають серед них приблизно 
восьму частину. Переважну більшість (майжеполовину) публікацій 
історичних джерел було здійснено на сторінках “ Записок Одесского 
общества истории и древностей” (далі ЗООИД)- двадцять шість. 
Решта археографічних праць з’явилась в “ Известиях Таврической 
ученой архивной комиссии", “ Записках Наукового товариства імені 
Шевченка” , журналах “ Киевская старина", “Русская старина". 
“Русский архив” , газетах “Одесский вестник” , “Новороссийский 
телеграф” , “Одесские новости” , а також побачили світ окремими 
виданнями.

Стосовно кількості археографічних публікацій 0.1 .Маркевича 
в ЗООИД слід зробити окреме зауваження. Нещодавно було 
здійснено спробу проаналізувати діяльність історика у цій науковій 
установі16. В.Мирошниченко слушно виділив як один з основних 
напрямків роботи дослідника археографічну діяльність. Кількість
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матеріалів автор визначив у 62 одиниці (збільшивши на кілька 
позицій перетік поданий М.Г'.Попруженко,7) і розділив їх на чотири 
групи: праш біографічного характеру; історичні дослідження; 
'‘документальні матеріали": замітки про діяльність Товариства. 
Свідченням помітного місця археографії у творчості О.І.Маркевича 
може слугувати те, що археографічні публікації увійшли до кожної 
з визначених груп. Так, зокрема, до першої віднесено матеріали “ К  
биографии А.А.Скальковского". Переважну більшість другої групи 
склали археографічні публікації, які мали докладні передмови, що 
дало підстави авторові класифікувати їх як історичні дослідження. 
Третю групу повністю склали публікації, археографічна підготовка 
яких до друку була мінімальною. Проте, на наш погляд, автор 
штучно збільшив їх кількість, розглянувши публікацію “Суворов в 
Новороссийском крае” (поділену на вісім частин) як вісім окремих 
публікацій.

Отже, заняття О.І.Маркевича археографією вимагає чіткого 
уявлення про його едиційну діяльність. Визначення ж загальної 
кількості археографічних публікацій потребус дуже обережного 
підходу і на сьогодні це питання залишається відкритим, оскільки 
для цього необхідний фундаментальний огляд його праць.

Межі даної ста тті не дають можливості глибоко проаналізувати 
едиційний доробок О.І.Маркевича. Відзначимо, що широта його 
наукових інтересів відбилась і на археографічних публікаціях. 
Хронологічно вони охоплюють період з кінця XV I і до середини
X IX  ст. Преважна більшість їх присвячена історії України. 
Найбільше опубліковані джерела торкаються Південної України 
(запорозьке козацтво; Одеса і її околиці, інші місцевості), але й інші 
регіони України також не залишились поза його увагою. Також було 
опубліковано матеріали з історії Росії, Болгарії, Сербії, Румунії, 
Молдови, Австрії.

Серед опублікованих матеріалів переважають документальні 
джерела. Основні з них - актові джерела: законодавчі документи, 
акти органів державного управління, грамоти, укази, ордери, 
рапорти, службове листування, приватно-правові акти. Також є 
документи дипломатичного і військового характеру. Серед 
наративних джерел найбільше представлена епістолярія (Катерина
II, Г.Р.Державін, аббат Ніколь, М.О.Максимович, І.І.Срезневський, 
Я.П.Полонський та ін.). Слід назвати також спогади, щоденники і 
окремо виділити літературні твори різних авторів. В 
археографічному доробку дослідника помітне місце посіла низка
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надрукованих усних і поведінкових джерел.
Оскільки методика видання історичних джерел заслуговує на 

окремий розгляд, обмежимось зауваженнями самого загального 
характеру. І.А .Лінниченко відзначав, що О .І.М аркевич за 
надзвичайної широти своїх знань - завжди споряджував публікації 
‘'силою приміток, часто-густо дуже цінних” 18. На жаль, це було не 
завжди. У “Списке моих работ” сам дослідник визнав, що 27 праць 
видано з його обробкою, а 19 -без неї19. Наскільки проблематичною 
була для історика, внаслідок його зайнятості, археографічна 
підготовка джерел для друку (вступ, коментар тощо), особливо якщо 
це був невеличкий матеріал, яскраво свідчать його листи до 
М.С.Грушевського20. Таким чином методика археографічних 
публікацій 0.1.Маркевича була не зовсім досконалою.

Отже, 0.1.Маркевич як археограф залишив досить значний 
науковий спадок, який ще потребує грунтовного вивчення.
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С.А. Булатович 

А .Н .ЗО ГРЛ Ф  И  Н У М И ЗМ А Т И К А  Т И Р Ы

Одним из важнейших и репрезентативных источников по 
истории античных городов являются монеты. Монетные 
изображения и надписи, весовые данные, монетный металл, техника 
чеканки, состав монетных находок предоставляют ученым 
неисчерпаемые'возможности.

В этом отношении не является исключением и античная Тира. 
Достаточно вспомнить, что именно благодаря находкам в 
Аккермане монет с названием города еще в нач. X IX  в. было 
высказано предположение, блестяще подтвердившееся 
впоследствии, о местоположении древней Тиры, А некоторые 
страницы тирасской истории и сейчас известны лишь на основании 
нумизматических памятников. Вот почему не будет преувеличением 
сказать, что нумизматические исследования в изучении античной 
Тиры не менее важны, нежели археологические раскопки, а рядом с 
именами первых археологов следует назвать нумизматов.

Замечательным образцом историко-нумизматического 
исследования истории Тиры является труд А.Н.Зографа - человека 
выдающихся знаний, способностей и трудолюбия. Труд этот - 
“ Монеты Тиры” - был написан еще в довоенный период, но 
опубликован в 1957 г., и в настоящее время не потерял своего 
значения, являясь, к слову сказать, библиографической редкостью1.

После первых находок в Аккермане в нач. X IX  в. тирасских 
монет, коллекция их неуклонно росла и к началу 20-х годов 
следующего столетия в Одесском археологическом музее их
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насчитывалось 130 экземпляров, как следуе т из хранящегося в архиве 
музея рукописного каталога, составленного в 1921 г. хранителем 
нумизматического кабинета К.М.Милисавлевичем2. К  этому 
времени изучение монетного дела и денежного обращения Тиры 
оставалось на уровне отдельных публикаций и заметок. 
Переломным моментом для нумизматики Тиры явился интерес к ее 
монетам молодого московского ученого А.Н.Зографа. Все, что 
интересовало А.Н.Зографа в нумизматике - вопросы исследования 
монет как памятников искусства, как исторического источника и 
как памятника археологического комплекса3 нашло отражение в 
работах ученого, посвященных монетам Тиры.

Александр Николаевич Зограф родился в 1889 г. в Москве, в 
семье профессора университета по кафедре зоологии. Учился он на 
историко-филологическом факультете Московского университета 
сначала на отделении классических языков и древностей, а затем 
истории искусств. Сочетание глубоких знаний в области древней 
истории и искусства послужило в дальнейшем надежной базой для 
комплексных исследований в области античной нумизматики, в том 
числе, нумизматики Тиры. После окончания университета по 
инициативе И. В. Цветаева, основателя Музея изящных искусств 
(теперь ГМ ИИ), А.Н.Зографа приглашают на кафедру истории 
античного искусства. Одновременно, преподавая классические 
языки в различных учебных заведениях Москвы, он работает в 
качестве вольного сотрудника, а впоследствии с 1918 года 
заведующего отделом нумизматики Музея изящных искусств. Здесь 
им было приведено в порядок, а затем полностью каталогизировано 
монетное собрание. Учителем и наставником А.Н.Зографа в 
изучении монет еще в студенческие годы был известный специалист 
по русской и античной нумизматике А.В.Орешников.122 апреля 1913 
г., через год после окончания университета А. Н.Зограф был избран 
членом-корреспондентом, а в 1917 г. . действительным членом- 
корреспондентом Московского нумизматического общества.

Вплоть до 1922 года научная жизнь А. Н. Зографа тесно связана 
с Музеем изящных искусств.

1 декабря 1922 года Зограф оставляет Москву и переезжает в 
Ленинград, где до конца жизни заведовал отделом нумизматики в 
Эрмитаже. По словам другого крупного ученого И.Г.Спасского. 
“замечательного хранителя и крупнейшего исследователя античной 
нумизматики получил Эрмитаж, когда заведование кабинетом 
нумизматики принял А.Н.Зограф” .5 Признанием научных заслуг
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Зографа стало присуждение ему в 1939 г. ученой степени доктора 
исторических наук.

Еще в Москве Зограф начал собирать материал для изучения 
монетного дела Тиры, на основе личного знакомства с коллекциями 
музеев или по переписке. В архиве Одесского археологического 
музея хранится письмо Зографа к хранителю музея 
К.М.Милисавлевичу (писанное в 1921 г.)/' Из письма следует, что 
последним был послан Зографу рукописный каталог имеющихся в 
музее монет Тиры с эстампажами (Каталог №  3). Выражая 
благодарность за присылку каталога, Зограф сетует на отсутствие 
указаний веса монет, что являлось необходимым для написания 
корпуса тирасских монет (т.е. исчерпывающего собрания 
нумизматического материала). Следует сказать, что работа над 
корпусом всегда достаточно трудоемка, поскольку требует 
скрупулезного изучения всех музейных и частных коллекций, а также 
публикаций, в том числе, многочисленных аукционных каталогов, 
где можно встретить новый тип или штемпель. В своем письме в 
тактичной вежливой форме А.Н.Зограф. уже тогда признанный 
ученый, исправляет некоторые замеченные им в каталоге ошибки: 
“Поделиться данными, - пишет он ,- добытыми путем исследования 
соответствующих отделов всех крупных собраний Москвы и 
Ленинграда, считаю своим необходимым долгом. Позвольте 
надеяться, что ниже изложенные замечания не будут сочтены за 
неуместное вмешательство с моей стороны” .7 Так, Зограф уточняет 
описание одной из автономных монет Тиры, определяя 
изображенное на ней божество как речного бога Тираса (а не как 
Аполлона). Он также указывает на ошибочное отнесение к Тире 
монеты другого античного полиса (города Тиума в Вифинии).Эти 
исправления внесены в каталог рукой Милисавлевича со ссылкой 
на Зографа. Позже А.Н.Зограф напишет специальную статью 
“Поправки к нумизматике Тиры”8, в которой были исправлены 
ошибки при описании монет Тиры в трудах его предшественников.

Как видно из опубликованного Зографом “Предварительного 
отчета о поездке летом 1926 г. по музеям юга России для собирания 
нумизматического материала” 9, к середине 20-х годов корпус монет 
Тиры был в основном закончен. Целью поездки было “в первую 
очередь проверить и пополнить весовыми и иными данными” , 
которых он не имел в находившихся у него под руками материалов 
готового описания монет Тиры. Помимо тирасских монет 
А.Н.Зограф собирал материал по нумизматике Херсонеса, Ольвии,
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городов Боспора. Всего с 1926 по 1939 г. им было совершено шесть 
поездок по музеям Одессы, Николаева, Ольвии, Херсона, Евпатории, 
Севастополя. Керчи и Киева. Эти поездки сделали его лучшим 
знатоком античной нумизматики Северного Причерноморья, 
доказательством чему служит яркое и оригинальное исследование 
монетного дела всех античных городов Северного Причерноморья 
, составившее впоследствии большой раздел в его монографии 
"Античные монеты” .10 При этом. Зограф изучал монеты и в полевых 
условиях, принимая участие в раскопках Ольвии и Пантикапея.

20 июня 1926 г. А.Н.Зограф выехал из Ленинграда, остановился 
ненадолго в Москве, где совещался с А.В.Орешниковым по поводу 
предстоящей поездки, затем приехал в Одессу и находился здесь три 
недели. В Одесском археологическом музее им были составлены 
карточки на монеты Тиры, в том числе, на 17 монет из поступившей 
в это время коллекции Одесского университета. Зограф в "Отчете” 
специально отмечает “чрезвычайно предупредительное отношение 
(к нему) со стороны администрации музея” Кроме Милисавлевича, 
"всемерную поддержку оказывали С.С.Дложевский и 
М .Ф.Болтенко. “ Монеты Тиры я пересматривал с готовой 
рукописью своей монографии в руках, внося не достававшие весовые 
данные и иные дополнения” .12 При этом, среди неразобранных и 
неприсоединенньгх еще к собранию монет удалось обнаружить и 
внести в корпус экземпляры, найденные Э. фон Штерном в 
Аккермане при раскопках в 1912 году.

После Одессы Зограф побывал в Ольвии, Николаевском и 
Херсонесском музеях. В Николаевском музее, знакомясь с 
монетными находками из Ольвии, Зограф обнаружил очень 
интересную в нумизматическом отношении римскую монету 
императора Клавдия с надчеканкой “T Y P ", удостоверяющей 
законность обращения императорского выпуска на рынке Тиры. 
“Это первый известный мне случай, -пишет Зограф, - достоверной 
находки монеты с подобной надчеканкой на юге России. Им 
устраняются всякие сомнения, высказывавшиеся но поводу этой 
надчеканки, а также подтверждается принадлежность ее городу 
Тире” .13 В дальнейшем такие монеты перестали быть редкостью и 
сейчас их известно более двух десятков экземпляров. Несколько 
тирасских монет Зограф нашел и в Херсонском музее.

В “Отчете" ничего не говорится о посещении Зографом 
Аккерманского музея. Возможно это было сделано во время 
последующих поездок. Во всяком случае, в корпусе учтено 10
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автономных и 71 императорского времени монет Тиры из коллекции 
Белгород-Днестровского (Аккерманского) музея, большинство этих 
монет происходят из раскопок, т.к. указаны номера участка и 
полевой описи.

Добросовестность, свойственная Зографу, позволяет 
утверждать, что в поле зрения ученого попал весь доступный 
материал, как нумизматический, так и эпиграфический и 
археологический, необходимый для написания истории Тиры.

Зографу пришлось потратить немало сил и времени, чтобы 
собрать эти материалы в полном объеме. Для этого он прежде всег о 
обработал коллекции крупных музейных собраний - Эрмитажа, 
Исторического музея и Музея изобразительных искусств в Москве, 
периферийных музеев страны. От хранителей зарубежных музеев им 
были получены слепки монет. Собрав разбросанные в специальной 
литературе данные о находках тирасских монет в других городах и 
монетах, найденных в Тире, Зограф впервые дал цельную хорошо 
аргументированную картину денежного обращения Тиры, показал 
характер и направление ее экономических и культурных связей.

А.Н.Зограф блестяще использовал монеты как источник для 
изучения истории Тиры. Наблюдениянад монетами Тиры позволяют 
ему решать такой сложный вопрос как время включения города в 
состав римской провинции Нижняя Мезия. Анализ изображений на 
тирасских монетах дает ему материал для изучения религии Т иры в 
разные периоды существования полиса. На основе комплексного 
использования всех видов источников Зограф реконструирует 
историю 1’иры от возникновения до гибели от нашествия варварских 
племен.

Хотя работа непосредственно над корпусом монет Тиры была 
закончена в 1927 г., в 1930-1931 гг. была подвергнута коренной 
переработке вступительная часть в сторону ее расширения. Она 
была разбита на главы и добавлена специальная глава о монеіньтх 
находках. Теперь это была не только исчерпывающая сводка монет 
Тиры, но и наиболее содержательный очерк истории города.

Монетному делу Тиры посвящен также раздел другой 
монографии А.Н.Зографа "Античные монеты” . В  первой части этой 
работы рассмотрены общие вопросы античной нумизматики (до сих 
пор это единственная на русском языке работа такого рода), во 
второй - монетное дело греческих городов Северного 
Причерноморья. И “ Монеты Тиры” и “ Античные монеты” 
опубликованы уже после смерти автора (А.Н.Зограф умер в
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Ленинграде во время блокады в январе 1942 г.). При жизни Зографа 
был напечатан только краткий очерк “Древний город Тнра- 
Белгород-Аккерман” .14

Все труды Зографа отличает глубокая эрудиция, комплексный 
подход к использованию источников, историчность выводов.

Перефразируя высказывание (о роли Зографа в изучении 
ольвийской нумизматики) другого известного ученого 
П.О.Карышковского, можно сказать, что всякая дальнейшая работа 
над монетами Тиры должна исходить из выводов и предположений 
А.Н.Зографа, которые в своей совокупности верно отражают 
наиболее существенные особенности истории монетного дела и 
денежного обращения Тиры. И это несмотря на заметно возросшую 
в результате систематических раскопок источниковую базу.

“Монеты Тиры" по-прежнему остаются настольной книгой 
каждого, кто изучает или интересуется древней историей Белгорода- 
Днестровского.
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

І.Д. Черни.х

О СМ АН СЬКА  ІМ П Е Р ІЯ  Я К  ІСЛ А М С ЬКИ Й  
ТИП Д ЕРЖ АВН О СТІ

Майже три сторіччя життя населення Криму визначалось 
османською політичною традицією, яка в певній мірі обумовила 
світосприйняття сучасних кримських мусульман1.

Ісламський тип державного устрою, як вважають багато зару
біжних орієнталістів, був змодульований ще в сельджуцький пері
од. Однак остаточно він сформувався при Османах2. Османська Ім
перія на рубежі Нового часу була ведучою військовою Державою 
всього Сходу. Вона активно підтримувала мусульманских 
правителів Середньої Азії, Індії та Північної Африки.

Не без її сприяння у XV-XVI ст. відбувалось швидке територі
альне розширення мусульманського світу. Крім того, майже до кінця 
XV I століття османо-турецька держава була центром економічного 
життя регіону. У її столиці - Стамбулі сходилися два торговельні 
шляхи світового значення: шлях від варяг до греків та великий 
шовковий шлях. Завдяки цьому держава за рівнем економічного 
розвитку, запасом золота та грошей випереджала не лише країни 
регіону, але й багато держав середньовіччя.

У військово-технічному відношенні турки-османи до початку 
Нового часу не уступали арміям Заходу, а в морально-політичному 
плані мали зримі переваги, тому що могли розраховувати на під
тримку народних низів та релігійних дисидентів - (гугеноти, нідер
ландські гьози та інші). Після завоювання арабських земель Селім І 
(1512-1520 p.p.) був проголошенний “служителем обох священних 
міст". Тим самим він затвердив себе як духовний та світський глава 
мусульманського світу (мусульман-суннітів).

Османська імперія була теократичною державою. Шаріат був 
основою основ османського правління. Накази шаріату, особливо 
ті що відносились до сфери політики, суспільного життя, були 
обов’язковими для всіх жителів Османської імперії. Навіть султан 
не мав права змінити або відмінити будь-яку частину шаріату. 
Османські султани були дуже обмежені у виборі рішень, особливо 
при розробці загального курсу зовнішньої та внутрішної політики. 
Вони не могли вийти за межі споконвічно прокламованих цінностей
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і установок. У XV I-XV II ст. із 15 султанів 6 були позбавлені влади в 
зв'язку із звинуваченням у порушенні шаріату та двоє з них були 
страчені3. В Османській імперії лише шейх-уль-іслам. вищий 
мусульманський богослов мав право тлумачити релігійні канони, 
юридичні положення шаріату. Він був, власне кажучи верховним 
прокурором. Без його “освячуючого указу” - фегви жоден 
султанський закон, жодне нововведення не було дійсним, не 
вважалось законним. Крім цього, шейх-уль-іслам відав справами 
освіти, був ніби головним інспектором всіх навчальних закладів. 
Йому підпорядковувалися муфтії, функції яких теж були 
комплексними: це були богослови, прокурори та інспектори освіти 
на місцях. Під наглядом шейх-уль-ісламу були кадії - мусульман
ські, а отже, державні судді. В османській імперії шейх-уль-іслам та 
вища група мусульманського духовенства - улеми мали важливу пе
ревагу - недоторканість власног о життя.

Султан правив разом з імперським “диваном” , який складався 
із вищих сановників держави. Саме “диван” вважався носієм єдиної 
влади, що виражає загальну волю мусульман. "Диван" (правляча 
рада) - чисто мусульманський орган колективного керівництва. Фор
мально він ні від кого не залежав, з європейської точки зору він 
наділений був одночасно функціями законодавчої, виконавчої і судо
вої влади. “Диван” як орган колективного керівництва існував на 
всіх рівнях. Таким чином, “диван" втілював принцип соборності - 
спільного обговорення та прийняття рішення шляхом досягнення 
загальної згоди.

Принцип єдності та неподільності влади, тобто зосередження 
всіх владних функцій в одних руках здійснювалося султаном та на
місниками.

До початку X V I століття Османська імперія ділилась на 32 про
вінції чи намісництва, в кожному з яких був “диван". У  фінансово
му відношенні “дивани” були незалежними і не залежали від ви- 
гцестоячих рад. Внаслідок цього, не дивлячись на одноманітну орга
нізацію державного управління, сурову субординацію і регулярну 
звітність. Османська імперія не була адміністративно централізова
ною державою. Власне, це була поліегнічна конфедерація, створена 
за волею османських турків і заснована на військово- 
адміністративних відносинах. Головне її призначення полягало в 
підтримці внутрішньої рівноваги в Середземноморському регіоні та 
захиствід зовнішніх нападів4. На величезному просторі Османської 
імперії розміщувались десятки історико-культурних областей чи
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“країн” зі своїми традиціями, мовою та способом життя. У кожній 
із них були свої митниці, свої кошти, власна система міри і ваги. В 
Османській імперії не було навіть єдиної османської монети, яка 
могла б служити єдиним загальновизнаним засобом платежу в усіх 
частинах імперії.

При повній господарській, адміністративній, культурно-істо
ричній відокремленності окремих провінцій (налетів) єдність Ос
манської імперії засновувалась саме на факторах морально-псші- 
тичного характеру. В основі його лежала спільність соціально- 
теократичного ідеалу і випливаюча звідси схожість економічних і 
соціально-політичних структур - єдність у визнанні верховної влади 
султана, єдність країни, де основним законом є шаріат.

В Османській імперії мусульманин скрізь знаходився під захис
том своєї віри, зустрічав того ж бога і подібні звичаї5.

Морально-політична єдність забезпечувалась представниками 
султана на місцях і представниками шаріатської влади від 
столичного шейх-уль-ісламу.

Кадії - мусульманські судді - становили хребет османської ад
міністрації, а намісник султана (паша) головував у “дивані” йалета. 
Свою владу кадії й наші здійснювали разом з “диваном", як органом 
колективного керівництва. Від його імені йшло керівництво на міс
цях, видавались укази, збирались податки, проводилися 
призначення, виплата платні. Паша підписував указ, а кадій його 
обнародував і давав санкцію на виконання.

Економічним базисом османської теократії була державна влас
ність на землю та інші важливі засоби виробництва.

В ряді випадків справа доходила майже до повної заборони при
ватно-підприємницької діяльності, обгрунтованої егалітаристськи- 
ми принципами ісламу. Вся земля, надри та інші джерела багатств, 
які могли стати джерелом гноблення людини людиною, розгля
дались як суспільне надбання, як власність мусульманської общини. 
Від її імені вони керували державою.

Таким чином, приватна власність і особисте майно обмежува
лись. У  приватній власності могло знаходитись лише майно, 
створене особистою працею та взагалі особистими зусиллями 
людини (мисливські трофеї, прибуток від неспекулятивної торгівлі 
та інше) чи отримане у спадок.

Отже, на початку нового часу переважна частина нерухомого 
майна, перш за все земля, вважалась надбанням мусульманської об
щини - умми. Її власність виступала у двох формах: державній, вак-
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фні. Вакф - землі, що знаходились у розпорядженні мусульманських 
релігійних установ6.

Держава, роздаючи землю, мова йде про військово-ленну сис
тему, не лише всебічно контролювала прибутки ленників, але і ви
магала, щоб вони брали участь у військових походах, слідкували за 
господарством, контролювали надходження податків до казни і 
г.інше.

Самі власники пожалувань мали право успадкоувати мінімаль
ний розмір батьківської землі, прибуток з якої дозволяв бра ги участь 
в ополченні одній людині.

Лише у випадку додаткових заслуг спадкоємця, його 
пожалування могло бути розширене. Таким чином, на відміну від 
європейських країн в Османській імперії не було спадкоємного 
дворянства, не було й спадкоємних майна, титулів і звань.

Підкреслюємо, шо відсутність поділу і, відповідно, узаконених 
станових привілеїв не означало відсутність привілейованих груп в 
Османському суспільстві. Придворна бюрократія, військова та адмі
ністративна верхівка, звичайно, користувалися привілеями. Проте 
живі, конкрет ні члени цих груп мінялись7.

Будь-який мусульманин, навіть раб чи іноземець, який прийняв 
іслам, мог бути в Османьскій імперії нашою чи візиром.

Правяча еліта, яка керувала імперією “на рівні рішення", (у 
центрі, та на місцях) майже повністю складалась із військових .

Армія, як домінуюча сила держави, не була однорідна. Можна 
виділити дві верстви: правлячу і командну еліт у, тобт о осіб, які функ
ціонують на “рівнях рішення й управління", які, власно кажучи, і 
складали основний костяк бюрокра гії, і більш широку масу війско- 
вослужачих людей, присвятивших себе військової кар'єрі й склада
ючих основний резерв.

Османські воїни, зокрема яничари і сіпахі, самі обирали своїх 
командирів, які після закінчення терміну повноважень входили до 
полкових рад ( “диванів” ), що спільно вирішували військові справи 
та господарсько-побутові потреби.

Молодші командири, які були свого роду перехідною ланкою 
від службової маси до правлячої еліти, складали першу ступінь від
бору до османської військової ієрархії.

Починаючи з воєводи, всі призначення на військові та військо
во-адміністративні посади проходили з відома та згоди централь
ної влади. Пройшовши складну, багатоступінчату систему відбору, 
воєноначальники входили до привілейованого прошарку військо
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во-службових знатних людей.
Вони струмували відповідні пости та призначення, титули беїв 

і пашів, а разом з ними величезні оклади, лени.
Функціонуючи на рівні “рішення та управління’’, всі вони разом 

з могутніми шейхами величезних бідуїнських племен і мамлюксь- 
кою військовою аристократією в сукупності складали османську бю
рократичну еліту.

Американський османіст К. Карпат досить слушно підкреслює, 
шо "...Османська держава була зобов'язана своїм довгим існуван
ням, окрім всього іншого, бюрократичному апарату, що 
функціонував і як соціальний класі як адміністративний організм’’8.

Підкреслимо, що даючи величезні привілеї військово-бюрокра
тичній еліті, держава разом з тім вимагала від свого персонала повної 
покори. В разі невиконання, вона жорстоко карала їх. Із 200 великіх 
візирів, які займали свою посаду у X V -на початку X IX  ст. біля 20 
були страчені9.

І все ж таки, кар’єра чиновника була самою престижною в ос
манському суспільстві.

F1 ершооснову всієї Османської держави складала селянська об
щина. Аж до X IX  століття в Османській імперії не було нічого, що 
хоч би приблизно нагадувало вотчинні чи монастирські економії. 
Не було ніяких крупних маєтків з прямим веденням господарства, 
селянське самоврядування залишалось єдиною формою організації 
соціального та економічного життя. На чолі общини стояла рада - 
вибірний орган. Ця рада здійснювала загальне керівництво життям 
сама і вирішувала всі питання, пов’язані з використанням, розподі
лом та обробкою землі. На чолі ради - чисельністю до 20 і більше 
осіб - стояв староста села; за османськими законами він ніс особисту 
відповідальність за організацію сільськогосподарських робіт.

Всі посадні особи общини, як і інші члени общинної ради, оби
рались на сільському крузі чи сході - загальних зборах всіх членів 
колективу. Сільський круг вважався вищим органом самовряду
вання, який колективно вирішував всі питання, пов'язані з внутріш
нім життям і виробничою діяльністю людини.

Всі землі общини ділились на три частини: присадибні ділянки, 
наділені землі та землі загального користування.

Наділені землі являли собою угіддя, які знаходились у розпо
рядженні колективу, шо вів на них спільне господарство при інди
відуальній обробці ділянок, які тимчасово передавались з цією ме
тою до рук окремих членів общини.
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Община виступала як єдиний соціальний і г осподарський орга
нізм. У неї було загальне трудове життя,єдиний ритм сільськогос
подарських робіт. Все було підпорядковано інтересам колективу.

Селяни обробляли одні і ті ж культури, в один день починали 
оранку, сівбу та збирання. Неписаною нормою общинного життя 
була взаємодопомога. Селяни по черзі працювали один в одного, 
не вимагаючи ніякої нагороді], крім приготованого з цього приводу 
обіду. Вони безплатно позичали один одному робочий скот, плуги, 
та інший інвентар. Члени общини надавали допомогу під час 
будівництва і ремонту будинків, під час весілля, похорон та інших 
сімейних подій. У всіх селах існували каси взаємодопомоги, які в 
разі необхідності видавали позичку.

Слід підкреслити, що на принципах круг ової поруки оплачува
лись і також податки, вивозився урожай, особливо в рахунок 
поставок державі і виконувались різного роду громадські роботи

Община являла собою ізольований самодостатній світ, який, 
по суті, не потребував ніякої правлячої влади. Селянські общини не 
входили ні в які більш широкі територіальні чи корпоративні спіль
ності, які хоча б віддалено нагадували станове чи земське представ
ництво. У цьому плані Османська імперія уявляється як безмежний 
світ общин, які живуть під покровительством верховного правите
ля1",

У певній мірі в арабо-османськїй общині втілились сподівання 
мусульманського селянства і, одночасно, ідеали османської 
теократії.

На сторожі общинних порядків в селі стояв кадій. Вони покли
кані були вирішувати всі конфлікти, які виникали як між общинами, 
так і між общиною та адміністративно-господарським апаратом дер
жави. Самекадію жалілися на перевищення влади посадовими осо
бами, на невірний збір податків.

У містах Османської імперії існували цехові общини, життя яких 
було автономним. Але вони виступали як низовий осередок адмі
ністративно-господарського апарату і повністю контролювалися 
кидіями. Саме цехова система була постійною всеохоплюючої сис
теми державного регулювання та контролю.

Перебуваючи в руках кадіі'в, вона була універсальним знаряд
дям теократичної регламентації. Встановлюючи для кожного цеху 
іочне число підмайстрів та учнів, держава регулювала кількість гор- 
гово-ремісницьких закладів і чисельність осіб, зайнятих у тій чи ін
шій галузі виробництва. Розподіляючи сировину та роботу, вона
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контролювала обсяги товару та послуг, наданих населенню. При 
посередництві шаріатської влади держава слідкувала за рівнем цін, 
якістю та своєчасним надходженням продукції. Крім того, влада 
визначала пункти, де повинна була продаватись та чи інша сировина, 
давала розпорядження щодо маршрутів руху торговців, щоб вну- 
трішнє мито бралося владою певних “ілаєтів” . В залежності від коли
вання цін, регулювалась державою оплата праці ремісників та при
бутки торговців".

Отже, житія мусульманського податкового населення було зу
мовлене існуванням общин, які функціонували за принципом 
шаріату.

Нагадаємо, шо приблизно 25% населення Османської імперії 
складали іновірці.

Для Османської імперії XV I-XV IІ ст. була характерна незви
чайна для того часу атмосфера віротерпимості та релігійної свободи. 
Послідовники всіх віросповідань, за винятком католиків та уніатів, 
що сплачували спеціальний подушний податок (джиз'є), одержали 
право без перешкод жити на землях імперії без будь-якої дискримі
нації брати участь в її економічному та соціальному житті.

У політичному житті османська влада дарувала іновірцям необ
межені права самоврядування, які здійснювались у рамках культур
но-релігійної автономії іновірчих общин, тобто міллетів.

Таким чином, у рамках османської теократії існували в середині 
X V ct. більш дрібні теократії іновірців Не маючи власної території, 
вони все ж таки володіли досить широким внутрішнім суверенітетом, 
фактично здійснювали всю повноту духовної і громадської влади у 
межах своєї спільності. Проте права і вільності міллетів неповинні 
були перебувати в протиріччях з принципами шаріату, зокрема з 
його положеннями про безумовний пріоритет мусульман.

Першим щодо часу створення і самим багаточисленним був 
“візантійський мілет” - християнський, на чолі якого стояв патріарх 
вселенської православної церкви.

Християнська церква відігравала значну роль в житті осман
ської общини XV I-XV IІ століть.

Але найголовніше положення при дворі султана з початку XV I 
століття займав керівник “єврейського мілету"’. Згідно з протоколом, 
глава єврейського мілету йшов зразу ж за шейх-уль-ісламом, попе
реду патріарха.

Представники єврейського мілету були серед вищих сановни
ків імперії. Вони контролювали всю сферу фінансів, значну частину
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підрядів і морської торгівлі. Саме в цьому євреїв без особливого пе
ребільшення можно було назвати справжніми соправителями імперії

Третьою іновірною общиною загальноімперської о характеру 
був вірменський мілет. Крім вірменських церков до йог о складу вхо
дили всі християнські віросповідання, які, як вкрай єретичні з прав
ославної точки зору, були абсолютно неприйнятими для візантій
ського мілету.

Як слушо зазначає М .О.Іванов, теза про конфліктність 
відносин між мусульманською владою та іновірцями Османської 
імперії, яка побутує у радянській літературі, не підтверджується 
конкретними історичними фактами” . Аналогічні судження мали 
місце в доповідях конференції "Система мілетів: історія і спадщина” , 
яка відбулася у Прінстонському університеті ще у 1978 році. У  вступі 
до двотомного видання матеріалів цієї конференції підкреслюється, 
що століттями пануюча думка про переслідування оттоманськими 
властями іновірців ‘1у значній мірі було міфом"".

Мілет, як система управління іновірцями в Османській імперії, 
відображала не тільки внутрішні потреби держави, але і ії підданих, 
фактично в рамках османської теократії існували більш дрібні тео
кратії іновірців.

Таким чином, одним з визначальних принципів загального ус
трою османської державності був ісламський ідеал. Останній знай
шов своє втілення, по-перше, в існуванні різноманітних автономних 
і самоврядних колективів (сільські та іновірчі общини, цехові орга
нізації. родові групи, тощо), що є загальновизнаною тезою восма- 
ністиці15. По-друге, правляча еліта, для якої була характерна висока 
мобільність і станова незамкнутість , формувалася шляхом вибор
ності у нижчих еталонах і самопоновдення (кооптації) - у верхніх. 
"Диван” , як система колективного управління, повинен в результаті 
такого відбору включати найбільш талановитих і відданих державі 
осіб.

Очевидним є особливий тип раціональності, за якою особа 
цінується з точки зору її здібностей працювати на зміцнення соці
альних і колективних зв’язків, понижувати рівень соціальних 
конфліктів, забезпечувати соціальну гармонію.

В ідеалі Османська імперія повинна була стати мірітакратією - 
владою найбільш талановитих.

Для правовірного мусульманина його заслуги перед Аллахом 
визначаються тим вкладом, який він вніс у земне процвітання всієї 
ісламської общини (спільності) - умми.
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Тому в Османському суспільстві досить престижною була 
служба вітчизні, соціалізація передбачала виховання у дусі 
безмежної відданості ісламській державі.
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П.Н. Тощий

К  ВО П РО СУ О КО Н СТИ ТУИ РО ВАН  И И С УВЕРЕН И Т ЕТ А  
ЛИ ЧНО СТИ , ВЕРО ТЕРП И М О С ТИ  И С И СТЕМ Ы  

ГРА Ж Д А Н С КИ Х  СВОБОД ВО Ф РА Н Ц И И  в 1789-1791 гг. 
/социально-философский и политико-правовой аспекты/

Одной из основных особенностей Великой французской 
революции было то, что она утвердила суверенитет личности, 
веротерпимость и законодательно оформила систему гражданских 
свобод, создав тем самым модель-эталон правовой государствен
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ности. Укачанное имело особое значение не только для Франции 
но и для социальной эволюции всей планеты.

В годы французской революции индивид, образно говоря, 
становясь homo antodidacticus и homo politicus, тем самым 
превращается в homo civitas (человека-г ражданина).

Субстанцией понятия личность становится отныне её 
социальное содержание, которое определяется всей совокупностью 
новых общественных отношений, формирующихся в рамках 
конституционного процесса 1789-179і гг. Становлением развитие 
личности происходит в соответствующих социальных условиях 
двуединого процесса совместной деятельности /общения/ и 
выделения человека, его индивидуализации, самосознания, 
самодеятельности /обособления/ как индивида уже по сути новой 
формации.

В условиях формирующегося французского правового 
государства личность как бы раздваивается, человек становится 
политическим человеком, оставаясь членом гражданского обще 
тва, независимым индивидом. В качестве политического чело 
ека француз в 1789-1791 гг. оказывается гражданином г 
сударства-ассоциации, а определенный комплекс его прав 
признается властью и фиксируется унифицированным буржуазным зак 
подагельством. Права гражданина - это уже его юридические п 
ава. Политический человек как бы отчуждается в г

сударстве от естественного человека. Личность - это це 
ь вокруг которой и ради которой конструируются политиками и 
законодателями элементы французской государственности. В пр 
оцессе формирования правового статуса личности французское г 
сударство столкнулось с рядом трудностей. Одной из них явил 
сь определение самого понятия "правовой статус” , его элементов 
взаимосвя зей между ними. Общепризнанным стало определение правово
о статуса личности как системы юридических прав, свобод и обязанно 

тей, составляющих основу, ядро его правового положені 
, что впервые было закреплено в Декларации прав человека и 
ражданина'Л .'Этот исторический документ, принятый 26 авгу 
га 1789 г., провозглашал принципы нового, рождающегося в оги 
революции, французского общества и нового отношения к челове

. “Люди рождаются гг остаются свободными и равными п 
правах” - гласила первая статья Декларации.2 Священными и н 
отчуждаемыми правами человека и гражданина гіровозглашалис 
свобода личности, слова, печати, право на сопротивление уг
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егению. Чрезвычайно характерной для духа времени была и 
последняя (17-я) статья Декларации о нерушимости права
частной собствен-ности, во многом отразившая основные 
социально-экономические противоречия Великой французской 
революции. Статья была как бы направлена против тех. кто и 
“слева" /неимущие/ и “справа /феодалы/ мог бы посягнуть
на новые социально-экономические порядки утверждающейся 
буржуазной государственности. Но в то время, когда не только 
молодая французская буржуазия, но и миллионы становившихся в 
ходе революции мелкими собственниками крестьян отстаивали 
завоевания революции против феодального произвола, эта статья, 
впрочем как и вся Декларация, несомненно имела большое 
прогрессивное значение. В определенном смысле слова многие 
положения этого знаменитого документа, и, в частности, триединая 
формула “свобода, равенство, братство” приобрели новую 
актуальность и бурных перипетиях новейшей истории X X  века, - 
социальном разломе российского Октября, событиях двух мировых 
войн, перестроечных процессах в СССР, новом политическом 
мышлении в мире 1985-199J гг., практика государственного 
строительства современной Украины и др.

Говоря о Декларации, прав 1789 г., не следует все же забывать, 
что во многом она отражала то, что Революции еще предстояло для 
граждан завоевать. Характерный пример в этой связи - её статья 10, 
провозглашающая, что “никто не должен испытывать стеснений в 
выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку эго 
выражение не нарушает общественного порядка, установленного 
законом” .4

А. Манфред считает, что тем самым Декларация провозгласила 
и свободу совести во Франции.s Несколько иной является точка 
зрения французского историка А. Олара считавшего, что 
Декларация “провозглашает веротерпимость, а не истинную свободу 
совести” .6 Оценивая контекст тогдашних политических событий и 
реальную религиозную обстановку 1789 г., можно скорее согласится 
с точкой зрения французского ученого. Ведь в сущности, свобода 
совести подразумевает отсутствие запрета на свои взгляды не только 
для верующих различных конфессий, но и для атеистов. Однако 
французское законодательство всех лет революции, включая и год 
якобинской диктатуры, никогда такого права атеистам не 
предоставляло и в той или иной степени преследовало ггх. Рассуждая 
чисто теоретически, можно утверждать, что статья 10 содержала.
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несомненно, определенный правовой потенциал для последующего 
утверждения в европейском законодательстве принципа свободы 
совести, но нет никаких оснований считать, что он был внедрен уже 
в 1789 г. в юридико-правовую практику Франции.

Отметим в указанной связи определенное противоречие между 
правовым статусом личности, определенным Декларацией прав, 
являвшейся как бы вводной частью первой французской 
конституции и правовым статусом гражданина, определенным 
самой конституцией. Многие из неотъемных прав человека, 
провозглашенных знаменитой Декларацией, оставались пока не 
признанными в статьях Конституции. Развивая принцип 
веротерпимости, Конституция уравняла протестантов и евреев с 
другими гражданами, но почти ничего не изменила в положении 
колониальных рабов, статус которых был в своё время освящен 
официальной церковью и утвержден абсолютистским государством. 
Были отменены старые сословия, но не был до конца решен 
аграрный вопрос, что тормозило и решение церковной проблемы. 
Избирательная система Франции также в это время несла в себе на 
основе высокого имущественного ценза элементы дискриминации 
по отношению к малоимущим гражданам, фактически лишая их прав 
избирателей. Закон Ле-Шапелье поставил вне закона профсоюзы 
рабочих.

Следует все же сказать, что те первоначальные формы 
правового государства, которые существовали во Франции в период 
Конституанты:

1) государство законности (май - август 1789 г.) и
2) государство - ассоциация (сентябрь 1789 г. - сентябрь 1791 

г.) - обеспечивали все же, хотя и не в полной мере гарантии для 
реализации правового статуса граждан. Что же выст упало в качестве 
таковых? Во-первых, это правовые институты, созданные в условиях 
зарождающейся правовой государственности, и в первую очередь 
поставленный на всесословной основе независимый от 
администрации государства суд.

Во-вторых, в качестве гарантии выступала социально- 
экономическая политика государства, строящаяся на иной 
законодательной базе и более отвечавшая интересам большинства 
населения Франции, что было связано, в частности, с мероприят иями 
Конституанты по ликвидации материальной базы абсолютистского 
режима и церкви как государственной структуры феодальной 
державы.
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Соблюдение первых двух условий уже придавало достаточно 
реальный суверенитет личности в отношениях с государством.

И, наконец, в-третьих, гарантией обеспечения обеспечения 
реализации правового статуса личности, в условиях режима 
Конституанты становилась возрастающая правовая культура 
населения Франции, особенно широких народных масс.

Правовая культура - явление широкое. Будучи ориентиро
ванной на соблюдение юридического закона, она не исключает, а 
скорее наоборот, предполагает критическое отношение к нему. 
Личность, отличающаяся высоким уровнем правосознания 
необязательно должна быть носителем убежденности в 
справедливости норм права. Чем выше становилась в ходе 
Революции правовая культура граждан Франции, тем более они 
были взыскательны и конструктивно критичны к законодательству, 
социально-экономическому положению общества.

Достаточно хорошо это показано в исследованиях известного 
французского ученого, директора Института истории Французской 
революции при Сорбоне М. Вовеля7, посвященного развитию тех 
форм общественного сознания, которые возникали на основе 
взаимодействия общественной психологии и идеологии и 
обозначаются во французской литературе терминами mentalite и 
sensabilite collective, а в советской определялось как “обыденное” 
или “массовое сознание” .

Отвергая восходящую к И. Тэну биологическую 
интерпретацию массового сознания (антропоморфизм), М. Вовель 
исходит из того, что перемены в нем вытекают “ прямо из 
социального и политического потрясения, положившего конец 
старому режиму” . Касаясь проблемы типов массового сознания 
слоев населения Франции, поддерживавших Революцию, М. Вовель 
особо подчеркивает значение новых, привнесенных революцией 
общественных ценностей, таких, как "народ” , “равенство” , 
“счастье", характеризующих так называемое революционное 
сознание, и формирующих по сути дела в их значительной мере 
правовую культуру указанных слоев. Прослеживая развитие 
массового революционного сознания и основанной на нем правовой 
культуры народных масс, французский историк констатирует 
“разрыв непрерывности” , который, по его мнению, отчетливо 
проявился в де сакрализации монархической традиции и фигур 
монарха и героизации мучеников революции и просветителей. [ї Расс 
атривая изменения в формах общественной жизни, М.Вовель показывает
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что деятельность Якобинского и других революционных клубов 
способствовала переходу от “диффузного состояния общественной 
жизни к организационным формам политического мнения"8 и тем 
самым к более высоким формам политической культуры. 
Французский исследователь совершенно правильно указывает на 
значение таких факторов, повлиявших на массовое сознание и 
политико-правовую активность различных социальных слоев, как 
дороговизна, возросшая социальная и географическая мобильность 
населения, введение нового административного деления, 
метрической системы, револю-ционного календаря и т.д., и приходит 
к выводу, что для каждого француза революция явилась “рубежом, 
повлекшим изменения во взглядах и поведении даже в повседневной 
жизни”

Интересны и замечания М.Вовеля о массовом сознании тех 
групп населения, которые оказались во враждебном ей лагере. 
Анализируя, в частности, так называемое массовое контррево
люционное сознание, он выявляет несколько его противоречивых 
“моделей", полагая, что их несовместимость, и, в частности, 
различие правовой культуры их адептов, затруднила сплочение сил 
контрреволюции.1) Следует сказать, что на это в своё время обраща. ш 
внимание и такие исследователи как О. Л. Вайнштейн”  и А. Матъез".

Весьма противоречивой, но также связанной с эволюцией 
правовой культуры масс и десекрализацией монархии и церкви, 
резким разрывом с официально-галликанской традицией была 
наметившаяся в ходе революции тенденция дехристианизации, на 
что в своих исследованиях указывают М. Вовель’’ и Я. Захер’\

Таким образом, можно отметить, что наряду с другими 
гарантиями правового статуса личности, возрастание правовой 
культуры граждан было действенным фактором отстаивания их 
конституционных прав. Это отразила в определенной степени и 
первая французская конституция.

Конституция 179 і г., впервые в ист ории Франции закреплявшая 
и законодательно оформившая политико-правовые инсти гуты прав 
человека и гражданина на уровне основного закона государства 
имела, конечно, для своего времени, большое прогрессивное 
значение. Решительно порывая с официально-галликанской 
традицией господства и подчинения в условиях абсолютистского 
режима и другими феодально-клерикальными догмами, она 
разительно отличалась от обветшалого феодального законода
тельства почти всех стран Европы. Вместе с тем она закрепляла на 
основе буржуазного правопорядка экономическое и политическое

259



неравенство различных слоёв французского общества, в чём 
сказывались определенные рудименты старого политического, 
основанного на сословных предрассудках галликанизма, мышления. 
В этом плане ее основной текст во многом противоречит ее вводной 
части - Декларации прав.

Действительно, много из того, что провозглашала Декларация 
в правовом статусе человека, оставалось нереализованным в 
правовом статусе гражданина в Конституции и его нужно было ещё 
завоевать. Вместе с тем, очень многое, относящееся к правам 
человека в Конституции стало имманентной частью статуса не 
только буржуазных, но и других слоев французской нации. В этом 
плане в Конституции нужно видеть не только классовое, но и 
общечеловеческое содержание, сохраняющее своё значение до 
наших дней.

Примечания
У. см. Declaration ties ilroils del'homme el dit ciloyeii - Constitution francaisepresentee 

<tu Roi par I ’Assembled Sationale le 3 septemhre 1791. Dijon, de l'imprimerie de P.Causse, 
1791, p. 1-5,

2. Ibid., p. 1
2. Ibid., p.2
4. Ibid., p.4
5. Манфрео A.3. Великая францу зская революция. A t: ІІолшпиюат, 1975,- С .76.
6. Олар А. Церковь и государство. М.: Посев, 1928. - С.б.
7. Vovette М  Ideologies el mentaliles. P., 19X2, ejiisd. La menialite revolulioimaire. P., 

Messidor, 19X5.
X. I ovelle M. La memalite revohttionnaire, p. 146.
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1(1 Ііанштейн O.JI. Очерки no истории французской эмиграции. М., 192Х, - С. 12-11
11. Malhiez A. Rome et /е clerge Francois sous la Consiituante. P.I9I1, p.42X.
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Ф. О. Самойлов 

ДО ПИ ТАННЯ ПРО  П О Л ІТИ КУ  ТИ М ЧА СО ВО ГО  
УРЯД У  У С Ф Е Р І У Н ІВЕРС И Т ЕТ С Ь К О Ї ОСВІТИ

Радянська історіографія проблеми досить скромна. Її розвиток 
цілком визначався політичною кон’юнктурою. Враховуючи, що 
переважна частина професорів та й студентів університетів 
дореволюційної Росії не підтримали більшовицький переворот в 
жовтні 1917 р. та створюваний ними режим, університетська тема
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на довгий час була відсунута в тінь, розробка цієї проблематики 
фактично припинилася.

Перші публікації, які не тільки мали прислуговувати політиці, 
але певною мірою носили й дослідницький характер, з’явилися у 
1940-х - на початку 1950-х pp., коли система відчула впевненість у 
незворотності соціалістичних перетворень, в остаточному розгромі 
будь-якої опозиції.1 Але праці ці, що мали узагальнюючий характер 
і були присвячені історії тих чи інших університетів, створювалися 
за єдиною схемою. їхнє головне призначення - показати безумовні 
успіхи радянської влади у сфері будівництва вищої школи у 
порівнянні із злиденним станом цієї ланки народної освіти у 
дожовтневий період. Про політику Тимчасового уряду в цих 
виданнях говориться побіжно і в однозначно негативному плані.

Наступна “хвиля” розробки історії університетів припадає на 
середину 1950-х - 1 пол. 1960-х pp.’ Побачили світ низка видань 
досить добре оформлених у поліграфічному відношенні. “Відлига" 
дозволила дослідникам торкнутися до того фактично закритих гем: 
діяльність окремих факультетів університетів, внесок в науку відомих 
вчених тощо.

За рахунок архівних матеріалів, спогадів сучасників, даних 
періодики суттєво розширюється і джерельна база досліджень. 
Однак нові факти, як і раніше, підгонялися під старі, стереотипні 
схеми: студентство зображалося як єдина, монолітна маса, що 
вороже ставилася до Тимчасового уряду, останнє характеризувалося 
як сила, що піклувалася не проблемами народної освіти, в тому числі
і вищої школи, а виключно інтересами буржуазії.

У I I  пол. 1960-х -1 пол. 1980-х pp.не відбулася суттєва переоцінка 
різних аспектів даної проблеми: наголошувалося на дворянсько- 
буржуазному походженні переважної частини студенства, убогості 
матеріальної бази, неукомплектованності штатів університетів, 
їхньої безоглядної “запрограмованості" на відданість режиму тощо.1 
Основним завданням дослідників було показати на тлі цих недоліків 
успіхи радянської вищої школи, яка “кувала кадри” народної 
інтелігенції, спеціалістів “широкого профілю” , забезпечувала 
необхідні умови для духовно богатого, насиченого пошуками та 
здобутками життя студентства і т.п. F! цілому ж для праць цього 
періоду характерна була відсутність методологічного плюралізму, 
одноманітність основних постулатів, заідеологізованність висновків 
та узагальнень. Певною мірою виключенням, на наш погляд, можна 
вважати дослідження, присвячене Тартуському університетові.4 Для
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цієї праці характерним є широке, у порівнянні з іншими подібними 
виданнями, використання статистичних матеріалів: наводяться 
відомості про кількість викладачів та студентів за всі (!) роки 
існування університету, дані про їхню соціальну, національну, 
віросповідальну приналежність. Слід відзначити, що в порівнянні з 
класичними та нещодавно утвореними університетами України, 
Тартуський університет і нині готує та видає велику кількість 
матеріалів, статей, нарисів про різні періоди історії цього вищого 
учбового закладу, його зв’язки з іншими науковими центрами.

Більш глибоко, об’єктивно стали досліджуватися різні аспекти 
університетської тематики з 11 пол. 1980-х - у 1990-ті pp.5 Але й в цих 
виданнях спроби відійти від старих стереотипів, політизації часто- 
густо призводили лише до того, що гострі, “незручні” питання, які 
саме й потребували нових оцінок, підходів, дослідники обминали 
стороною. Так, у згаданній книжці з історії Одеського університету 
про життя цього відомого учбового закладу в період від повалення 
царату до жовтневого ( і 917 р.) повстання більшовиків у Петрограді
- ані слова. Із праць, виданих в цей час, слід відзначити змістовну 
роботу О.М.Знаменського, присвячену, серед іншого, дослідженню 
урядової політики щодо вищої школи, основних напрямків, проблем 
та результатів діяльності університетських колективів у відносно 
обмежений період між Лютим та Жовтнем 1917 р.

Джерельна база проблеми - досить обмежена: майже відсутні 
публікації документів з історії університетів України у досліджуваний 
період. Виключенням є тільки збірка “ Киевский университет. 
Документы и материалы",6 однак по 1917 р. наводяться лише п'ять 
документів, з яких тільки три мають пряме відношення до діяльності 
університету.

Різні аспекти життя російських університетів у період від 
повалення монархії до захоплення влади більшовиками відбиті у 
відповідних Постановах та розпорядженнях Тимчасового уряду,7 а 
також Циркулярах, інших документах Міністерства Народної Освіти 
[далі - МНО] 8 Суттєвим доповненням опублікованих джерел є 
матеріали державних архівів. Зокрема, цінні документи та матеріали 
щодо Новоросійського університету містять деякі фонди 
Державного архіву Одеської області. Перед усім це фонд Канцелярії 
попечителя Одеського учбового округу та фонд Новоросійського 
університету. Останній з названих фондів є особливо цікавим. В 
ньому зберігаються протоколи та журнали засідань Ради 
університету, в яких відбиті питання змін, уточнень учбових планів.
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організації навчального процесу, постанови з фінансових питань 
тощо. Фонд включає також листування ректора університету з 
Попечителем Одеського учбового округу, МНО. ректорами інших 
університетів і т. п.

Важливі відомості з різних аспектів теми містить періодика, як 
центральна, гак і місцевого походження. В досліджуваний період 
починають виходити газети, що були органами студентських 
об'єднань: "Революционная мысль” (Київ), “Сын народа” (Одеса). 
“ Борьба” (Москва) та ін.

Після Лютого 1917 р. практично у всіх вищих учбових закладах 
виникають відділення ведучих політичних партій того часу. 
Більшість професорів та викладачів, частина студентів підгримували 
програму кадетської партії. Значною популярністю серед 
студентства користувалися есери та меншовики. Однак це була 
скоріше моральна підтримка, співчуття, в політичних же акціях 
вказаних партій студенти, як правило, не брали участі.

Прибічників більшовиків було небагато - приблизно 2 - 3 %  
студентів поділяли їхні погляди. Не знаходячи розуміння та 
підтримки серед студентів - вихідців переважно з заможніх верств 
населення - більшовики “йшли в народ” . Гак. студенти-більшовики 
Київського університету В.П. Затонський, М.В.Довнар- 
Запольський, Я.Б. Г'амарник та ін. вели пропаганду серед солдат га 
робітників міста.9 В діяльності органів студентського 
самоврядування - Коаліційних комітетів - більшовики участі не 
брали, тому що непримиренність їхньої позиції, негнучкість тактики 
не лишали їм будь-яких шансів на перемогу у боротьбі за студентство 
з кадетами, есерами та меньшовиками.

У квітні 1917 р. суспільно-політичне життя, студентський рух в 
університетах помітно активізувалися. Діапазон вимог студентів був 
досить широкий: від надання їм права вирішувати студентські 
проблеми до участі у переобраннях ректорів, інших університетських 
керівників. Професура виступала переважно проти задоволення 
таких вимог. Студенти стали погрожувати страйками, бойкотом 
лекцій, "від'їздами додому" і т.п. Частково це питання було вирішено 
на Всеросійському Академічному з'їзді у червні 1917 p., на якому 
була оприлюднена ініціатива МНО про утворення “тимчасових 
комітетів". До їхнього складу пропонувалося включити на рівних 
правах представників викладачів і студентів “ ...для обговорення 
основних принципів упорядкування вишої школи та питань 
поточного життя даної школи” "’ Фактично, студенти так і не були
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залучені до управління університетами. Більшість професорів 
вважала, що це стало б “сумним непорозумінням, тому що склад 
студентів швидко змінюється і вступають вони у вищу школу лише 
для навчання".1’

Студентський рух підштовхнув й молодших викладачів до 
висування подібних вимог. Так, молодші викладачі Київського 
університету Святого Володимира звернулися до професорської 
колегії з пропозицією “ ...провести демократизацію управління 
університетом,..надати молодшим викладачам право участі в 
управлінні університетом” .12

Дана проблема обговорювалася і під час роботи Всеросійського 
Академічного з’їзду, однак рекомендації, прийняті з цього приводу, 
були малозначущими: університетам пропонувалося тимчасово 
вирішувати цю проблему самостійно, за власним розсудом.13 Більш 
конкретною щодо цього питання була постанова Тимчасового уряду 
від 24 червня 1917 р.: приват-доценти допускалися на засідання Рад 
університетів з правом дорадчого голосу.14

Яким же було ставлення студентів та викладачів університетів 
до політики Тимчасового уряду? На наш погляд, його можна 
визначити як лояльне. Наприклад, реакцією університетів на звістку 
про демонстрації проти “ноти Мілюкова” у Петрограді 20-21 квітня 
став потік телеграм від імені Рад університетів на підтримку уряду 
та з побажаннями переможного завершення війни. Щоправда, були 
й виключення: деякі члени Ради Харківського університету 
виступили проти республіканської форми правління, доводили 
прийнятність для Росії лише монархії, вважаючи, що “в майбутній 
Російській республіці занадто велику вагу набудуть ліві 
екстремістські елементи” .15

Що ж бажав, планував і що реально спромігся зробити 
Тимчасовий уряд у перебудові системи народної освіти країни, в 
тому числі вищої школи, університетів зокрема, у вкрай складній 
ситуації весни-літа 1917 р.?

Першим Міністром Народної Освіти Тимчасового уряду став 
один з лідерів кадетської партії, колишній ректор Московського 
університету ( в 1908 - 1911 pp.), професор Олександр Аполонович 
Мануйлов. В новітній радянській історико-педагогічній літературі 
давалася гака оцінка цієї події: “ Реалізуючи загальну урядову лінію, 
ліберальний міністр [О. А. Мануйлов - Ф.С.| виявив у своїй діяльності 
більше стриманності, ніж ініціативи...Головним політичним 
орієнтиром Тимчасового уряду у шкільному питанні була
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просвітницька платформа кадетської партії... Ця платформа не йшла 
далі декларації принципів “свободи, демократизма та 
децентралізації” народної освіти, вимог ліквідації статевих, 
релігійних обмежень для вступу до школи...” 1*. Дана цитата свідчить 
скоріше не про бажання авторів колективної праці дати об’єктивну 
оцінку діяльності Тимчасового уряду в означеній сфері, а про 
намагання принизити, применшити значення цієї діяльності, 
використовуючи відпрацьовану методику повідомлення 
напівправди. Саме тому нічого не говориться про внутрішньо та 
зовнішньополітичні проблеми країни в цей період, не проводиться 
порівняльний аналіз 8-ми місячної діяльності Тимчасового уряду з 
діяльністю за відповідний період більшовиків, шо прийшли до влади 
в жовтні 1917 р. авторами навіть не згадується пункт програми 
конституційно-демократичної партії відносно вищог о щабля 
народної освіти - університетів.

На наш погляд, не зайвим буде нагадати, що пункт 53 вказаної 
програми передбачав: ' ...Повна автономія та свобода викладання в 
університетах та інших вищих школах, збільшення їхньої кількості. 
Зниження платні за слухання лекцій. Організація просвітницької 
роботи вищої школи для широких кіл населення. Вільна організація 
студентства...’'17.

Отже, якою насправді була діяльність Тимчасового уряду у 
сфері народної освіти? О.А. Мануйлов прибув у Міністерство 
Народної Освіти вже 4 березня. Вступ нового міністра на посаду 
пройшов досить гладко. Головною ідеєю його промови, з якою він 
звернувся до співробітників міністерства, був заклик до самовідданої 
праці, зразкового виконання на благо народу своїх службових 
обв'язків.18

Перше розпорядження міністра відбито у телеграмі 
попечи телям учбових округів про необхідність прийняти всі можливі 
заходи щодо повернення студентів в аудиторії, відновлення занять 
та інших форм учбового процесу. Наступний наказ конкретизував 
попередній: “ Підлягають безперешкодному прийому в учбові 
заклади учні, що були покаранні з політичних чи релігійних мотивів, 
як в адміністративному, так і судовому порядку. При прийомі в 
учбові заклади та при допущенні до різного роду випробувань 
скасувати вимоги подавання відомостей про політичну 
благонадійність” .19

Це розпорядження МНО не тільки звільняло студентів від 
необхідності надавати докази своєї лояльності ( ця практика знову
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була відновлена більшовиками і діяла на протязі всього періоду 
існування радянської системи освіти), але у сукупності з об'явленою 
Тимчасовим урядом загальною політичною амністією дозволяло 
повернутися до навчання студентам (в тому числі й прибічникам 
більшовиків), засудженням чи виключеним з учбового закладу за 
протиурядову діяльність.

15 березня було опубліковано Циркуляр Тимчасового уряду 
про звільнення у триденним термін професорів, які ще до 1917 р. 
були призначені МНО без затвердження їхніх кандидатур Радами 
університетів. їм пропонувалося самостійно подати прохання про 
відставку і лише у випадку відсутності такого звільняти без їхньої 
згоди.3" Але як показали подальші події, побоювання, що нова влада 
палає бажанням иомститися обранцям старого режиму” не 

підтвердилися. Мабуть далася взнаки професорська корпоративна 
солідарність: професори, яким загрожувала опала , не були піддані 
остракізму своїми колегами. В чому причина такої поблажливості? 
Як нам здасться, абсолютна більшість вчених та викладачів 
університетів вважали справедливим починати будівництво нової 
Росії не із зведення рахунків з будь-ким із своїх колишніх ідейним 
супротивників, аз акту примирення в ім'я благополуччя країни. Крім 
того, ця найбільш освітченна частина суспільства, що в масі своїй 
поділяла цінності європейської політичної культури, розуміла 
доленосне значення різнодумності, на особистому прикладі 
намагалися продемонструвати, що досягнення громадянської 
злагоди, миру можливо лише на шляхах діалогу, досягнення 
компромісу між не таки ми вже далекими одна від одної політичними 
силами. В той же час вони передчували, усвідомлювали, що набагато 
більшу небезпеку для Росії становить історичне нетерпіння та 
нетерпимість тих сил, які в ім'я “світлого майбутнєго всього 
людства” готові були замінити один недемократичний режим на 
інший, ще більш жорсткий та немилосердний, готові були заради 
торжества красивої абстрактної ідеї пожертвувати благополуччям, 
навіть життями багатьох і багать конкретних людей.

20 березня Тимчасовим урядом була прийнята постанова “ Про 
скасування віросповідальних та національних обмежень” . У  
відповідності з нею аналювались “всі узаконення, які діяли на 
теренах, як Росії в цілому, так і окремих її місцевостей, що 
передбачали, у відповідності з приналежністю російських громадян 
до того чи іншого віросповідання, віровчення чи національності, 
будь-які обмеження відносно:
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...7) вступу в навчальні заклади як приватні і громадські, так і 
державні, проходження в них курсу та користування стипендіями, а 
равно заняття викладанням та вихованням:

...9) вживання інших, крім російської мов та наріччь,..нри 
викладанні в приватних навчальних закладах будь-якого роду” .21

Ця постанова вперше в історії Росії декларувала скасування 
усяких обмежень на вступ до учбових закладів, в тому числі і для 
“інородців' В попередній період відвертій дискримінації в цьому 
відношенні піддавалися євреї, для яких встановлювалися процентні 
норми прийому у виші учбові заклади. Щоправда, до 1916 р. 
практично у всіх університетах країни ця норма була скасована, 
передусім у зв'язку з нестачею лікарів для діючої армії.

Весною 1917 р. рішенням Тимчасового уряду при МНО була 
створена Комісія з реформи вишні учбових закладів. Вона 
визнала,що Пермське відділення Петроградського університету 
успішно працювало як самостійний учбовий заклад, і тому було 
прийнято рішення, затверджене 5 травня урядом: “Заснувати у м. 
Пермі з 1 липня 1917 року університет в складі 4-х факультетів... 
Надати протягом ближчих трьох років...в розпорядження Комітету 
з улаштування Пермського університету 1 500 000 карбованців.

Відпустити...протягом ближчих трьох років З 000 000 
карбованців на витрати, пов'язані з будівництвом та обладнанням 
приміщень першої необхідності... Відпустити у 1917 році на наукове 
обладнання 650 000 карбованців” .22 В той самий день було прнйня го 
рішення і про заснування Донського університету (замість 
Варшавського, який у 1915 р. був евакуйований в Ростов-на-Дону).м 
Він також мав почати працювати з 1 липня 1917 р. у складі 4-х 
традиційних факультетів. Тим же рішенням засновувались 
недостаючі факультети деяких університетів. В Саратовському - 
фізико-магематичний, історико-філологічний та юридичний; в 
Томському - фізико-математичний та історико-філологічний.’’

На облаштування нових факультетів відпускалися значні, 
особливо з урахуванням величезного дефіціту державного бюджету, 
суми. У  зв’язку з нестачею викладачів Тимчасовий уряд запланував 
на друге півріччя 1917 р. 222 000 карб, “на витрати по підготовці 
молодих людей до професорського звання... в доповнення до коштів, 
що їх має в своєму розпорядженні на ці потреби М НО ".25

Постановою Тимчасового уряду від 24 червня 1917 р. задля 
“поліпшення викладання та встановлення нагляду за заняттями
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студентів” у всіх російських університетах запроваджувалися посади 
доцентів.26

Університетам надавалась широка автономія у вирішенні 
питань внутрішнього життя. Зокрема, університети отримували 
право самим обирати професорів, а також ректора та проректора, 
складати учбові плани та ін.27

Постанова ‘'Про зміни деяких узаконень, що стосуються 
студентів Російських університетів’' дозволяло Радам університетів 
самостійно затверджувати Правила для студентів, положення про 
порядок призначення допомоги та стипендій тощо. Дозволялось 
надавати студентам право приймати участь в розподіленні стипендій 
та допомоги, в розгляді дисціплінарних справ студентів, в завідуванні 
г уртожитками та їдальнями.28 За цими актами вийшла постанова 
уряду від І липня “ Про підпорядкування вищих навчальних закладів 
М ПО безпосередньо міністру” ,29 яка звільняла університети від опіки 
попечителів учбових округів (хоча після Лютневої революції на чолі 
учбових округів були поставлені представники ліберальної 
професури).

Нові проблеми постали і перед університетами, що діяли на 
Україні. В першу чергу вони стосувалися мови викладання та 
структури університетів. Викладачі та студенти, які підтримували 
ідею самовизначення України, наполегливо ставили питання про 
відкриття нових кафедр - української історії, української мови та 
літератури, західноруського права та ін. 19 вересня 1917 р. 
Тимчасовим урядом було дано офіційний дозвіл на відкритт я 
зазначенних кафедр у 1917 - 1918 навчальному році.30

З трьох університетів, що були розташовані на Україні, 
найбільш консервативну позицію в українському питанні займала 
професура Київського університету Св. Володимира, Рада якого 25 
червня 19)7 р. прийняла “Протест університету Св. Володимира 
проти примусової українізації Південної Росії” .31 Про зміст цього 
документу, направленого в Ради і інших університетів, свідчить 
ставлення його авторів до самої ідеї існування України “з власним 
урядом, власним військом і власного .державною мовою” . Висновок 
був однозначним: “Такий напрямок у вирішенні українського 
питання Рада університету Св. Володимира визнає супротивним 
самим житт’євим інтересам Російської держави і російського 
народу".32 Рада Харківського„університету зайняла позицію 
діаметрально протилежну, висловившись, зокрема, за “надання 
права вільного вживання української мови у всіх місцевих установах
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і рівним чином за вільний розвиток чисто національної української
культури” .3’’

В той час, коли студенти більш, ніж учбовою роботою, були 
заклопотанні питаннями власної організації, участі в суспільно- 
політичному житті, професура, викладачі та співробітники прагнули 
удосконалити, привести у відповідність з вимогами часу дещо 
застарілу структуру університетів, розширити їхні рамки. У  1917 р. 
в Києві їхніми зусиллями засновується Географічний інститут (у 1919 
р. він став складовою частиною університету), в Криму ут ворюється 
філія університету Св. Володимира, яка у 1918р. була перетворена в 
самостійний Таврійський університет.34

Таким чином, російські університети на протязі усього періоду 
існування Тимчасового уряду користувалися його увагою та 
підтримкою. Однак складна соціально-економічна ситуація в країні, 
швидко зростаюча поляризація політичних сил, не дозволили 
реалізувати багато з урядових починань у сфері народної освіти.
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В. В. Степаненко

О Д ЕСЬКИ Й  ПО РТ У  СИ СТЕМ І ЗО ВН ІШ Н ЬО 
ЕКО Н О М ІЧ Н И Х  ЗВ ’Я ЗК ІВ  У К РА ЇН С ЬК О ГО  

П РИ Ч О РН О М О Р’Я  з КРА ЇН А М И  ЗА РУ Б ІЖ Ж Я  
НА П О Ч А ТКУ  XX  ст. (1900-1913 pp.)

Надзвичайно важливим автору уявляється звернення до 
позитивного історичного досвіду минулого. Саме у визначений 
період (1900-1913 pp.) регіон Північного Причорномор'я переживав 
значне економічне піднесення.

Історії суспільно-економічного розвитку Одеси присвячено 
чимало праць авторів зі спеціальної краєзнавчої літератури та з 
проблем економіки, які доводять, що Одеський порт, з моменту його 
у творення, відігравав значну роль у розвитку зовнішно-економічних 
зв’язків Українського Причорномор’я у складі Російської імперії з 
країнами зарубіжжя. На початку X X  століття Одеський порт по 
вантажообігу Російської імперії займав друге місце після Петербурга, 
а серед південних портів країни - перше1.

Лідируюче місце займала Одеса в експорті хліба. У  середньому 
з 1909 р. по 1911 р. з її порту вивозилося: хліба в зерні 70994 тис. 
пудів на суму 58,202 тис. крб.2, пшеничної муки 218 тис. пудів 
вартістю 3,792 тис. крб. Вивіз хліба з Одеси в 1909, 1910, 1911 pp. 
складав до загального об’єму експорту 76,1%3.

Вивіз хліба по Чорноморсько-Азовським портам (Одеському, 
Миколаївському, Херсонському, Таганрозькому, Ростовському, 
Поті, Батумському) складав у ці роки в середньому 587661 тис. пудів, 
загальною вартістю 540060 тис. Крб. Вивіз хліба з Одеси в 1909-1911 
pp. у процентному відношенні до вивозу по Чорноморсько-
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Азовському кордону складав 13,2%, по відношенню до вивезу хліба 
з Росії 9,5%4.

У світовому зерновому ринку, який склався у другий половині
X IX  ст., Одеса, з моменту його утворення, відігравала значну роль. 
Коливання цін на хліб, що вивозився з Одеси втратила на початку
X X  ст. мало не місцеву, а світову тенденцію. Характерним було ге. 
що ріст цін в Одесі був, наприклад, в 1912-1913 pp., більш значним, 
ніж в європейських центрах. З думки дослідників, це пояснювалось 
тим. що Одеський ринок не тільки будувався по цінам імпортуючих 
центрів, а підтягувався до цих цін, завдяки скороченню накладних 
витрат та включенню в експорт нових категорій зерна. Цифрове 
вираження цієї тенденції за 1902 - 1912 pp. таке5:

Зернопродукт М т і. пудів Ціна 1 пуда в копійках
1902 р. 1912р. 1902 р. 1912 р.

Пшениця 48,87 64,83 88,5 121,8
Жиго 24,7 28,13 71,0 93,3
Ячмінь 15,04 20,35 63,2 87,5
Кукурудза 47,46 63,76 67,1 76,6
ВСЬО ГО : 36,07 177,07 289,8 379,2

Вивіз хліба з Одеси у ранньому періоді складав 9.5% усього 
вивозу з Росії.

Крім хліба, Одеський порт експортував понад 80 найменувань 
товарів. Назвемо деякі з них: риба солона та копчена, в 1909 р. було 
вивезено 233 тис. пудів, менше всього в 1912р. 119 тис. пудів; цукор- 
пісок та рафінад в 1905 р. 3055 тис. гіуд., в 1911 р. - 5106 тис. пуд., 
в 1913 р. всього 227 тис. тон.; тютюн та цигарки, в 1909 р. було 
вивезено всього 13.6 тис. пудів, в 1912 р. 75,7 тис. пудів. Вивозилася 
птиця, велика рогата худоба, барани та вівці, коні. Всього тварин в 
1909 р. було вивезено 5 013 голів, в 1910 р. 5 054, в 1911 р. - 13 257, в
1912 р.- 12 656 голів. Вивозились залізні вироби, машинні частини, 
хімічні та фармацевтичні продукти, мануфактура.

Усього товарів в 1909 р. було вивезено з Одеси - 68,813 тис. 
ггудів на суму 67,915 тис. крб.;

в 1910 - 87,781 тис. пудів на суму 80,371 тис. крб.; 
в 1911 - 119,388 тис. пуд. на суму 113,233 тис. крб.; 
в 1912 - 67,324 тис. пуд. на суму 81,949 тис. крб.; 
в 1913 - 84,192 тис. пуд. на суму 87,220 тис. крб.
В процентному відношенні вивіз цих товарів з Одеси в 1909-

1913 pp., до вивозу товарів з Росії в пудах складався 5.9%, в 
грошовому вираженні 5,8%6.
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Як бачимо, номенклатура товарів, які вивозились з Одеси в 
1909-1913 pp. була різноманітною.

На відміну від Миколаївського порту, який майже зовсім не 
вивозив продукти тваринництва, Одеса вивозила їх стабільно і в 
значній кількості, вивозила Одеса також домашню птицю, велику 
рогату худобу , овець, коней, В 1909-1911 pp. вивіз цукру з Одеси 
складав 19,1% від вивозу з Росії, спирту - 49,3%, насіння макових, 
соняшникових (крім льону, коноплі, рапсу) 13,4%; макухи 30,8%; 
масло соняшникове - 86,5%. В експорті Миколаївського порту це не 
лічилося. Перелік товарів, що вивозилися з Одеси за кордон, відбивав 
багатогалузеву економіку України, її Півдня.

В номіналі товарів, що вивозилися з Одеського порту лічилися: 
залізні вироби, вироби з інших металів, машини та їх частини. В 
1909-19] 3 рр, всього металічних виробів, включаючи машини, було 
вивезено за кордон 404 тис. пуд. Росія в середньому вивозила залізні 
вироби з 1909 по 1911 pp. - 941 тис.пудів на суму 4,787 тис. крб.7

В цілому. Одеський порт в експортних операціях займав по 
кількості вивозимого товару та по його номіналу вагоме місце в 
зовнішній торгівлі країни. Зберігаючи, на початку X X  ст. головним 
предметом експорту хліб, Одеський порт збільшив вивіз і інших 
товарів. Це, перед усім, експорт цукру, ікри, риби. Ще в 80-90-ті роки 
Одеса вивозила мільйони пудів цукру. На початку X X  ст. 32% 
Одеського експорту цукру йшло до Англії.

В 1911-1913 роках через порти Чорноморсько-Азовського 
узбережжя щорічно за кордон вивозилося в середньому 658 млн. 
пудів всіляких товарів, шо складало 44.4% від загального вивозу 
Росії; через порти Балтійського узбережжя 374 млн. пудів, або 25,3% 
загального вивозу, через Російсько-німецький сухопутний кордон 
відправлялося щорічно 277 млн. пудів, що складало 18,8% 
суспільного вивозу, через порти Біломорського узбережжя - 80 млн. 
пудів (5,4%) і через всі інші ділянки Європейської та Азіатської Росії
- 92 млн. пудів або 6,2% загального вивозу Росії8.

Порти Чорноморського узбережжя в 1911-1913 pp. вивозили 
за кордон 44,4% від загального вивозу Росії, а в цьому регіоні 
Одеському порту належало ведуче місце, про це незаперечно свідчать 
статистичні дані.

В 1913 році з Одеси було за кордон вивезено товарів на 87,2 
млн. крб. З Миколаєва в цьому ж році було вивезено за кордон на 
71,9 млн. крб., що складало 82,5% цінності вивозу товарів з Одеси за 
кордон; з Херсона - на 41,7 млн. крб., це 47,8% цінності вивозу з
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Одеси за кордон; з Таганрога - на 25,5 млн. крб. (29,2%); з Ростова - 
на 71 млн. крб (81,4%); з Новоросійська - на 74 млн. крб. (84,9%); з 
Гіоті - на 10 млн. крб. (11,5%); з Батумі - на 47,8 млн. крб. (54,8%) .̂

В 1913 р. три порти Північного Причорномор’я вивезли за 
кордон на суму 208 млн. крб., решта портів Чорноморсько- 
Азовського узбережжя в цьому році вивезли товарів за кордон на 
суму - 228,3 млн. крб., тобто лише на 20,3 млн. більше цінності вивозу 
товарів трьох портів Північного Причорномор'я України.

Якщо вивіз товарів в 1913 р. з Одеси проаналізувати не по 
цінності, а по об'єму, то Одеса помітно уступає Миколаївському 
порту, активно працював у цьому напрямку Херсонський порт. В 
указаний рік з Одеси було вивезено за кордон 84,2 млн. пуд. товару, 
з Миколаєва 109.7 млн. пуд.; з Херсона 49,9 млн. пуд. Миколаїв по 
вивозу товарів за кордон по загальній кількості вийшов на перше 
місце за рахунок експорту руди залізної та марганцевої. Правда, ні 
один порт Чорноморсько-Азовського узбережжя крім Миколаєва, 
не вивозив товарів більше, ніж Одеса.

Отже, експортні операції Одеси у цьому регіоні по сумі 
цінностей вивозимого товару за кордон займали перше місце, потім, 
йшов Новоросійськ (74 млн. крб.), третє місце належало Миколаєву, 
четверте - Ростову (71 млн. крб.), п'яте - Батумі (47,8 млн. крб.); шосте
- Херсону, сьоме - Таганрогу (25,5млн.крб.); восьме - Поті (10 млн. 
крб.)10.

Карта експорту Одеського порту бала широкою. Торгівля 
пожвавлено велась з Англією, Німеччиною, Францією,-Голландією, 
С Ш А 11, з країнами Далекого та Близького Сходу, з країнами 
Південно-Західної Азії, Персії, 1рану,:.

В Англію в 1910 р. з Одеси було відправлено різних товарів 15 
700 000 млн. пудів, на 14,650 тис. крб., що складало близько 18% 
всього Одеського експорту, у цей період йшла мова про 
встановлення термінової лінії Одеса-Лондон. В Англію, крім зерна 
відправлялись з Одеси 74 різновиди товарів; ліс, мука, олійне насіння, 
макуха, вовна, масло сивушне.

З Великобританією та її колоніями здійснювались рейси, які 
підтримувались головним чином Німецько-Левантійською лінією, 
Королевсько-Нідерландським пароплавством та "Вільсон, сини та 
Ко ” , “Весконт та Лауренс” . Але слід відмітити, що сполучення ці 
були нерегулярними. За рік (1910 р.) з Одеси в Англію зазначеними 
двома компаніями відправлено було 23 пароплава, з них компанією 
‘Весконт та Лауренс"- 7, "Вільсон, сини та Ко” - 16 пароплавів -
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саме у зв’язку з відсутністю регулярної лінії ставилося питання про 
встановлення термінової лінії Одеса-Лондон13.

Поширенню зв’язків Одеси з Великобританією та її колоніями 
заважала відсутність негайних пароплавних зносин.

В досліджуваний період Одеський порт був тісно пов’язаний 
безперевантажним сполученням з такими портами Чорного моря: 
Констанцією, Бурі асом, Галаием, Інеблі, Синопом, Самсуном, Орду, 
Керасундом, Трапезундом та Константинополем.

На Середземному морі Одеса мала зв’язок зі Смирною. Піреєм, 
Салониками, Канею, Катанією, Неаполем, Генуєю, Марселем, 
Александрією, Порт-Саідом, Ліворно, Трієстом, Барселоною, 
Мессиною. Алжиром, Мальтою та іншими портами за допомогою 
Російського Товариства Пароплавства та Торгівлі, Австрійського 
Ллойда'4.

Таким чином на Чорному та Середземному морях Одеса була 
пов’язана з 50-тю іноземними портами, причому на 12 головних 
портів Середземного моря було два пароплавства які конкурували 
між собою та забезпечували низькі фрахти.

В той же час і зв’язки Одеси з Європейськими портами за 
Гібралтаром були слабкими, слабким було регулярне сполучення, 
термінове зовсім було відсутнім.

Про інтенсивність роботи Одеського порту свідчать дані про ,
ввіз та вивіз товарів в Одесу по всім категоріям сполучення: по ;
залізниці малою швидкістю, малим та далеким каботажем, по річці, 
та привіз з-за кордону. Звернемося до даних за 1911 p.. які приведені 
в порівнянні з Києвом, Харковом, Ростовом, Катеринославом, 
Новоросійськом, Миколаєвом. Херсоном.

В 1911 р. в Одесу привезено товарів 304,1 млн. пуд., в Київ -
88,4 млн. пуд., Харків - 64,6 млн. пуд., Катеринослав - 35,9 млн. пуд., 
Ростов - 127.6 млн. пуд.. Новоросійськ 109,1 млн. пуд., Миколаїв - 
150,6 млн. пуд., Херсон - 86,8 млн. пуд. Одеса по кількості товару, 
що ввозився в торгово-промисловому центрі Півдня Росії та 
Чорноморсько-Азовського узбережжя в 1911 р. займала перше місце, 
друге місце - Миколаїв, шосте - Херсон15.

Три порти Північного Причорномор’я України завозили по 
всім категоріям сполучення - 441,5 млн. пуд.; додамо до цього 
вантажі, що завозились в міста України - 188,9 млн. пуд., одержимо
- загальну суму вантажів, що були ввезені в порти Північного 
Причорномор’я та міста Півдня України, які завозилися в 1911 р. на 
суму 630 млн. пуд. Ростов та Новоросійськ завозили 236,7 млн.
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Таким чином, Одеса займала перше місце серед головніших 
торговельно-промислових центрів Півдня Росії та Чорноморсько- 
Азовського Півдня Росії та Чорноморсько-Азовського узбережжя, 
а разом з Миколаєвом та Херсоном Північне Причорномор'я 
України займало у Чорноморсько-Азовському регіоні монопольне 
становище.

Із Одеси вивозилося 221,1 млн. пудів товару, Киева - 17,5 млн. 
пудів, Харкова - 14,3 млн. пуд., Новоросійська - 122,3 млн. пуд., 
Миколаєва - 145,3 млн. пуд., що складало 65,7% вивозу товарів із 
Одеси, Херсон вивозив 73,1 млн. пудів, ідо складало 33,1% вивозу 
товарів із Одеси.

.Якщо вилучити з “Півдня Росії" міста України - Київ, Харків. 
Катеринослав, одержимо, що вивіз товарів з торгово-промислових 
російських центрів був значно меншим, порівняно з портами 
Північного Причорномор’я. Він складав 228 млн. пудів. У той же 
час, як порти Північного Причорномор'я вивозили в 1911р. 439.5 
млн. пудів, та плюс ще об'єм товарів, що ввозилися містами Півдня 
України: Києвом, Харковом, Катеринославом 48,8 млн. пуд. 
Підсумок дорівнює 488,3 млн. пудів. Порти Північного 
Причорномор’я, указані міста Півдня України в 1911 р. вивозили 
товарів по всім категоріям сполучення в сумі більше, ніж в 2 рази 
порівняно з російськими містами Ростовом та Новоросійськом. 
Ростов та Новоросійськ вивозили товарів на загальну суму - 290 млн. 
пудів, тобто всього на 8 млн. пуд., більше ніж Одеса17.

Товари імпорту з Одеси вивозилися або в тому виг ляді, в якому 
вони були ввезені в місто, або у вигляді перероблених продуктів і 
напівфабрикатів. Таким чином, Одеса була торговим центром, в 
якому перепродувались ввезені в місто товари, або промислово 
перероблювалася ввезена сировина, матеріали, продукти, якими 
потім постачались на визначені ринки.

Одеса напередодні першої світової війни експортувала малим 
каботажем 29,4 млн. пуд., охоплюючи простір Чорного, Азовськог о 
морів, ріку Дунай. Миколаїв - вивозив малим каботажем - 4,6 мли, 
пудів, Херсон - 9,9 млн. пудів18.

Разом ці три порти, при безсумнівному домінуючому значенні 
Одеси вивозили малим каботажем в указаному регіоні 43,9 млн. 
пудів.

Всі останні порти Чорноморсько-Азовського узбережжя 
Таганрог, Ростов, Новоросійськ, Поті, Батум - вивозили в 1913 р.

пудів16.
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51,4 млн. пудів товару, всього на 7,5 млн. пудів більше, ніж 3 порти 
Північного Причорномор'я України. Одеса ж і по цій категорії 
товарообміну грала першорядну роль на просторі Чорного, 
Азовського морів, ріки Дунай та на Чорноморсько-Азовському 
узбережжі.

Значною була роль Одеського порту у 1913 році в експорті 
товарів за категорії далекого каботажу. Вага вантажу за цим видом 
транспортування складала 10,4 млн. пудів. Миколаїв вивозив 1,4 млн. 
пудів товарів, що складало 13,5% від Одеського експорту. Таганрог, 
Ростов, Новоросійськ, Поті, Батум - всі разом вивозили товарів 
далеким каботажем 9,85 млн. пудів, - менше ніж, сама Одеса. У 
даному випадку Одеса, займаючи лідируюче місце у ввозі товарів з- 
за кордону в цьому регіоні обслуговувала, в указаний рік, все 
Північне Причорномор’я України. Частка цінності ввозимого товару 
з-за кордону до Миколаєва (0,5%) була мізерною, Херсона - ще 
менше14.

По всьому Чорноморсько-Азовському узбережжю ввезено 
було в 1913 р. товарів з-за кордону на суму 100 млн. крб., частка ж 
Одеси по цінності складала 2/3 загального імпорту товарів з-за 
кордону. Що стосується Чорноморського узбережжя по 
Європейській Росії, то імпорт товарів до Одеси з-за кордону по 
цінності складав 98% імпорту всіх портів указаного узбережжя. У  
порти європейської частини Чорного моря привозили з-за кордону 
товарів в 1913 р. на суму 67,2 млн. крб., у порти Азовського моря - 
на 7,2 млн. крб.. Кавказького узбережжя Чорного моря - на 25,2 
млн.крб.

Морський вивіз товарів по всім категоріям сполучення з Одеси 
в 1913 р. дорівнював 124 млн. пуд. Одеський порт займав по 
загальному морському вивозу серед головних портів Чорноморсько- 
Азовського узбережжя перше місце.

Одеський, Миколаївський та Херсонський порти у 1913 р. по 
всім категоріям морського сполучення вивезли 309,2 млн. пудів, тоді 
як п'ять поргів Чорноморсько-Азовського узбережжя вивезли - 353,9 
млн. пудів20.

Якщо проаналізувати загальний морський вивіз товарів по всім 
категоріям морського сполучення головніших портів Росії в 1913 p., 
то частка Одеського порту дійсно значна.

Петербурзька та Кронштадтська митниці у 1913 р. 
експортували і мали загальний морський вивіз товарів 170.6 млн. 
пудів, Рига - 3 млн. пуд., Одеса - 129,0 млн. пуд., Либав - 38 млн.
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пуд., Ревель - 15,6 млн. пуд21. Одеса, як бачимо, по загальному 
морському вивозу товарів у порівнянні з головними портами Росії 
займала третє місце після С.-Петербурга і Риги. Таким чином. 
Одеський торговий порт займав в привозі і вивозі товарів на поча гку
X X  ст., по всім категоріям сполучення, перше місце серед головніших 
торговельно-промислових центрів Півдня Росії та Чорноморсько- 
Азовського узбережжя.

Слід відмітити, що зовнішня торгівля Одеси була значнішою, 
ніж показують дані, спеціально віднесені до категорії “зовнішня 
торгівля” . Справа в тому, що цифра привозу товарів в Одесу малим 
каботажем не відображала вивіз деяких привезених товарів з Одеси. 
Цукор, що був доставлений цією формою зв’язку з Поті, йшов далі 
в Персію. Аналогічними були операції і з іншими товарами, що були 
доставлені в Одесу малим каботажем.

Одеський порт мав і імпортні операції. Звернемося до аналізу 
імпортної діяльності порту на початку X X  ст. В 1909-1913 pp. у 
найменуванні товарів з імпортних операцій налічувалося близько 
ста найменувань. В 1909 р. імпортних товарів в Одеський порі 
поступило 14.609 тис. пудів на суму 46112 тис. крб. Об'єм імпортних 
операцій Одеського порту протягом 1910-1913 років мав тенденцію 
до зростання, як в пудах, так і в грошовому виразі, включно 1912р., 
в якому імпортних товарів було привезено в Одесу 18.304 тис. пуд., 
коштовністю в 55193 тис. пуд. В 1911 р. Одеса прийняла імпортного 
вантажу в розмірі 19.379 тис. пуд., коштовністю 61278 тис. крб., в 
1913р.- 34.908 тис. пуд., коштовністю 65.823 тис. крб.

Імпортв Росію в середньому за три роки (1909,1910, 1911 роках) 
рівнявся 588.567 тис. пуд. Процентне відношення привозу в Одесу 
до привозу в Росію рівнявся 2,9%, процентне відношення ввозу в 
Одесу до вивозу по портам Чорноморсько-Азовським рівнявся - 
58,6%22.

Важливість Одеського порту, його перевага в імпортних 
операціях в досліджуваний період порівняно з портами 
Чорноморсько-Азовського узбережжя безперечна. Треба відмітні и, 
що імпортні операції Миколаївського та Херсонського портів в 
названий період були незначними.

Прейскурант імпортних товарів, що ввозилися до Одеси на 
початку X X  ст. був вельми різноманітним. Можна сказати, що він 
відбивав потреби елітних вантажів Росії, промисловців та хліборобів, 
кустарних виробників. В 1911-1913 pp. з-за кордону було ввезено 
415 тис. пудів пшениці, певно, з послі дуючою перевозкою її на один
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з Одеських ринків. Вво зився також цукор, цукрові речовини, цукрові 
вироби - особливо багато в 1910 р. - 204 тис. пудів та 1912 р.- 306 
тис. пуд. Багато ввозилося хімічних та фармацевтичних матеріалів, 
за 4 роки (1909-1913 pp.) було ввезено - 2.637 тис. пудів.

З сільськогосподарської техніки та інвентарю Одеса ввозила: 
парові плуги, складні люцерні молоти з двома барабанами, 
сіноворушилки, кінні граблі, складні сільськогосподарські машини. 
В 1911 р. їх було ввезено 439 тис. пуд., в 1913 р. - 630 тис. пуд. 
Ввозились в 1913 р. 852 тис. пуд. добрива, елітних товарів (вина, 
фрукти, коньяки, горілчані вироби, лікери, лікувальні мінеральні 
води) у номіналі імпортних товарів в ці роки налічувалося більш 30 
найменувань” .

Наведемо декілька цифр, які відбивають долю Одеського порту 
в імпорті елітних товарів. В 1909-1911 pp. Одеса ввозила з Турції та 
Італії: лимонів - 59,6% від загального їх привозу в Росії; винних ягід
- 66,7%; оливків та маслин 70,6% (Турція, Греція), горіхи всілякі, 
каштани, кокоси 85,5% (Турція, Франція), перець - 37%. пряноші, 
гвоздику 51,5% (Німеччина, Індія), кава в зернах та сира - 19% 
(Китай, Індія), сардини в маслі - 43,8%, винний камінь - 83,1% 
(Франція)24. Англійських товарів імпортувалось майже 180 
найменувань. В цьому розумінні Англія тільки в незначній мірі 
поступалася Німеччині, з якої вивозилося до Одеси близько 220 
найменувань товарів та Франції, з якої ввозилося 200 різних 
категорій товарів.

Ввезено було з Англії різноманітних товарів близько 3.950.000 
пудів, на 4.725.000 крб., або понад 11% усього імпорту Одеси.

В цілому, експортно-імпортні операції Одеського порту 
напередодні першої світової війни в статичному виразі виглядали 
таким чином2":

Загально визначено, що Одеський порт в 1990-1913 pp. по 
товарообігу займав в Росії друге місце після Петербурзького. 
Напередодні першої світової війни Україна перевозила товарів на 
суму 474,8 млн. крб.. частка Одеського порту складала 20% від усієї

роки
1911
1912
1913

товарообіг в млн. пуд, 
експорт

138
85
118

імпорт
19
18
34
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загальної суми товарів. Отже, на початку XX ст., як і в попередні»: 
період  О деський п о р т  в ід ігравав  дом іную чу р о л ь  в зовніш ній  
торгівлі Російської імперії, являючи собою  справді “М орські ворота 
У к р а їн и ’.
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М.Е. Раковский, П.И.Барвинская

В О ГН Е  ГРАЖ Д АН СКО Й  ВО Й Н Ы  
(из истории выступления немцев-колонистов 1919 г.)

Крестьянско-повстанческое движение периода гражданской 
войны носит много плановый характер. В его изучении не следует 
допускать односторонний подход.

Особым событием на юге Украины было выступление немцев- 
колонистов. Оно было вызвано ошибками и просчетами в политике 
Советской власти, которая не учитывала специфику и особенности 
национального движения. В середине лета 1919 г. обстановка на Юге 
была весьма сложной. Еще действовали остатки формирований 
атамана Григорьева, выступившего против Советской власти, а 
также, нависла угроза наступления “белой” армии Деникина. Для 
укрепления своей армии Советская власть прибегала к 
насильственной мобилизации крестьян, что послужило поводом для 
выступлений немцев-колонистов. В немецкой колонии “Майнгейм” 
собрались колонисты, протестующие против призыва в армию и 
сдачи оружия, а также, сбора продразверстки. Особое недовольство 
вызывали действия продотрядников в немецкой колонии 
“ Йозефсталь” . Буквально, как по единому сигналу выступление 
охватило близлежащие немецкие колонии. В обращении Комитета 
обороны Одесского округа это выступление было расценено как 
кулацкий мятеж'. Число восставших крестьян насчитывало свыше 
20 тыс.2 С каждым днем расширялся очаг выступления.

Фронт проходил у самой Одессы в районе Люстдорфа и 
Дальника. Друтой центр был в Приднестровском районе у селЯсски, 
Маяки и Овидиополя.

О выступлении стало известно генералу Деникину, который 
решил использовать это выступление в своих целях, направив к 
выступавшим генерала Ломакина и других военных консультантов. 
Среди восставших были сторонники сотрудничества с Деникиным. 
Часть колонистов, так называемый "Совет 10-ти” , поддерживала 
связь с деникинским штабом. Вместе с тем. факты свидетельствуют
о том, что немецкие колонисты не пошли на объединение с 
деникинскими войсками. Уже где-то к началу августа, на момент 
вторжения деникинских войск на Юг Украины, немцы колонисты 
сложили оружие. Их выступление, в конечном счете, оказалось 
локальным. Оно показало, что гражданская война была войной
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братоубийственной. Это выступление привело к значительным 
жертвам с обеих сторон. В числе -этих жертв был комендант 
Одесского порта П. Мизикевич3.

Следует отметить неоднородность выступления. Среди его 
участников были не только сторонники “Совета 10-ти” и силовых 
методов в решении проблем. Хотелось бы подчеркнуть, что 
определенная классовая дифференциация проявлялась в оценках и 
Советской власти и “белого" движения. Были колонисты, которые 
имели свыше 110 десятин земли, поддерживавшие связь с 
Деникиным, а были почти безземельные. В обращении последних, 
опубликованном в органе Одесского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, звучал призыв к мирному урегулированию'. Так, в селах 
Ясски и Маяки, часть колонистов обращалась к органам Советской 
власти с предложением прекратить военные действия, установить 
контакт.

Что же было в основе программы колонистов, с какими 
требованиями они выступали? Прежде всего они требовали оставив ь 
часть оружия для борьбы с бандитскими формированиями, 
действовавшими в окрестностях, ограничить призыв в красную 
армию, чтобы иметь возможность заниматься хозяйством. Красной 
нитью проходила мысль о сохранении национального суверенитета, 
а призыв в Красную армию и был в конечном счете нарушением 
этого национального суверенитета. Таким образом, требования 
были справедливыми и имели под собой реальную основу.

Определяя характер этого выступления, важно о тметить, что в 
истории гражданской войны ключевой была проблема среднего 
класса. Причем политически она проявлялась не только в 
социальном, но ив национальном вопросе. Мы не можем подходить 
к оценке выступлений немцев-колонистов, как к кулацким мятежам, 
мы должны видеть и идеи национальной независимости, 
территориальной целостности, что в конечном счете, определяло 
политику в движении немецких колонистов в столь сложный период 
гражданской войны.

В истории гражданской войны весьма слабо разработаны 
этнополитические проблемы. Между тем, здесь шли уникальные 
процессы. С одной стороны, участие болгарских, югославских 
интернационалистов. С другой стороны, “мятеж" белочехов.

Выступление немцев-колонистов в какой-то мере дает 
возможность представить сложность этнополитических процессов
- весьма актуальной проблемы в нашей исторической науке.
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Примечания
/. Советская власть.-!919,- 5 августа.
2. Известия Одесского Совета рабоче-крестьянских депутатов.-1919.-7 августа.
3 Государственный архив Одесской области.-Ф.2.-Он.3. -Д.68. -Лг 10-12.
4. Советская власть,-1919.-7августа.

М. Н. Якупов, Ю. Кроливец

ВО ЕН Н Ы Й  КО М М УН И ЗМ  - 
И СТО РИ Я Н ЕП РА ВО ВЫ Х  О ТН О Ш ЕН И Й

"Радикал - это человек, 
двумя ногами крепко стоящий в воздухе ”.

Франклин Делано Рузвельт
“ Военный коммунизм” - это один из немногих опытов 

человечества построения общества, в котором полностью бы 
отрицались естественные права человека такие, как право на 
собственность, свободное предпринимательство, торговлю. 
Военный коммунизм нанес сокрушительный удар по столпу 
правового государства и гражданского общества: по институту 
частной собственности. Атака большевиков на частную 
собственность началась сразу после того, как они захватили власть. 
Так называемый Декрет о земле, принятый 26 октября 1917г.. лишил 
собственности на землю всех, кроме крестьян. За этим последовали 
декреты, касающиеся недвижимого имущества в городах, которое 
вначале ( 14 декабря 1917 г.) было изъято из торгового обращения. а 
затем (24 августа 1918 г.) передано в собственность государства'. В 
январе 1918 г. были аннулированы все государственные долги. 
Декрет от 20 апреля 1918 г. запрещал покупку, продажу и сдачу в 
аренду торговых и промышленных предприятий. Другим декретом 
ог того же числа предписывалась регистрация ценных бумаг и 
закладных на час гное имущество. Но, пожалуй, самым решительным 
шагом на пути уничтожения частной собственности был декрет от
I мая 1918 г., отменявший права наследования2. Ни одна из этих 
мер не была продиктована “насущной необходимостью” . Все они 
преследовали единственную цель - лишить частных лиц и 
объединения прав владения и распоряжения основными капиталами 
и другим полезным имуществом.

Всегда считалось, что военный коммунизм был явлением 
временным, обусловленное трудностями гражданской войны, 
ничего общего не имеющего с социализмом и коммунизмом. Однако
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вся советская история показала, что военный коммунизм, как 
политика насилия и принуждения, составляет существо режима, 
установленного коммунистической партией. Частичные 
отступления от военного коммунизма свидетельствуют лишь о 
неэффективности политики насилия с точки зрения экономики и 
выживания режима.

То, что в первые годы советской власти экономическая 
политика большевиков-не была ни импровизацией, ни реакцией на 
обстоятельства, подтверждает такой авторитет, как Троцкий, 
который отмечал: “Советское правительство надеялось и стремилось 
непосредственно развить методы регламентации в систему 
планового хозяйства в области распределения, как и в сфере 
производства. Другими словами: от “военного коммунизма” оно 
рассчитывало постепенно, но без нарушения системы, прийти к 
подлинному коммунизму"3. Этот взгляд находит подтверждение и 
в другом авторитетном советском источнике. Политика военного 
коммунизма, читаем мы, “не была продуктом одних военных 
условий и иных стихийно действовавших сил. Она была также 
продуктом определенной идеологии, реализацией социально- 
политического замысла, построившего хозяйственную жизнь с фаны 
на совершенно новых началах” 4.

Тем не менее, некоторые “новые начала” были давно известны 
со времен использования рабского груда. В целом же политика 
военного коммунизма включала в себя следующие меры:

1. Национализация: а) средств производства, за исключением 
(важным, хотя и временным) сельскохозяйственных; б) транспорта: 
в) всех предприятий, кроме самых мелких.

2. Ликвидация частной торговли путем национализации 
оптовых и розничных торг овых предприятий и введения системы 
распределения, находящейся под контролем правительства.

3. Упразднение денег как менового эквивалента и единицы 
бухгалтерского учета и перехода к системе регулируемого 
государством прямого обмена товарами.

4. Подчинение всей экономической жизни страны единому 
плану.

5. Введение трудовой повинности и продовольственной 
разверстки.

Разверстка - самое знаменитое достижение военного 
коммунизма. Ее задачей было обеспечение продовольствием 
рабочих и красноармейцев “по твердым ценам или за счет изъятия
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у кулаков". Под категорию “кулаков" мог попасть любой 
крестьянин, имеющий хлеб. Поскольку нормальный товарообмен 
между городом и деревней был нарушен, упор делался на 
насильственные методы, т.е. на реквизицию.

Реквизиция доверялась рабочим отрядам и комитетам 
крестьянской бедноты, комбедам. Комбеды возникли с 
благословения большевиков, которые видели в них средство 
классового раскола деревни и борьбы с “ мелкобуржуазной 
контрреволюцией” . Созданию продотрядов было посвящено не 
менее трех декретов советской власти, изданных в первую неделю 
апреля 1918 г. В одном из них говорилось, что половина зерна, 
добытого продотрядами, предназначалась организациям, 
сформировавшим отряды, остальное подлежало передаче 
Наркомпроду для общего распределения5.

Реакцией крестьянства была естественной - сокрытие так 
называемых излишков, сбыт хлеба на черном рынке, сокращение 
производства, посевных площадей. Поведение крестьян 
подтверждало предубеждение марксистов, относящихся к 
крестьянству, как к классу “мелкобуржуазному" и “реакционному” . 
Ленин характеризовал его. как “такой класс, который колеблется", 
гак как он “отчасти собственник, отчасти труженик". По убеждению 
“тружеников революции” , одно с другим было несовместимо. На 
одном из совещаний в ноябре 1919 г. Ленин разъяснял свою: 
“Средний крестьянин производит продовольствие больше, чем ему 
нужно, и таким образом, имея хлебные излишки, он становится 
эксплуататором голодного рабочего. В этом - основная задача и 
основное противоречие. Крестьянин, как труженик, как человек, 
который живет своим трудом, как человек, вынесший гнет 
капитализма, - такой крестьянин стоит на стороне рабочего. Но 
крестьянин, как собственник, у которого остаются излишки хлеба, 
привык смотреть на них, как на свою собственность, которую он 
может свободно продавать” . Дальше больше: “Но крестьяне далеко 
не все понимают, что свободная торговля хлебом есть 
государственное преступление. “Я хлеб произвел, это мой продукт, 
и я имею право им торговать” , - так рассуждает крестьянин, по 
привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное 
преступление"6.

Чтобы не “провоцировать” крестьян на государственное 
преступление и избавить их от иллюзии обладания собственностью, 
советская власть начала “социализировать” землю, которая ранее
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была дарована под громким лозунгом "Земля - крестьянам" 
Конфискация земли проводилась под видом создания крупны к 
коллективных хозяйств, получивших название “совхозов” . По 
существу, это были государственные предприятия, на которых 
крестьяне выполняли роль служащих. Переход к совхозам 
воспринимался крестьянами как восстановление помещичьего 
хозяйства. Сходство проявлялось даже внешне. На 7-м 
Всероссийском съезде Советов в декабре 1919 г. делегаты говорили, 
что директора совхозов живут в роскоши, занимая дома бывших 
землевладельцев7. Позиция крестьян выражалась следующими 
словами Ленина: “Мы большевики, но не коммунисты. Мы - за 
большевиков, потому что они прогнали помещиков, но мы не за 
коммунистов, потому что они против индивидуального хозяйства’’8.

В целом политика военного коммунизма в сельском хозяйстве 
себя не оправдала. Обеспечение городов продовольствием 
проваливалось, т.к. крестьянину нельзя было предложить 
соответствующее возмещение за производимое им продовольствие 
и реквизиция оставалась фактически единственным способом 
получения хлеба. Коммунисты долго не хотели признавать 
бесперспективность такой политики. Летом 1920 г., когда Ленин 
прочитал замечание Варги, вызванное опытом Венгерской 
революции, о том, что “реквизиции не ведут к цели, т.к. они влекут 
за собой сокращение производства” , он сопроводил его двумя 
вопросительными знаками9. Несколько позже заявление Бухарина 
в “Экономике переходного периода” о том, что принуждение в 
отношении крестьянства не должно рассматриваться как “чистое 
насилие", поскольку оно “является фактором, идущим по главной 
линии общеэкономического развития” , было сопровождено 
ленинским “очень хорошо” 10.

Приверженность политике насилия, отрицающей право, была 
подтверждена Лениным на 8-м Всероссийском съезде Советов в 
декабре 1920 г. Там он заявил, что “в стране мелкого крестьянства 
наша главная и основная задача - суметь перейти к государственному 
принуждению, чтобы крестьянское хозяйство поднять” 11. С 
критикой военного коммунизма на съезде выступил меньшевик Дан: 
“ Продовольственная политика, основанная на насилии, 
обанкротилась, ибо, хотя она выкачала 300 миллионов пудов, но 
это куплено повсеместным сокращением посевной площади, 
достигшим почти четверти прежних засевов, сокращением 
скотоводства, прекращением посевов технических растений,
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глубоким кризисом производителей, развивающих или 
сокращающих свою хозяйственную деятельность по принципам 
товарного хозяйства” 12 и предлагала разрешить крестьянам 
свободно продавать продукты, которые остаются у них после 
выполнения государственных повинностей. Предложение 
меньшевиков было встречено враждебно, причем один из 
большевиков делегатов сравнил его с тем, что “мы слышали не раз 
от всех кулаков и бандитов, особенно на Украине” 1’. Однако, когда 
три месяца спустя Ленин объявил о новой экономической политике, 
ее направления не сильно отличались от предложений меньшевиков.

Социализация промышленности
После октябрьского переворота у большевиков не было 

четкого представления о том, что необходимо сделать с 
промышленностью, чтобы можно было назвать ее “ социалисти
ческой” . Ясно было только, что предприятия должны были 
находиться под контролем “пролетарского” государства и служить 
его интересам. Некоторое время господствовало мнение, изложен
ное Лениным накануне прихода к власти в книге “ Государство и 
революция” о том, что управление промышленностью является 
простым делом, которое по силам любому гражданину со средним 
интеллектом. Однако по приходу к власти, столкнувшись с первыми 
проблемами, Ленин ощутил недостаточность представлений о 
“социалистической” экономике: “ Из всех социалистов, которые об 
этом писали не могу припомнить ни одного (указывающего) на 
конкретную практическую трудность. ...О таких проблемах ничего 
не написано в большевистских или меньшевистских учебниках” 14.

Признавая неготовность советской власти осуществить в 
промышленности социализм в полной мере, Ленин было собирался 
оставить предприятия в руках их владельцев, установив над ними 
жесткий государственный контроль. Образцом служила Германия 
с ее государственным капитализмом. В Германии, писал Ленин, “мы 
имеем “последнее слово” крупнокапиталистической техники и 
планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному 
империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место 
государства военного, юнкерского, буржуазного, 
империалистического, тоже государство, но государство иного 
социального типа, иного классового содержания, государство 
советское, т.е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, 
которая дает социализм"15.

В первые месяцы советской власти уже велись переговоры с
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частными предпринимателями о создании синдикатов и трестов, 
финансируемых пополам государством и частным сектором. Однако 
проекты создания смешанной экономической системы остались 
проектами в результате давления левых большевиков. Победила 
линия военного коммунизма. Его архитекторами были Бухарин, 
Осинский, Ларин, Рыков и другие. Ни один из них никогда не 
руководил предприятием и не заработал ни рубля в сфере 
производства или торговли. Про каждого из них можно было бы 
сказать так, как Н. Суханов сказал про Ларина: "лихой кавалерист, 
не знающий препятствий в скачке своей фантазии, жестокий 
экспериментатор, специалист во всех отраслях государственного 
управления, дилетант во всех своих специальностях"

Период военного коммунизма в индустрии начался с декрета 
от 28 июня 1918 г. о национализации всех крупнейших 
промышленных предприятий'7. После этого последовал целый ряд 
декретов, национализировавших промышленность отрасль за 
отраслью. Уже к ноябрю 1920 г. национализация добралась до 
предприятий, на которых работало более пяти-десяти человек. 
Национализация приобрела характер повсеместной кампании и 
часто проходила без ведома центра. Попыткой наведения порядка 
в этом важном государственном деле было издание декрета в октябре 
1918 г., в котором говорилось, что правом отчуждения предприятий 
в пользу государства, кроме Совнаркома, может пользоваться 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).

ВСН Х был создан 2декабря 1917г.’8В 1921 г. был переименован 
в Государственный плановый комитет (Госплан). В хозяйственной 
жизни он обладал такой же монополией, как коммунистическая 
партия - в политической. Правда, монополия эта была 
теоретической, поскольку контролировать черный рынок ВСНХ 
был не в состоянии. ВС Н Х , подчинявшийся Совнаркому, был 
призван “организовать народное хозяйство и государственные 
финансы” . Он должен был подготовить и провести в жизнь 
генеральный план и получил полномочия для национализации и 
синдецирования всех отраслей производства, распределения и 
финансов” .

Руководство В С Н Х  Ленин поручил А.И. Рыкову. Рыков 
родился в крестьянской семье, получил поверхностное образование, 
а затем целиком посвятил себя революционной деятельности. 
Отсутствие административных талантов сделало стоявшую перед 
ним и без того трудную задачу просто невыполнимой. Настоящим
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вдохновителем работы В С Н Х  - “ Сен-Жюстом российской 
экономики" - был Юрий Ларин, советник Ленина по экономическим 
вопросам. Настоящее имя Ларина - Михаил Александрович Лурье. 
То. что в советской России был учрежден ВСН Х , развернуто 
экономическое планирование, национализирована 
промышленность, что правительство заявило об отказе от внешних 
долгов и взяло курс на отмену денег, - все это было во многом 
заслугой Ларина.

В кратчайшее время В С Н Х  вырос в гигантскую 
бюрократическую гидру. Через десять месяцев после создания в 
ВСН Х работало уже 6000 чиновников, ежедневная зарплата которых 
составляла 200 тыс. рублей1”. Такое количество сотрудников и такой 
бюджет, быть может, и небыли чрезмерны, когда бы эта организация 
выполняла поставленную перед ней задачу, то есть руководила 
экономикой страны. Но в действительности она занималась 
исключительно изданием приказов, которые никто не в выполнял, 
и насаждением бюрократических структур, в которых никто не 
нуждался.

Порождением ВСН Х были знаменитые главки, призванные 
руководить той или иной отраслью. Наиболее ярким примером 
искусственного раздувания аппарата был Бензиновый трест 
(Главанил), в штате которого числилось 50 человек, управлявших 
единственным подведомственным предприятием, где грудилось 150 
рабочих-".

ВСН Х не выполнил, возложенной на него задачи. В 1921 г. 
Троцкий заявил, что не существует никакого централизованного 
экономического плана, а “централизация” охватывает в лучшем 
случае 5-10% хозяйства страны’1.

Несомненно, что в области промышленного производства в 
период военного коммунизма главной задачей было увеличение 
производительности труда. Однако результат был прямо 
противоположный. Производительность не просто упала, - она 
стремительно упала до такой отметки, что, если бы этот процесс 
шел дальше теми же темпами, к середине 1920-х годов в советской 
России не осталось бы вообще никакой промышленности. Если 
принять 1913 год за 100%, то в 1920 г. уровень производства составил 
18%, производительность труда одного рабочего - 26 % гг.

В период военного коммунизма российский “пролетариат” 
сократился наполовину2’. Обозревая последствия этого крушения 
Ленин в 1921 г. восклицал: “ Что называется пролетариатом? Это
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класс, который занят работой в крупной промышленности. А 
крупная промышленность где? Где ваша (sic!) промышленность? 
Почему она стоит?” 24 Ответ на эти риторические вопросы 
заключался в том, что утопические программы, которые 
проводились в жизнь с одобрения Ленина, привели к практически 
полному развалу экономики и истреблению рабочего класса. Однако 
в течение всего периода деиндустриализации расходы на содержание 
хозяйственной бюрократии росли головокружительными темпами 
К  1921 г. они поглощали 75,1% бюджета25.

Уничтожение финансов
Целью военного коммунизма была ликвидация рынка. А 

поскольку кровью рыночной экономики являются деньги, 
большевики считали своим долгом их уничтожение. Благодаря 
Марксу деньги приобрели образ “чудовища” , порожденного 
человеком, а затем подчинившего его себе. Эта идея была с 
энтузиазмом встречена интеллектуалами, которые не имели денег и 
не знали, как их зарабатывать, но мечтали о влиянии и радостях, 
приносимых обычно деньгами. Утописты мечтали об обществе, в 
котором зависимость от денег будет уничтожена, Бухарин и 
Преображенский писали: “коммунистическое общество не будет 
знать денег"2'’.

По замыслу Бухарина, Ларина, Осинского, Преображенского 
и Чаянова обесценить деньги можно было путем неограниченного 
выпуска бумажных купюр. Вместо денег предполагалось ввести 
‘трудовые единицы” , наподобие тех, что были выпушены 
“Трудовым обменным банком” Роберта Оуэна в 1832 г., которые 
измеряли количество затраченного руда и давали право получить 
соответствующее количество продуктов. Эксперимент Оуэна с 
треском провалился его банк просуществовал всего две недели), т ак 
же, как и “ateliers sociaux” Луи Блана, введенные во Франции во 
время революции 1848 г. Но русские радикально настроенные 
интеллектуалы вновь неустрашимо ступали на тог же путь.

В 1919 г. печатание денег стало единственной развивающейся 
отраслью. Единственно, что ограничивало выпуск денег, это 
нехватка бумаги и красок, которые закупались за границей за золото. 
Как заявил Осинский, во второй половине 1919 г. на “казначейские 
операции” уходило 45-60% бюджетных поступлений. Это был для 
него веский довод в пользу скорейшего уничтожения денег - меры, 
необходимой якобы для балансирования бюджета!17
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В феврале 1920 г. Лариным был подготовлен проект декрета, 
официально отменяющего деньги. Ленин в принципе согласился, 
но хотел обсудить этот вопрос28. Год спустя (3 февраля 1921 г.) декрет 
был полностью готов. Будь он подписан, в истории был бы создан 
прецедент отмены налогов29. Однако в следующем месяце был 
объявлен НЭП, и начали предприниматься шаги по восстановлению 
финансовой ответственности.

Достижения
Военный коммунизм был невиданной попыткой построить 

экономику на рациональной основе, уничтожив рыночные 
механизмы, т.е. исключив такую движущую силу экономики, как 
человеческий инт ерес, вел к применению насилия в хозяйственных 
отношениях. Такой “рациональный” подход к экономике должен 
был, по замыслу авторов, поднять экономические показатели до 
невообразимых высот. Однако эта цель не была достигнута.

Первым результатом введения военного коммунизма был 
раскол экономики на подконтрольный государству сектор и так 
называемый черный рынок ("тень"). Несмотря на “отмену" денег, 
они продолжали циркулировать, и хлеб продавался по свободным 
рыночным ценам, хотя государство провозгласило на него 
монополию.

Военный коммунизм в сельском хозяйстве привел к 
сокращению производства, посевных площадей, поголовья скота и 
т.д.

В промышленности результатом была разруха с вытекающими 
отсюда последсгвия м и.

Амбициозная задача установления государственного контроля 
над всей экономикой не была выполнена. Никогда расхождение 
законов с жизнью не было так велико. Провал этого политического 
курса отчасти был обусловлен неспособностью правительства 
добиться выполнения изданных им законов. Не менее важную роль 
сыграло понимание того, что их жесткое исполнение приведет к 
экономической катастрофе. Коммунисты отдавали себе отчет, что 
в городах может разразиться жестокий голод, если удастся 
полностью искоренить незаконную торговлю. Военный коммунизм 
стал реальностью лишь десять лет спустя, - но уже под новым 
названием и с обновленными лозунгами, - когда Сталин продолжил 
дело регламентации экономической жизни, начав с того места, на 
котором отступил Ленин.
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l.K. Ка така и

СТРАТА Н И КИ Ф О РА  Г РИ ГО Р ’СВА

Фізичного знищення отамана -комдива-6 бажали і планували 
і командування Червоної Армії, і Махно. Фінал життя Н . Григор’ева 
не зрозуміти без розгляду двох факторів. Перше - це намагання і. 
навіть, план радянської влади, командування Українського фронту, 
3-ї Української армії щодо фізичного знищення Никифора 
Григор’єва, який скоїв для них стільки клопоту, неприємностей, 
дискомфорту. Зазначимо, що здійснення цього плану затягнулося 
надовго. І визначальна перешкода на цьому шляху - позитивне 
відношення до Н. Григор’єва його вояків, селянства регіону. Усі 
вони, вочевидь, не поспішали відгукнутися навіть на обіцянки
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радвлади півмільона крб. тому, хто уб’є Н. Григор’єва, та половину 
цієї суми - за голови кожного із його помічників. Оголошення про 
це радянська влада опублікувала в ряді українських газет у травні- 
липні 1919 р. До речі, за даними українського радянського 
дослідника киянина В.М. Волковинського, “хто дістане живим чи 
мертвим Григор’єва, буде сплачено 100 тис. крб.” 1.

Треба визначити, що далі мова йтиме про протистояння і його 
фінал двох найавторитетнійших селянських ватажків Півдня України 
періоду 1917-1919 pp. Хоча вони і відрізнялися один від одного.

“Товариш батько Нестор Махно” (так він сам себе називав - 
І .К.), безумовно, феномен, селянський ватажок чистого гатунку, бо 
всі його мрії, задумки, справи й поведінка були пов’язані з 
українським селянством. І тільки воно розуміло його глибинну суть, 
тому воно йому довіряло. Селянські повстанці - делегати з'їзду у 
Сентові 27 липня 1919р. красномовно ілюстрували своє відношення 
до Н. Махна і Н. Григор’єва. Але, вочевидь, подальша доля Н. 
Григор’єва опинилась в руках та позиції Нестора Махна. Це другий 
і основний фактор.

Нагадаємо події та обставини того часу, зокрема, для східного 
та південного регіонів України. Ще в червні 1919 р. (десь після 13- 
го) Н. Махно подав у відставку з посади командира радянської 
бригади і пішов в райони, які були зайняті григор'евцями. Навала 
денікінських військ зі сходу примусила військо Махна покинути 
район так званої "МахновіГ і відступати на захід. Відступали часто- 
густо цілими селами, рухались тисячі селянських сімей зі своїм 
жалюгідним скарбом. Відступаючи розтягнулися на сотні версг. Це 
був воістину великий рух селян - масштабне, як в той уже час 
називали, “царство на колесах” . Шлях відступу - Олександрівськ - 
ст. Долинська - м. Єлисаветград. Тобто махновці вступили в райони 
дислокації та дій григор'евців. Це було взайомо небезпечно. 1 стало 
основою для протистояння двох селянських ватажків - Нестора 
Махна і Никифора Григор’єва. Спритнішим й хитрішим виявився 
Нестор Махно. Він пильно слідкував за двома процесами в цьому 
регіоні. Перше - “коливання” з випадами недовіри місцевому 
командуванню залишених тут радянських військ, які не встигли 
відійти до Великороси' та були приречені на ізоляцію й деяку 
розгубленість через успішний наступ денікінського війська. Але 
пильніше за все Н. Махно приглядався до перебігу григор'евіцини. 
Ш таб та найближче оточення Махна фактично працювало в 
стратегічному напрямку “батька” - на усунення отамана. Махновська

292



верхівка давала все частіше публічні оцінки григор’евіцини я 
антирадянського виступу, а отамана Григор’єва як 
негіеревершеного, талановитого керівника партизанського методу 
війни проти більшовиків, радянської влади-1. Але найголовнішою 
тезою в махновському таборі ставало твердження: “ Григор'єв - 
безперечно, контрреволюціонер і авантюрист, але район і маса, 
керовані ним, були революційні"'. Останніх і вирішив Махно 
включити у “ загальне число революційних сил” (точніше: 
махновців). Але здійснити цю програму Н.Махну заважав живий Н 
Григор'єв - за принципом “двом медведям у одній берлозі не бувати". 
За реалізацію своєї програми й взявся батько-товарпш Махно. 
Розкритикувати й вбити Н. Григор’єва - шлях цієї реалізації. Взявся 
за неї Н. Махно щиро, завзято, творчо й егоїстично. Мов би задля 
об'єднання усіх революційних партизанських сил (григор'євців та 
махновців) під командуванням, безумовно, Н.Махна, “батько- 
товариш” Махно став налагоджувати зв'язки з загонами 
григор’євців. А фінал реалізації програми усунення отамана Н. 
Григор’єва батько Махно спланував на скликаний ним з’їзд 
повстанців Катеринославщини, Херсонщини та Таврії. Офіційно 
завдання з’їзду - скорегувати завдання га взаємодії повстанства 
України у зв'язку з поточним моментом.

Повіривши щиро в цю нібито благородну місію, 27 липня у с. 
Сентове поблизу Александр» Херсонської губернії з’їхалась на свій 
з'їзд маса селян і повстанців Катеринославщини, Херсонщини та 
Таврії. загони Григор’єва та частини Н. Махна. Всього - до 20 тис. 
чол., за даними махновського штабу5.

Доповідачами були записані Н. Махно, Н. Григор’єв та декілька 
їх прибічників. “ Батько” домігся, щоб першим виступав отаман 
Григор'єв. Доповідач-отаман закликав селян та повстанців віддати 
усі сили задля вигнання більшовиків з України, не гребуючи в цій 
справі ніякими союзниками. Н. Григор'єв, наприклад, не виключав 
навіть союзу з Денікіним. Мовляв, після розгрому більшовизму 
народ сам визначить шляхи розбудови свого життя. Саме ця заява
Н . Григор’єва стала дія нього фатальною і зразу опинилась у центрі 
дискусії та звинувачень в контрреволюції її автора. Зразу ж 
махновець Чубенко та сам “батько" розкритикували ! ригор'євт 
вшент, вказуючи лукаво на те, що боротьба з більшовиками може 
бути революційною лише за умов, якщо вона буде вестись задля 
соціальної революції. А союз з найлютішими ворогами народу - з 
генералами - буде авантюрою та контрреволюцією. А той. хто
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закликає до такої контрреволюції - лютий ворог народу. Ось гак 
почалося махновське публічне викриття особистості й позиції 
отамана Григор’єва - тодішнього командира 6-ої Української 
радянської дивізії. А щоб підсилити емоції й публічно розчавити 
авторитет отамана як ватажка повстанців, Махно прилюдно усьому 
з'їзду сповістив про єврейський погром, який учинив Григор'єв у 
травні 1919 року у місті Єлисаветград. Делегати з'їзду були шоковані, 
і тепер талановитий оратор Махно мав змогу завоювати на свій бік 
усіх присутніх, а це означало фактично - моральне публічне 
знищення отамана Григор’єва. На з’їзді Н Махно говорив про 
Григор'єва епітетами та звинуваченнями як прокурор в засіданні 
суду. А чим не вирок остання фраза Махна: “Такі негідники, як 
Григор'єв, - вигукнув батько, - ганьблять усіх повстанців України, і 
їм не може бути місця серед чесних трударів-революціонерів". Вкрай 
збентежений таким поворотом подій. Никифор Григор’єв відчув 
загрозу для себе. І тільки-но він зробив рух до зброї, як декількома 
пострілами із “кольта" Семена Каретника - найближчого помічника 
Махна - був сбитий з ніг, а Махно, вигукнувши: “Смерть отаману!", 
тут же доконав Григор’єва. Прибічники, оточення та члени штабу 
кинулись на допомогу останньому. Але настав кульмінаційний 
останній момент запланованого Махном фізичного знищення 
супротивника. Усі, хто кинувся на допомогу Григор’ву, на очах 
делегатів з'їзду були розстріляні групою махновців, в завдання якої 
входило саме оце дійство.

Уся ця кривава картина схвилювала, приголомшила делегатів 
з'їзду, яких тепер треба було махновцям схилитти на свій бік. До 
трибуни з’їзду знову посунули Махно, Чубенко та інші представники 
та ідеологи махновщини6.

І, хоча протоколи з’їзду, як і конспекти промов Махна та 
Григор’єва разом з іншими документами зникли за бойовій 
обстановки громадянської війни, все ж збереглися свідчення 
махновців - учасників та слідків тієї кривавої драми на Півдні 
України - розправи одного претендента на “вождя народу” над своїм 
суперником. Перемогу святкував Н. І. Махно.

За протокольною постановою з'їзду, відповідніть за все, що 
сталося на очах делегатів, та очікувані наслідки всього цього, 
махновщина взяла на себе. А головне, було оголошено про те, що 
вбивство Григор'єва з’їзд схвалив Як історично необхідний вирок, а 
усі партизанські загони отамана Григор’єва мали увійти до складу 
армій повстанців-махновців.
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Вище викладена версія Петра Аршинова, л іт о п и с і  / 
махновщини й наставника Нестора Махна щез Бутирської в'язни»:: 
де в камері №5 просидів з ним майже десять років. Його версія 
вбивства Грнгогр’ева помітно відрізняється від інших. Дослідник- 
григор'евшини Юрій Дмигренко згадує щонайменше шість версій 
фізичного знищення Никифора Григор’єва7 - колишнього 
радянського воєначальника й ватажка травневого (1919 року) 
збройного антибільшовицького виступу на Півдні України.

Анархіст Олексій Чубенко, один із найближчих до Махна 
людей, який згодом порвав з махновщиною, у своїх показаннях в 
ДПУ розповів ось що:

- Рядові махновці були невдоволені спілкою з Григор'євим 
якого вони звинувачували у стосунках з денікінцями, й вимагали, 
щоб Махно покінчив із цим контрреволюціонером. 27 липня 1919 
року в селі Сентовому Херсонської Губернії (неподалік Олександрії) 
на з'їзді повстанців я виступив зі звинуваченням на адресу 
Григор’єва. Спочатку я сказав йому, що він потакає буржуазії... 
Потім я йому ще казав, що він справді союзник Денікша, й тому 
відмовився наступати на Плетений Ташлик, бо там були шкуровці 
... Григор'єв став заперечувати, я йому у відповідь: “А хто ж і до 
кого приїджали гі офіцери, що Махно розстріляв?" Як тільки я це 
мовив, го Григор’єв схопився за револьвер, та я, будучи напоготові, 
вистрелив у нього впритул . . . Григор'єв крикнув: “Оіі батько, 
батько!” Махно вигукнув: “ Бий отамана’. Григор’єв вибіг із 
приміщення, я - за ним, весь час стріляючи йому в спину. Він вискочив 
на подвір'я і упав. Я його добив. Охоронець Григор'ва поцілився з 
маузера й хотів убити Махна, але Колесник стояв біля нього й ухопив 
за маузер...” 8

Свідчення літописця махновщини П.Аршинова та учасника 
процедури вбивства О. Чубенка, на нашу думку, заслуговують на 
повагу. Хоча . . .

Прагнення Чубенка залишитись осторонь вбивства, а намір 
Аршинова надати подіям забарвлення політичного акту, й 
змалювати якнайгіривабліше махновщину - очевидні. Збереглися 
свідчення й інших очевидців. Скажемо, публікація в газеті “Наша 
жизнь” (Єлисаветград, 1919, №95). У  ній Зінько, Бондаренко й гов. 
Вехтев, які були направлені окружкомом для організації у 
Федварському районі ревкомів та агітації серед населення. Вони в 
селі Сентові зібрали великий сход. Тим часом туди вдерлися загони 
Григор'єва та Махна. Бондаренко і Вехтев заховалися в хатньому
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горищі одного з селян. Наступного дня вони пішли на мітинг, 
влаштований Махном та Григор’євим. Тут Махно назвав Григор’ева 
бандитом. Стоячи біля "батька", Григор’єв вихопив револьвер і 
вис трелі їв у Махна, але - осічка. Махно стріляв із нагана, і поранив 
отамана. Його вже добивав один із махновців прикладом по голові9.

Розповідають жителі села Сентове (також очевидці) VI.Ф. 
Жупан, Г.А. Бандуристий. М.А. Музиченко, О.В. Яковенко. “У 
неділю після обіду зібралася східка, - згадують вони,- Селян з’явилося 
близько 1.000 чоловік. Селом весь час курсували махновські тачанки 
з кулеметами, але ніхто не звертав на них уваги. Першим прибув 
Махно зі своїм штабом. Вони увійшли до сільради, запросили туди 
голову Лапинського, його заступника Бандуристого, заступника 
завідуючого земвідділом Антонова, начальника міліції Музиченка. 
'За зачиненими дверима відбулася нарада. Махно встав і звернувся 
до свого штабу грізно і рішуче: “Якщо сьогодні з ним не буде 
покінчено . . . .  то я вас усіх перестріляю". Один із штабних відповів: 
“Сьогодня все буде зроблено!”

Зайшов Григор'єв з двома ад'ютантами. Сіли: було вибрано 
голову й секретаря. Один із присутніх махновців, здоровенний 
молодик у червоній сорочці, встав і почав виголошувати промову, 
в якій за щось . . . докоряв Григор’ева. Той розгнівався і, в свою 
чергу, почав дуже запально відповідати . . .

Підвівся й Махно, й, звертаючись до Григор’єва спитав:
-Ти в своїх “Універсалах" писав: “ Бій жидів -рятуй Росію”?
Григор'єв встав і вперся рукою в стіл: “Ні, не писав, і ніхто цього 

не доведе!" “ Ні, доведе!” викрикнув Махно і з цими словами вихопив 
револьвер і вистрелив, поранивши Григор’єва в праве плече. 
Махновці вчинили стрілянину. Григор’єв нахилився й вибіг на 
подвір'я. Вдбіг кроків двадцігь, став на коліно й давай безладно 
стряляти. До нього підскочив на коні махновець й ударив шаблюкою 
по голові. Той упав.

Після цього був перебитий весь штаб Григор’ева. Махно 
наказав місцевим властям зібрати ірупи й не ховати їх, а викинути 
собакам. Частина григор’евців приєдналась до Махна, частина - 
втекла10.

Існують й інші версії. Як вже було насправді, встановити важко. 
А ось версія радянської преси, зокрема, одеської губернської газети 
‘Советская власть” , в якій була опублікована стаття "Как убили 
Григорьева” :

Станция Помошная, 2 августа. “Штабом группы действующих
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против Григорьева войск в районе Бобринская-Помошная получено 
подтверждение об убийстве в Сентове, во время митинга махновцев 
и григорьевцев, атамана Григорьева. После убийства стал заметен 
массовый уход григорьевцев из банд.”

Обстоятельства убийства:
"На многолюдном митинге в селе Сентове Александрийского 

уезда обсуждался вопрос о слиянии махновцев и григорьевцев. 
Деревня была оцеплена махновцами, оказавшимися на митинге в 
большом количестве. Григорьев в своей речи призывал оказать 
поддержку Деникину и указывал на го, что земля не должна быть 
отбираема у помещиков. Его речь вызвала бурную оппозицию со 
стороны большинства присутствующих на митинге.

Махно выступил с речью против Григорьева. назвал его врагом 
революции и в конце речи выстрели в него и ранил. Григорьев 
бросился в комнаты, отстреливаясь, и через несколько минут тут же 
умер".

В этом направлении принимаются все меры к ликвидации 
бандитов, доложил Политком штаба группы действующих против 
банд (здесь) войск тов. Грушевский. “Деятельность банд 
ограничивается налетами, ограблением и убийством беззащитного 
населения” ".

За радянських часів багато десятиліть функціонували та 
множилісь плітки та перекручення замість правди про I I . Григор’єва 
як ватажка, про григор’євщину як явище. Публикашя документів, 
які підбирались тендеційно. мали своєрідні примітки, а це вело до 
сфальсифікованого уявлення про історичні події 27 липня 1919 p., 
та їх діючих осіб. Наведемо ту г зразок фальсифікацій, а саме збірку 
документів, що вийшла у світ в Кіровограді в 1957 р. до 40-річчя 
Жовтневої революції. “ Влітку 1919 p., - зазначено в примітці 18 до 
док. №137, - під час жорстоких боїв проти денікінщини в 
Єлисаветградському повіті блукали різні “батьки” з бандами, які 
грабували населення та чинили звірячи розправи над радянськими 
робітниками. Найзначнішими з них були банди Махна й Григор'єва, 
між якими точилися сварки й сутички.

22 липня 1919 р. банди Махна і Григор’єва вступили у село 
Сентове Компанійської волосгі, а 26 липня (?) після короткої 
збройної сутички Григор'єв і його щгаб були перебиті махновцями. 
Частина бандитів-григор'євців пішла до нового “батька" Махна, а 
частина їх розбіглась"'2.

Ще одна - остання офіціозна публікація докуметів.
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опублікована в 1990 р., про так звану "Справу Григор’єва” (була й 
така), що планувалось розглянути 26 вересня 1919 р. в Ц К партії 
більшовиків, в примітці до документу читаємо: ніби Григор’єв “після 
розгрому втік до махновців і був ними вбитий” До речі, уся 
примітка - суцільні неточності й фальсифікації про отамана.

Отже, 27 липня 1919 р. не стало тридцятип'ятирічного 
Никифора Олександровича Григор’ва (народився 9 (21) лютого 1884 
Р )

За протокольною постановою відповідальність за знищення 
отамана махновці взяли на себе. Всі ж партизанські загони, які 
визнавали керівництво Григор’ва, відповідно до резолюції з’їзду, 
влилися в загальну армію повстанців - Махна.

... Після вбивства Григор'єва Махно перевів сві штб із Глодос 
у Добровеличку. За кілька днів приїхала дружина Грнгор’ва й 
забрала у глинищі, неподалік кладовища, розтерзаний здичавілими 
собаками груп свого чоловіка-отамана . . .

Не стало великого мрійника про власну воєнну кар'єру та 
амбіційного претендента на лаври саморекламованого народного 
отамана України.

Підводячи підсумки про обставини вбивства отамана 
Григор’ва, відзначимо додатково із того, що однозначно 
встановлено. 1) Вбивство всталося 27 липня 1919р. у селі Сентове, 
неподалік Олександрії. 2) Здійснили це махновці за планом самого 
“батька” . Щоб усі знали про це, Махно потурбувався особисто. Він 
наказав своїй розвідці терміново захопити найближчу залізничну 
станцію, звідки вони телефонували: “Всім . . . всім . . . всім . . . - 
копія - Москва, Кремль. Нами вбито відомого отамана Григор’єва. 
Підпис: Махно. Начальник оперативної частини Чучко ’’14. 
Волковинський В.М., правда, вважає, що це вбивство сталося на 
мітингу, а не на з'їзді. 3) Найвагомішим обвинуваченням на адресу 
отамана стало свідчення денікінських агентів, яких напередодні 
страти Григор’єва затримали махновці. Ненависть до 
золотопогонних (денікінців) дуже чітко використав Махно проти 
гонорового й свавільного Григор’єва. 4) Усунення з військово- 
полягичної арени боротьби отамана Григор’єва розв’язало руки 
радянській влади зосередитись на боротьбі проти Н . Махна, до якого 
ставлення голови РВР Л.Д. Троцького дещо змінилося на краще 
після звістки про розправу Н. Махна з отаманном-заколотником. 
Згодом боротьбу з махновщиною радвлада розгорне масштабно й 
подекуди успішно. Але, як відомо, Н .І. Махно так і не буде
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розгромлений. Нескорений й непереможений, Нестор Махно. як 
достеменно відомо, у серпні 1921 р. залите територію України в 
районі м. Ямпіль (на Поділлі) і стане емігрантом. Усіма кинутий, 
важкохворий, без грошей на елементарні ліки, вмер у 1934 р. в 
шпиталю для бідних у предмісті Парижу. "Анархіст №1” , блудний 
син нашої історії, емігрант, український селянин Нестор Іванович 
Махно, “якого ми не знали і не знаємо” як слід, знайшов свій останній 
притулок на одному із цвинтарів Парижа.
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А.Ф. Фесснко

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОСЧЕТ РУКОВОДСТВА ВКП (Б) 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПОЛИТИКЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

СТРАНЫ

О том, как Советская страна вступала в эпоху индустриальной 
революции, написано немало. В разные годы эту, одну из 
основополагающих тем советской истории освещали как 
отечественные, так и зарубежные исследователи в фундаментальных 
трудах по истории СССР и КПСС.1 С распадом СССР данная тема, 
казалось бы, утратит свое значение. Однако этого не случилось. 
Социально-экономический кризис, охвативший большинство 
республик бывшего Советского Союза, и необходимость поиска 
путей выхода из сложившегося положения, предопределяют
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целесообразность анализа, изучения опыта восстановления и 
реконструкции народного хозяйства СССР в 20-е гг.

Изучая прошлое, необходимо, конечно, обращать внимание не 
только на успешную реализацию планов, но и на допускавшиеся 
при этом ошибки, просчеты. Только критическое осмысление 
исторического опыта может дать положительные результаты даже 
при применении его в иных условиях. Крайне важным является и 
изучение исторических альтернатив, дискуссий, различных планов 
и мотивов, причин выбора того или иного пути развития. Известно, 
что путь индустриализации был сложен и тернист, что развитие 
страны в 20-е гг. сопровождалось взлетами и падениями, что были 
на этом пути и жертвы, а - порой и пренебрежение социальным, 
человеческим фактором в ходе преобразований. Это проблема цены 
индустриализации.

Могла ли пена быть иной? Можно ли было избежать 
потрясений и переломов, тактических просчетов со стороны 
руководст ва?

В 1924-1925 гг. СССР в основном завершил восстановление 
хозяйства после гражданской войны. В целом успешно (если не 
считать некоторых эпизодов) функционировала система НЭПа, 
разработанная В.И. Лениным. Однако в 1923 г. В.И. Ленин отходит 
от практического руководства партией и страной. Его последняя 
экономическая работа “ О кооперации” указывает общее 
направление развития советской экономики по пути к социализму, 
но в ней отсутствует детально разработанный план её функциони
рования. Вопросы о средствах, методах, темпах завершения 
восстанови тельного периода и перехода к реконструктивному В. И . 
Ленин рассмотреть не успел.

Решать новые теоретические и практические проблемы страны 
должны были уже наследники Ленина. Споров о том, нужна или не 
нужна индустриализация, вообще не возникало: историческую 
необходимость создания отечественной мощной промышленности 
понимали все. Конечная цель - социализм - мыслилась тогдашним 
руководством страны как общество высокоразвитой эффективной 
экономики, прежде всего - индустрии. Об этом шла речь уже в плане 
ГОЭЛ РО, рассчитанном на перспективу. Были и попытки забегания 
вперед. На X I I  съезде РКП  (б) один из лидеров партии Л. Д.Троцкий 
прямо говорил о немедленном установлении “диктатуры 
промышленности” в стране.2 Но в то время необходимо было именно 
восстановление, а не реконструкция. Попытка части
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хозяйственников ускорить развитие индустрии обернути, 
неудачей.5

Об индустриализации и её значении начинают говорить уж,- 
ближе к середине 20-х гг. Председатель Госплана СССР Г.М. 
Кржижановский резонно отмечал, что, не имея собственной 
развитой индустрии, особенно тяжелой, страна рискует 
превратиться в своего рода колонию промышленно развитых стран 
Запада.4 Такая постановка вопроса и указание на то, что 
индустриализация подготовит материально-техническую базу 
социализма, нашла отражение в резолюциях и постановлениях X IV  
съезда и Апрельского (1926г.) пленума I JK  ВКП (б).5

Однако в руководстве партии и страны возникли жаркие 
дискуссии по поводу того, каким путем всего этого достичь. Разные 
руководители имели различные, часто неординарные мысли на этот 
счет. Дискуссии велись и на партийных форумах, и в печати, и на 
заседаниях государственных органов, и в кулуарах, В них четко 
выкристаллизовывались основные проблемы индустриализации:
1) Взаимоотношения промышленности и сельского хозяйства.
2) Вопрос об источниках финансирования. 3) Сочетание рыночных 
и плановых оснований экономики в целом. 4) Экспортно-импортные 
планы страны. Не дать на них обстоятельные ответы было бы 
чрезвычайно опасно.

В 1924-1927 гг. победила точка зрения И.В. Сталина, Н.И. 
Бухарина и А . И . Рыкова, которых поддержало большинство других 
партийцев. Им противостояли сторонники Л.Д. Троцкого и Г.Е. 
Зиновьева, которых условно именуют “левой оппозицией” . 
Несмотря на то, что “левую оппозицию” представляли видные 
коммунисты, имевшие огромный опыт работы и большие заслуги 
перед партией, их идеи и предложения были безоговорочно 
отвергнуты.

Политика индустриализации вырабатывалась и проводилась 
под диктовку “ сталинцев". Теоретическим фундаментом их 
программы и деятельности была пресловутая теория о победе 
социализма в одной стране, внедрявшаяся под прикрытием л озун га  
“защиты ленинского наследия” . Сталин, судя по всему, сознательно 
смешивал понятия “победа революции” и “победа социализма" с 
тем, чтобы огульно шельмовать Троцкого и его идеи о 
“перманентной революции” .6 Как бы то ни было, но Сталин уже 
тогда присвоил себе и своим единомышленникам монополию на 
проведение внутренней политики.
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При разработке и реализации программы индустриализации 
Сталин и его сторонники дали свои ответы на I -й и 2-й выделенные 
нами вопросы, однако фактически обошли 3-й и 4-й. Это нашло 
выражение и в решениях тогдашних партийных и государственных 
форумов.

Значительное внимание уделялось вопросу о взаимоотноше
ниях промышленности и сельского хозяйства. Точка зрения Сталина 
и его сторонников сводилась к тому, что государству удалось в целом 
привлечь крестьянство на свою сторону и сделать его равноправным 
партнером в строительстве социализма.7 Из этого следовали 
практические решения. X IV  конференция РКП  (б) приняла 
постановление об углублении НЭПа в деревне - т.е. о дальнейшем 
развитии рыночных отношений и уступок зажиточным слоям 
крестьянства. Глава правительства А.И. Рыков считал, что “владея 
главными рычагами экономики, имея в руках рабочего класса 
политическую власть, нам не опасно развитие буржуазных 
отношений в деревне".8 Говоря о кооперации, Рыков подчеркнул 
решающее значение в деле социалистического преобразования 
деревни торгово-снабженческих форм кооперации, которые, по 
тогдашнему мнению большинства партии, обеспечивали смычку 
рабочего класса и крестьянства.1' Развивая эти мысли, на X IV  съезде 
партии Сталин высказал мнение о том, что сельское хозяйство в 
нынешнем состоянии еще не исчерпало своих возможностей и что в 
таком виде оно может развиваться довольно быстрыми темпами. 
Из этого следовало, судя по всему, что реформировать сельское 
хозяйство образца 1925 г. ни к чему и что он именно в таком виде (в 
виде полубуржуазных отношений) может интегрироваться с 
социалистической индустрией. Оказывается, для сторонников 
Сталина было естественным, что усиление социалистических 
преобразований в городе идет параллельно с углублением 
капиталистических отношений в деревне! Парадокс? Может быть, 
но н и к т о из т.н. “большинства партии", шедшего за Сталиным, 
на это не обратил внимания. Еще за полгода до того, отвечая на 
вопросы слушателей Свердловского университета, Сталин объяснял, 
что “проблема построения социализма означает . . . п р о б л е м у  
п р а в и л ь н о г о  с о ч е т а н и я  (выделено Сталиным - Авт.) 
индустрии и сельского хозяйства” .10 Теперь же Сталин заявляет о 
том, что “ несоответствие баланса промышленности балансу 
сельского хозяйства в дальнейшем на ближайший ряд лет будет еще 
р асти "Таким  образом, вопрос о дальнейшем сочетании рыночных
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и плановых оснований советской экономики не т олько не был реше.. 
но даже и не был поставлен. Много разглагольствуя о построении 
социализма в одной стране и резко критикуя Троцкого за недоверие 
к крестьянству, сталинское руководство упустило момент, когда 
социалистический вектор развития сельского хозяйства начал 
затушевываться капиталистическим. А ведь были в благополучной, 
на первый взгляд, НЭПовской экономике и тревожные эпизоды. 
После того, как был ликвидирован кризис 1923 г. и партия 
отказалась от политики повышенных цен на промышленные товары, 
казалось, что общий язык с крестьянами найден. Однако кризисные 
явления, выражавшиеся в срывах хлебозаготовительных кампаний, 
продолжались из года в год, все усиливались, пока, наконец, не 
нанесли осенью 1927 г. всей советской экономике мощный удар. А 
это могло означать только то, что значительная часть крестьянства 
(естественно, более-менее зажиточного) не стремится к совместной 
продуктивной работе с городским населением, пытаясь “перетянуть 
одеяло на себя", при этом еще требуя от города товаров по 
пониженным ценам и других уступок. Казалось бы, пока не 
перестроена эгоистическая, собственническая психология 
крестьянства, нечего и думать о партнерстве во имя социализма. 
Однако сталинское руководство, обращая, естественно, внимание 
на такое поведение крестьянства, не давало этому должной оценки. 
А главный теоретик партии Н.И . Бухарин даже делал 
предположения о возможности образования “ кулацких 
кооперативных гнёзд" и о втягивании их в общую систему 
строящегося социализма.12 С легкостью, в общем-то неуместной, 
говорилось о том, что хозяйственные потрясения, связанные с 
хлебозаготовками, будут повторяться, что усиление позиций 
кулачества неизбежно.13 А ведь индустриализация - чрезвычайно 
сложная политика, требующая большого искусства, точных 
расчетов, значительных финансовых средств. Как же можно было 
рассуждать о неизбежности, даже допустимости кризисов, которые 
поставят под угрозу и саму индустриализацию, и взаимоотношения 
с деревней?

На наш взгляд, не был достаточно проработан и вопрос об 
источниках финансирования, в частности, не выделен базовый фонд. 
В докладе И.В.Сталина, состоявшемся сразу после Апрельского 
(1926 г.) Пленума Ц К  В К П (б ), в качестве источников 
финансирования индустриализации выделены аннулирование 
внешних долгов государства и прибыль, получаемая от работы
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национализированном промышленности, банковской системы, 
торговли. При этом особо подчеркивалась необходимость 
соблюдения режима строжайшей экономии и сокращение расходов 
на содержание госаппарата.14 Однако, учитывая чрезвычайный 
масштаб, стратеї ический характер целей индустриализации, этих 
источников оказалось недостаточно. Обойден был и вопрос о том, 
какую роль в этом процессе будет играть сельское хозяйство как 
составная часть экономики, какие доходы государство может 
получить от экспорта сельскохозяйственного сырья.

В общем, исходя из всех вышеприведенных данных, можно, на 
наш взгляд, сделать вывод о том, что такая сложная программа, как 
индустриализация страны, не была достаточно хорошо продумана 
и подготовлена. Основные вопросы индустриализации, выделенные 
нами выше, были решены сталинским руководством с серьезными 
ошибками. В отечественной историографии долгое время 
господст вовало мнение о том. что экономическая политика страны 
в середине 20-х гг. направлялась руководством в правильное русло. 
Однако фак ты свидетельствуют об обратном. Нельзя не сог ласиться 
с высказанным не гак давно мнением исследователей Г.А. Бордюгова 
и В.А. Козлова насчет того, что “стратегически верные решения об 
индустриализации содержали в себе серьезный тактический 
просчет ".15Этот вывод можно подкрепить и словами Н.И. Бухарина, 
который в 1925-1927 гг. вместе со Сталиным разрабатывал 
программу индустриализации, а в конце 20-х гг. с горечью осознал 
масштабы и последствия допущенных ошибок: “ Руководители 
партии известное количество времени не замечали положения дел в 
сельском хозяйстве, осуществляя индустриализацию за счет траты 
фондов (инвалюты - Авт.) и эмиссионного налога... Эти источники, 
на которых мы известное количество времени ехали, иссякли, и все 
увидели, что дальше так ехать нельзя. Этот момент совпадает с 
наибольшими трудностями... трудности стали объективным фактом 
и дальше мы попали в первый тур чрезвычайных мер” ."’ Отсюда 
вполне ясно видно, что ошибки 1925 г. привели к экономическому 
кризису конца 20-х гг., из которого приходилось выбираться путем 
чрезвычайных мер. т.е. насилия над крестьянством. А чрезвычайное 
положение в стране дало огромные полномочия в руки Сталину, 
который сумел таким образом установить фактически единоличную 
власть в стране. Чем обернулось сталинское единовластие в СССР 
общеизвестно.

Но ведь в середине 20-х гг. была альтернатива сталинской
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модели развития страны! “Левая оппозиция” во главе с Л.Д. 
Троцким, которую в отечественной историографии (явно под 
впечатлением сталинских оценок) безжалостно третировали, имела 
свои взгляды и планы как на индустриализацию, так и на судьбы 
страны в целом. На наш взгляд, можно говорить о том, что “левые" 
гораздо лучше, чем “сталинисты” продумали ответы на “четыре 
вопроса индустриализации'’. В ряде случаев ими были даны более 
адекватные, чем большинством членов ЦК, оценки и руководства к 
действию.

Так, например, “левые" извлекли хороший урок из кризиса 
НЭПа 1923г..сделав выводотом,что ресурсы классического НЭПа 
не дают возможности ускорять развитие и строить более-менее 
масштабные планы на будущее. Очень ценным явилось и указание 
на то, что нельзя, не имея достаточных средств, переходить 
непосредственно от восстановительного этапа к реконструктивному. 
Между ними должно находиться промежуточное звено. Один из 
главных экономистов “левых” Е.А. Преображенский выдвинул 
теорию о необходимости первоначального накопления капитала1 
(по аналогии с буржуазными государствами). В связи с ним  он 
затронул проблему взаимоотношений промышленности и сельского 
хозяйства, настаивая на том, чтобы деревня стала базовым 
источником для будущей индустриализации. Методом накопления 
стала бы “перекачка” средств по принципу “брать больше из 
большего дохода” .

Говоря о перспективах развития советской экономики и её 
ближайших задачах, сторонники Л.Д. Троцкого не раз обращали 
внимание партии на необходимость усиления плановых начал во 
всех сферах народного хозяйства, предупреждая об опасностях 
чрезвычайного развития рыночных отношений, особенно в 
деревне.18 Позже к ним в этом вопросе присоединились такие 
авторитетные руководители, как Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Так, 
Л Ь. Каменев, как председатель СТО, правильно проанализировал 
причины кризисов хлебозаготовок осенью 1925 г. и доложил об этом 
X IV  съезду ВКП (б). ‘ Левые” активно выступали за скорейшую 
индустриализацию страны, однако предупреждали о негативных 
явлениях в области сельского хозяйства и об опасности “товарного 
голода” , который мог привести к разрыву и без того непрочного 
союза города и деревни.'9 Ими был сделан вывод, что регулярные 
осенние кризисы НЭПа имеют под собой объективную основу.

Однако планы оппозиции образца 1923-1925 гг. тоже имели
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существенный изъян: настаивая на ускоренном развитии j
промышленности за счет деревни, “левые” не понимали угрозы 
разрыва “смычки" рабочего класса и крестьянства. Да и методы в J
стиле “военного коммунизма” , приказной тон в середине 20-х гг. 
были явно неприемлемы. За это теорию Преображенского, 
поданную как “эксплуатация деревни". горячо и остро критиковал 
Н.И. Бухарин. Однако в 1926-1927 гг. “левые" скорректировали свою 
программу, добавив в неё пункт о постепенной коллективизации 
сельског о хозяйства.20 Это давало возможность создать мощные, 
высокотоварные хозяйства как действительно капитальную базу 
индустриализации. Принятие такой программы одновременно с 
решением об индустриализации предвосхитило бы на два года 
решения XV  съезда партии и дало бы возможность избежать 
сталинской “ форсированной” коллективизации пожарными 
методами в конце 20-х - начале 30-х гг. со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Однако оппозиционеры по-прежнему 
высказывались за искусственное повышение цен на промышленные 
товары в качестве одного из источников получения средств, а это, 
несомненно, смазывало впечатление or их неплохо продуманной 
программы, да и с экономической токи зрения также было вряд ли 
выгодно.

Возможно, ещё одним довольно разумным подходом была і 
точка зрения наркома финансов Г.Я. Сокольникова о том, чтобы с 
индустриализацией не спешить, а сосредоточить внимание пока на 
сельском хозяйстве, повысить его товарность и бросить его 
продукцию на экспорт, накопив, таким образом, нужные средства.21 
Это дало бы возможность избежать распыления средств между 
промышленностью и сельским хозяйством, как было бы в случае 
реализации плана Троцкого-Зиновьева. Но в тогдашней конкретно
исторической обстановке мысли о замедлении развития 
промышленности для подавляющего большинства партии были 
неприемлемыми.

Так кто же был прав в спорах об индустриализации? Политика 
Сталина-Бухарина порождала кризисные явления чуть ли не каждую 
осень, вызвала серьезные потрясения 1927-1928 гг., когда под угрозу 
были поставлены все народнохозяйственные планы, привела к 
насильственным мерам, гонке коллективизации и раскулачиванию 
и в конечном итоге - к установлению сталинской диктатуры. 
Концепция Троцкого-Зиновьева была с теоретической точки зрения 
предпочтительнее, однако тоже не гарантировала спокойного,
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планомерного развития. Идея Сокольникова в чистом виде (включая 
ввоз готовых товаров из-за границы) в то время не могла 
удовлетворить партию и государство. Но несомненно ценные, 
рациональные зерна в достаточном количестве имелись в каждой 
из трех концепций. Однако правящая верхушка во главе со 
Сталиным в угоду своим корыстным интересам, сорвала 
плодотворное обсуждение проблем и поиск совместного их решения. 
С высоты сегодняшних знаний можно с уверенностью г оворить о 
беспринципности Сталина, который в угоду борьбе за единоличную 
власть (причем за абсолютную власть) монополизировал процесс 
выработки решений но жизненно важным для страны проблемам. 
Именно на нем лежит ответственность за раскол партии и за 
неуклонное отстранение её здоровых сил от руководства. Страна, 
лишившись подлинно коллективного руководства, неслыханно 
пострадала, а Сталин, пользуясь чрезвычайной ситуацией, захватил 
власть. Серьезнейшего экономического просчета могло не бьпь. 
Альтернатива кризису 1927 г., а значит и сталинизму - была! И 
несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, этот урок 
истории должен быть твердо усвоен во избежание повторения 
прошлых ошибок в будущем.

Примечания
1. Воскресенский IO .B  Переход Коммунистической партии к осуществлению 

политики индустриализации СССР.-М ., I96V; Леяьчук НС. Ал рема индустриализацию и 
его осуществаение/К 'тратщ ы  истории советского общества *, I . IW9. С 173-22Х; Боффа 
Д ж . История Советского С ою ж -\f., IW 4.-T. I.-С .224-242.129-327и ор.

2. XII съем) РКП (б): Стенографический отчет. - М., /90S.-С. 309-352.
3. XIIIконференция РК П {о,://КПСС вречолюцннх .-М ..1984-Т . З 161-162, 164
4. Кржижановский I ! І / .  Избранные прошвеОения.-М.. І957.-С.244-245.
5. X IV  съезд ВКП (б): Стенографический от чет -М  -Л., 1926 -С.27-29,958- 

960;1 Іленум ЦК НКЦ (0), апрель 1926 г. //КПСС в рентщинх. ..-М., 1984.-Т.4.-С. 9-Ю.
6. Сталин И 13. Октябрьская революция и тактика русских комлп аистов//Ста ши

II И. Сочинения. -М Л 947.-Т.6.-С’ 362-380.
7 Он же. Троцкистская оппозиция прежде, и теперь//1'ам же.- Г ID. С. 197.
8. X II конференция РКП (о): Стенографический отчет.-М.-Л . 1925.-С 83-85.
9. Там.же.
10. VII съем ВКП (б) ■ Стенографический отчет -С.36-37.
/1. Сталии П. В. Речь в СверОловском ушіверснтете//Спіи:шп И. Д Сочинении. - Г. 7. 

-С. 200.
12. Бухарин П .II Избранные произведения.-М.. 1988.-С.. 173-175.
13. Пленум ЦК ВКП (б), апрель 1926 г.//К1 ICC в резолюциях. .1.4. -С. 12-13.
14. Сталин И. В. О хозяйственном положении Советского Союза и политике 

партии//Сталин II В. Сочинения.-1.8 -С. 124-133.
15. Бордюгов Г.А., Козлов В. А. История и конъюнктура.-М.,1992-і'. 64.
16. Бухарин I I I I  Проблемы теории и практики социализма.-М.. І989.-С.276-277.

307



17. См: Преображенский И.Л. Новая экономика.-М.. 1926.
18. Ш съезд РКП (О): Стенографический отчет.-М..1924.-С. 197-202.
19. XI I '  съезд ИКП (6): Стенографический отчет.-С 263-267.
20. XI конференции ТЗКП (и): Стенографический отчет.-М.-J1., 1927.-С.566.
21. X IV съезд BKTI (б): Стенографический отчет.-С. 326-328.

А. Поспелов

ДО ПЕРЕДІСТОРІЇ КОНФЛІКТУ 
У ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ 

(Ірако-Кувейгські відносини 1960-1980-х років)

З загарбленням Держави Кувейт збройними силами Іракської 
Республіки 2 серпня 1990 року, виніте конфлікт в Перській затоці, 
який відразу ж прийняв міжнародний характер. Проте, йому 
передувало тривале протистояння між Іраком і Кувейтом, яке мало 
довге історичне коріння. Джерела вимог з іракського боку сягають 
часів утвердження і зміцнення Османської імперіі.

У 1546 р. османські війська встановили контроль над 
Месопотамією та Східною Аравією, заснувавши там Мосульский, 
Багдадський та Басрський вілаєти. Кувейт поряд з Неджом був у 
1550 р. віднесений до вілаєту Сль-Хаса. /1/ Але підпорядкування 
Кувейта турецькому султану було формальне: кувейтські шейхи 
сплачували йому тільки данину, а в зовнішних відносинах вели себе 
цілком самостійно. Тільки у 70-х роках X IX  століття Кувейт став 
казою Басрського вілаєту, Однак це не було оформлено юридично. 
Саме тому уряд Великобританії уклав з ним 23 січня 1899 р. таємну 
угоду яка надавала Англії виключні права в Кувейті, а фактично 
встановила Британський протекторат над ним. Але офіційно, 
“незалежним шейхством під британським протекторатом" Кувейт 
було оголошено тільки 3 листопада 1914р., після вступу Туреччини 
у першу світову війну.

Під час війни за таємною угодою Сайкс-Піко 1916 р. 
Багдадський та Басрський вілаєти потрапили в британську сферу 
впливу, а Мосульский - у французську. 25 квітня 1920 р. на 
конференції у Сан-Ремо англійці змогли добитися мандата на 
Мосульский вілаєт, утворивши таким чином Ірак. 23 серпня 1921 
року після коронації Фейсала аль-Хусейна Ірак став конституційною 
монархією,/2/а після заключения 10 жовтня 1922р. англо-іракського 
договору - формально незалежною державою.

В тому ж році на У  карійській конференції була здійснена перша
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спроба демаркації кордону між Іраком та Кувейтом, який у той час 
був також англійською підмандатною територією. Але займалися 
цим питанням англійці: Кувейт представляв британський політичний 
агент майор Джон Мор. а Ірак - верховний комісар Великобританії 
в цій країні Персі Кокс. Рішення конференції у 1923 р. було 
переглянуте, але не ухвалене. /З/

К  30-м рокам серед британського та іракського керівництва 
зріє розуміння необхідності відміни мандатної системи над Іраком. 
Тому 30 червня 1930 р. у Лондоні укладається англо-іракський 
договір “Про дружбу та союз", формально відмінивший мандат. Але, 
тільки 3 жовтня 1932 p., після вступу Ірака до Ліги Націй мандат 
був скасованими офиційно, а Іракське королівство стало незалежним 
де- юре. /4/

Став незалежною державою Ірак, всеж таки, залишився під 
сильним британським впливом, доказом чого був практично повний 
контроль Великобританії над економікою Ірака та створення 24 
лютого 1955 р. при безпосередній участі Великобританії військово- 
політичного блоку - "Багдадський пакт". Крім того, в період з 1956 
по 1958 роки британські політики планували створити Ірако- 
Іорданську Хашимітську федерацію з приєднанням Кувейта та 
Бахрейна до неї. /5/ Проте ці плани не були здійснені з причини 
військового заколоту в [раці 14 липня 1958 р. Вже 15 липня 1958 р. 
нове іракське керівництво оголошує вихід з “Багдадського пакту", 
що і відбувається 24 березня 1959 р.

Ці дії іракського уряду викликали негативну реакцію в 
Великобританії, керівництво якої, використовуй свої війська в 
Іорданії і Кувейті та військові кораблі в Перській затоці планували 
застосувати їх проти вже Іракської Республіки. В цей час в Кувейті 
діє опозиція британському протекторату- Демократична Ліга 
Кувейта, а керівництво цієї території проводило все більш 
самостійну політику, спираючись на угоди з Великобританією від 
1958 p., січня, квітня і травня 1960 р.

Правлячі кола Кувейта намагаючись послабити тиск опозиції 
поставили перед Англією питання про відмову від угоди 1899 р. До 
тогож X V  сесія ООН у 1960 р. ухвалила декларацію по надання 
незалежності всім колоніально-залежним країнам та територіям. 
Тому британські та кувейтські представники розпочали переговори 
про незалежність Кувейта, які закінчилися 19 червня 1961р. відміною 
угоди 1899 р. як “застарілої та несумісної з суверенітетом та 
незалежністю Кувейта". В той же час Великобританія обумовила
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право захищати інтереси незалежного Кувейта у випадку агресії 
збоку сусідьніх країн.

25 червня ! 961 р.Ірак не визнав новий статус Кувейту, а прем'єр 
міністр Іраку Абдель Керим Касем заявив про “спадкоємне право" 
на цю теріторію, яка лише була часткою Багдадського вілаєт а за 
часів Османської імперії, при цьому шейх Кувейта був лише 
представником губернатора Басри. Іноземні держави, в тому числі 
і Великобританія не визнали суверенітет Османської імперії над 
Кувейтом. У спеціальному меморандумі від 28 червня 1961р., якій 
іракський уряд надіслав у Лігу Арабських Держав, Ірак наводив 
аргументи на користь своїх домагань на Кувейт.

У відповідь уряд Кувейта звернувся за допомогою до ООН і 
Великобританії. В той же день Анг лія заявила про відсрочку 
виведення своїх військ та кораблів ВМ Ф  з порта Ель-Кувейт, а 1 
липня 1961 р. з вертолітоносця “Булварк" висадились перші 750 
англійских військових з технікою в Кувейті, у відповідь на 
'наполегливе та пильне прохання" еміра Кувейта шейха Абдали ас- 

Салима ас-Сабаха, який одночасно надіслав скаргу у Раду Безпеки 
ООН на Ірак. В свою чергу іракський уряд підкреслив що він не 
збирається силою здійснювати втілення в життя своїх прав на Кувейт. 
/6/ І липня 1961 р. почала вводити свої військанатериторію Кувейта 
і Саудівська Аравія, а інші арабські країни не підтримавши дії Ірака. 
заявили про свою готовність зробити теж саме. В жовтні на зміну 
англійським військам в Кувейт прибули контенгенти із Саудівської 
Аравії, Іорданії, Сірії, ОАР, Судана, які залишалися там до кінця 
січня 1963 р.

Тільки після баасістофго заколоту в Іраці 8 лютого 1963 р. 
ірако-кувейгський конфлікт вдалося врегулювати. За наполяганням 
Англії в жовтні 1963 р. прем'єр-міністр Іраку Ахмед Хасан Бакр 
офіційно визнав суверенітет Кувейта та відмовився від домагань на 
його територію. А в січні 1964 р. Ірак і Кувейт встановили 
дипломатичні відносини.

Таким чином, ірако-кувейгське протистояння вдалося 
загасити,але не ліквідувати.

Надалі Ірак будував свої відносини з Кувейтом в контексті 
“арабської єдності” : “ Ірак не визнає роблених кордонів, оскільки 
ми виступаємо за арабську єдність” ,- висловився у 1968 р. прем'єр- 
міністр Іраку Тахер Я  хья. /7/ На початку 70-х рр. відносини між двома 
країнами завдяки політиці Великобританії і Ірана знов 
загострилися. Після прийняття рішення про виведення британських
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військ із району Перської затоки, шахський Іран претендував на ролі 
лідера в регіоні, що суперечило інтересам Ірака.

В цій ситуації Ірак намагаючись заручитися підтримкою 
Кувейта та інших арабських країн висунув ідею створення арабської 
обороної організації, куди ввійшли б усі країни Перської затоки. 
Але ця ініціатива не була підтримана Кувейтом. Саудівською 
Аравією та іншими країнами. К  літу 1970 р. після того, як Кувейт 
досяг угоди з Іраном про демаркацію територіальних вод. відносини 
між Іраком та Кувейтом погіршилися, так як Ірак теж претендував 
на них.

Захоплення 30 листопода 1970 р. іранським десантом островів 
Абу-Муса, Великий та Малий Томб зустріло різке засудження з боку 
всіх арабських країн, утому числі і Кувейта. Ця подія підштовхнула 
Кувейт до зближення з Іраком, яке посилилось у 1971-1972 pp. 
Почалася нормалізація відносин між двома країнами, яка 
перервалась на початку 1973 p.. коли знову виникли суперечки по 
прикордоним питанням. Згодом вони переросли у збройні зіткнення 
на лінії державного кордону. /8/

20 березня 1973 р. Іракські війська зайняли кувейтський 
прикордонний пост Самта та висадилися на островах Бубіян і 
Варба. Іракське керівництво заявило, що пішло на це з мегою захисту 
свого тільки но збудованого порту Умм-Каср. а також звернулось з 
проханням до уряду Кувейта передати ці острови в аренду. У 
відповідь Кувейт припинив надання фінансової допомоги Іраку./9/ 
Ситуацію загострювало те, що в цьому районі передбачалися великі 
родовища нафти. 21 березня генеральній секретар Ліги Арабських 
Країн Махмуд Ріад зустрівся з керівниками Кувейта та Іраку, а 
Саудівська Аравія за проханням кувейтського уряду ввела на його 
територію 15 тисяч своїх військових. Військову допомогу Кувейту 
запропонували Іран та Іорданія. а Сірія і Єгипет стали посередни
ками в цьому конфлікті. 25 березня Ірак погодився на переговори с 
Кувейтом , а в квітні його війська залишили захоплені території. 20 
липня 1977 р. іракські та кувейтські війська були відведені від 
кордону. /10/ Узгодження протоколу про політичне, економічне ти 
культурне співробітництво, шо врегулювало напруження між двома 
країнами відбулось у листопаді. /11/

Не враховуючи різноманітні проблеми, відношення між Іраком 
та Кувейтом до 1989 р. були цілком сталими, що зв'язано в ірано- 
іракською війною 1980-1988 pp. Кувейт в цьому конфлікті виявляв 
Іраку всебічну підтримку, в тому числі і фінансову у розмірі 17 млрд.
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долларів. і 12/ Війна, закінчившись перемогою Ірака. зробила цю 
країну регіональною супердержавою з армією в 1 млн.чоловік, а 
також дозволила йому розв'язати ряд питань, які раніше він 
намагався вирішити за рахунок Кувейту,

Претензії іракської сторони багато в чому виходили із 
необхідності забезпечити розвиток своєї економіки, основою якої 
була нафтова промисловість. Ірак може експортувати нафту по 
трубопроводах через території Турції та Сірії до Середземного моря
і Саудівською Аравією до Червоного. Але цей шлях дорогий, так як 
треба платити за транзит наф ги зазначеним країнам та ненадійний, 
тому що кожна з них в будь-яку мить може перекрити його, як це 
наприклад зробила Сірія в квітні 1982 р. /13/ Інший шлях вивозу 
нафги безпосередньо з портів Іраку до замовника танкерами. Він 
має більше переваг над першим, але потребує розвинену сіть портів. 
М іж іншим порти необхідні для риболовецького флоту, який 
приносив Іраку до 1980 р. 3% прибутків, В ті часи Ірак мав тільки 
три порти: основний-Басра знаходиться на річці Шатт-ель-Араб в 
90 км. від узбережжя Перської затоки та мав обмежені можливості 
для прийняття танкерів; другий- Фао також мав обмежені 
можливості; третій- Умм-Каср, хоча і знаходився на узбережжі 
Перської затоки, зайнятий в основному військовими кораблями, а 
форватери до нього контролюються Кувейтом. Все це спонукало 
лідерів Ірака шукати більш доступний вихід до моря, розуміючи,що 
його берегова лінія, довжиною в 58 км., непридатна для будівлі 
нових портів.

В результаті війни з Іраном Ірак захопив територію площою 
2000 км2 /14/. Але гам треба було тримати великі контингенти військ, 
тому спираючись на значні збройні сили лідери Іраку знов 
звернулися до Кувейту. В разі його окупації Ірак отримав би,ще 120 
км., узбережжя для будівлі 1-2 портів,не рахуючи існуючих./15/ Крім 
того Ірак враховував і те, що Кувейт разом з О АЕ і Саудівською 
Аравією проводив в О П ЕК  політику, що зачіпляла інтереси інших 
країн. /16/Так починаючи з 1983 р. вони постійно перевищували 
квоти за видобуток нафти встановлених О ПЕК, що призвело до 
зниження цін на цю сировину з 18 до 13 доларів за барель. 
Ініціатором цього порушення стали ОАЕ, які самостійно установили 
собі квоту на рівні якої і вели добування. Кувейт иритендував на 
квоту 12% замість 6,8% дозволених йому, а фактично, вів добував 
на рівні ОАЕ. А на початку 1990 р. Кувейт заявив, шо діє гак для 
того, шоб не дати зрости цінам на нафту. Це було вигідно країні,
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так як стимулювало зростання попиту та розширення продажу 
нафтопродуктів, які виробляв Кувейт, маючи найбільшу сіть 
нафтопереробних заводів та автозаправних станцій серед усіх країн 
О П Е К . ІДією політикою Кувейт у співдружності з п ’ятьма 
арабськими країнами Перської затоки намагався стримати пригензії 
Ірака і Ірана на гегемонію в регіоні. І дійсно, Ірак не маючи зростання 
доходів від експорту нафти став в незмозі сплачувати свій зовнішний 
борг (80 млрд. дол.) та фінансувати проекти розвитку країни. Крім 
того головні кредитори Ірака відмовили йому в нових займах, що 
загрожувало економіці цієї країни повним крахом./17/ Тому разом 
з Саудівською Аравією Ірак скликав 11 липня 1990 р. в місті Джидда 
зустріч міністрів нафти п’яти країн Перської затоки, на якій була 
досягнута домовленнісгь не перевищувати квоту до зростання ціни 
на нафту з 13 до 18 дол. за барель. /18/

18 липня 1990 р. на засідані Ліги Арабських Держав в Тунісі 
Ірак звинуватив О АЕ і Кувейт в “спрямованій агресії” і закликав ці 
країни списати його воєнні борги. В одночас Ірак заявив, що 10 років 
Кувейт заливав світ дешевою нафтою, чим наніс Іраку шкоду па 89 
млрд. доларів. При цьому частку нафти вартістю 2,4 млрд. доларів 
Кувейт викрав з 7 іракського родовища Румейла. /19/

19 липня представник Кувейта в ООП відкинув іракські 
звинувачення заявивши, шо це “іракські бригади вторгаються в 
нафтові райони Кувейта пробурюючи там шпари” та звернувся в 
Лігу Арабських Країн з проханням вирішити проблему демаркації 
ірако-кувейтського кордону. 22 липня Ірак відмовив сплачувати борг 
Кувейту, та зажадав від нього кредитів ще на 10 млрд. доларів, іі 
передачи в аренду островів Бубіян та Варба. При цьому президент 
Іраку Садам Хусейн заявив, про своє право на це. оскільки воюючи 
з Іраном, він захищав Кувейт від режима аятоли Хомейні. Слід 
відмітити і те, що Генеральний секретар ООН Перес де Куел'яр 
підтримав вимоги Ірака.

25 липня 1990 р. в Женеві на зустічи міністрів нафти країн ОП ЕК 
кувейтський міністр Р.С. аль-Амеері заявив, що вимоги Іраку 
встановити ціну на нафту в 25 доларів не реальні, але підкреслив: 
його країна погодиться з будь-яким рішенням О П ЕК. Тільки 27 
липня було знайдено компромісне рішення про встановлення ціни 
на нафту у розмірі 21 долар за барель, а за добу до цього Ірак 
погодився на переговори з Кувейтом. Вони розпочались 31 липня в 
Джидді, але 1 серпня були перервані висунутим Іраком 
ультіматумом до Кувейту: компенсувати втрати Ірака від крадіжки
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його нафтових ресурсів, уступити острови Бубіян та Варба, виконати 
усі раніше висунуті вимоги. /20/

В той же день емір Кувейту шейх ас-Сабах прийняв усі вимоги 
Ірака, крім одної- про острови. Але рішення про вторгнення в Кувейт 
було вже прийнято.

Ірако-кувейтські відносини з часу оформлення Кувейта як 
незалежної держави фактично являли собою локальне міждержавне 
протистояння за виключенням періоду ірано-іракської війни. Воно 
базувалося на територіальних та економічних притензіях, що мали 
історичні та стратегічні коріння. Завдяки серйозним протиріччям 
позицій Ірака та Кувейта, в ті роки воно навряд чи могло бути 
вирішено мирним шляхом.
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М.С. Покась

ЭВО Л Ю Ц И Я  О Ц ЕН О К  У К РА И Н С К О ГО  ЯД ЕРНО Г О
ВОПРО СА П РЕД СТАВИ ТЕЛ ЯМ И  А М ЕРИ КА Н С КО Й  

И С Т О РИ ГРА Ф И И  В 1991 г

В результате дезинтеграции СССР в 1991 году и образования 
независимой Украины, возникла весьма серьезная проблема «- 
наличие на украинской территории ядерного оружия.

В данной етатье автор попытается рассмотреть некоторые 
аспекты украинского ядерного вопроса, рассматривавшиеся 
представителями американской историографии осенью-зимой 1991 
года: от момента фактического распада Советского Союза до 
официального признания Соединенными Штатами Америки 
независимости Украины.

После фактического распада СССР одной из первых возникает 
проблема контроля над ядерным оружием. В сентябре 1991 года 
появились предположения о возможности коллективного контроля 
над “ядерной кнопкой” со стороны республик, на территории 
которых ядерное оружие находилось.1

Первая реакция американских авторов на такое предложение 
была резко отрицательной. В октябре 1991 года бывший министр 
обороны Каспар Уайнбергер назвал вариант сохранения 
коллективного контроля над ядерным оружием бывшего СССР со 
стороны России, Украины, Белоруссии и Казахстана совершенно 
неприемлемым как для интересов С Ш А , так и для системы 
европейской безопасности. Наилучшим вариантом он назвал 
передачу ядерного оружия непосредственно под контроль 
республик, на чьих территориях оно находится.2 Данное заявление, 
судя по всему, было вызвано опасениями того, что коллективный 
контроль над ядерным оружием, наряду с некоторыми другими 
факторами, остановит либо замедлит распад Советского Союза.

Вопрос о контроле над ядерным оружием обратил внимание 
представителей американской науки на положение в республиках 
бывшего СССР. Так, Гэри Милхолин и Джерард Уайт, руководители 
“Висконсинского проекта по ядерному оружию", заявляли, что для 
Вашингтона идеальным решением ядерного вопроса республиками 
было бы перемещение их ядерного оружия в Россию. Вместе с тем. 
сами авторы оценивали степень вероятности такого решения как 
незначительную, тем самым, прогнозируя увеличение членов
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ядерного клуба.’ Об этом же писали бывший министр обороны СШ А 
Роберт Макнамара и сотрудники Массачусетского технологи
ческого института Карл Кейсен и Доналд Ратдженс, отмечая, что 
хотя в обозримом будущем нет дост аточных причин для применения 
ядерного ору жия, вряд ли можно ожидать, что кто-либо из “ядерного 
клуба" от него откажется.4

Другим аспектом рассмотрения проблемы стал вопрос о статусе 
Украины - в ноябре-декабре 1991 года в американской прессе 
появился ряд статей, рассматривающих в той или иной степени 
возможное отношение Украины к ядерному оружию на своей 
территории. Так, видный американский исследователь, директор 
Центра советских и восточноевропейских исследований 
университета штата Пенсильвания (Юниверсити Парк) Вернон 
Аспа гурян указывал, что многие республики бывшего СССР, в 
частности Украина, будут видеть в ядерном оружии полезные 
рычаги, как минимум для переговоров, а также как “экзотические 
символы” независимости и власти в международном сообществе. С 
его точки зрения, украинские официальные лица осознавали ту 
озабоченность, которую окружающий мир испытывал в отношении 
ядерного оружия, находящегося на их территории. Аспатурян 
называл политику Украины неоднозначной и противоречивой, 
указывая, что это вызвано столкновением различных взглядов среди 
украинской элиты и отсутствием консенсуса внутри нее. Автор 
предлагал а мериканскому руководству решить вопрос с украинским 
ядерным оружием как можно скорее, высказывая опасение, что чем 
дальше, тем сложнее будет решить эту проблему.5

Гораздо более дружественную позицию относительно Украины 
занимал заместитель директора Гарримановского института 
Александр Мотыль. Он считал, что Украина действительно 
стремится сохранить ядерное оружие на своей территории, отмечая, 
что такое стремление весьма рационально, так как ядерное оружие 
для Киева может служить и возможным инструментом сдерживания, 
и козырем для переговоров, предназначенным для сохранения 
суверинитета и безопасности границ. Он указывал, что Украина 
оказалась в своеобразном положении, столкнувшись с 
“угрожающей Россией” и “несимпатизирующим Западом”6.

В целом, заинтересованность представителей американской 
науки в вопросе ядерного разоружения Украины выразили авторы 
' длинного меморандума” , подготовленног о специалистами “Фонда 
наследия". Они полагали, что ядерная угроза для СШ А в связи с
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распадом СССР приобрела новое содержание. Эго, во-первых 
переход от угрозы преднамеренногоо ядерного нападения со стороны 
СССР к угрозе несанкционированного или случайною нападения 
со стороны одного из государств СНГ. Во-вторых, для СШ А 
сохраняется опасность возможной модернизации ядерных арсеналов 
бывшего СССР. В-третьих, крайне серьезной угрозой являлась 
опасность распространения оружия массового поражения, как путем 
непосредственной передачи ядерного оружия в "третьи руки'1, так 
и вследствие “утечки мозгов” , то есть участия специалистов- 
ядерщиков из бывшего СССР в создании собственного ядерного 
оружия в государствах с тоталитарными режимами7. Им вторил 
сенатор от штата Джорджия, председатель сенатскою комитета по 
вооружениям Сэм Нанн: “ Мы находимся на пороге либо 
величайшего сокращения ядерного оружия в мировой истории, либо 
величайшего распространения ядерного оружия, ядерных 
материалов и технологий, используемых для создания этого 
оружия” .8

Американские исследователи предлагали и определенные 
рецепты для снижения уровня опасности для СШ А. Это прежде 
всего, дополнительное развертывание противоракетных 
вооружений, а также предоставление государствам-преемникам 
С С С Р технической помощи, сотрудничество спецслужб и 
привлечение специалистов-ядерщиков к американским научным 
программам.

Третьим аспектом рассматриваемой проблемы можно назвать 
дипломатическое признание Украины со стороны СШ А, которое 
отнюдь не было автоматическим, значительную роль в этом сыграл 
ядерный фактор. Многочисленные опасения американских 
экспертов привели к возникновению дискуссии относительно 
признания Украины - должно ли это признание быть чем-либо 
обусловлено.

Ряд специалистов полагали, что таким условием должно быть 
предварительное обещание со стороны украинского руководства о 
ратификации украинским парламентом Договора о 
нераспространении ядерного оружия.9 В качестве наиболее 
активного сторонника такой точки зрения можно назвать одного 
ггз ведущих американских специалистов в области контроля над 
ядерными вооружениями, директора Центра русских и европейских 
исследований Монтерейского института международных 
исследований, профессора Уильяма Поттера.10 Именно по
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рекомендации Поттера н его сторонников Государственный 
департамент СШ А рекомендовал отложить признание Украины до 
тог о момента, пока она не присоединится к Договору о нераспро
странении ядерного оружия."

Существовала также группа исследователей, придержива
ющиеся иной точки зрения. Так, исследователь из “Херитидж 
фаундейшн” Брендон Спринг считал, что даже те республики, 
которые не пожелали отказаться от находящегося на их территории 
ядерного оружия, должны быть признаны CLII А .12 С ним соглашался 
Александр Мо тыль, который также высказал несогласие с теми, кто 
рассчитывал на затягивание признания новых государств как 
средство заставить их действовать в интересах Запада.”

В конечном итоге среди политических кругов СШ А возобладал 
здравый смысл - 25 декабря 1991 года произошло официальное 
признание Украины Соединенными Штатами Америки без каких- 
либо предварительных условий, а 23 января 1992 года установлены 
формальные дипломатические отношения.

В целом, период 1991 года для американской историографии 
ядерного разоружения Украины можно охарактеризовать как 
установочный. В это время американскими исследователями была 
осознана важность и сложность, украинского ядерного вопроса, 
проблемы совершенно новой и непривычной. Значительное влияние 
на их оценки оказывала определенная растерянность в научных и 
политических кругах, связанная с неожиданным для Запада 
распадом СССР и неготовностью СШ А реагировать на это.

Обсуждение украинского ядерного вопроса в американской 
историографии в 1991 году проходило в условиях все еще не 
выработанного внешнеполитического курса С Ш А  относительно 
Украины. Глобальные геополитические перемены, произошедшие 
в мире вследствие распада СССР, застали как внешнеполитическое 
ведомство С Ш А , так и подавляющее число представителей 
американской науки, врасплох.

Вопрос американо-украинских отношений в 1991 году не 
рассматривался специально, а лишь в контексте американо
российских отношений. Политика С Щ А  на постсоветском 
пространстве была направлена в основном на Россию, а Украина 
представлялась лишь в качест ве дополнительного фактора давления 
на Россию.
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А. Е. Лапшин

РОЗПАД Ю ГО С Л А В ІЇ: М ІЖ Н А РО Д Н И Й  АСПЕКТІ

Аналіз позицій західних Держав відносно до розпаду 
югославської федерації дозволяє виділити в їхньому розвитку два 
етапи.

Перший етап, який охоплює 1990-91 pp., характеризується 
майже повною підтримкою ідеї збереження єдиної Югославії в тому 
чи іншому прийнятному для світової спільноти вигляді.

“Співтовариство та його держави-члени впевнені, що процес 
руху югославського суспільства у напрямку демократичних реформ, 
прийнятних для всієї Югославії, повинен грунтуватися на 
політичному діалозі між усіма зацікавленими сторонами. З точки зору 
12-ти, об'єднана та демократична Югославія має найбільший шанс 
гармонічно інтегрувати у нову Європу” 1- говорилось у Декларації 
Є. С. щодо Югославії від 26 березня 1991 р.

В даИий період ще були акту альні старі комбінації міжнародної 
політики і, отже, існування єдиної югославської держави 
перешкоджало надмірному посиленню німецького та радянського 
впливу в Європі. Щоб адекватно оцінити подальшу еволюцію 
поглядів західних держав на югославську проблему, необхідно 
зробити хоча б короткий історичний екскурс.

Справа в тому, шо заснована у 1918 р. при активній підтримці 
Франції та Великобританії Югославія багато в чому задумувалась 
як своєрідний бар’єр - на шляху подальшого розповсюдження 
германської експансії на Схід. Це було досягнуто за допомогою 
об’єднання в єдину державу декількох слов’янських етносів різної 
геополітичної та культурної орієнтації.

Тобто хорватів та словенців, інтегрованих у католицьку 
Центральну Європу, і православних сербів, які використовувались 
Парижем та Лондоном як противага Германії та її сателітам на 
Балканах. Таким чином, входження в Югославію хорватів та 
словенців, незважаючи на певні економічні вигоди, були 
антиприродними з точки зору їхніх політичних інтересів. В 
двозначному становищі опинились і серби, які стали заручниками 
ан гигерманської стратегії Заходу і залишились етнічно роз’єднаною 
в начебто створеній на їхню користь державі.

Дана концепція підтверджується негативним відношенням 
хорватів і словенців до югославської державності та найбільш
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яскраво виявляється у періоди ослаблення центральної влади (союз 
хорватів з Третім Рейхом, сепаратистські тенденції в республіках 
після смерті Tiro та, нарешті, прогерманська орієнтація Загреба і 
Любляни вже безпосередньо в роки громадянської війни 1991 -95pp.).

Незважаючи на те, що II СВ наглядно продемонструвала 
слабкість цього етнічного союзу, Югославія продовжувала зберігати 
для Західа своє “санітарне” значення і в післявоєнний період.

Але тепер до традиційної ролі стримування Германії в Європі 
додався ще й радянський фактор, який в умовах боротьби з 
комунізмом став важливішим ніж німецький.

Як підкреслюється в роботі американського політолога Майкла 
Мандельбаума “The Dawn of Peace in Europe": “ Під час “холодної 
війни’’ Захід і особливо С Ш А  надавали економічну та військову 
підтримку уряду у Белграді, який, хоча і був комуністичним, але мав 
антирадянський характер. Метою Заходу було не допустити 
входження Югославії у сферу радянського впливу, з-під якого Йосип 
Броз Тіто вийшов в кінці 40 pp.” 3

Таким чином, навіть перший погляд на історію Югославії 
дозволяє зробити висновки того, що в міжнародній ПОЛІТИЦІ 
існування цієї держави в різні часи і з різною метою 
використовувалась Заходом, як фактор, який стримує германську 
та радянську експансію в Європі.

Завершення “холодної війни” , самоліквідація Варшавського 
договору, об’єднання Германії та, нарешті, зникнення зі світової 
арени однієї з двох супердержав - привели до цілком нового 
розподілу сил на планеті. У цих умовах дуже характерним виглядає 
хронологічний збіг Брюсельської конференції, на якій Є. С. була 
прийнята Декларація про критерії визнання нових держав у Східній 
Європі та СРСР та Біловезьких угод, підписаних за два тижні до 
зустрічі лідерів спільноти, а саме з грудня 1991 р. починається другий 
етап у відношенні західних держав до югославської проблеми, який 
характеризується зміною колишніх позицій.

На тій же Брюсельській конференції була затверджена 
спеціальна Декларація по Югославії і Європейська спільнота та 
держави, які в неї входять, вирішили визнати незалежність тих 
югославських республік, які виконують наведені нижче умови. 
Виконання цього рішення почнеться 15 січня 1992 р.

Югославські республіки до 23 грудня 1991 р. повинні заявити 
слідуюче:

- що вони мають бажання бути визнаними як незалежні
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держави;
- підтвердити визнання зобов’язань, які записані у документі 

про критерії визнання нових держав ” \
Відповідно до цих рішень вже на початку 1992р. прийшов цілий 

ряд визнань Хорватії та Словенії, а потім і інших республік, як 
незалежних суб’єктів міжнародних відносин. Ініціатором цього 
процесу стала Германія. Пізніше від усіх інших держав С. С. зробила 
свою заяву Росія. Позицію С Ш А  в цей період можно умовно 
охарактеризувати як нейтральну.

Тут слід зупинитися і виділити основні проблеми, які визначили, 
на наш погляд, ситуацію в Європі після закінчення “холодної війни".

1) Розпад Радянського Союзу та поява на Європейській карті 
нових незалежних держав.

2) Внутрішні протиріччя Є. С., зв'язані з введенням єдиної 
валюти та політичної інтеграції.

3) Розбіжність між прагненням до інтеграції в Є. С. 
східноєвропейських держав з їх загальним економічним рівнем.

4) Об’єднання Германії, яка, незважаючи на внутрішні 
трудноті, вже більш впевнено претендує на роль економічного 
лідера континенту.

5) Різке зростання націоналізму, яке викликало потоки біженців 
на Захід та створило усі передумови для початку етнічного контро лю 
в Європі.

Мабуть, найбільш серйозною із перерахованих проблем й на 
сьогоднішній день є інтеграція в Є. С. західноєвропейських держав. 
Справа в тому, шо процес розширення спільноти на Схід має чимало 
нег ативних моментів, які руйнують створені в Європі форми зв’язків 
та асоціацій. На думку американського аналітика Джефрі Іоффе 
“ ...зіткнулися дві протилежні сили: логіка економіки і взаємо
залежності, направлені на об’єднання і логіка етнічна та національна, 
яка направлена на сепаратизм"4.

Тим паче, співвідношення між негативними та позитивними 
сторонами інтеграції, у всякому разі для західноєвропейських 
держав, і в першу чергу для Германії, безумовно на користь 
останньої.

Традиційно активний у Східній Європі німецький капітал 
(чверть всього торговельного обігу до II СВ) після розпаду СРСР 
знову стає найбільшим економічним партнером для Угорщини. 
Польщі, Чехословаччини та, звичайно, для Хорватії і Словенії. 
Потрапивши в орбіту германського впливу, ці незалежні за
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суверенітетом держави неминуче повинні були стати об'єктом 
експансії набагато сильнішої німецької економіки. Саме 
геополітичними інтересами, помноженими на економічну вигоду, 
пояснюється дипломатична активність, проявлена Бонном при 
визнанні незалежності колишніх югославських республік.

Різке зміцнення Германії у посткомуністичній Європі і, зокрема, 
па Балканах не могло не викликати занепокоєння з боку інших 
західних держав і в першу чергу CLU А, Франції та Великобританії. 
Каверзним способом це підтверджується тим тиском, який чиниться 
на початку кризи на хорватів, так рішуче підтриманих Бонном.

Франсуа Міттеран офіційно заявив, що Франція ніколи не 
і;) буде своїх союзних відносин з арабами, а комісія СІП А по нагляду 
за дотримуванням виконання хельсинських угод направили 
президенту Хорватії спеціальні послання.

“Американська комісія по дотриманню Хельсинських угод 
глибоко занепокоєна звістками про серйозні порушення прав 
людини силами відповідальними перед хорватським урядом та 
окремими екстремістами у Хорватії. В доповнення до порушень, 
зв'язаних з військовими діями, комітет по контролю за дотриманням 
хельсинських угод документально закріпив також наявність 
обмеженої у свободі висловлювань преси та втручання у незалежний 
процес слравочинства. Нарешті, ми серйозно стурбовані 
дискримінацією сербів, які не брали участь в озброєному конфлікті 
у Хорватії...”*.

Вплив на хорватську сторону був одночасно і протидією 
зміцненню Германії в Європі, яке завдавало шкоди як Франції, так і 
С Ш А . Але, якщо в першому випадку, мова йшла суто про 
внутрішньоконтинентальні протиріччя, то для С ІН А  могутність 
Бонна, шо зростає, була загрозою втратити ключову роль у системі 
європейської безпеки. В той же час підтримка сербів, як противага 
хорватів була також не вигідна ні Вашингтону, ні Є. С.

Із зникненням єдиної Югославії і старої системи міжнародних 
відносин, серби втратили свою попередню роль у європейських 
політичних комбінаціях, а їхній явний уклін в сторону націоналізму 
при збереженні прихильності до соціалізму ніяк не вписується в 
умови нового світового порядку. Крім того, давала взнаки 
загальноцивілізаційна солідарність з хорватами, які стоять набагато 
ближче до Заходу, ніж схильні до союзу з Росією православні серби. 
В результаті цих причин, а також посилення антизахідних тенденцій 
в самій Сербії, з розвитком конфлікту світова спільнота все більше
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стає на сторону Заходу, невтомно свідчить про сінно нримимііі и. 
до демократії Загреба. В результаті інформаційної ніймн, рип opiivim 
в європейській та американській пресі між мніншміми 
югославськими республіками, закінчилась безумовно исремиї ши 
хорватів.

На думку теоретика сербського націоналізму Д. Калаіча, один to 
з головних причин невдач Белграда на Заході була надмірна 
германофобія керівництва колишнього федерального центру'. I In 
наш пог ляд, це зауваження дуже вірне та важливе, оскільки ика іу< 
на серйозну помилку в міжнародній політиці сербів. Замість того, 
щоб жорстоко поставити перед Бонном питання про право на 
самовизнання сербської меншини в Хорватії, Белград почав 
абсолютно безперспективну антигерманську компанію в Європі.

Безперспективну, тому що жодна із західних держав, які беруть 
у часть у трансатлантичному альянсі не були зацікавлені у “Великій 
Сербії” поза контекстом об’єднання Югославії. Поява такої держави, 
враховуючи її культурну та ідеологічну орієнтацію, означало 
можливий Союз з Росією, яка, незважаючи на зміни, залишається 
єдиною силою в перспективі здатною протистояти атлантизму в 
Європі. Інтегровані ж у сферу впливу Бонна хорвати, викликали 
менше турботи, тому що включена у благ НАТО  Германія, 
незважаючи на появу на початку 90-х pp. певних геополітичних та 
економічних протиріч, продовжує залишатися під надійним 
контролем інших західних держав.

До середини 1992 р. СШ А і лідери Є. С. остаточно визначають 
для себе головних винуваї. ців конфлікту в особі сербів. Прямим тому 
підтвердженням є червнева заява групи Семи: “Хоча всі сторони 
несуть відповідальність за ситуацію, що склалася, на сербському 
керівництві та югославській армії, яка знаходиться під його 
контролем, лежить найбільша частина цієї відповідальності. 
Вимагаємо від сербського керівництва в повному обсязі забезпечити 
права меншин, втриматися від репресій у Косові та приступити до 
серйозних переговорів з представниками Косова для розробки 
статуса автономії відповідно до проекту конференції, розробленої в 
рамках конференції Є. С. по Югославії’’8.

Отже, підведемо підсумок нашому аналізу.
В політології та геополітиці існує теорія, згідно якій реальною 

політичною та економічною автономією можуть володіти тільки так 
звані “великі простори’’, тобто держави або блоки держав, здатних 
в результаті своєї військової або фінансової могутності проводити
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самостійний курс на міжнародній арені. Об'єктивний погляд на 
історію Європи дозволяє зробити висновок про те, що її східна 
частина такою незалежністю або не володіє зовсім, або отримувала 
її тільки на незначні періоди. В інший же час цей регіон є складовою 
частиною великих імперій або були жорстоко інтегровані у 
військово-політичні блоки під керівництвом більш могутніх держав. 
В результаті багаторазових перерозподілів кордонів, які 
проводились після двох світових війн, Західна Європа декілька разів 
на протязі X X  с. переходила із однієї сфери впливу в другу. При 
цьому традиційні геополітичні зв’язки переривались, а замість них 
виникали нові. та. на жаль, більшою частиною не зовсім вдалі, 
оскільки засновувались в інтересах держав, що перемогли, а не самих 
східноєвропейських народів. Історія Югославії, мабуть, 
найяскравіший тому приклад.

Розпад комуністичного блоку та СРСР призвів ще до одного 
перерозподілу Є'вропи, а разом з тим і до розвалу найбільш 
вразливих державних утворень.

Якщо в Чехословаччині цей процес пройшов без будь-яких 
ексцесів, то для Югославії він обернувся справжньою трагедією. 
Розпад союзу навколо Белграда було викликано давніми та 
об'єктивними причинами, але об’явлені головними винуватцями 
озброєного протистояння серби, були не меншими жертвами 
післявоєнних політичних комбінацій в Європі, ніж хорвати або 
словенці. Більше того, якщо останні знайшли підтримку у свого 
традиційного заступника Германії, то потерпіла сторона, яка 
втратила своє попереднє “санітарне” значення і потрапила у 
справжній геополітичний вакуум.

Провідні західні держави, стурбовані власними стратегічними 
інтересами, віддали перевагу цивілізаційно більш близьким їм 
хорватам, а справжній реальний союзник для сербів Росія, сама 
знаходиться у стані жорстокої політичної та економічної кризи, була 
нездатна адекватно реагувати на ситуацію на Балканах.

Таким чином, конфлікт в колишній Югославії не можна 
розглядати як наслідок виключно внутрішніх причин. При всій їхній 
важпивості необхідно враховувати і його безпосередній зв’язок з 
системою міжнародних відносин історично зв'язаного коренями ще 
до подій І СВ.
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О.П. Дудник

РЕГИ О Н А Л ЬН А Я  П О Л И ТИ КА  Т У РЦ И И  НА 
С О ВРЕМ ЕН Н О М  ЭТА П Е

Модернизация экономики, осуществленная в течение 
‘десятилетия реформ” , позволило Турции к началу 90-х годов 
заметно повысить уровень своего международного общения, 
расширить его диапазон. Она входит ныне в круг государств, 
проявляющих внешнеполитическую активное гь межрегионального 
плана, тех, ког о охотно принимают сег одня в число своих партнеров 
как на Западе, так и на Востоке.1

Однако ранее, в середине 80-х годов, у Терцин обнаружились 
трудности в осуществлении планов вступления в Европейское 
сообщество. Проблема курдов служила главным препятствием на 
этом пути. Но были и другие, например, недостаточный по 
западноевропейским меркам демократии режима. В то же время, 
принадлежность Турции к Азии, к мусульманскому и тюркскому 
мирам не могла не учитываться и не использоваться турецкой 
дипломатией. А на сотрудничество с Ираном и Пакистаном 
положительно смотрели и в Вашингтоне, и в европейских столицах,-

В результате в 1985 г. была создана “ Организация 
экономического сотрудничества” (ОЭС), членами кототрой стали 
Турция, Иран и Пакистан. Организация была свободной от 
воздействия глобалистских блоковых структур. Объединительным 
моментом стала территориальная близость, общность религий и 
культурно-исторических традиций.5

Турция, являющаяся стержнем азиатских региональных блоков, 
проводит свою политику в русле американских интересов. В этих
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условиях вряд ли можно ожидать, что Ирану удастся добиться 
преимуществ как в политической, так и в экономической сферах, 
т.к. Турция с помощью западных партеров способна опередить Иран 
в борьбе за влияние в рассматриваемом регионе.

Новая геополитическая ситуация вдоль южных границ 
бывшего СССР, сложившаяся в результате его распада и распада 
социалистической системы, обусловило комплекс проблем, 
определяющих перспективы интеграции Центрально-азиатского 
региона с другими суб- и макрорегиональными сообществами.

Для последнего десятилетия X X  в. характерно углубление 
интеграционных процессов как в общемировом масштабе, так и на 
Азиатском континенте. Новой характеристикой интеграционных 
процессов в Азии в конце X X  в. стало перенесение акцента в 
деятельности большинства региональных организаций с 
противостояния возможной внешней угрозе на взаимодействие в 
сфере экономики и культуры.

Главным фактором, порождающим конфликты в современном 
мире, является борьба за передел экономики. Турция - 
индустриально-аграрная страна, которая все больше будет зависеть 
от мирового рынка.'1 Поэтому она стремится существенно расширить 
свои возможности за счет новообразовавшихся пяти государств 
бывшего СССР. Создание С Н Г  в декабре 1991 года сопровождалось 
в свою очередь тяготением новообразовавшихся государств с 
коренным мусульманским населением к их соседям с юга. Уже в 
феврале 1992 года в Тегеране в ОЭС, ранее включавшую всего три 
государства, были приняты сразу пять новых членов, а Казахстан 
получил статус наблюдателя.6

Как ожидалось, геополитическое положение центрально- 
азиатского региона, политические, экономические, этно- 
национальные и религиозные факторы предопределили участие в 
новой “большой игре” вокруг Центральной Азии в первую очередь 
Турции, Ирана и Пакистана.7

Наиболее перспективным направлением развития для 
Центральной Азии является европейско-евразийская ориентация. 
Особое место в этом варианте отводится Турции. Как член НАТО и 
кандидат с многолетним стажем на прием в члены Европейского 
союза, она может рассматриваться в качестве еще одного 
географически более южного моста между Европой и Центральной 
Азией. Общность происхождения и схожесть языка турок и тюркских 
народов Центрально-азиатского региона служат определенным
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подспорьем для выполнения ею этой функции. В то же врем/ 
культурно-историческое и этнорассовая близость с Ближним 
Востоком и Центральной Азией заставляют Турцию оглядыва гься 
на Восток, между тем как недавний исторический опыт, 
географическое положение и экономическая целесообразность 
связывают ее с Западом. Известная раздвоенность турецкого 
общества - факт, закрепленный в мировом общественном сознании. 
В обозримой перспективе это обстоятельство не должно, по мнению 
наблюдателей, привести к смене проевропейского, западнического 
курса турецкого государства, направленного на дальнейшую 
модернизацию под флагом вестернизации, на союз и партнерские 
отношения с СШ А и Западной Европой. Осложнить продолжение 
модернизации по западному образцу способны некоторые 
малоподконтрольные турецким властям обстоятельства.

Это - нерешенность и принципиально трудная решаемость 
курдской проблемы.8 Военные действия против курдов, которые 
ведет турецкая армия, периодами достигающие значительной 
остроты, отравляют отношения официальной Анкары с западным 
сообществом, ставя под сомнение приверженность Турции 
принципам демократии и “ заботы о правах человека” . 
Нерешенность курдской проблемы служит для Запада серьезным 
основанием, как это было, в частности, в 1994,1995 г.г., откладывать 
принятие Турции в европейские структуры. Действия турецких 
властей в Курдистане стали причиной широких протестов в 
парламентах многих европейских государств, которые, поддерживая 
территориальную целостность Турции, настаивают на мирном 
решении курдского вопроса.9 Острая ситуация в Курдистане 
осложняет проведение СШ А региональной политики “двойного 
сдерживания” , направленной на ограничение внешнеполи тических 
возможностей Ирака и Ирана, ибо с одной стороны, затрудняет 
поддержку “курдской автономии” на севере Ирака, а с другой - 
усиливает заинтересованность Турции в добрососедских 
отношениях с Ираном. Не случайно в западной печати время от 
времени появляются достаточно резкие высказывания в адрес 
Анкары, а вопрос о приеме Турции в ЕЭС  откладывается.

Что касается центрально-азиатского направления, то Турция 
стоит перед дилеммой - идти ли на Восток самостоятельно или в 
качестве авангарда, союзника Запада и Европы. Последний выбор 
является актуальным, ныне претворяемым, первый-потенциальным. 
осуществимым в перспективе лишь при значительных подвижках в
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тлобальной и региональной международной обстановке. 
Самостоятельность при этом будет означать прежде всего 
независимость or запада при партнерстве с соседями по Азии и 
братьями" по вере. Перспективы сотрудничества с исламским 

миром зависят в немалой степени от идейно-политических 
процессов, определяющих его будущее, то есть от того какую 
направленность примет эволюция политического ислама или 
исламизма. Для Турции, а так же Ирана и Пакистана сотрудничество 
с новообразованными государствами означает возможность 
решения проблемы получения сырья, места для ' грязных 
технолог ий” и. Даже для Турции дешевой рабочей силы. Конфликт 
в Центральной Азии неизбежен. У всех государст в разные интересы, 
Турция же заинтересована в сферах приложения свободного 
капитала в свободной (пока) от конкурентов зоне и получении 
сырья.1,1

Можно считать, что Гурция возрождает пантюркизм. На самом 
деле распространение идей пантюркизма было запрещено еше 
Ататюрком. Сейчас ситуация изменилась, и многие тюркские 
народы, в том числе в Центральной Азии, а так же и потомки тех, 
кто в свое время был на Балканской земле в составе Османской 
империи, обращаются к Турции как к старшему брату за помощь. 
Анкара пока открещивается от всех попыток признать идею 
турецкого единства, опасаясь, что это может повредить ее 
авторитету на международной арене. Турция предлагает себя в 
качестве евразийского варианта западной демократии и рыночной 
экономики. Еще будучи премьер-министром, С. Демирель, 
нынешний президент Турецкой республики, совершая поездку по 
тюркским республикам СНГ, давал понять своим собеседникам, что 
предпочтительнее следовать в фарватере страны-члена НАТО, чем 
попасть под влияние исламских фундаменталистов Ирана

С Ш А  всячески поддерживают Турцию в ее стремлении 
наладить сотрудничество со странами Центральной Азии. Крушение 
коммунизма в СССР и странах Восточной Европы привело к тому, 
что понятие “враг ” перестало ассоциироваться с Москвой и Россией. 
Вакантное место в психологии обывателя занял ислам. Запад 
озабочен возможностью включения мусульманских республик 
бывшего СССР в зону влияния Ирана и, следовательно, усиления 
радикального ислама.

Прослеживается стремление со стороны Турции к укреплению 
связей с недавно обретшими независимость государствами, попытки
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заполнить ваккум. образовавшийся в результате естественно! о 
ослабления позиций России, а так же стремление потесни п. ее 
позиции в центрально-азиатском регионе еще больше. Особое 
значение для Турции будет иметь включение новых государе I» и 
Ближневосточный регион, так как с ее точки зрения расширение 
Ближнего востока приведет к ослаблению роли арабских стран » 
регионе и, соответственно, создаст возможности для роста 
тюркского влияния. Следовательно для Турции важно заранее 
обрести союзников в изменившемся геополитическом 
пространстве.11 В свою очередь этнокультурная близость, общность 
религии, наконец, сугубо прагматические интересы в конечном счете 
естественным образом обусловили то обстоятельство, что выбор 
приемлемого образца сосредотачивался для бывших “советских 
мусульман" на мире ислама, и, в первую очередь, на Турции. 
Привлекательность турецкой модели в их глазах обуславливается 
во-первых, кажущимся сравнительно быстрым прогрессом Турции 
в области экономического развития; во-вторых, светским 
характером власти: в-третьих, ее авторитарностью: в-четвертых, 
включенносьтю турок в европейскую экономическую систему.12

Разумеется формирование новых внешнеполитических 
подходов Турции идет не без трудностей. Они вполне естественны 
для государства, которое стремится занять в международном 
сообществе достойное место, отвечающее его теперешнему 
экономическому потенциалу и обновленному взгляду на мир. Вместе 
с тем нельзя не сказать об одной и может быть главной проблеме - 
соблазне встать на внешне легкий путь определения своих 
приоритетов, симпатий и антипатий в международных делах по 
признаку религиозной и этнической близости. К  этому 
подталкивают те силы, которые пытаются реализовать в турецком 
обществе ностальгию по империи, навязать стране роль 
политического лидера всех туркоязычных народов - “тюркского 
мира” , как решающего, по их представлениям фактора мировой 
политики в грядущем столетии.

Следование такого рода амбициям могло бы оказаться 
экономически непосильным для Турции, а политически - весьма 
опасным для многих государств, поскольку оно было бы чревато 
созданием нового рубежа конфронтации - этно-религиозного, куда 
более опасного, чем идеологический. Уже сег одня международному 
сообществу бывает трудно объяснить, какими критериями 
руководствовалась Анкара, неизменно оказывая поддержку в
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боснийском конфликте единоверцам - мусульманам, а в карабахском
- этнически близким айзербайджанцам.13 Решение чеченского 
кризиса военными методами также вызвало негативную реакцию в 
Турции, так как действие России воспринимались как агрессивная 
акция. В результате Турция оказала Дудаеву военную и финансовую 
помощь.

Итак, в Турции не имеет место пересмотр сформировавшихся 
в ее внешней политики шкалы ценностей и приоритетов. Однако 
Турция просто не может не реагировать на принципиальные 
изменения в соседних с нею районах бывшего СССР. Результат этой 
реакции - обозначение новых направлений ее внешнеполитической 
активности, экономической и культурной экспансии.14

К восприятию новой международной ситуации, сложившееся 
в Европе и мире на рубеже 80 - 90-х годов, Турция оказалась вполне 
подготовленной, благодаря своевременно проведенным в стране 
экономическим и политическим реформам.

Новый характер участия в Турции в системе международных 
экономических отношений и ее внешнеполитические подходы как 
регионального государства отчетливо проявились в крупной 
инициативе по налаживанию многостороннего сотрудничества в 
бассейне Черного моря, выдвинутой ею в 1990 году. Эта идея в 
течении короткого времени трансформировалось в конкретную 
политическую инициативу, поддержанную всеми причерно
морскими и тяготеющими к бассейну Черного моря государствами. 
В июне 1992 года г лавы государств и правительств Азейбарджана, 
Албании. Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, 
Румынии, Турции и Украины подписали в Стамбуле Декларацию о 
черноморском экономическом сотрудничестве (ЧЭС ).15 Цель ЧЭС 
координация, разработка и реализация региональных проектов, 
таких, например, как создание транспортного кольца вокруг 
Черного моря с выходом на трансъевропейские магистрали.16

Участники ЧЭС  намерены содействовать расширению 
взаимной торговли и инвестиционной деятельности стран 
черноморского региона. Они рассчитывают обеспечить таким 
образом экономический рост и благосостояние в этом 
географическом ареале, обладающим немалыми сырьевыми и 
иными ресурсами, развитой инфраструктурой и представляющем в 
совокупности огромных, примерно 300-милиоиный рынок.’7

Перспективы этой организации очень большие. Но для их 
реализации необходима напряженная работа всех одиннадцати
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государств, которые входят в ЧЭС. Однако, следует отметать, что 
между участниками этой организации и Турцией на сегодняшний 
день существуют серьезные политические разногласия.

С середины 80-х годов заметно ухудшились отношения между 
Турцией и Болгарией. Дело в том, что на территории Болгарии 
проживает около 1 миллиона мусульман (часть из них гурки), 
которых Болгария считала отуреченными и исламизированными 
болгарами, а потому принимала меры по их деассимиляции. В 
соответствии с итоговым документом венской встречи стран 
участниц Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Болгария 1 сентября 1989 года предоставила право получения 
заграничного паспорта для выезда в любую страну мира своим 
гражданам. Этим правом воспользовались около 300 тысяч 
болгарских мусульман для выезда в Турцию. Последняя же, 
рассматривая болгарских мусульман как притесняемое турецкое 
меньшинство, апротисговала “депортацию болгарских мусульман 
в Турцию” , а затем закрыла для них свою границу. Общественное 
мнение страны резко отрицательно реагировало на антитурецкую. 
ассимиляторскую кампанию, проводившуюся в последние годы 
режимом Т.Живкова. В тоже время признавалось, что основной 
причинной не позволявшей тогда Турции поставить в Совете 
Безопасности о притеснении турок к Болгарии, было опасение, что 
одновременно в повестку дня Совета будет включен курдский 
вопрос.

В статьях, помещаемых в турецкой прессе, не высказывается 
ни малейшего сомнения в том, что болгарские турки имеют право 
на то, чего лишены курды в Турции на сохранение своего языка, 
культуры, обычаев и традиций. Такова же, как известно, позиция 
Турции в отношении мусульман Югославии - позиция всемерной 
их поддержки, хотя последние - этнические славяне.18

До последнего времени сложные и непредсказуемыми остаются 
взаимоотношения с Грецией. Отношения между Турцией и Грецией, 
составляющими основу юго-восточного фланга НАТО, 
определяется комплексом спорных вопросов, которые можно 
выделить в 3 іруппы: кипрская проблема; проблема использования 
континентального шельфа Эгейского моря и оперативного контроля 
над его бассейном; положение турецкого меньшинства в Греции и 
греческого меньшинства в Турции.

Провозглашение независимости Украины обусловило 
значительную активизацию турецко-украинских отношений, подняв



их на качественно новый уровень. 16 декабря 1991 года Турция, 
одной из первых, официально признала Украину как независимое 
государство, 3 февраля 1992 года между Украиной и Турцией были 
установлены дипломатические отношения.11' Турция проявляет 
сегодня к У крайне очень большой интерес. Во-первых, это - соседнее 
государство, во-вторых, Турция и Украина расположены на разных 
берегах одного и того же Черного моря, в-третьих - это проблема 
возвращения на свою историческую родину крымских татар. В 
Турции проживает от четырех до семи миллионов так называемых 
“крымских тюрков” - ближайших этнических родственников 
нынешних крымских татар. В Турции очень внимательно следят за 
событиями в Крыму и пытаются оказать помощь в обустройстве 
крымских татар, которые возвращаются на полуостров.

Турция поддерживает внешнюю политику Украины и в целом, 
и конкретные ее внешнеполитические акции. Она поддерживает 
стремление Украины как можно быстрее стать членом Совета 
Европы. Будучи членом НАТО, Турция так же выступает за более 
тесное сотрудничество между Украиной и Н А ТО  в рамках 
программы “Партнерство ради мира” . Турция является важнейшим 
партнером Украины в формировании политического климата в 
регионе Черного моря, а так же в районе Ближнего и Среднего 
Востока. Это объясняется не только тем, что обе страны имеют 
наибольшую береговую линию. Прежде всего Украина и Турция - 
две стороны одного коммуникационного перекрестка. Они 
заинтересованы одна в другой экономически. Формирование 
украино-турецкого тандема в регионе Черноморья способствуют и 
масштабные проекты строительства систем магистральных 
трубопроводов для транзита нефти и газа с Ближнего и Среднего 
Востока, а так же Центральной Азии через Украину в Европу,

Американский исследователь Д. Кеннеди из American Univer
sity так оценивает возможный турецко-украинский альянс: “Развитие 
сотрудничества между Турцией и Украиной было б чрезвычайно 
полезно для обеих стран. Основание объединенного “южно
восточного фронта” помогло бы бороться с разрушительными 
тенденциями исламского фундаментализма, который имеет 
дестабилизационное влияние на Турцию и несет угрозу для 
Черноморского региона.” 2®

В общем, современное положение украинско-турецких 
отношений характеризуется актйвным развитием отношений и 
сотрудничеством во многих жизненно важных для обеих стран
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направлениях.21
Итак, благодаря своему мощному экономическому потенциалу 

и сильным политическим позициям, занимаемым Турцией в системе 
международных отношений, она по праву претендует на роль 
лидера в рассматриваемом регионе. Это способствует тому, что 
Анкара заметно повысила свою активность в международных делах, 
особенно в регионе.

В целях укрепления своих позиций в регионе, завоевания 
доверия мусульманских стран Турция заявила о следующих 
принципах своей политики: установление и развитие тесных 
отношений со всеми мусульманскими странами независимо от 
политической ориентации; невмешательство в конфликты между 
странами региона; поддержка мирных решений региональных 
проблем без кого-либо внешнего вмешательства; поддержка 
арабских стран в ближневосточном конфликте; поддержка 
палестинского народа "в его законном деле” .

Но, краеугольным камнем ее внешнеполитической линии по- 
прежнему остается военно-политическое сотрудничество с СШ А и 
участие страны в НАТО . Для Н АТО  Турция именно сейчас 
приобретает чрезвычайно важное значение. Мусульманская страна, 
где церковь отделена от государства, а политическая система 
базируется на принципах демократии, Турция становится 
региональной державой. В процессе явного усиления исламского 
фундаментализма именно она может оказать значительное влияние 
на среднеазиатские республики бывшего СССР, которые стараются 
обрести новое место на политической карте мира. Для НАТО 
предпочтительние, чтобы они ориентировались на Турцию, а не на 
Саудовскую Аравию и Пакистан. В Центральной Азии и на Среднем 
Востоке возникает новое геополитическое пространство. Многое 
будет зависеть от того, куда качнется Турция, единственная страна, 
которая может оказать на регион про западное влияние.
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