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ПЕРЕДМОВА 

ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИДЛННЯ 

молодим країнам і націям властиве ізольоване бачення свого ми
нулого, без зв'язку з ширшою людською історією. До того ж 

набір питань минулого, що цікавлять їхню ідеологію, є доволі одно
манітним, як і схема, що їх систематизує: героїчне народження -
випадковий занепад - подвижницьке відродження - славна сучас

ність. Хоча це інколи можна вибачити піднесенням патріотичних 
настроїв суспільства, та це мало стосується України, де значна частина 

населення, особливо на сході та півдні, ідеалізує колоніальне, про
вінційне минуле у складі Російської імперії та Радянського Союзу і 
попросту не уявляє свого місця в історії України. Досить згадати, що 
нинішня партія влади, яка спирається на електорат саме Південної 
та Східної України, своїм ідеалом, висловленим її назвою - Партія 

Регіонів, - обрала саме регіональні інтереси, а не загальнонаціональ
ні. Захоплення української історіографії питаннями національної та 

регіональної історії, брак інтересу до всесвітньої історії та пошуку 
місця України в ній є саме тією спеціалізацією, що була нав'язана 

їй у радянські часи. В кращому разі українські історики слідом за 
Грушевським змагаються з російськими за спадщину Київської Русі 

або піддають перегляду погляди російської та радянської історіографії 
на місце України в історії Російської імперії та СРСР. Однак це не 
допомагає не те що обrрунтувати, а й побачити самостійність історії 
України, хоч би самий факт утворення незалежної держави слугував 
її матеріальним утіленням. Що ж, це один з парадоксів українського 

націєтворення. 

Книжка Чарльза Кінга не присвячена спеціально ані Україні, ані 
Росії чи взагалі якійсь окремій країни, але вона становить інтерес 

для зацікавлених історією України тим, що виносить у центр уваги 
певний регіон, який включає територію і України, і деяких її сусідів, і 

таким чином розглядає минуле України в незвичній, ніколи до цього 
часу невипробуваній перспективі - як складової одного з важливих 
регіонів світової історії. Інакше кажучи, вона дає змогу придивитися 
до ролі України, як і інших країн регіону, у деяких явищах всесвітньо

історичного значення. 
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Хоча в назві книги Автор окреслив регіон свого інтересу Чорним 
морем, це не слід сприймати буквально. І це зрозуміло, тому що 
люди - а саме їх вивчає історія - не живуть на воді. Історія моря 

може бути лише історією його берегів, населених людьми. До того ж, 
оскільки береги зазвичай бувають пов'язані з внутрішніми областя

ми, то чорноморські береги сам Кінг побачив і окреслив простертими 
від Альпів до Уралу. Тож читач може побачити Україну в оточенні 

сусідів - ближчих і дальших, материкових і морських. Утім, навіть ці 
межі чорноморського ареалу можна було б розсунути ще далі. Якщо 
взяти до уваги виходи до Чорного моря, бодай епізодичні, таких сві

тових імперій, як Монгольська чи Британська, то вони простягнулися 
від Атлантики до Тихого океану, тобто на весь Старий Світ. А якщо 
згадати, що генуезці, які найбільше постраждали від закриття осман

цями Чорного моря, бо втратили там свою колоніальну імперію, 

були змушені податися на Атлантику в пошуках нових торговельних 
можливостей та обхідних шляхів у Китай (власне одному з них -
Христофорові Колумбу - через вісімнадцять років таким чином і 
випало знайти Америку), то вплив Причорномор'я можна було б 
знайти й у Новому Світі. Словом, широке бачення Причорномор'я 
дійсно дозволяє визначити його місце у світовій історії. 

У широких межах в історії Причорномор'я видно також епохи та 
явища, інші від тих, що прийняті у концепціях національних історій 
в країнах регіону. В цій книжці Причорномор'я показано як ареал 
співіснування та змагання кількох цивілізацій. За періодами пануван
ня деяких з них тут виділено п'ять епох, кожній з яких присвячено 

окремий розділ. Розділам дано назву Чорного моря тією мовою, що 
емблематична представляла панівну цивілізацію - грецькою (греко

римська доба), італійською (візантійська-генуезька доба), турецькою 
(османська доба), російською (панування Російської імперії) та ан
глійською (доба глобалізації). 

Звичайно, будь-яка історична схема не може бути повністю за
довільною. Схема Чарльза Кінга не виняток, тим більше що Автор 
все-таки взявся за дуже складне завдання - створити наратив для 

великого регіону протягом усього історичного часу, що обіймає ти
сячоліття, та ще й за сучасними стандартами американської гума

нітаристики подати його коротко, цікаво й доброю прозою. Проте 
безперечна цінність нових концепцій полягає у тому, що вони зму

шують інакше подивитися на звичні уявлення і, отже, побачити вади 
усталених панівних концепцій. Для української історіографії, що ніяк 
не відірветься від національної парадигми, ця книга дасть приклад 
альтернативного підходу й тим самим відкриє несподівані та ще 
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недооцінені аспекти історії України. Наприклад, важливо, що укра
їнському читачеві стане відомо, що народи кочових скотарів різно

манітного походження - іранського, тюркського й угро-фінського -
були не зайдами-загарбниками, як їх трафаретно малюють українські 

історики й автори шкільних підручників, а споконвічним населенням 
степів Північного Причорномор'я. Населення та держави на степу 

змінювалися, це так, але степ незмінно залишався домівкою кочових 
скотарів. 01Же, степ, який звично називають українським, ще два 

століття тому належав до Євразійського степу та навіть до Близького 
Сходу. Власне, наступного, 2012 року виповниться рівно 200 років 
Бухарестському договору, якому судилося завершити на теперішній 

території України трьохсотлітню османську епоху, а з нею і епоху 

панування степової цивілізації. 01Же, в світлі запропонованої Кін
гом схеми історія України виглядатиме не як процес відвоювання 
слов'янами споконвічних земель предків, а як ареал співіснування 

кількох цивілізацій. Інша річ, що розкрити механізми цієї взаємо
дії - це завдання інших праць. 

У погляді з великої відстані також можна знайти пояснення 
меншим явищам. Зокрема, Кінг влучно пояснює занепад кримських 

міст після російського завоювання віддаленістю півострова щодо пор
rів, розташованих ближче до внутрішніх районів Російської імперії 

(Одеса, Таганрог та інші), та побоюванням османців (останні не були 
марними, як довела Кримська війна!). Він також мимохідь, але точно 

вказує на те, що Бєлградський договір 1739 року надав Російській 
імперії обмежені права для мореплавства всупереч наріканням ро

сійських - а слідом за ними і українських - істориків на заборону 
мореплавства для росіян за винятком використання османських ко
раблів. Кінг не пояснює своєї думки, але вона справедлива, тому що 
османці до того й справді ніколи не дозволяли росіянам жодного мо

реплавства. Коли 1700 року Петро І послав своє посольство Чорним 
морем на військовому кораблі «Орел», то це додатково підштовхнуло 
османців прямо заборонити російське мореплавство на морі. Тож 

договір 1739 року справді відкривав Чорне море для російської тор
гівлі. Скарги ж російських істориків, мабуть, були навіяні привілеєм 

султана Ібрагіма (1640-1648) українському козацтву 1648 року, що 
надавав право виходити у Чорне море для торгівлі. Тільки ж Украї

на на той час ще була не під рукою московських царів, і лише 1739 
року османці вже готові були визнати її російським володінням (що 
було de jure оформлено у 1740-х роках), але щоб не порушувати вже 
звичні торговельні зв'язки з Україною, вони пішли на компроміс, 
дозволивши всім російським підданцям (що включали українців) 
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мореплавство на османських кораблях. 0'1Же, умови 1739 року як
що й обмежили чиєсь судноплавство по Чорному морю, то тільки 
не росіян, які дійсно вперше дістали дозвіл на нього, а українських 
козаків, хоч їхня морська кар'єра вже котилася до заходу. Як видно, 
запропоновані Кінгом оцінки можугь буги влучними та стимулювати 
подальші розвідки й дискусії. 

Чарльз Кінг також вводить до свого наративу Чорного моря такі 
питання, як вплив на розвиток регіону наукових досліджень, епідемій 

та екологічних проблем. Розробка цих питань є помітною рисою в 
американській і світовій історіографії, але досі залишається новою 
для української історіографії. 

Від чого можна застерегти читача цієї книги, так це від того, що 

вона суттєво змінює наші знання про історію країн чорноморського 
басейну, зокрема показує Чорне море ареалом взаємодії між народа

ми та державами, що жили по його берегах, - а це її основна мета. 
Насправді Чорне море відрізняється від Середземного, де значна 
кількість країн (але не всі), що були розташовані на його берегах, 
спрямовували свою політику та торгівлю на заморські території. Для 

країн Причорномор'я, як переконається читач, море посідало маргі
нальне значення, і вся їхня політика орієнтувалася на материк. Тому 

за винятком кількох колоніальних держав, центри яких були розта
шовані у Середземноморrі, держави Чорномор'я не мали активних 
зносин по морю. Навіть османці билися за Чорне море майже весь 
час на суші. Тож екологічний стан та епідемії належали до небагатьох 
спільних проблем регіону, але вони переважно ще не були стимулом 

для якихось спеціальних продуманих дій причорноморських країн. 
У тому, що книжка не досягає поставленої мети, є очевидна при

чина. Вона полягає у спробі достосувати до Причорномор'я концеп
цію моря як контактної зони, а не зони розділу, що її свого часу пере

конливо розвинув Фернан Бродель (1902-1985) для Середземномор'я. 
Переконливі моделі, звісно, можна спробувати вжити до інших 

ареалів. І ця концепція вже застосовувалася з певним успіхом до 
південно-азійського ареалу, який інколи називають «Азіатським 
Середземномор'ям», або «Середземномор'ям Південно-Східної Азії»*. 

Але Чорне море, схоже, не вкладається в цю схему. На допомогу Ав

тор закликав і новішу, поширену останні два десятиліття концепцію 
сухопугного (!) кордону як зони контактів, а не лінії розділу. Через 

* Див., наприклад, недавню працю Франсуа Жіполу: Gipouloux, Franc;ois. La 
MЄditerranee asiatique. Villes portuaires et reseaux marchands еп Chine, аи Japon et 
еп Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siecle. - Paris: CNRS Editions, 2009. - 480 р.200 
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Передмова до українського видання 

неї йому доводилося навіть угочнювати значення слова «frontier», що 
раніше означало просто кордон (лінія розділу), а нині збагатилося 
значенням пограниччя з цілком протилежним змістом (контактна 
зона). На щастя, в українській обидва поняття передаються різними 
словами, отже, це допомагало перекладові. 

Крім того, Автор, здається, не проводив додаткових досліджень 
чорноморського ареалу, тому, конструюючи свій наратив, він по

кладався на наявні праці з історії країн цього регіону. Останні ж, 
звісно, не ставили собі за мету довести зв'язки між берегами Чорного 
моря. 

Словом, ця книжка навряд чи перемінить уявлення про Чорне 

море як периферію середземноморського світу, що лише епізодично 
була помітною у світовій історії та ще рідше жила власним, щасливим 
життям. Проте це перша праця, присвячена Чорному морю, що сти

мулює нові напрями пошуку. В цьому й полягає її основна цінність. 
Отже, залишається побажати, щоб нові пошуки невдовзі дали про 
себе знати, в тому числі в Україні. 

Олександр Галенко 
Завідувач сектора дослідження 

цивілізацій Причорномор'я 
Інститут історіі" Украz·ни НАН Украz·ни 
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Присвячується Лорі 



ПОДЯКИ 

вірменський історик Агатангел порівнював писання з подорожжю 
морем: і письменник, і мореплавець добровільно піддають себе 

небезпеці й повертаються додому, сповнені бажанням розповісти, що 
ж вони бачили. Тепер я розумію, що він мав на увазі. 

Не раз у ході здійснення цього проекту, я ступав куди не слід. За

брівши у зруйновану мечеть у Нагірному Карабасі, не зразу помітиш 
уламки гранати і хто зна чи було там іншої, яка ще не розірвалася. 
Так само відчайдушно я пірнув у історію Чорного моря, знаючи 

чимало про одну-дві речі, щось про кілька і геть нічого про решту. 
Ця літературна подорож виявилася дуже повчальною, в будь-якому 
разі саме в цьому полягає сенс писання, і я глибоко вдячний усім, 

хто мені допомагав. 
Домінік Баєт, мій редактор у видавництві Оксфордського універ

ситету, захопився цим проектом, ще коли він був у зародку, а Клер 
Крафт довела його до кінця. Сьюзен Фербер у нью-йоркській редакції 

давала мудрі й важливі поради. Хакан і Айше Г юль Альтинай надали 
мені чудовий притулок, кімнату в їхній квартирі вікнами на Босфор, 

там я вперше прикинув цю книжку в цілому. 

Більшу частину тексту було написано під статуєю Геродота у 
Головній читальній залі Бібліотеки Конгресу, там само я знайшов і 
більшість матеріалів до книжки. Іншого такого місця немає на світі, 
і я глибоко вдячний співробітникам бібліотеки, особливо працівни
кам Відділу гравюр і фотографій, Читальної зали рідкісної книжки і 

спеціальних колекцій, Читальної зали географічних і картографічних 
видань, Читальної зали літератури про Африку і Середній Схід, а 

також Європейської читальної зали, зокрема, Грантові Гарісу. До
помогу архівістів Гуверівського інституту, особливо його директор

ки Елен Даніельсон, важко переоцінити. Бібліотекарі й архівісти 
Джорджтаунського університету, Британської бібліотеки, Державного 
архіву (Лондон), бібліотеки румунської Академії наук, Центрального 
історичного архіву (Бухарест) та Інституту Пілсудського в Америці 
(Нью-Йорк) не шкодували свого часу на допомогу. Кріс Робінсон 
зробив карти. 

Дуже корисними були кілька семінарів і конференцій, на яких я 
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Подяки 

презентував частини цієї книжки, але я хотів би окремо подякувати 
Ніколасу Брейфоrлу, Еббі Шрейдер і Вілардові Сандерленду, які до
зволили мені влізти в компанію істориків Росії в Університеті штату 
Огайо у вересні 2001 року. Фулбрайтівська стипендія та Джорджта

унський університет дали мені змогу побувати в 1998 і 2000 роках 
на Балканах, в Україні, Туреччині й на Південному Кавказі. Можли
вістю подорожувати я також завдячую пожертві Джорджтаунському 

університету від Фундації родини Рацу. Тоні !рінвуд, Лоуренс і Еймі 
Тел створювали приємні умови й були чудовими співрозмовниками 
під час поїздок до Чорномор'я. 

Багато колег і друзів ділилися зі мною своїми знаннями, відпо
відали на мої наївні запитання і читали рукопис, але ніхто з них не 
винен, якщо я не дослухався до їхніх порад. Це Александру Болога, 
Ентоні Браєр, Марк Мор' є Говард, Кристофер Джойнер, Оувен Дунен, 
Едвард Кінан, Іен Колвін, Джон Мак-Ніл, Вілард Сандерленд, Лорі 

Хачадурян і чотири анонімних рецензенти з видавництва Оксфорд
ського університету. Я не фахівець у більшості спеціальних галузей, 

які зачіпає ця книжка, тож дуже вдячний їм усім. Їхні докладні ро
боти зазначено у примітках і бібліографії. 

Особливі слова подяки належать моїм талановитим помічникам 
Феліції Рошу й Адамові Толнею. Бажаю їм закінчити свої дисертації й 
знайти достойну роботу. Ще одна джорджтаунська студентка, Мір' яна 
Моросині-Домінік, допомогла мені з важливим перекладом. 
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Карта 3. Чорне море в середні віки 
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АРХЕОЛОГІЯ МІСЦЯ 



По-моєму, крім назви, в Чорному морі немає нічого чор

ного, хай там що говорили древні. 

На шмуцтитулі: 

Жозеф Пітон де Турнефор, 
придворний ботанік Людовика XIV, 

1718 

Через ворота синього Босфору 

вітри гонили спінений Евксин. 

Чудово стати на азійську гору 

й дивитись на кипіння цих глибин, 

що у Європу й Азію сувору 

немов залізний врізалися клин! 

Байрон. Дон Жуан 

Лопата археолога 

розкопує оселі, 

давним-давно порожні, 

вишукуючи свідчення 

житгєвого ладу, яким сьогодні 

нікому не спаде на думку жити. 

Вістан Оден 

Посейдон, що тримає тризуб. Вотивна теракотова таріль з Коринфа 550-525 рр. 
до н. е., Лувр 
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Люди і вода 

Історичним і соціальним дослідженням притаманна глибока «сухо
пуrна» колія. Ми звикли, що історія і життя суспільства проходять 

переважно на суходолі. Те, що відбувається на воді, скажімо, під час 
подорожі морем або річкою, лише прелюдія до справжніх подій, 
які починаються, коли мандрівник добувається кінцевого пункту. 
Але океани, моря й річки мають власну історію, це не просто лінії 
комунікацій чи природний кордон. Іноді вони грають головну роль 

у взаєминах між людьми і суспільствами. Як писав Марк Твен про 

Місісипі, річки мають фізичну історію - замулення, течію, повені, 
але також вони мають «історичну історію»: періоди дрімоти і періоди 
пробудження, розквіту, коли на їхні береги приходять мешканці або, 
навпаки, йдуть звідти'. Як кинути оком з земельної непорушності 
на водне плесо, то можна побачити несподівані речі. Це спонукає 
критично подумати про категорії на кшталт «регіон» або «країна» і 

переосмислити визначальну роль цих поверхових дефініцій у нашому 
способі дивитися на довколишній світ. Такий хід змушує переглянути 
самий зміст поняття «місце», подивитись, як воно міняється з пли

ном часу і показує, наскільки непевні інтелектуальні межі, що їх ми 
проводимо між народами і цивілізаціями. 

Це книжка про одне море та його роль в історії, культурі й по
літиці прибережних народів і держав. Для певних регіонів планети 
думка, що водний простір - визначальний елемент людської іс
торії, цілком традиційна, навіть банальна. Ми звикли говорити про 
«Середземномор'я», це поняття має для нас сенс. Прикметник «се
редземноморський» - середземноморська кухня, середземноморська 

відпустка - викликають в уяві безліч яскравих образів: гостроверхі 

гори, блакитні затоки, оливкові гаї, розкішні виноградники й гладкі 
отари. Середземномор'я стало об'єктом уваги багатьох науковців, 
найвідоміше дослідження - панорама середземноморського світу на 

світанку модерної доби, написана Фернаном Броделем2• Інші водні 
об'єкти, і менші, і більші, мають свій асоціативний ряд. Згадаймо 
Океанію, затоку Чезапік-Бей, Амазонку чи Місісипі, і уява одразу 
намалює безліч картинок: якісь вигадали в туристичних бюро, якісь 
постали з досвіду людей, що живуть на узбережжі. Ведучи мову про 

ці та подібні до них водні масиви, науковці виокремлюють спільні 
економічні цілі, однаковий спосіб життя і схожі політичні обстави-
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1. Археологія місця 

ни, які пов'язували один берег з іншим, часом усупереч величезним 
відстанямз. 

Коли йдеться про Чорне море, з образами й асоціаціями якось ту
го. Мало хто поза чорноморським регіоном свідомий існування цього 
моря. Історії Чорного моря, від самого його геологічного формуван

ня 7-8 мільйонів років тому до політичних революцій і екологічної 
кризи кінця ХХ століття, присвячено лише кілька спеціальних моно

графій. Чорне море у різні часи становило стратегічну мету великих 
імперій - Візантійської, Османської, Російської, - але досліджень 

про роль моря в історії цих держав дуже мало. Проблематика Чор
ного моря лежить на перехресті кількох академічних дисциплін, а 

тому жодна не приділяє йому основної уваги. Що ж до Сполучених 
Штатів, то «холодна війна» породила кілька географічних стерео
типів, які виявилися занадто тривкими. Загалом можна визнати, що 
дослідження внутрішньої політики, міжнародних стосунків і навіть 
історії та культури провадяться в тих самих регіональних рамках, що 
й під час «холодної війни». Фахівці в одній сфері рідко заходять на 
територію іншої. 

У результаті склалася історіографічна й соціологічна традиція, 
яка нарізає чорноморську проблематику на окремі ділянки, які нале
жать до різних академічних сфер. Модерну історію Балкан зазвичай 

розглядають як сторінку історії Центральної Європи або кілька окре
мих етнонаціональних історій. Історію українських і південноросій
ських земель розглядають окремо від Балкан - або як епізод життя 

Російської імперії, або як трагічну історію запізнілого націєтворення. 
Те саме стосується і Кавказу, як Північного, так і Південного. Час 
від часу десь збоку виrулькують османці і коли-не-коли теж вихо
дять на академічну сцену, але з формуванням модерної Турецької 
республіки турки практично зникають з історії Європи і натомість 

перебираються до книжок про Близький Схід. Політика грантодавців 
і урядових дослідницьких програм працює на утвердження всіх цих 
меж і в соціальних, і в rуманітарних науках. У Сполучених Штатах 
дослідження «Східної Європи» фінансує одна бюджетна стаття, ро
боти про «колишній Радянський Союз», або, як їх часом називають, 

«нові незалежні держави», - друга, а Близький Схід разом з Туреч
чиною - третя. 

Однак уся ця ментальна карта має явно недавнє походження. 

Ще не так давно уявлення про Чорне море як свого роду зв'язну 
геополітичну одиницю мало сенс не лише для місцевого населення 
і політичних лідерів, а й для західних дипломатів, стратегів і пись

менників, які ціле своє життя займалися цим морем і проблемами 
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довкола нього. У ХІХ столітгі Чорне море становило наріжний камінь 
«східного питання» - як ділити знеможіле тіло Османської імперії. 

Довкола цього точились інтриги й боротьба великих європейських 
держав. У період між світовими війнами цей регіон слугував ніби 
перехрестям між неспокійними Балканами, більшовиками й європей

ськими протекторатами в Леванті. Згодом цим регіоном проходила 
лінія фронrу між капіталізмом і комунізмом: одні країни вважалися 
в комуністичному світі «єретичними», як-от Албанія, Югославія і 

Румунія, інші виступали аванпостом Заходу проти Радянського Со
юзу, як Греція і Туреччина. Після краху комунізму порівняно бідна 

Південно-Східна Європа перетворилася на регіон складних політич
них пертурбацій, прикру діру в європейському проекті єдиного й 

заможного континенrу. Спалахи збройних конфліктів, спричинені 

слабкістю держав і крахом регіональних схем безпеки, переростання 
внутрішніх чвар у міжнародні конфлікти, політика торговельних та 
енергетичних союзів належали до головних проблем у Чорномор~і 
ще перед Другою світовою війною. Тепер вони знову повернулися 
до порядку денного. 

У цій книжці я постарався звести докупи історію, культуру й по
літику народів, що живуть довкола Чорного моря, і переглянути стару 

інтелекrуальну карrу південно-східного краю Європи. За винятком 
більш-менш короткого періоду в короткому ХХ столітгі східною окра
їною континенrу більшість людей уважали не Східну Європу, при
наймні ry, в якій обидва слова пишуться з великої літери. Цей шмат 
території, що пролягає від Балтійського до Чорного моря, певний час 
справді сповідував одну ідеологію, мав однаковий політичний устрій 
і проводив більш-менш єдину зовнішню політику. Але що далі ми 
підемо від 1989 року, то менш космічно важливим виглядатиме те, 
що ми називаємо комунізмом (якщо він взагалі був чимось одним

єдиним), особливо в тих країнах, які належали до комуністичного 
свіrу за життя лише одного покоління. Те саме стосується і сусідніх 
держав, як-от Греції й Туреччини, чия схильність до авторитаризму 
має немарксистське забарвлення. Інакше кажучи, історія сходу Єв
ропи - це не історія місця, що має назву Східна Європа*. 

* Ларі Вулф переконливо показав, що стереотип про «Східну Європу» як 
нерозвинену, нецивілізовану окраїну - продукт Просвітництва. Вулф, поза сум
нівом, має рацію, що саме мислителі-просвітники почали мислити східну окраїну 
Європи в певний спосіб, але навряд чи вони уявляли «Східну Європу» в тому по
літичному сенсі, якого це поняття набуло під час «холодної війни». Див.: Вулф Л. 
Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / 
Пер. з англ. С. Біленького за участі Т. Цимбала. - К.: Критика, 2009. 
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1. Археологія місця 

У 1990-ті роки уявлення про якусь однорідну Східну Європу по
ступилося місцем уявленню про настільки ж неоднорідну південно

східну Європу - місце, де нібито споконвіку зустрічалися взаємово

рожі релігії та культури, перехідну зону між «справжньою» Європою 

і чимось іншим. Яскравий приклад - газетні заголовки: кривавий 
кінець Югославії; війни за радянську спадщину; низка малих, але ли

хих конфліктів у Молдові, Грузії, Азербайджані; багатолітня війна з 
курдськими партизанами в Туреччині. Те, що цей регіон ніяк не дійде 
злагоди сам із собою, напевно викликано якимись глибокими групо
вими системами переконань та ієрархічних стосунків. Як написав про 

Балкани видатний американський учений і дипломат Джордж Кенан, 
спалах насильства у 1990-х роках найкраще пояснюють «глибин
ні риси характеру, успадковані". з далекого племінного минулого», 
жертвою яких мимоволі стало населення цього регіону". 

Але навряд чи можна сказати, що за всю свою тривалу історію 
землі довкола Чорного моря - територія, яку можна було б назвати 
розширеною Південно-Східною Європою, або, якщо вживати дещо 

застарілий термін, Близьким Сходом - жили якимось особливо бурх
ливим життям чи мали якесь глибше почуття етнічної ідентичності. 
Питання малоземелля або різниці в релігійних віруваннях і звичаях 
не були гострішими, ніж десь в іншій частині Європи або Євразії. А 
протягом багатьох історичних періодів тут усе було навпаки. Якщо 
в історії Чорномор'я і є якась спільна тема, то це не конфлікти й 
насильство і вже зовсім не щось типу зони розламу між непоєдну
ваними «цивілізаціями». Це радше запізнілий прихід головних ідей, 
на яких розквітла Європа в ХІХ-ХХ столітті. Чорномор'я - це край, 
де пізно постала модерна держава, ще пізніше культурна спільнота 
еволюціонувала у політичну націю і ще пізніше виникла повноцінна 
національна держава, у деяких випадках це сталося на початку, а в 

деяких - аж у самому кінці ХХ століття. 

У наступних розділах цієї книжки йдеться передусім про те, як 

нова національна ідея вривається у світ, де доти панували інші мірила 

ідентичності: професія, віросповідання, часом просто географія - той 

бережняк, той гірняк, той з того села, той з того - та й навіть такі 
означення рідко бували непорушними. Це книжка про те, як діти 
вибирають самототожність, що здається дивною вже їхнім діду й 

бабі; про те, як люди зі змішаними, перехресними ідентичностями 
міняють їх на гомогенні, національні. Ця книжка розповідає також 
про те, як з плином століть зникає колись «видиме» в географічному 
сенсі місце, як мережа зв'язків між людьми, яких розділяє вода, роз-
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квітає, занепадає і знову розквітає разом зі змінами в політичному, 
економічному і стратегічному середовищі Європи і Євразії. Це екс

курс у царину, яку можна назвати географічною археологією. Його 
мета - розкрити забуті взаємостосунки, показати плетиво зв'язків 

між людьми, прихованих під тонким шаром комунізму й посткому

нізму, і тому в другій половині ХХ століття важкопомітних. У центрі 

цієї інтелектуальної виправи лежить море. 

Реrіон,кордон,нація 

Досі я вживав деякі важливі терміни безсистемно, тож треба 
прояснити, що я маю на увазі під тим чи тим словом і яке його міс

це в цій книжці. Одне з таких слів - «регіон». «Регіон», подібно до 
«народу» і «культури», належить до понять, які дуже важко чітко 

означити, і слів, за якими криються багато нормативних значень. 
Жодне означення «регіону» не відповість на всі запитання. Щойно 

хтось пропонує набір засадничих характеристик, які відрізняють одну 
широку географічну одиницю від іншої, як ці характеристики почи

нають виглядати ефемерно. Фундамент, на якому стоїть регіон, - це 
не спільність мови, культури й релігії, що їх можуть поділяти складові 

елементи регіону - окремі люди, народи чи держави. В його основі 
лежать зв'язки - глибокі й тривкі контакти між людьми й суспіль
ствами, які відрізняють один простір від іншого. 

У цій книжці йдеться про регіон, виміри якого радше туманні. 
Народи, імперії і країни приходили й відходили, іноді їх приймав, 
а іноді заперечував інший персонаж - Європа. Але в центрі нашої 
історії лежить море й узбережжя; вона охоплює територію від Бал
кан до Кавказу, від степів України й Південної Росії до Центральної 
Анатолії. Зручно вийшло, що майже всі країни цього регіону входять 
сьогодні до Організації чорноморського економічного співробітни

цтва (ОЧЕС), створеної в 1992 році для розвитку торгових, політичних 
і культурних зв'язків у Південно-Східній Європі. 

Але чи становлять усі ці землі окремий регіон? Відповідь за

лежить від того, які взяти окуляри. У вузькому географічному сен

сі лише шість країн можуть претендувати на належність до нього: 

Болгарія, Румунія, Україна, Росія, Грузія та Туреччина. Ці держа

ви мають великі порти й контролюють територіальні води. Однак 

у ширшому сенсі чорноморський регіон простягається від Альп до 
Уралу - це територія, яка становить водозбірний басейн Чорного 

моря та охоплює двадцять дві країни. Те, що відбувається у верхній 
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течії Дунаю, Дніпра і Дону, сильно впливає на стан моря та життя 

довколишнього населення. В історичному плані море контролювали 

кілька великих імперій, а узбережжя належало багатьом місцевим 

правителям і модерним державам. Що стосується сучасної політи

ки, на початку 1990-х років прибережні країни і кілька їхніх сусідів 

взялися розбудовувати організацію регіональної співпраці (ОЧЕС), 
але реальній роботі завадило змагання учасників за головний приз 

початку ХХІ століття - членство в Європейському Союзі. Деякі члени 

ОЧЕС пішли у цьому змаганні далеко вперед. 

Які саме території становлять чорноморський регіон, залежить 

не тільки від того, як поставили запитання, а й від того, коли його 

поставили. В античному світі грецькі міста й торговельні центри 

пов'язували всі закутки Чорного моря в одну торговельну мережу. З 

часом цій мережі завдали удару нові сухопутні держави та піднесення 
Персії та Риму. Контакти між візантійцями, кочовими племенами на 

півночі, християнськими князями й царями на Балканах і Кавказі 

спершу грали на руку грецьким містам, а потім почали їх посла
блювати. У середні віки нове життя у чорноморський світ вдихнув 
підприємницький дух Генуї та Венеції, а потім регіон потрапив під 

владу однієї імперії, ба навіть однієї людини - турецького султана. 

Зі зміцненням Росії Чорне море перетворилося на арену вікової бо
ротьби між цими двома державами, які контролювали північний і 

південний береги. Національні рухи ХІХ і ХХ століть завдали пораз

ки великим імперіям - частини моря й узбережжя стали належати 
новим національним державам. 

Сьогодні не скажеш, що прибережному населенню чи державам 

притаманна якась спільна чорноморська «регіональна ідентичність». 
Південно-Східна Європа розвивається дуже різними політичними 
траєкторіями та живе різними політичними реаліями: маємо там 

демократичні держави й авторитарні, реформаторські й консерва
тивні, реальні й уявні. Політичні лідери радше відмежовуються від 

сусідів (ми більш європейські, більше заслуговуємо на участь в єв

роатлантичних інституrах або просто цивілізованіші), ніж перейма

ються справжньою регіональною співпрацею. Але довгий час Чорне 
море було особливим місцем, море визначало дружбу, ворожнечу, 
рух людей, товарів та ідей. Потягом довгих віків прибережні й більш 

віддалені від моря суспільства підтримували тривкі контакти. Релі

гійні практики, мовні форми, музичні й літературні стилі, фольклор, 
гастрономія та багато інших аспектів життя творили павутину вза

ємних впливів, які впадають в око навіть верхогляду, треба лише 
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вийти за рамки стереотипів національної неповторності, що почали 
домінувати останнє століття-два. 

Ще один термін, на який слід звернуги увагу - «пограниччя» 

(frontier). Овен Латимор, дослідник Центральної Азії, зауважив якось, 
що пограниччя - це не те саме, що кордон5 • Кордон уособлює межі 
політичної влади, він позначає найвіддаленіший географічний про
стір, на який ще поширюється політична воля певної держави або 
імперії. Пограниччя - це зона по обидва боки кордону. Це місце, де 
живуть особливі крізькордонні спільноти, люди, чиє життя й засоби 

прожитку залежать від вміння переходити фізичні кордони між дер
жавами та соціальні кордони між різними етнічними, релігійними 

і мовними групами. Люди пограниччя - козаки, канадські coureurs 
des bois*, маунтинмени** на американському Заході й багато інших -
не якісь третьорядні гравці в історії людства, вони виробили власні 
високоадаптивні культури. 

Погляди на пограниччя і населення пограниччя можугь відігра
ти головну роль у творенні імперської та національної ідентичності. 
Американський історик Фредерик Джексон Тернер доводив, що заво

ювання Заходу окреслило американську ідентичність - європейські 
й тубільні риси сплавились у суворому горнилі пограниччя. «Поді

бно до льодовикових осадів, - писав Тернер у знаменитій статті про 
пограниччя в американській історії, - кожне пограниччя лишає по 

собі слід, і коли край замешкують, на ньому все одно помітні риси 
пограниччя»6• Тернеру йшлося передусім про вплив суворої природи 

на суспільний розвиток, але він проминув один важливий момент. 
Люди усвідомлюють себе через відмежування від кордону так само, 
а може, й більшою мірою, що й через ототожнення з ним. Як пока
зує Латиморове дослідження, контакти з тюркомовним населенням 
Євразії сильно вплинули на те, як китайці почали розуміти цивілі

зацію і правильну поведінку. Так і в Росії ХІХ століття - експансія й 
освоєння Сибіру й Кавказу лягли в основу імперської ідентичності та 

візії Росії як континентальної, євразійської потуги. Подібну картину 
можна спостерігати і на прикладі водних кордонів, і на прикладі 
сухопутних. 

* Coureurs des bois (фр.) - громади мисливців, які добували xyrpa в лісах 
Канади. - Прим. пер. 

** Маунтинмени (англ. - mountain men) - мисливці-першопрохідці в горах 

Дикого Заходу, активно переймали спосіб житгя і досвід індіанців. - Прим. 
пер. 
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1. Археологія місця 

У різні періоди історії землі довкола Чорного моря являли собою 

1 кордон, і пограниччя: як географічний простір певних спільнот, 
на характер яких впливає розташування між різними імперіями і 

державами, і як своєрідна база порівняння, від якої відштовхується 

культурна і політична ідентичність інших спільнот. Але мислити 
Чорне море як предковічний кордон на перехресті різних цивіліза
ційних зон (греків і варварів, християн і мусульман) або периферію 

уявного свіrу (східного, балканського, євразійського), у порівнянні з 

якою мислили себе європейці, означає переносити сучасні уявлення 
на далеке минуле. В ранньомодерний період, коли північночорно
морські степи на перехресті Османської імперії, Речі Посполитої і 

Росії були малозаселені ( «campi deserti et inhabitati», як зазначали 
тоді європейські картографи), більша частина моря являла собою 
справжнісінький кордон. Роль пограниччя Чорне море відігравало 
протягом ХІХ століття, коли розділяло дві держави - Росія пере

живала піднесення, Османська імперія йшла до схилу. Втім, довга 
історія Чорного моря і прибережних земель - це не лише історія 

географічної периферії, яку поступово поглинають імперії й пізніше 

модерні держави. Це не лише сюжет про те, як регіон уявляють і 
представляють відсталим і нецивілізованим. Це історія своєрідних 
відпливів і припливів периферійного стаrусу Чорного моря; довга 

синусоїда, що пролягла між відсталістю й ізоляцією, з одного боку, та 
інтеграцією до середземноморського, європейського й євразійського 
свіrу, з другого. Кордони, що пролягали узбережжям чи серединою 
моря, мали багато вимірів - екологічний, воєнний, релігійний, еко

номічний, навіть епідеміологічний, але всі вони були мінливими й 
рідко збігались у часі та просторі один з одним. 

Коли стародавні греки вперше стикнулися з Чорним морем, воно 
в буквальному сенсі лежало на краю відомого свіrу - там жили мі
фічні потвори, напівлюди й герої. Але починаючи від середини V сто
ліття до н. е. грецькі колонії не лише звели різні чорноморські береги 
докупи, а й включили їх до широкої мережі торговельних обмінів 
із Середземномор'ям. Ця сполучена мережа проіснувала до початку 
нашої ери, коли з'явилися інші джерела багатства, зокрема єгипет

ське зерно і торговельний шлях на схід через Індійський океан, що 
послабило роль чорноморських портів. Старі зв'язки Чорним морем 
на якийсь час ожили в ранньовізантійський період завдяки торгівлі 
хутром та іншими товарами між Константинополем і північними 
племенами лісостепової зони. Центром глобальної економічної і соці
альної системи Чорне море знову стало аж у XIII-XIV століттях, цього 
разу злет був пов'язаний з торговельними імперіями італійських 
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міст-держав. Ці зв'язки 
функціонували до заво

ювання КонстаІПИнопо-

ля турками-османцями. 

Наступники генуезців і 

венеціанців, турки за

вдяки завоюванням 

або угодам з місцевими 
правителями якийсь час 
контролювали більшу 

частину узбережжя й 
використовували ресур

си регіону для розбудо-

Реrіон,кордон,нація 

Морське чудовисько Кето на тетроболі Каріі~ 
Кіндія, 510-490 рр. до н. е. 

ви власної імперії. Після того як влада турків у Середземномор~і 

занепала, султан почав ревно пильнувати Чорне море від іноземних 
комерційних і політичних впливів. Така си'І)'ація тривала до кінця 
XVIII століття, коли Чорне море відкрилося для європейських негоці
антів. Відтоді Чорне море ніколи не належало якійсь одній державі, а 
нова гонитва за багатствами регіону, зокрема жвава торгівля збіжжям 

через південні порти Російської імперії, сприяла поновленню зв'язків 
з Середземномор'ям і розширенню їх аж до Атлантики. 

Від кінця ХІХ століття узбережжя поділене між кількома нови

ми національними державами, які мають право не лише на частину 
берега, а й на територіальні води. Але епоха модерних держав не 

означала автоматичної інтеграції узбережжя до широких економіч
них і соціальних структур. Прибережні області залишалися глибокою 
периферією для нових держав, столиці яких розташовувалися, власне 
і досі розташовуються, у внутрішніх регіонах. Провінції Добруджа й 
Бессарабія, кордони яких окреслює море та річки Дунай і Дністер, у 
першій половині ХХ століття належали до найбільш розмаїтих в ет

нічному плані регіонів Румунії, там квітли злочинність і сепаратизм. 

Вони й досі становлять культурно найрозмаїтіші частини Румунії і 

Республіки Молдова, чиї головні проблеми - стагнація економіки 
і занепад соціальної сфери. Кримський півострів - постійний голо
вний біль українського уряду: російськомовне населення, присутність 
російського Чорноморського фло'І)', невлаштована й незадоволена 
татарська меншина заважають консолідації нової української дер

жави. Кривава громадянська війна у Грузії довкола ста'І)'су Абхазії 

призвела до фактичного відокремлення цієї області й проголошення 
у i990-x роках нової, абхазької, держави зі столицею у портовому 
місті Сухумі. Якщо не брати до уваги курдів на південному сході, 
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в Туреччині на відміну від сусідніх радянських республік не було 
збройних конфліктів, але Чорноморське узбережжя країни, де жи
вуть турки, туркмени, лази*, амшенці** й інші етнічні групи, дуже 

непростий реrіон у сенсі урядування та розвитку. Дуже довго це був 

найбідніший реrіон Туреччини, у пошуках прожитку багато людей 

перебиралося звідти в нетрі під Стамбулом. Отже, модерна історія 
Чорного моря це, крім усього іншого, динаміка розвитку центрів і 

периферій у чорноморських державах. 

Нарешті, термін «нація». Ідеолоrія нації, як н розуміли в мо
дерній історії Європи, складається з трьох засновків. Аналітичний: 
нація - це об' єднання людей на основі спільної мови, культури, іс
торичної пам'яті й окремої батьківщини, вона є і завжди була осно

вною одиницею, з яких складається людство, головнішою за клас, 
реліrію чи інші форми зв'язку між людьми. Другий - нормативний: 

людина має бути до кінця відданою своїй нації, з нацією пов'язані 
ідентичність і доля людини. Третій - профетичний: якщо ареал роз

селення нації і політичні кордони держав не збігаються, неодмінно 

виникають і достойні підтримки суспільні рухи, які намагаються це 
виправити. З першого засновку постає національна ідентичність, з 

другого - національне самовизначення, з третього - націоналізм. 
Навіть студенти знають, що всі ці концепції мають власну історію. 
Вони виникли наприкінці XVIII століття, дали плоди в ХІХ, і ми на
стільки звиклися з ними, коли говоримо про суспільне життя і між

народну політику, що донаціональну епоху важко собі уявляємо. 
На східноєвропейську історію дивляться сьогодні крізь націо

нальні окуляри. Головні моменті історичного наративу - коли на

ція усвідомлює свою осібність і постає проти іноземного гноблення. 

Інакше кажучи, це історія про те, які народи стають націями і як 

нації, своєю чергою, здобувають державність. Такий спосіб дивитися 
на речі не має дивувати. Східноєвропейські інтелектуали досі активно 
вживають категорії, заборонені в комуністичний період, зокрема на
ціоналізм. В інших випадках, зокрема, в нових державах, що виникли 
після розпаду Югославії і Радянського Союзу, інтелектуали часто 

* Лази - кавказька народність у прикордонних районах Туреччини і Гру

зії, більш-менш точну чисельність оцінити важко через асиміляційну політику 
державних переписів населення (кількадесят тисяч осіб). - Прим. пер. 

** Амшенці (гамшенці, гемшили, гемшини, самоназва - гемшинлі, турец. -
hem~inli) - народність у країнах Східного Причорномор'я, субетнічна група вір
мен, чисельність до 400 тисяч осіб. - Прим. пер. 
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Початки 

вважають за свій обов'язок обrрунтовувати здобуrу незалежність по
кликаннями на історичні прецеденти. 

Крім того, писати історію нації завжди означає писати її ко

штом голосу іншого - проводити межові лінії, ігнорувати зв'язки 
між спільнотами й вишукувати в хаотичному минулому прикмети 

чистих ідентичностей і непорушних кордонів. Реальне життя народів 
і культур звучить як какофонія, іноді як хор, часом цілком дружний 
хор, але це в жодному разі не сольна партитура. Я закликаю чита
ча прислУхатися до глухих голосів минулого. Це книжка про те, як 
протягом довгого плину історії Чорне море грало роль моста, а не 
перепони, об'єднувало різні релігійні спільноти, мовні групи, імперії, 
пізніше нації і держави в одному регіоні, так само реальному, як і 

будь-який інший регіон в Європі та Євразії. 

Початки 

Тисячоліття люди знали про Чорне море дві речі. Перша: щоб 
пливти ним, потрібна залізна воля і ще міцніший шлунок. Стенлі 
Вошберн, кореспондент «Chicago Daily News», висвітлював з борта 
пароплава під Кримом російську революцію 1905 року і пропонував 
читачам рецепт Чорного моря а ля зимовий шторм. Візьміть «діру 
900 на 700 миль», писав він, трохи перебільшуючи справжні роз
міри: 

засипте дно скелями, поставте в найнесподіваніших місцях кілька 
убогих острівців і наповніть найхолоднішою водою, яку знайдете. 

Узбережжя зробіть як у штаті Мен, а там, де з недогляду схоже на 
тиху гавань, поставте лінію рифів і пасмо гострих скель... Потім 

візьміть тайфун з південних морів, ретельно перемішайте з північ

нодакотською хуртовиною і випустіть гуляти. Посипте снігом і до

щем, прикрасьте піною і подавайте порцію - так ви матимете повне 

уявлення, що таке звичайна груднева погода на Чорному морі7• 

Стародавні мандрівники погодилися б з Вошберном. Найдавні-

ша грецька назва Чорного моря - Axeinos, імовірно, походить від 
перського слова, що означало «темний», «похмурий». У народній 

етимології ця назва перетворилася на Axenos, «непривітний», що 
цілком відповідало досвідові перших тамтешніх мореплавців. Штор
ми починалися зненацька. Густий туман укривав горизонт, ставало 
неможливо орієнтуватися. З борта судна море виглядало непрозорою 

стіною, видимість падала до кількох метрів, жодного порівняння з 
дзвінкою ясністю Середземномор'я. Лише згодом у греків і римлян 
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прижилася назва Pontus Euxinus, гостинне море, яка, ймовірно, мала 
уласкавити богів. Такої самої логіки через багато століть трималися 
мандрівники, які назвали небезпечний окрай Африканського конти
ненту Мисом Доброї надії8 • Моряки ніби вірили, що небеса оцінять 
гумор. 

Інша річ, яку віддавна знали, що Чорне море - новачок серед 

вод, порівняно молоде море, непередбачувана поведінка якого може 
бути результатом бурхливого народження. У І столітті до н. е. грець
кий мандрівник Діодор Сицилійський чув від жителів егейського 
острова Самофракія дивну легенду. Розповідали, що море колись 
ковтнуло острів. Давним-давно Чорне море було великим озером. І 

от якось воно перелилося через край, змило довколишні села й про

різало вузький прохід в Егейське море, так постали протоки Босфор і 

Дарданелли. Чорне море викликало такий великий потоп, що рівень 

Середземного моря піднявся й воно залило безліч островів. Само
фракійським рибалкам, повідомляє Діодор, траплялося витягувати 

нетрями зі дна кам'яні капітелі колон, залишки мертвої цивілізації, 
змитої потоком9. 

Не лише Діодор розповідає цю дивину. Його сучасник, географ 
Страбон, теж твердив, що Чорне море колись було озером, але в 

нього впадало так багато річок, що море виступило з берегів. Вода 

була така прісна, зазначав Страбон, що холодної зими замерзала, вар

вари їздили морським шляхом возами й добували рибу, викопуючи 
її з льоду10 • Писали, що навіть худоба переходила на мілину й пила 

морську воду11 • Писали й про інші особливості проток, що пов'язували 

Чорне море із Середземним. Рибальські нетрі, закинуті в Босфор, 
вигиналися літерою S: поверхнева течія йшла в середземноморський 
бік, а глибинна - в протилежний чорноморський12• Моряки навіть 
говорили, що можна йти проти поверхневої течії, опустивши грузила 

так, що корабель несла нижня течія. 

Античні повідомлення про походження і характеристики Чор
ного моря - не зовсім фантастика, хоч і звучать дивно. Наприкінці 

останнього льодовикового періоду, 18-20 тисяч років тому, Чорне 

море було невеличким мілким озером, десь дві третини від сучасного 
розміру, геологи називають це формування Неоевксинським озером. 

Озеро являло собою останній етап геологічних пертурбацій протягом 

кількох мільйонів років - в одні часи чорноморський басейн мав 

зв' язок з великими океанами, в другі - з майбутнім Каспійським 

морем, в треті - був ізольований крихітним, напівпрісним озером. 
Нове озеро лежало у глибокій западині, відділеній від Середземного 
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моря тонким перешийком, що поєднував Європу і Малу Азію. Коли 

відступив льодовик, тала вода підняла рівень Світового океану. В 
якийсь момент озеро сполучилось із Середземним морем, води про
різали вузькі протоки Босфор і Дарданелли й посередині угворилося 

Мармурове море. 

Як саме й коли це сталося - предмет дискусії. Природознавці

просвітники погоджувалися з поглядом стародавніх - озеро, в яке 

впадали повноводні річки, вийшло з берегів і перелилося в Егейське 

море. Тримаючись біблійної генеалогії, французький натураліст Жо

зеф Пітон де Турнефор датою потопу вважав приблизно 1263 рік 
до Р. Х. «Цей шлях [Босфор] накреслив явно Творець Природи, -
писав Турнефор, - бо згідно з установленими ним законами руху, 

вода завжди тече тим шляхом, де знаходить найменше опору» 1з. У 

ХІХ-ХХ століттях науковці відкидали ці твердження з двох причин. 
По-перше, доступні геологічні дані свідчили, що процес сполучення 

Чорного й Середземного морів проходив поступово й почався близь

ко 9000 років тому, коли через танення льодовика став підніматися 
рівень і Середземного моря, і озера. По-друге, античні географи та 
їхні послідовники-просвітники уявляли цей процес навпаки: рівень 

океану насправді піднімався набагато швидше за рівень води в Нео
евксинському озері, що його підтримували лише річки. Середземне 
море прорвалося в озеро, а не навпаки. 

У 1990-ті роки океанографи і геологи запропонували модель ево
люції Чорного моря, яка об'єднувала стародавні й новітні погляди14 • 
Не виключено, що Чорне море угворилося пізніше і швидше, ніж 
раніше вважали. Дослідження осадкових шарів на морському дні ви

явило цікаву картину. Найнижчі шари містять рештки прісноводних 

організмів, цілком сподіваних у древньому озері. У верхніх шарах 
знайдено рештки морських організмів, що відклалися після того, як 
озеро стало морем. Але між цими шарами немає перехідних зон. Оса
довий шар між періодом, коли домінувала прісноводна фауна, і пері
одом, коли її заступили морські організми, дуже малий. Це засвідчує, 

що за геологічними календарними мірками прісна вода змішалася з 

морською буквально за один день. Аналіз мушель, видобутих з дна 

моря, показує, що це відбулося порівняно недавно, можливо, якихось 

7500-5000 тисяч років до н. е., тобто в середньому неоліті. 
На той час люди вже вели осілий спосіб життям, розташував

шись довкола Чорного моря, особливо на південному березі. Мож

ливо, вони вже вміли будувати човни і плавали стародавнім озером, 

здійснювали напади і вели торгівлю з віддаленим узбережжям. Але 
3-11-465 
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Вихід у Чорне море з Босфору. Фото О. Голенка 

житгя цих громад раптово змінилося. У той час рівень озера лежав 

набагато нижче за рівень Середземного моря, а рівень океанів почав 
підніматися. В якусь мить Середземне море почало переливатися в 

озеро - спершу струмочками, потім бурхливим потоком. Невдовзі 
хвиля води, що ринула з високого Середземномор'я до низовинного 

озера, прорвала тонкий перешийок між Європою і Азією. Озеро під

німалося дуже швидко, цілих 15 сантиметрів на день, за таких тем
пів вода щодня завойовувала півтора кілометри північного плаского 
берега, аж поки рівень озера і Середземного моря не зрівнявся1s. 

Колишню берегову лінію, яка лежить метрів на 150 нижче сучасного 

рівня моря, чітко видно під час підводних досліджень16• Нещодавно 

океанологи повідомили, що відкривається спокуслива можливість 

знайти затоплені поселення, які існували на берегах стародавнього 
озера. Якщо теорія потопу правильна - а вона має критиків, - то

дішнє населення стало свідком народження моря. 

Неважко уявити, що принесли ці зміни неолітичним поселенням 
довкола колишнього озера - вода їх просто знищила. Людям до-
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велося мігрувати з узбережжя в інші частини Європи та Близького 
Сходу. Виникнення Чорного моря й спричинена цим катастрофа на
стільки закарбувалися в пам'яті, що відповідні сюжети можна знайти 
в усній традиції багатьох близькосхідних народів. Як з'ясував Діодор 

Сицилійський, через добрих п'ять тисячоліть після того, як виникло 
Чорне море, люди в грецькомовному світі все ще розповідали про 
погибельний потоп. Не виключено, що підйом води у Чорному морі 

стоїть за ще давнішими згадками про потоп у шумерському епосі про 

rільrамеша і біблійній Книзі буття. Звісно, історії про потоп існують у 
багатьох культурах, особливо тих, що залежать від сезонних розливів, 
які живлять долішні поля. Тому тим більше немає підстав уважати, 
що міфи про потоп виникли з конкретного реального катаклізму. Але 

якщо хтось шукає архетипну катастрофу, викликану гнівом сердитих 

богів, то народження Чорного моря підходить дуже добре. 

Географія та еколоrія 

Чорне море займає сьогодні приблизно 423 ооо квадратних кіло
метрів, що майже вдвічі більше за площу Великих озер у Північній 
Америці. Воно трохи більше за сусіднє Каспійське море й десь удвічі 

глибше - сягає 2000 метрів. Від болгарського порту Бургас на заході 

до грузинського порту Батумі на сході 1174 кілометри, від крайнього 
рогу Криму на півночі до турецького порту Інеболу на півдні лише 
260 кілометрів. Дві тисячі років тому мореплавці казали, що ясного 
дня посеред моря бачать одночасно і південний, і північний береги17• 

Ясна річ, це стара морська байка, але з неї видно, що люди мислили 

два протилежні береги природно сполученими, а саме море здавалося 

їм невеликим. Подорож морем збігала порівняно швидко, і добру 
частину дороги було видно берег. 

Античні автори порівнювали Чорне море з натягнутим скіфським 

луком - цілком влучне порівняння18 • На західному краю моря лежить 
Босфор (якщо бути точним, «фракійський Босфор»), який пов'язує 

море зі Світовим океаном; на східному - гирло річки Ріоні, яка тече 

з Кавказьких гір. Між цими двома полюсами вигинається північний 

берег. Одну дугу становить узбережжя Болгарії, Румунії та України, 

іншу - Грузії та Росії. Дві дуги вигинаються прямо назустріч одна од

ній і утворюють дві мілких затоки. Західна простягається між гирлом 
Дунаю і Дніпра; східна веде до Керченської протоки (відомої також 

під назвою «кіммерійський Босфор»), яка поєднує Чорне море з його 

з· 
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мілководним молодшим братом - Азовським. Дві дуги зустрічаються 

ніби в руці лучника - на ромбоподібному Кримському півострові. 
Тятива, хоча не така пряма, як уявлялося античним географам, на

тягнута північним берегом сучасної Туреччини. 

Головна течія йде вздовж берега проти годинникової стрілки, 
дві гілки від неї закручуються серединою моря з півночі на південь 

назустріч одна одній. У 1823 році один британський капітан заявив, 
що може дійти з Одеси до Стамбула не піднімаючи вітрил, просто 
за течією'9• Хоч античні мореплавці воліли триматися берега, орі
єнтуючись за лінією горизонту і користаючись з вітрів, які дули з 

берега, завдяки чорноморським течіям можна було перетнути море 
й посередині, що, згідно з грецькими джерелами, займало один день 

і одну ніч20• 

Лінії другорядних течій збігаються з основною симетрією берегів. 

На західному і східному узбережжі в море впадають важливі річки -
Дунай і Ріоні. Вони дають потужні течії, які закручуються проти го

динникової стрілки у гирлі. На північному сході в Азовське море, а 

отже, через Керченську протоку і в Чорне впадає Дон. Подібна схема 

повторюється зі ще однією протокою на південному заході - верхня 
течія Босфору несе холодні чорноморські води в Мармурове, а від
так у Середземне море. (Грекам було відомо, що тепліша, щільніша 

нижня течія йде через Босфор у протилежному напрямку.) Крим

ський півострів на півночі, ніби стрілка, вказує на південь. Назустріч 
Криму випинаються Керемпе й Індже, миси-близнюки на південному 

березі. Симетрія настільки дивовижна, що деякі античні географи 

уявляли Чорне море як два окремих моря - східне і західне, межа 

між якими проходить найвужчим місцем між мисом Сарич у Криму 
й мисом Керемпе в Анатолії, якихось 225 кілометрів21 • Моряки зна
ли, що переходити цю уявну межу треба обережно, бо раптова зміна 

течії і вітру можуть збити судно з курсу і закрутити22 • 

Але особливості однієї частини моря не є дзеркальним відобра
женням іншої, бо різні частини моря слугували шляхом сполучень з 

різними землями. Йдучи вгору Дунаєм, ви крізь велику Угорську рів
нину потрапите в серце Європи, за Альпи. Якщо пливти вгору річкою 

Ріоні, то після невеличкої рівнини можна потрапити до бурхливих 

витоків річки на Кавказі. Крим - ворота у північні степи, а південні 

затоки врізаються в Анатолійське узвишшя. 

За географічною симетрією ховається асиметрія природних умов. 

Жорстокі вітри й хвилі оголили берег по азійський бік Босфору. 
Переваливши за прибережні горбки, потрапляєш на узгір'я, яке ве-
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де крізь Анатолію на південь, до Тауруських гір. Далі стає вище -
спершу пагорби, потім справжні гори, перші відноги Понтійських 

Альп. Берегова лінія завузька, максимум півтора-два кілометри, в 
найвужчих місцях - це просто піщаний або гальковий пляж, у наші 
дні узбережжям проходить автострада. Розкішний дубовий і сосновий 
ліс тулиться до гір і спускається до самого моря. Далі починаються 
Кавказькі гори, які вигинаються з північного заходу на південний 

схід вузьким коридором, що відділяє Чорне море від Каспійського. 

На півночі одразу від моря починається степ, яким повільно спли
вають широкі річки, утворюючи солонуваті заплави-лимани, іноді 

трапляються високі скелясті брили. Болотисті низовини на півночі та 
заході, утворені Дунаєм, Дністром, Дніпром і Доном, дуже не схожі 

на компактні дельти швидких південних і східних річок Кізилірмак, 
Єшиль-Ирмак і Ріоні. Клімат теж дуже відрізняється. У північно

західних степах на зміну холодній зимі приходить спекотне сухе літо. 
На південно-східних узвишшях панує субтропічних клімат, помірні 
зими й вологе літо з рясними опадами. Саме завдяки сусідству двох 

кліматичних зон - холодного й сухого континентального та вологого 

й теплого субтропічного - на Чорному морі трапляються шторми, 

які століттями наводили жах на мореплавців. 
Чорне море вирізняється специфічною екологією, яка, можливо, 

пов'язана з несподіваним переливом Неоевксинського озера. Коли 

Середземне море прорвало перешийок, щільніша морська вода опус

тилася на дно озера, витіснивши нагору менш солону воду, вполовину 

від рівня солоності океанів. Чорне і Середземне море постійно обмі

нюються водою через протилежні верхню і нижню течію в Босфорі й 
Дарданеллах. Але стратифікація Чорного моря за рівнем солоності -
характеристика стала, руху води між поверхнею і дном практично 
немає. Це означає, що на глибинах понад 200 метрів вода не містить 

кисню, а тому мертва (за винятком певних видів бактерій). Дно являє 

собою болото чорного мулу, що булькає сірководнем і тхне притухли

ми яйцями. На дно, мов сніг, постійно падає мертва флора і фауна з 
верхніх вод. Безкисневий шар води трапляється й у багатьох інших 

водоймах, але в Чорному морі він найбільший. Майже 90 відсотків 

глибини моря лежить у безкисневій зоні, це найбільший резервуар 
сірководню у світі. 

На додачу до наявності сірководню в нижніх шарах, в кисневій 

зоні розкладається органіка. Басейн Чорного моря охоплює при
близно 2 мільйони квадратних кілометрів, до нього входять басейни 
Дунаю, Дніпра і Дону, відповідно другої, третьої і четвертої за роз-
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мірам річок в Європі. Цей прісноводний потік несе з собою безліч 

органіки, у тому числі змиви з сільськогосподарських уrідь і продукти 

життєдіяльності людей. Гниючи, органічна матерія окисляється і ще 

більше ослаблює тонкий шар життєдайної води. 
Морське життя залежить від цього неглибокого верхнього шару 

води в загалом отруйному морі. Існують древні форми життя, які 
вижили ще з часів Неоевксинського озера, як-от оселедець і осетер. 

Інші види - камбала, мерланг, кілька та чорноморська форель -
мігрували річками з холоднішого клімату й пристосувалися до жит
тя в менш солоних прибережних водах. Більшість видів риби - це 

прибульці, які перепливли в нове море кілька тисяч років тому з 
Середземномор'я. Ці теплолюбні створіння становлять до Во відсот

ків чорноморської фауни, серед них трапляється дуже цінна здобич, 
за якою тисячоліттями виходили в море рибалки. Багато видів чорно

морської риби мають схожі назви навіть у неспоріднених тамтешніх 

мовах: наприклад, пеламіда (різновид тунця) буде pelamys грецькою і 
palamida румунською; луфарь (різновид морського окуня) російською 
і liifer турецькою; скумбрія називається так і грузинського, і болгар
ською; нарешті, хамса (різновид анчоусів) - hamsi, її настільки лю
блять на турецькому узбережжі, що складають пісні й навіть роблять 

з її жирного м'яса десерти. 
Риба пристосувалася до екологічних особливостей Чорного моря 

й прекрасно почувається в його верхніх водах. Але й мертві чор

номорські глибини мають власні скарби. На початку 1970-х років 
океанограф-новатор Вілард Баском припустив, що чорноморські гли
бини, особливо безкиснева зона, - це прекрасне місце дЛя морської 

археології. Коли у воді немає кисню, то немає молюсків-деревоточців 
та інших організмів, які руйнують корпуси стародавніх суден23 *.Ви
явилося, що Баском має рацію. 

Наприкінці 1990-х років океанограф Роберт Балард, який знай

шов «Титанію>, вивчав з командою науковців безкисневий шар Чор

ного моря неподалік від стародавнього турецького порту Синоп. За 

допомогою маленького підводного робота вони вперше дослідили 

* Баском сконструював спеціальний корабель «Alcoa Seaprobe», який міг 
піднімати з дна рештки суден. Його розробками скористалося ЦРУ для побудови 
судна, яке у 1975 році таємно підняло затонулу радянську субмарину. Баском 
позивався за порушення патенту, але безуспішно. Bascom, Willard. Тhе Crest 
of the Wave Adventures in Oceanography. - New York: Harper and Row, 1988. -
Р. 266-269. 
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глибини, недоступні 

раніше через брак 

відповідних техно

логій і завеликий 

тиск товщі холод

ної води. Однією 
з перших знахідок 

став візантійський 
корабель V століття 
н. е., на ньому вцілі

ла частина снастей, 

а щогла виглядала 

так, ніби її зробили 
позавчора24. Згодом 

біля узбережжя 

Географія та екологія 

Місце затоплення візантійського судна, знайдене 
Р.Балардом 

Болгарії дослідникам трапилися набагато давніші рештки, датовані 
десь IV століттям до н. е., - корабель з вантажем амфор і сушеної 

річкової риби. Балард із захватом зазначив : «Відкривається просто 
дивовижна картина - не виключено, що всі кораблі, які затонули 

на Чорному морі від перших виходів людини у плавання до наших 

днів, 50000 кораблів, лежать незаймані» на морському дні25• Але всі 

ці відкриття мали й трагічний поворот. Вілард Баском помер лише за 

кілька днів до того, як дослідницька команда Баларда знайшла перші 
підтвердження його теорій стосовно чорноморських глибин. 

Не маючи прямих джерел, важко уявити, якою була культура 
і звичаї перших людей, що оселилися на чорноморських берегах, і 
як саме вони взаємодіяли. Жителі нового, вищого, узбережжя обла
штовували осілі поселення, ходили біля землі й обробляли коштовні 
метали. Найдавніші у світі золоті предмети, датовані серединою V ти
сячоліття до н. е., було знайдено на болгарському узбережжі. Тодішні 
люди, ймовірно, знали про існування інших племен по той бік моря 
й, можливо, ходили вздовж берега - зустрічалися, торгували, одру
жувалися, воювали. Кераміка і металеве начиння, що їх знаходять у 
різних місцях узбережжя, мають схожі деталі, а це свідчить про кон

такти й обміни26• Нефритові сокири та наконечники списів початку 
11 тисячоліття до н. е. з північного заходу на диво схожі зі зброєю, 
знайденою археологами в Трої27• 

Більшість із того, що нам відомо про людей, які населяли в дав
нину береги Чорного моря й, можливо, плавали ним, ми дізнались із 
середземноморської культури, носії якої в середині І століття до н. е. 
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1. Археологія місця 

Золоті прикраси та речі з поховання мідного віку у варненському акрополі 
(бл. 4000 р. до н. е.) 

прийшли через Дарданелли та Босфор і влаШ'1ували в регіоні свої 
торгові аванпости. Саме античні греки ввели Чорне море в історію і 
першими подали його як окремо взя'І)' місцевість. 
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2 
ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ 

(700 ДО Н.Е. - 500 Н.Е.) 



На берегах Понта Евксину < ... > живугь, порівняно з усіма 
іншими країнами, найменш освічені народи, за винят

ком скіфів. 

Море! Море! 

Геродот, 
V ст. до н.е. 

Ксенофонтове військо, дійшовши до Чорного моря, 
IV ст. до н. е. 

Що, уяви собі, я відчував серед гетів, сарматів 

Злігши у тій далині, у невідомості тій? 

Небо 1УІ' шкодить мені, до води питної не звикну, 
Не до вподоби й земля - годі сказати, чому. 
Невідповідне житло, не годиться для хворого їжа, 

Фебовим хистом ніхто 1УІ' не зарадить біді. 
Друга не маю 'lyr, хто б занепалого словом розрадив, 

Хто б коротати поміг часу повільного плин. 

Ог і лежу, де найдальша земля, найдальші племена, 

І чого бракне мені, - те перед зором стає. 

На шмуцтитулі: 

Греки на військовому кораблі 
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наші у~влення про Чорне море в анти:носrі спираються н~ о?ме
жении репер'!Уар писемних джерел, 1 в кожному є вузью м1сця. 

До нас дійшли твори чужоземних мандрівників, наприклад, грецького 
історика Геродота, який жив у V столітrі до н. е., але не факт, що 
бував у Причорномор~і; свідомих свого інтересу мемуарисrів, як-от 

Ксенофонта, котрий пройшов південним узбережжям у IV столітrі 
до н.е.; географів типу Страбона, який жив трьома століттями пізні
ше і залишив надійніші свідчення, бо сам народився неподалік від 
Чорноморського узбережжя (в сучасному місrі Амасія в Туреччині), 

і твори компанії політичних вигнанців і переповідачів чужих слів -
один не міг не підкреслити паскудний клімат і ворожість тубільців, 
а інший не мав чим присмачити свій нехитрий сюжет. 

Материкові греки уявляли населення Причорномор'я в похмурих 

тонах, як варварів з віддалених земель, так і греків-колонісrів, що 
засновували там міста й поселення. Ксенофонт завважив, що єдине 
справді «грецьке» місто, яке йому трапилося на всьому південному 
узбережжі від Трапезунта* до Босфору, - це Візантій. На характер 
інших міст насrільки вплинули контакти з негреками, що їх було 
просто не впізнати'. Античних авторів найбільше вражав контраст 

між звичним для них світом і дивними звичаями та віруваннями 
чорноморських народів, про які вони чули або бачили на власні очі. 

Однак цілі покоління археологів та інших фахівців довели, що Чорне 
було не просто місцем зустрічі «цивілізації» і «варварів», а радше 
строкатою мішаниною традицій і звичаїв, до якої чужинці - спершу 
греки, пізніше римляни - додали ще один інгредієнт. Від перших 

експедицій греків до походів римських легіонів прикметою життя 
на узбережжі була зникома межа між різними мовами, народами й 
культурами. 

Край світу 

Греки відкрили для себе Чорне море в першій половині І тися
чоліття до н. е., можливо, навіть раніше. Ймовірно, що спершу вони 
шукали поклади металів на південному березі, але згодом розширили 
сферу пошуків на північний берег і піднялися в глиб узбережжя, 
тримаючись річок. Зиски були очевидні. Широкими річками було 

* Стосовно античних часів прийнято написання Трапезунт, пізніше - Тра
пезунд. - Прим. пер. 
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легко пересуватися, а достаток риби і корабельного лісу обіцяв успіш

ну торгівлю. Демографічний бум у Греції та дефіцит продовольства 
також спонукали рушати на північ2 • 

Впливаючи в Чорне море, античні мандрівники в буквальному 
сенсі наближалися до краю світу. Згідно з Платоном, світ простя

гається від Гераклових стовпів (сучасний Гібралтар) до річки Фа
сис (сучасна Ріоні), тобто від західного краю Середземного моря, до 

східного краю Чорногоз. В античній міфології континенти й острови 
стояли на площині, оточені безкінечними водами Океану, з якого 
брали початок найбільші річки - Ніл, Дунай, Дон. Теоретично мож
на було обпливти край світу і повернутися назад однією з річок, або 

перетнути сушу й повернутись у точку відправлення, обпливши по 
кругу водами океану. 

Античні письменники виводили знайомство греків з Чорним 
морем ще від часів міфічних героїв і наділяли його тими самими 

фантастичними якостями, що були притаманні краєві світу. На Чор
ному морі розгортається дія багатьох міфів, що лягли в основу про

стонародних грецьких вірувань. Греки вважали, що на скелястому 
острові у гирлі Дунаю (а може, Дніпра) розташовано могилу Ахілла. 

Саме південним берегом Геракл спустився у підземне царство Гадеса, 
щоб приручити Цербера. Десь у тих краях, у гирлі річки Термодон 
(сучасна Терме на півночі Туреччини), живуть амазонки, за іншою 
версією - на річці Танаїс (сучасний Дон). У Криму мешкали таври, 

а їхня жриця Іфігенія приносила в жертву Артеміді мандрівників. 
На Кавказі було прикуто до скелі Прометея, до якого прилітав орел 

і в покарання за викрадений вогонь розкльовував йому печінку, аж 
поки Прометея не звільнив Геракл. 

Зустрівши людей з чорноморського берега, середземноморські 
мандрівники описували їх майже як у фантастичних міфах. Ксено

фонт писав, що войовниче плем'я моссинойків, яке жило на півден
ному березі моря, здатне блискавично виставити флот із 300 човнів
довбанок4. Про фракійців, які мешкали на західному узбережжі, роз

повідали, що вони ставлять ліхтарі на скелястому березі й грабують 
моряків, які спокушаються примарою тихої гавані. Моряки йдуть до 
загибелі, мов метелики на світло, - цілий берег усипано уламками 

коштовного вантажу5• Можливо, за історіями про жорстоких таврів 
у Криму стоїть подібний промисел тамтешнього населення. Сюжети 

про піратів, які нападають на кораблі, лягли в основу міфів про по
ходження племен, які жили на північному сході Чорного моря. Вва
жали, що предками кавказьких ахейців були вояки Агамемнона, які 
заблукали дорогою додому з Трої. А їхні сусіди геніохи («візниці») 
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походять, мовляв, від візниць-напівбогів близнюків Кастора та По
лідевка, які супроводжували Ясона у подорожі за золотим руном. Ці 
два племені никали узбережжям у пошуках торгових суден, нападали 

зненацька на чужоземні кораблі, грабували й брали команду в полон. 
Тоді відступали берегом, несучи свої човни на плечах, і зникали у 
лісах, мов привиди6• 

Довкола Чорного моря мешкали й інші племена, але про них 
греки мали дуже туманне уявлення. Геродот, Страбон, Пліній та 
інші грецькі й римські автори описують цілий паноптикум дивних 

створінь. На західному березі Чорного моря в районі сучасного бол
гарського порту Варна живе, мовляв, плем'я пігмеїв, яке воює з жу
равлями7. Далеко-далеко на півночі живуть гіпербореї (буквально: 
народ за північним вітром), вони доживають до фантастичного віку 
і являють чудеса. По сусідству з ними можна зустріти ще дивніші 

племена: одноокі арімаспи постійно воюють з грифами, які стере
жуть золото; люди племені тибіїв мають дві зіниці в одному оці й 

зображення коня в іншому; є люди з неймовірно довгими бородами; 
люди, які їдять вошей, сплять шість місяців на рік, раз на рік пере
творюються на вовків, і люди з козячими ногами8• 

Кілька античних авторів наводять докладний перелік племен, 

які жили на берегах Чорного моря, але це химерна суміш фантазій і 
чуток, інформація з перших рук рідко траплялася навіть у візантій
ський період. Коли греки вперше відкрили для себе Чорне море, на 
його берегах либонь уже існувало багато громад і кочових союзів, але 

до нас дійшли лише загальні, дуже широкі, назви. На заході меш
кали фракійці, відомі в пізній античності тим, що використовували 
короткий меч і вправно воювали. Далі на північ жили скіфи, частина 

з них вела осілий спосіб життя, частина - кочовий. Скіфи розводили 
коней і вирощували хліб, що приваблювало до них грецьких купців 
і поселенців. У Кавказьких горах на сході жило багато войовничих 
племен. А долині річки Ріоні тулилися до пагорбів приземкуваті хати 

колхів, які за бронзової доби вже мали сильну державу9. На півден

ному березі, поруч з гірськими племенами, які мігрували на захід з 
Кавказу, жили віфіни та пафлагонці, що мали, ймовірно, фракійське 
походження. Та навіть цим народам, що їх греки визнавали за лю

дей, іноді приписували цілком фантастичну історію. Колхи, доходив 

висновку Геродот, походять від єгиптян, бо обидва народи мають 
кучеряве волосся, практикують обрізання й в однаковий спосіб об

робляють льон10 • 
Пов'язувати стародавніх жителів узбережжя, фантастичних чи 

реальних, з якоюсь модерною етнічною групою - річ цілком марна. 
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Між стародавнім населенням, у тому числі античними греками, і 
сучасними народами, які вважають себе їхніми нащадками, немає 
тяглої спадкової лінії. Навіть про ті етнічні групи, що їх античні 

автори згадували як окремі народи, історія зберегла лише ефемерні 
натяки, вони з'являлись і зникали, не лишивши практично жодних 
слідів своєї культури і звичаїв. Це стосується й одного з перших за
фіксованих в історії причорноморських племен - кіммерійців. Ми 
знаємо про їхнє існування лише завдяки тому, що вони мусили мі

грувати зі своєї батьківщини на північно-східний берег Чорного моря 

і стали вправними воїнами-вершниками. У своїх мандрах і походах 
кіммерійці стикнулися з прадавніми писемними культурами Цен

тральної Анатолії і Месопотамії, які й зафіксували у джерелах їхнє 
існування. Вважають, що їх витіснили з рідних країв нові кочовики зі 
сходу - скіфи. Одна група кіммерійців рушила згодом на південний 

захід, у Фракію, інша - на південний схід, на Кавказ. Ці два крила 
зійшлись у Малій Азії, зруйнувавши тамтешні царства, а згодом по

трапили під ассирійський вплив. Це, певно, найперша в історії згадка 
про біженців - вона була оповита мороком віків уже для Геродота й 

інших авторів класичного періоду". 
У стародавніх близькосхідних текстах кіммерійці фігурують у 

ролі кари, лихого знаку. Біблійна Книга Виходу пов'язує кіммерій

ців з Гомером, одним з онуків Ноя (Вихід 10:2-3), а пророк Єремія 
побивається: «Ось приходить народ із північного краю, і збуджу
ється люд великий із кінців землі. Лука та ратище міцно тримають, 

жорстокі вони й милосердя не мають, їхній голос, як море реве, і 
гарцюють на конях вони ... » (Єремія 6:22-23). Якщо подібне втор
гнення - окремий похід або переселення північних кочовиків до 

Анатолії - справді відбулося, то, виходячи з текстів, це сталося десь 
у VIII столітті до н. е. Після цього кіммерійці швидко зникають з іс
торичної арени, крім принагідних згадок, про них нічого немає. Але 
певний слід вони все-таки лишили. Саме кіммерійці дали назву Кри

му, а найвідоміший кіммерієць урешті-решт опинився в Америці - у 
1930-х роках письменник Роберт Говард створив, компанія «Марвел 
Комікс»* відродила, а Арнольд Шварценегер утілив на екрані образ 
Конана-варвара, воїна і правителя вигаданого царства Кіммерія. 

Не виключено, що новиною про багатства північних берегів 

* «Марвел Комікс» (англ. Marvel Comics) - знаменита американська ком
панія, що видає комікси. Найвідоміші й екранізовані серії - «Людина-павук», 

«Залізна людина», «Люди Ікс», «Фантастична четвірка», «Крик» та багато ін

ших. - Прим. пер. 



«Жаби довкола болота» 

вигнанці-кіммерійці спонукали грецьких моряків і купців до освоєн

ня Чорного моря12, адже грецькомовний люд Егейського узбережжя 
зацікавився тими краями якраз після вторгнення кіммерійців. Іоній
ські поліси в Малій Азії почали споряджати невеличкі експедиції на 
північ і схід. Підприємливі мореплавці проходили на веслах Босфор, 

далі піднімали вітрила і йшли за течією на схід уздовж берегів Віфінії 
та Пафлагонії або користалися попутним вітром і повертали на захід 
фракійським берегом. 

«Жаби довкола болота» 

Хай там яких епічних кольорів набули згодом ці експедиції, за 

ними стояла комерція, а не пригоди й завоювання. Туди везли сувої 

матерії та амфори з вином і оливковою олією. Назад вантажили кора
бельний ліс з Понтійських Альп і Кавказу, залізо й коштовні метали 
з Кавказу та Карпат, просо з дельти Ріоні та пшеницю з родючих пів
нічних полів. З часом іонійські міста почали фінансувати будівництво 
сталих поселень на Чорноморському узбережжі. Постійні колонії, в 
яких жили греки - посередники у справах з місцевим населенням, 

почали виникати в середині VII століття до н. е. 
Зиск із Чорного моря праrnули отримати кілька міст, але всім їм 

було далеко до Мілета - найпівденніше велике місто на іонійському 
узбережжі давно перетворилося на значний торговий центр Егей
ського моря, а в середині VII століття до н. е. звернуло свій погляд на 
північ. Наступні півтора століття Мілет був найпотужнішим містом 

грецького світу, він контролював шлях через Босфор і багатів на 
торгівлі зерном, металами і рибою. Мілетські колонії являли собою 
перлини чорноморського намиста: Синоп на півдні, Діоскуріада на 

кавказькому березі, Пантікапей при вході в Азовське море і Ольвія в 
гирлі Гіпаніса (Південний Буг) - ворота в північні степи. 

У V столітті до н. е. колись негостинне море стало до греків на
багато прихильнішим. Узбережжя було всіяне грецькими поселен

нями і портами. Греки сиділи, за словами Сократа, мов «мурахи 
або жаби довкола болота» 13 • З портів на Мармуровому й Егейському 

морі приходили великі кораблі з квадратними вітрилами. Менші 
судна ходили вздовж берега з колонії в колонію, широкими річками 
курсували з товарами човни-довбанки. Одні міста так і лишалися 
емпоріями - перевантажними пунктами, їхньою головною функцію 

було змащувати колесо торгівлі. Інші домагалися статусу поліса -
самоврядного міста-держави. Поступово очільники найуспішніших 
колоній розширяли й вдосконалювали порти, будували доки й дамби 
4·11-465 
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для ЗЮШС'І)' від штормів, укріплювали берег проти ерозії. Залежність 
від материнського міста перетворювалася на далекий спогад, на сце
ну виходили нові партнери та покровителі. 

Кілька чорноморських міст здобули славу в цілому грецькому, 

а пізніше римському світі. Синоп - «найприкметніше місто в цій 
частині світу», - писав Страбон в І столітті до н.е.'4 Воно лежало 
вздовж вузького виступу на завітряному боці півострова, глибока си

нопська гавань - найкраща на всьому південному шляху від Босфору 

до Кавказу. Синопський порт мав дуже зручний рейд, а в самому 
місті було багато гімназій, ринків і розкішних будинків з колонами. 
Довкола акрополя йшла масивна стіна, а в плодючій долині річки 

Галіс (Кизилірмак) паслися вівці та газелі. Там навіть вирощували 
незвичні для Чорномор'я маслинові дерева. Місто багатіло на торгів
лі. Синоп був головною зупинкою на шляху до Криму, а сполучення 
морем служило мов кровоносною системою торгівлі. Оранжево-чорні 

синопські амфори з характерним малюнком - орел тримає в пазурах 
дельфіна - часто знаходять археологи на північному березі. 

Синоп досяг такого розквіту, що карбував власну монету й сам 
відкривав колонії, майже всі міста на південно-східному узбережжі 

були закладені синопцями. Найпомітнішим містом був Трапезунт 
(сучасний Трабзон у Туреччині) на схід від Синопа. Трапезунт мав не 
дуже зручну природну гавань, але користався з вигідного географіч
ного розташування. Місто лежало в кінці стародавньої дороги з Пон

тійських гір через Зіrанський перевал і Вірменське нагір'я в долину 
Тигра та Євфрату. Неприступна міська фортеця, зведена на виступах 
глибокого яру, давала зюшст у разі нападу тубільного населення. 

Міста на кавказькому узбережжі не могли похвалитися таким 

вдалим антуражем, але відставання від Синопа й Трапезунта вони 
надолужували природними умовами й місцевими особливостями. У 

Фасисі, мілетській колонії в гирлі Ріоні, спускали по воді й вантажили 
ліс та інші корабельні матеріали: прядиво на линви, смолу для коно

пачення та знамените колхідське полотно на вітрила. За два-три дні 
товар прибував до Синопа, його перевантажували на більші кораблі й 
везли на Егейське узбережжя'5 • Далі на кавказькому березі була роз
ташована Діоскуріада (поблизу сучасного Сухумі в Грузії), зустрічати 

чужоземні кораблі з товаром туди спускалася сила-силенна місцевих 
племен. За розповідями античних авторів, щоб вести з ними справи, 

купці потребували три сотні перекладачів. Ясна річ, це перебільшен
ня, але, ймовірно, не дуже велике'6 • З часом до вигідної комерції за
лучились і внутрішні райони. У І столітті до н. е. в регіоні за Фасисом 
існували міста і села, там вміли робити черепичні дахи, були ринки 
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і громадські споруди. А столітrям пізніше римський історик Пліній 

повідомляв, що через тамтешні річки наведено аж 120 мостів'7• 
Виняткові природні гавані Криму й багате на рибу Азовське море 

обіцяли великі перспективи. Однак не виключено, що греки побою
валися місцевого населення, і це досить довго заважало масштабній 
колонізації. У V столітті до н. е. колоністи з Меrари заснували Херсо
нес (поблизу сучасного Севастополя в Україні), але згодом їхній по
чин затьмарила найважливіша з усіх меrарських колоній - Візантій. 
Але тут, як і в інших чорноморських колоніях, найенергійніше діяли 
мілетці. Їхня колонія в Пантикапеї (сучасний Керч) контролювала 
вхід у Азовське море, на акрополі височіли різноманітні громадські 
споруди, а гавань вміщала до тридцяти кораблів. Далі на захід зна

ходилася Феодосія, там облаштували гавань, яка могла прийняти 

утричі більше кораблів, а довкола лежали родючі поля, які давали 
містянам харч18 • 

Далі на північно-західному березі глибокі гавані траплялися рід
ко, але широкі тамтешні річки і затоки були багаті на рибу й відкри
вали легку дорогу у внутрішні райони. Як пише Геродот, найбільшою 
річкою був Борисфен (Дніпро): 

< ... > Борисфен < ... >, на мою думку < ... >, найбільш корисна для 
людей не лише серед інших річок Скіфії, а й взагалі всіх інших, 

крім єгипетського Нілу <.">. <".> навколо нього найкращі і най
більш поживні пасовища для худоби, і дуже багато в ньому риби, 
приємної на смак, і вода в ньому дуже чиста < ... >,і ниви навколо 
нього чудові, а там, де не засіяно, виростає висока трава <".>'9 

Можливо, що на півострові в гирлі Борисфена (тепер це острів 
Березань) стояло найперше поселення на всьому північному бере
зі - Борисфенітида. З часом цю першу колонію відсунули в тінь 

молодші й багатші сусіди. Поблизу місця, де зливалися Буг і Дніпро, 
стояла Ольвія. За часів розквіту місто мало до ю ооо жителів, окремі 

святилища Зевса й Аполлона і великий ринок20 • Тамтешні ювеліри 
виготовляли дивовижні прикраси, в яких поєднувалися елементи 

грецького і варварського стилів, сьогодні вони становлять окрасу 
археологічних колекцій українських і російських музеїв. 

Ще активніший обмін між греками і місцевим населенням йшов 

через колонії, розташовані ближче на захід: мілетські міста Істрія і 
Томи (сучасна Констанца в Румунії) поблизу дельти Дунаю; містечко 

Одес (сучасна Варна в Болгарії) із тихою гаванню; меrарські та мі
летські поселення Месембрія й Аполонія (сучасні Несебр і Созополь 
у Болгарії), мешканці яких займалися риболовлею та сільським гос-

4• 
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подарством. У сі вони лежали ближче до грецького світу й тому могли 

користатись як із сухопутної, так і з морської торгівлі. Довколишнє 
населення становили фракійці, які на початках грецької колонізації 
вже мали сталі та потужні державні угворення й охоче вели справи 

з новими людьми21 . 

Розвиткові чорноморських колоній сприяло те, що вони посіда
ли важливе місце в економіці античного світу. При попутному вітрі 

торговий корабель долав відстань від Азовського моря до егейського 

острова Родос за дев'ять днів22, а товари з його пузатого трюму ціну
валися в усьому світі. Пшениця та ячмінь, вирощувані у внутрішніх 
регіонах, становили важливу частину раціону іонійських і пелопон

неських греків. (Під час війни зі Спартою Афіни потрапили в за
лежність від поставок чорноморського зерна, а блокада спартанцями 
Дарданеллів почасти змусила афінян капітулювати* 2з.) Фундук, яким 

і досі багатий південно-східний берег Чорного моря, доправляли аж в 

єгипетську Александрію24 . Вергілій співав оди залізу, понтійській бо
бровині** та лісу, що їх привозили з Чорномор'я римські кораблі25 . 

На захід возили також екзотичні тварини та рослини. Купці, що 
торгували зі Східним Чорномор'ям, відкрили для себе характерну 
птаху з пір'ям кольору міді, довгим хвостом і соковитим темним 
м'ясом. Її ловили в низовинах поблизу Фасиса та возили до Італії та 
Греції. Згодом греки й римляни самі навчилися її вирощувати, але 
початкова назва так і лишилася: фазан - «птаха з Фасиса». Римлянам 

полюбилася червона кисла ягода, яку вирощували поблизу колонії 
Керасус на південному березі. Традиція виводить звідси етимологію 
слова «вишня»: латинською - cerasum, англійською - cherry. Але 
екзотичне завжди ховало в собі якусь небезпеку. Пройшовши пів
денним берегом Чорного моря у IV столітті до н. е., грецькі найманці 
під орудою Ксенофонта виявили, що місцевий мед може забирати 
розум26 ***. 

Північне узбережжя було багате на рибу і запаси солі, особли
во в мілких затоках на кримському перешийку, а отже, свіжий ви-

У результаті походів Перикла багато міст і портів потрапили під владу 
афінян. У 425 році до н. е. данину Афінам платили до 50 чорноморських міст. 

** Серед дарів понтійських земель Вергілій називає castorea - бобровий 
струмінь, специфічний продукт статевої залози бобрів, що його вживають як чу
додійні ліки, а також для підвищення чоловічої потенції, досі використовується 
в альтернативній медицині. - Прим. пер. 

*** Мається на увазі місцевий галюциногенний мед, припускають, що він ви
ходить у бджіл із квітів чорноморської азалії або рододендронів, турки називають 
його deli ЬаІ, скажений мед. - Прим. пер. 

52 



«Племінна спільність» 

лов не псувався дорогою до Греції. Великим попитом користувалися 

чорноморський тунець і пеламіда, що їх солили цілими рибинами 
й маринували шматками. У І столітті до н. е. жбанець маринованої 
понтійської риби коштував у Римі цілу денну платню робітника, на
віть попри те, що від цього делікатесу, як нарікав Пліній, обдимало 
живіт27• 

У сезон міграції риби рибалки й купці працювали особливо на
пружено. Взимку в найтепліших частинах моря - на кримському й 
анатолійському мілководді - збивалися в табуни анчоуси. Напро

весні вони йшли на нерест в Азовське море. Головний мисливець на 
анчоусів, скумбрія зимувала південніше, у Мармуровому морі, навес
ні вона збивалася в табуни і йшла у тривні води Чорного моря. Пе

ламіда мала свій маршрут і мігрувала довкола моря за годинниковою 

стрілкою влітку й восени - від північно-західного берега до Босфору. 
Як пише Страбон, першу рибу ловили в Трапезунті, другу - в Сина
пі, третю - у Візантії: табуни пеламіди трималися берега, шукаючи 
теплішої води на півдні. Навіть дійшовши до Візантія, табуни риби 
лишалися настільки щільними й великими, що її можна було ловити 
руками, принаймні так розповідали рибалки28 • Ще наприкінці XVIII 
століття натураліст Петер Симон Паллас зустрічав на півдні Росії 

селян, які добували прожиток так само, як дві тисячі років тому, -
ловили рибу в Азовському морі, розчиняли, солили й відправляли 

на острови Егейського архіпелагу29. 

«Племінна спільність» 

Жвава торгівля в Чорномор~і залежала не лише від енергії іоній
ських міст та їхніх колоній, а й від симбіозу греків з місцевим негрець

ким населенням. Для колоністів із Середземномор'я і мандрівників 
тубільні чорноморські племена були «варварами» - людьми, що не 
говорять грецькою, але греки не конче вважали їх варварськими у 

звичному для нас сенсі цього слова. Як і в інших регіонах, понтійські 
греки пристосовувались і навіть переймали культуру довколишніх 
народів, почасти завдяки гнучкості самого поняття «грецькості», по

части завдяки природному взаємопроникненню різних звичаїв у ході 
тривалої взаємодії їхніх носіїв. З часом виникла така собі гібридна 

цивілізація, «племінна спільність», за словами російського історика 
Міхаіла Ростовцева, в якій перемішалися різні мистецькі форми, 
триби життя і навіть мови30 • З плином віків чітка культурна лінії між 
«греками» і «варварами», яку уявляли собі афінські поети і драма

турги класичного періоду, стала дуже розмитою3'. 
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Точні деталі співжитrя греків 
і варварів - неочевидні, але що 

воно було, ясно свідчать археоло

гічні знахідки. Вже такі автори, як 
Геродот, були вражені наскільки 

сильно позначилися на культурі 
взаємовпливи колоністів і міс
цевого населення. Перші греки

колоністи на Березані копіювали 
практики місцевих жителів і ко

пали землянки, щоб захиститися 

від зимових холодів32• Деякі міста 
карбували на своїх монетах зо
браження варварів, а фігуру так 
званого фракійського вершника 

у довгій мантії можна бачити на 
незліченних грецьких надгробках 

Фракійський вершник. Вотивний 
рельєф П-ІІІ ст., Пловдив західного узбережжя Чорного мо-

ря. Культурні впливи йшли в обох 

напрямках. У місті Гелон у країні північного племені, відомого під 

назвою будини, варвари спорудили статуї та святилища у грецькому 
стилі, щоправда, з дерева, а не з каменя, і влаштовували свята на честь 
Діоніса. Геродот припускав, що місцеві жителі - це первісно греки, 
які оселилися з будинами і перейняли варварський спосіб житrя, а їх

ня мова, за його словами, являла собою суміш грецьких і варварських 
слів33• (Можливо, що в Геродота йдеться про розкопане сучасними 
археологами величезне городище на одній з приток Дніпра*, периме
тром якого йшов ~7-кілометровий дерев'яний мурз4). Зв'язки греків з 
варварами не обмежувалися реальним світом і поширювалися на світ 
міфологічний. Грецький автор Павсаній аж у другому столітті вже на

шої ери стверджував, що міфічні гіперборейці, надсилають афінянам 
через посередників - варварів Північного Причорномор'я - перші 
плоди нового врожаю для жертвоприношень35• 

Суміш культур особливо впадала в око на північному і північно
західному узбережжі, і на те були дві головні причини. По-перше, 
тамтешній ландшафт - велика рівнина з широкими річками - по

легшував географічні зв'язки узбережжя з внутрішніми регіонами. 

Натомість на півдні і південному сході колонії мусили тулитися на 

* Сучасні археологи ототожнюють це поселення з Вельським городищем у 
Котелевському районі Полтавської області. - Прим. пер. 
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вузькому окрайці берега, а спину вже підпирали гори. По-друге, коло
ністи на півночі та північному заході контактували з варварськими 

народами, які на час приходу греків уже мали добре розвинені ци
вілізації та державні структури. Саме 1УГ греки стикнулися зі скіфа
ми, строкатою сумішшю племен, які в уяві авторів з Афін та інших 

центрів грецької цивілізації в Середземномор~і почали уособлювати 
типових чорноморських варварів. 

Означення «скіфський» мало для античних авторів передусім 
географічний сенс. Бути скіфом означало жити в холодному кліматі, 

вести кочовий спосіб життя й розводити коней. Про розмаїті мови 
й культури, що існували під загальною назвою «скіфи», ми знаємо 
головно з творів Геродота, який писав зі слів інших мандрівників або 

й просто переповідав чутки. Геродот писав, що скіфи вважають себе 

наймолодшим народом на світі. З часу міфічної появи скіфів - від 
зв'язку Зевса з донькою бога річки Борисфен - Геродот налічував 

лише тисячу років36• Скіфи складалися з багатьох різних племен, 
які не розуміли мову один одного. Одні племена вирощували зерно 
на продаж, другі - жили в лісах, треті - кочували голим степом. Із 
черепів своїх ворогів вони робили чаші, а зі шкіри - плащіз?. Ось 

як, за словами Геродота, скіфи доять кобил: «< ... > беруть кістяні 
рурки, дуже схожі на сопілки, засувають їх у статеві органи кобили і 

дмухають ротом, і коли один дме, другий доїть. Вони кажуть, що так 

вони роблять тому, що через дмухання роздуваються жили кобили і 
спускається її вим'я»з8• Милися скіфи, кидаючи на розпечене каміння 
у лазні насіння конопель. «І скіфи, задоволені паровою лазнею, кри

чать радіючи», - зазначав батько історії39• Скіфи особливо шанували 

бога війни і молилися йому на спеціальному вівтарі із величезної 
купи хмизу, в яку встромляли мечі40 . Деяких скіфів, за словами Геро

дота, спіткала «жіноча хвороба» (можливо, такої літературної мета
морфози зазнав соціальний гермафродитизм скіфів - жінки могли 
виконувати чоловічі функції, і навпаки) або навіть гемороїдальна 

кровотеча, спричинена тривалою їздою верхи41 *. Геродот писав, що 
скіфи винайшли «щось < ... > вельми важливе для життя людей»: 
коли наближався ворог, вони просто відступали урозтіч у степ, мов 
стадо полохливих оленів42 • 

* Геродот оповідає, що якісь скіфи пограбували храм Афродіти Уранії в місті 
Аскалон у Сирійській Палестині. За це розгнівана боmня наслала на них і їхніх 

нащадків «жіночу хворобу». Таких скіфів називали енареями. Перекладач Геро
дота Андрій Білецький припускає, що може йтися про імпотенцію або пасивний 
гомосексуалізм. - Прим. пер. 
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Більшість античних географів прийняли слова Геродота про скі
фів за достовірну картину життя всіх північних варварів. Так само 
в цьому не сумнівалися ні римські, ні візантійські автори. Чимало 
пелопоннеських греків мали безпосередні контакти зі справжніми 

живими скіфами й могли перевірити ці фантастичні уявлення. В 
Афінах скіфських лучників наймали стежити за громадським по
рядком, вони фігурували в комедіях Аристофана - такі собі античні 

колеги героїв «Поліцейської академії». Археологічні знахідки по

части підтверджують слова Геродота. У причорноморських степах 

справді існувала потужна кочова культура, а любов до коней, коноплі 
та войовничість цих громад цілком підтверджують археологічні роз
копки багатьох похованнях, від сучасної Румунії до західних кордонів 
Китаю43 • З погляду іонійських або аттичних авторів скіфи, може, й 
уособлювали протилежність цивілізації, але з погляду чорноморських 

греків скіфи - це передусім постачальники харчів, що їх споживали 
й експортували колонії, а також збройна сила - джерело загрози або 
гарантія безпеки, залежно від політичної ситуації. 

Реальні скіфи становили чисельну групу племен, імовірно, іран

ського походження, які початково вели кочове життя скотарів. Скі
фи одні з перших стоять у довгому шерегу народів, що мігрували з 
Центральної Азії на захід, женучи попереду величезні табуни коней, 

овець і корів. Десь на зламі VIII -VII століть до н. е. скіфи витіснили 
кіммерійців, які, ймовірно, теж прийшли зі сходу. 

Прихід скіфів до Причорномор'я завдав клопоту близькосхідним 

царствам. Перші повідомлення про сутички зі скіфським військом 
з'являються у кількох стародавніх текстах, але скіфи називаються 
там по-іншому. Можливо, саме скіфи фігурують у Книзі буття (10:3) 
під іменем Ашкеназ. У VI столітті до н. е. перси підкорили східний 
народ, який вони називали саками. На знаменитому барельєфі в Бе
хістуні (Західний Іран) Дарій зустрічає своїх упокорених і зв'язаних 
ворогів, зокрема, правителя саків Шунху, якого зображено з довгою 
бородою у гостроверхій шапці - традиційний візуальний образ усіх 
північних варварів. (Завоювавши скіфські племена на сході, Дарій 

близько 513 року здійснив ще один, але безуспішний похід проти 
їхніх західних родичів.) 

Коли греки висадилися на північному березі Чорного моря, 
скіфські племена вже становили собою помітну силу на величезній 

території від Дунаю до Дону. У 300-ті роки до н. е. вони здобули 
владу над цілим цим регіоном, їм не підлягали хіба що Кримські 
гори. Частина скіфів відмовилася від кочового життя, перейшла до 
осілого рільництва і вирощувала зерно, яке приваблювало купців 
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«Племінна спільність» 

Бехістунський рельєф, вирізблений на скелі, біля якої проходив шлях з 
Ірану до Двуріччя, і датований 521-520 рр. до н. е . В центрі Дарій І, спра
ва - дев'ять упокорених царів і вождів, останній з них - правитель саків 
Шунху 

із Середземномор'я. Найцікавіші археологічні знюdдки в Україні й 
Південній Росії належать до «золотого віку» скіфів : великі дерев'яні 
городища; високі кургани, які й досі урізноманітнюють степовий го
ризонт; вигадливі золоті прикраси, що їх робили ювеліри, які жили 

ближче до моря. На деяких прикрасах зображено священні тварини 
кочівників і сцени полювання, але з часом у скіфському стилі по
чали переважати дивовижно тонкі картини осілого життя - доїння 
овець, натягування лука, білування шкіри, навіть боги й герої грець
кого пантеону. Витончені ювелірні прикраси й непрактично роз
кішно оздоблена зброя, наприклад, горит (ywpuтo<;) - характерний 
футляр для лука, об'єднаний з сагайдаком, виказують, що мобільні 
степові культури поступово перебрали багато рис осілої культури 

греків-колоністів. Можливо, період активних запозичень припав на 
правління скіфського царя Атеаса, якого пізніші римські джерела 
називали «Rex Scytharum» і про якого відомо, що він загинув у битві 
з Філіпом 11 Македонським улітку 339 року до н. е.44 

Скіфи віртуозно опанували їзду верхи, коні становили основу 
їхньої матеріальної культури і войовничого духу, що так уражав чу
жинців. Різноманітні означення скіфських племен, як-от гіппемолги 
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(«доярі кобил»), фіrурують уже в «Іліаді», грекам впала в око ха

рактерна особливість скіфської кухні - сквашене кобиляче молоко, 
слабоалкогольний напій, що його досі вживають у Центральній Азії. 

Але кінь - то практична потреба, за легендарну тварину скіфам 

правив олень. На розкішних прикрасах зі скіфських могил постійно 
трапляються оленячі мотиви, а стрімка геометрія скіфського стилю 
через багато століть надихне ентузіастів ар нуво. Скіфські воїни при

крашали рогами навіть коней, наділяючи домашніх тварин містич

ними рисами священного оленя. 

Більше за скіфів у Геродотовій «Історії» на увагу автора здо
булися лише єгиптяни. Ці два народи в уявленні античних греків 

уособлювали собою край світу. Єгиптяни, за словами Геродота, - це 
найкультурніший народ у світі, і він якнайстаранніше описував їхні 
звичаї, архітектуру і сільське господарство. Про народи, що жили 

довкола Чорного моря, Геродот був куди скромнішої думки. Геро
дота й інших авторів найбільше дивувала культурна дистанція між 

скіфами й греками, наскільки відрізнялися відповідні звичаї скіфів. 
Скіфи переїздили степом у критих возах, а греки перетинали моря на 
кораблях. Скіфи вшановували предків величними святами і будува

ли олтарі своїм богам, але в безумстві своєму приносили їм людські 
жертви. Пили вино, але не розбавляли його водою. 

Утім образ грубих чужинців мав один важливий виняток на ім'я 
Анахарсис. Це єдиний чоловік на всю Скіфію, про якого, на думку 

Геродота, слід було написати докладно. Не виключено, що саме він 
винайшов західну цивілізацію. 

Як скіф урятував цивілізацію 

Грецькі автори писали, що скіфи не дуже люблять чужинців. 

Вони, мовляв, народ патріархальний, міцно тримаються за своє і з 
підозрою ставляться до чужинських звичаїв, що якось розбігається 
з незаперечними археологічним даними про культурний обмін. Але 
Анахарсис, веде Геродот, несхожий на інших скіфів - то був чоловік 
великої мудрості, що обійшов у своїх мандрах цілий світ. Анахарсис 
жив і научав у багатьох краях і нарешті вирішив піти додому. Перед 

тим як перетнути Босфор і Чорне море, він зупинився в одній грець
кій колонії на Мармуровому морі. Там він став свідком величного 

свята на честь богині Кібели, якій спершу поклонялися в Малій Азії, 
але з часом почали шанувати в усій Греції. Анахарсис був настільки 

вражений, що заприсягнувся принести цей ритуал у Скіфію, якщо 
богиня захистить його від небезпеки під час подорожі. 
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Богиня захистила, Анахарсис дотримав обітниці. Прибувши до
дому, він узяв тимпан, пішов у густий ліс і справив на честь богині 

обряди, які бачив у греків. Але невдовзі сталася трагедія. Діоген 
Лаертський описав її потім такими словами: 

Мудрий Анахарсис після мандрівок вернувся до скіфів. 
Одноплемінників взявся навчати по-еллінськи жити. 

Звідкись крилата стріла прилетіла і слово його обірвала, 
Нагло забрала його й перенесла до царства безсмертних4s. 

Мрійника-мудреця побачив скіфський цар і убив блудного одно-

племінника з лука. Ось чому, як пояснює Геродот, коли спитати у 
Скіфії про Анахарсиса, місцеві вдають, що ніколи не чули про такого, 

а все тому, що він подорожував чужими краями й набрався згубних 
чужинських звичаїв46• 

За часів Геродота, у V столітті до н. е., освічені афіняни вже 
розібрали Анахарсиса на афоризми, він був відомий влучними ре

пліками на моральні теми й умінням збивати пиху з бундючних 
філософів - свого роду античний Оскар Вайлд. Анахарсис лишався 
взірцем чужинських чеснот і в наступні віки. Платон згадував його 
як вправного винахідника і людину практичну. Аристотель писав, що 
Анахарсис добрий ритор (але кепський логік)*. Страбон зауважував, 
що він був людиною скромною і справедливою. Пліній казав, що саме 
Анахарсис винайшов гончарне коло і новий якір47 **. 

Утім, достеменно невідомо, чи існував Анахарсис взагалі. Свід
чень сучасників про нього не збереглося, і, крім історії Геродота, ми 

майже нічого більше не знаємо. Але й Геродотова історія викликає 
певні сумніви, бо у його розповіді про Анахарсиса надто багато стере
отипних уявлень, що їх класичні греки мали про скіфів, - нелюбов до 

чужоземного, скіфський лук, праліси48 . Хай там як, традиційна істо
рія оповідає, що Анахарсис був нащадком царського роду, можливо, 
сином скіфського царя від жінки-грекині. До Греції він прибув десь 

на початку VI століття до н. е. сам по собі або у складі скіфського по
сольства. Вважається, що Анахарсис здобувся на дві важливі почесті: 
афінське громадянство і посвяту в елевсинські містерії, а це говорить, 
що він був людиною глибокої грецької культури. Але античні автори 
однаково називали філософа Анахарсис зі Скіфії. 

* Аристотель згадує, як Анахарсиса спитали, чи є у скіфів флейти, на що 

той відповів: «Немає навіть винограду». Можливо, Аристотель не зрозумів гумору 
скіфа і натякнув на його кволу лоrіку - питають про одне, а він відповідає про 
інше. - Прим. пер. 

** Тобто якір із лапами замість простого каменища. - Прим. пер. 
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и"- -"'J-

Мандрівник по Чорномор'ю скіф 
Анахарсис, варвар з Понта, який 
цивілізувався під вмивом еллініс
тичної культури; освічені греки 
КІІасичного періоду добре знали цей 
літературний персонаж 

У грецькій літературі Анахар

сиса, попри варварське походжен

ня, вважали втіленням практичної 

мудрості. Іноді влучним літера

турним ходом був сам факт його 
чужоземності. Автори полюбляли 
вкласти критичні слова в уста вар

вара, а спільним мотивом кількох 
творів була гра на контрасті між 

Анахарсисом і Солоном, практич
ним варваром-моралістом і афін

ським законодавцем. Анахарсис, 

причепурений з цієї нагоди одні
єю дівчиною, навіть бере участь 
в уявному бенкеті семи мудреців, 
однойменному діалозі Плутарха49. 

Автор ніби хоче сказати, що від
стань між греками і варварами не 

аж така велика, як здається. 

Не без посередництва Плутар
ха Анахарсис із грецького світу 
потрапив до римського й далі та 
утвердився в репутації проникли

вого критика й гострого на язик 
дотепника. Його ім'я з часів Ре-

несансу принагідно зринає у великих творах західної цивілізації. 
Еразм згадує звичку Анахарсиса спати, прикривши рукою рота, щоб 

показати, наскільки небезпечними можугь бути слова. Монтень цитує 
його слова про моральні якості й добре урядування. Можливо, саме 
Анахарсис, скуйовджений чоловік грубої зовнішності, визирає з-за 
плеча Аристотеля на Рафаелевій «Афінській школі». 

Але сам мудрий скіф виходить на сцену в цілком несподіваний 
час у досить дивному місці - наприкінці XVIII століття він став 
головним героєм одного французького бестселера. «Подорож моло
дого Анахарсиса Грецією», надрукована у 1788 році, не зовсім про 
Анахарсиса, принаймні не про того, що нам відомий. Це розлогий і 
цікавий огляд класичної цивілізації, що його написав Жан-Жак Бар

телемі, абат ордена єзуїтів і хранитель нумізматичної колекції Людо
вика XVI. Бартелемі вважався провідним авторитетом у класичних 
мовах і нумізматиці й три десятки років писав сім томів «Подорожі». 

Він вигадав подорож молодого Анахарсиса, нащадка знаменитого 
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філософа, зі Скіфії до Греції. У мандрах Анахарсис-молодший зустрі

чається з тогочасними мудрецями, розмовляє з ними, сперечається 

й протягом подорожі детально викладає ідеї грецьких філософів і 
розповідає про головні міста античного світу. 

За життя автора і добрих півтора століття по тому «Подорож» 

була справжнім хітом. «Успіх перевершив усі мої сподівання, - зга
дував згодом Бартелемі. - Публіка прийняла [книжку] дуже гаряче; 
французькі й іноземні журнали захлиналися компліментами». Шко

лярам вона правила за вступ до класики. Кожен поважний буржуа 
мав удома примірник французькою або в численних перекладах. За 
словами англійського перекладача цієї книжки, 

пропонована англійському читачеві книжка містить всеохопний 
погляд на старожитності, манери, звичаї, релігійні обряди, закони, 
мистецтво й літераrуру античної Греції в період її найвищого роз

витку. Досі дізнатися про все це можна було, лише уважно читаючи 
різних авторів, які мало переймалися тим, щоб поєднати розвагу 

з наукою. «Подорожі» Анахарсиса, навпаки, написані так, що зда
ється, ніби читаєш суто розважальний твір, вигадки, фантазії, аж 
поки не глянеш у кінець сторінки ... s0 

У кінці сторінки кожен свій аргумент, гіпотезу і цитату Бартелемі 
озброїв покликанням на оригінальне джерело. Нарешті можна було 
здобути солідне знання класики, навіть не знаючи грецької і латини, 
а заразом і отримати задоволення від доброї пригодницької історії. 

«Подорожі» сильно вплинули на французький неокласицизм у 

літературі й мистецтві, а завдяки численним перекладам цієї книж
ки любов до всього еллінського захопила Європу. Подорожнім, які 
пливли Чорним морем, одразу спадав на думку Анахарсис, і старий, 
і молодий. Починаючи з 1780-х років чимало авторів згадували йо
го, пишучи про свою подорож Чорним морем і узбережжям. Дехто 
навіть заявляв, що йому вдалося розшукати той самий ліс, де одно
племінники убили старого Анахарсиса; інші знаходили місце, звідки 
молодий Анахарсис вирушив до Греції, навіть не усвідомлюючи, що 
текст Бартелемі - це свідома літературна вигадка5'. 

Висока популярність твору Бартелемі оприявнює певну іронію, 
що стоїть за персоною Анахарсиса. Поширений погляд європейців 

на античну Грецію, який вони згодом почали приміряти й на себе -
правильна, раціональна, благочестива, цивілізована, - проектувався 
через скіфську призму. З формального погляду твір Бартелемі -
записки мандрівника, який дивиться на знайомі речі свіжим оком 
чужинця, - для XVIII століття не новий, але жоден інший твір цьо
го жанру не мав такого впливу на уявлення освіченого європейця 
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про мистецтво, архітеК'І)'Ру й філософію античного світу, як «По

дорож молодого Анахарсиса Грецією». Саме варвар з Північного 
Причорномор'я допоміг увести античних греків у гімназійні класи 
й вітальні респектабельних містян і в певний спосіб познайомити 
новочасних європейців з самими собою. 

Подорож аргонавrів 

Репутація Анахарсиса-старшого в останні століття до нашої ери 

зміцніла як ніколи. Критичний дух, що його втілював мудрий скіф, 
слугував ніби ліхтарем, за допомоги якого грецькі філософи могли 

висвітлювати вади свого суспільства. Десь у той самий час широку 
популярність здобула інша чорноморська історія. Сюжет про Ясона 
й аргонавтів знали вже Гомер і Гесіод, але перші послідовні варіан
ти цієї легенди, подібно до афоризмів і притч Анахарсиса, сягають 

елліністичних часів, періоду від кінця IV до піднесення Римської рес
публіки у І столітті до н. е. У ІІІ столітті до н. е. Аполлоній Родоський 
написав «Аргонавтику», найважливіший виклад легенди про Ясона, 

і не виключено, що саме успіхові цього твору він завдячував теплій 

посаді хранителя знаменитої Олександрійської бібліотеки. 
«Послав їх туди цар Пелій», - починає Аполлоній. Узурпатор 

іолкійського трону Пелій дізнався від оракула, що смерть прийде до 
нього у вигляді чоловіка, босого на одну ногу. Тож, коли його племін
ник Ясон прийшов на бенкет в одній сандалії, загубивши іншу під час 

переправи через річку, Пелій замислив відрядити його в небезпечну 
подорож і в такий спосіб обійти долю. Ясон мав повернути золоте 

руно, яким на далекому березі Чорного моря володів колхідський 
цар Еєт. Руно охороняв страшний змій. Під пильним наглядом Афіни 
було змайстровано найкращий у світі корабель, у його корму поклали 

дошку зі священного дуба додонського оракула, яка наділила судно 
даром пророкувати. У путь зібралася найхоробріша команда напівбо
гів і героїв. Ризикована подорож стала їм справжнім випробуванням. 
На березі чигали ворожі племена, дорогу заступали химерні потвори, 
а коли скарб нарешті потрапив до рук Ясона, мстивий цар і його 

родина не шкодували сил відбити вкрадене. Врешті-решт аргонавти 
повернулися до Греції, не всі, але з руном і донькою колхідського 

царя Медеєю. 

Багато хто прагнув знайти історичні корені легенди про Ясо

на. Подібно до прикладу з Анахарсисом, мандрівники з часів анти
чності шукали місця й звичаї, описані Аполлонієм. У 1980-х роках 
британський мандрівник Тим Северин, використовуючи технології 
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Подорож аргонавтів 

бронзової доби, збудував корабель і пройшов Чорним морем від 
Греції до радянської Грузії - тогочасної Колхіди, - щоб продемон

струвати можливість подорожі аргонавтів52 • Перші варіанти легенди 
про Ясона, поза сумнівом, відбивали досвід античних мореплавців, 
побачений крізь призму популярних міфів. Географ Страбон розумів, 

як багато міфотворення запозичує з морського досвіду: 

... у Гомерові дні Понтійське море уявляли ніби другим Океаном 
і думали, що ті, хто там плаває, так само далеко вийшли за межі 

заселеного світу, як оті, хто мандрує ген-ген за Геракловими стовпа

ми. Адже Понтійське море вважалося найбільшим з морів у нашій 

частині заселеного світу, і тому йому дали особливе ім'я «Понт», 

як ото Гомера називали просто «поет»sз. 

За словами Страбона, народи Кавказу добували золото, занурю
ючи овечі шкури у води золотоносних річок, мов нетрі. На шкурах 

осідав золотий пісок, звідси й походить легенда про золоте руно54• 
Однак шукати за легендою про Ясона конкретні історичні реалії 

означає проминати в усій цій історії найважливіший момент. Будучи 
літературним твором, Аполлонієві «Аргонавти» - це передусім про
дукт епохи її автора, а не відгомін перших грецьких кроків у Чорно
му морі. Аполлоній писав за часів лютої гризні діадохів за велику 

спадщину Александра Македонського. Завдяки його колосальним 
завоюванням грецькі мова й культура запанували у більшій частині 

світу, але зі смертю Александра у 323 році до н. е. почався довжелез
ний період воєн між його спадкоємцями. В елліністичну епоху таким 

авторам, як Аполлоній, і випало відтворювати на тлі жорстоких то
гочасних реалій славетне міфічне минуле. Щемна ностальгія, а не 

любов до пригод - ось справжній лейтмотив його твору. 
Сам шлях, яким ідуть Аполлонієві аргонавти, промовисто анах

ронічний. Перші історичні повідомлення про торговельні подорожі 
морем, які, ймовірно, сягають VI століття до н. е., написано у формі 
периплів [:п:єрі:п:Лощ] - щось середнє між географічним довідником і 
порадником мореплавцям. Найраніші перипли радять мореплавцям, 
увійшовши у Чорне море, повернути ліворуч, тобто на захід, і йти 
вздовж північного берега. Повертати праворуч, у бік Кавказу, радять 

уже набагато пізніші тексти. Чому ранні перипли наполягають по
вертати ліворуч, незрозуміло, але причина може полягати в тому, 
що північно-західні береги обіцяли вигіднішу торгівлюss. Найстаріші 
міста у Чорномор~і, як-от Синоп, лежали на південному березі але 
більшість мандрівників приваблювала риба і зерно, а на них були 
багатші фракійський і скіфський береги. Довгий шлях уздовж пів-
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2. Понт Евксинський (700 до н. е. - 500 н. е.) 

денного берега перетворився на річ звичну й буденну далеко не од

разу, лише після того, як Синоп заклав власні колонії далі на схід і 
розквітли такі міста, як Фасис. Пливучи прямо до Колхіди, аргонавти 
йшли дорогою, куди звичнішою за доби Аполлонія, ніж в оповиті 
мороком часи, коли відбувається дія легенди. 

Мандрівникові, який плив Чорним морем у ІІІ столітті до н. е., 
а то й раніше, про Ясона й аргонавтів нагадувало багато прикмет -
роги й бухти, названі слідом за легендарними пригодами, або місцеві 
міфи, пов'язані з тими чи тими героями цієї історії. Але все це були 

речі порівняно нові, навряд чи вони являли собою реальне відлуння 
подорожі стародавніх героїв. Видається, що одну з головних подій у 
культурній пам'яті елліністичної епохи зовсім не завважили місцеві 
жителі на сході. У міфології й фольклорі причорноморських народів 

на диво нічого немає про аргонавтів і їхні пригоди. Лише після то
го, як почала розвиватися торгівля із середземноморським світом, а 
чорноморські міста вступили у період розквіту, грецьким колоністам 
і навіть еллінізованим тубільцям здалося незлим знайти собі місце в 
уявному минулому. Громадяни почали вигадувати собі історії про за

снування міста і його уявних батьків-аргонавтів, пов'язувати з міфами 
вигідні географічні особливості. Найпомітніший мис на південно

східному узбережжі не фігурує в «Аргонавтиці», що не завадило 
йому два тисячоліття називатися мисом Ясона (тепер Ясун Бурну в 
Туреччині)s6 • Ще можна випити пива «Арго» в одному з численних 

ресторанів «Медея» на грузинському узбережжі - за цими назвами 

стоїть та сама логіка. 

«Більші варвари, ніж ми самі» 

Перші кілька століть після заснування грецькі колонії тішилися 
багатством і славою. Вони продавали зерно та предмети розкоші у 
Середземномор~і й навіть дали античному світові своїх філософів і 
письменників. Але успіх колоній спирався на дві речі: гарантований 
ринок збуту зерна в Іонії і материковій Греції та добрі стосунки з 
негрецьким населенням прилеглих регіонів. Завоювання Александра 

Македонського безпосередньо на чорноморські міста не вплинули, 
але відкриття Єгипту як джерела зерна для середземноморського 

світу почало підривати упривілейовану роль колоній як головних по

стачальників харчів. Торгові маршрути повернули на південь: угору 
Нілом до Африканського рогу, Червоним морем в Індійський океан 
і далі на схід, суходолом з Антіохії та Дамаска в Персію та Цен
тральну Азію. Згодом, коли Римська імперія підкорила собі Східне 
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«Більші варвари, ніж ми самі» 

Середземномор'я, ці торговельні шляхи стали ще важливішими су

проти старих чорноморських. 

Почали погіршуватися і стосунки з місцевим населенням. Зв'язки 
з внутрішніми регіонами завжди були справою делікатною, і міста 
часто мусили платити варварам за мир. Наприклад, Фукідід пише, що 

міста західного узбережжя мали віддавати чималу данину у вигляді 
золота, срібла, тканини й різного начиння фракійському племені од
рисів, яке контролювало більшу частину сучасної Болгарії57• Але від 

П століття до н. е. навіть ці давні, усталені даниною стосунки почали 
занепадати. Сума і періодичність сплати варварам данини особливо 
виросла на північному узбережжі, тож на громадські роботи у місь
ких скарбницях мало що лишалося. Площа сільськогосподарських 

околиць полісів, так звані хори, почала скорочуватися, громадські 
споруди занепадали або лежали в руїнах після нападів. Захисні му
ри обсипалися через брак догляду та воєнні дії58 • Поступово на морі 

з'явилися пірати, про яких в епоху грецької колонізації й не чули. 
Можливо, піратів підтримували місцеві варварські царі та вожді, 

охочі пьживитися грабунком кораблів59• 
Здивувати чимось нових людей старі колонії вже не могли. Багато 

жителів забули навіть грецьку мову, або говорили з таким архаїчним 
акцентом, що скидалися на химерну тінь своїх іонійських предків. У 

І столітті н. е. грецький письменник Діон Хрисостом нібито відвідав 

Ольвію, колись квітуче чорноморське місто, описане кілька століть 
тому Геродотом. Воно мало нагадувало сподівану від міста картину. 

Місто борисфенітів за розміром своїм уже не відповідає своїй ко
лишній славі, чому виною постійні війни та руйнування. Адже це 
місто, збудоване дуже давно в самій гущі варварських племен ще 
й, либонь, найвойовничіших, постійно зазнає нападів, і не раз його 

захоплювали вороги. Останніх і найбільш страхітливих руйнувань 

воно зазнало років сто п'ятдесят тому6°. 

Довколишні племена гетів часто воювали й нападали на міста 
північного та західного узбережжя, а на півдні доходили аж до Ві
зантія. Ольвійці, що колись було доглядали широкі поля, мусили 
відступити під захист благеньких стін. Божниці й надгробки було спа
плюжено. Кораблі з Егейського моря почали приходити дедалі рідше. 
А ті, що наважувалися кинути якір, належали зазвичай піратам або 
темним ділкам. За словами одного ольвійця, « ... зазвичай до нас при
їздять люди, які лише назвою греки, а насправді ще більші варвари, 

ніж ми самі; це - купці й дрібні торгаші; привозять вони нам різне 
ганчір'я та кепське вино, та й від нас не вивозять нічого путнього»6'. 
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Римського поета Овідія заслали на 
Чорноморське узбережжя у І ст. н.е.; 
тамтешні умови й контакти з міс
цевим населенням спонукали його пи
сати імператорові знамениті скарги
плачі про поневіряння інтелектуала 
на засланні. Пам'ятник Овідію стоїть 
тепер на головній площі румунського 
порту Констанца (антична колонія 
Томи) 

Мішанина культур у колоніях 

часом збивала з пантелику. 
Діон повідомляє про зустріч 

з таким собі Калістратом, що 
мав на собі шаровари й чорну 
накидку, достоrу як вершники

варвари, а на поясі носив вели

кий меч. Утім, попри весь цей 
варварський антураж, Діон за

підозрив, що в душі Калістрат 

лишився справжнім греком, бо 

той натякав гостю на любовні 
втіхи62• 

Чорне море, яке було рані
ше джерелом збагачення і екзо

тичних вражень, тепер годило

ся на місце заслання, воно зно
ву стало чужим і холодним кра

єм свіrу, що уявлявся першим 

грецьким поетам і географам. 
Найбільш ускіпливі свідчення 
про житrя Причорномор'я в пе
ріод занепаду колоній залишив 
Овідій, засланий у 8 році н. е. 
імператором Августом у містеч

ко Томи на західному узбереж
жі. Місцина, за його словами, 
виявилася убогою, лютий хо

лод - жодного порівняння з 
рідним Абруццо. В окремі зими 

море вкривалося кригою так, що, намагаючись стрибнути, дельфіни 

билися головами об лід. Сніг не сходив із землі по два роки, а вино 
в амфорах бралося льодом. Чоловіки ходили з бурульками у бородах. 
Довкола лунала лише груба варварська говірка, а рештки колишньої 
цивілізації розграбовували нападники з півночі. Таким Овідій поба
чив і описав «Понт, що даремно його люди прозвали "Евксин"»63• 

Овідій, ясна річ, був поетом, і перебільшення для нього не гріх, 

особливо коли врахувати, що він плекав марні надії на те, що чим 
барвистіші його описи, то ймовірніше йому пом'якшать покарання. 
Але він мав рацію, коли писав про разючі переміни, які спіткали старі 
грецькі колонії. У порівнянні з новими джерелами зерна і торговель-
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ними шляхами на схід, що їх стерегла потужна римська держава, 
чорноморські скарби виглядали блідою примарою, навіть попри те, 

що середземноморські гурмани й далі цінували екзотичний смак 
маринованої риби, привезеної з самого краю землі. У Причорномор'я 
один за одним приходили нові гравці: кочові народи зі сходу; стро
каті царства, в яких грецькомовна верхівка правила розмаїтим греко
варварським населенням; незалежні міста-держави, пов'язані з се
редземноморським світом лише тонкою ниткою пам'яті про те чи 

те материнське місто у Греції. Більш-менш сталий політичний лад, 
який начебто існував у період грецької колонізації, поступився місцем 
строкатішому економічному й культурному просторові. Чорне море 

перетворилося на пограниччя, де жага до влади проходила випро

бування безладом. 

Чорне море і Рим 

62 року до н. е. в Римі пройшла тріумфальна процесія на честь 
полководця й консула Помпея. Видовище тривало два дні й пере
вершило розкішшю всі попередні. На тріумфальних табличках, що їх 
несли вулицями, значилися нові завоювання: Пафлагонія і Понтій
ське царство; Вірменія і Каппадокія; Мідія, Колхіда, Іберія і Альба; 

Сирія, Кілікія і Фінікія; Палестина та Юдея; Месопотамія й Аравія. 

Було здобуто понад 1000 фортець і 800 кораблів; захоплено 900 і 
засновано 39 міст. Війна принесла колосальні трофеї. На перевезення 
золота і коштовностей знадобилися сотні возів. 

Колісницю Помпея було прикрашено коштовним камінням, а 
сам він їхав у мантії, яка нібито належала Александру Македонсько

му. За Помпеєм ішли 300 підкорених володарів у своєму традицій
ному одязі: син царя Вірменії, царі юдеїв і колхів, вожді кавказьких 
племен, жінки скіфських правителів, різного роду пірати, між іншим 
і гурт полонянок, яких уважали амазонками64 *. 

Утім, однієї важливої людини бракувало. Замість неї везли золоrу 
статую три з половиною метри заввишки. Компанію статуї складали 
полонені сини і доньки цієї людини. А звали її Мітридат - понтій
ський цар, перемога над яким була головним приводом до свята. 

Цілі покоління римських воєначальників десятиліттями безуспішно 
воювали з Мітридатом, аж поки на чолі втомлених легіонів не став 
Помпей. Але переможений Мітридат відмовив Помпею у почесті 
особисто доправити себе в Рим. За два роки до того, передчуваючи 

* Список підкорених країн вочевидь перебільшений, у багатьох тих краях 
Помпей ніколи не бував. 
5• 



2. Понт Евксинський (700 до н.е. - 500 н.е.) 

а б 

Римські бойові кораблі: а - бірема, барельєф з колони Траяна; б - трире
ма, денарій 108-107 рр. до н. е. 

поразку, він наклав на себе руки і похований у Синопі, у величній 
гробниці, збудованій за наказом самого Помпея. 

Завоювання І століття н. е. й у прямому, й у переносному сенсі 
перенесли Чорне море до сфери впливу римського світу. Перемога 

над Мітридатом розширила кордони Риму на сході до Євфрату, а 
на півночі до земель скіфів. Завдяки новим територіальним над
банням римська держава подво'іла свій річний дохід у вигляді по
датків і данини та більш-менш відновила мир у землях, які добрих 

два століття були ареною воєн між тамтешніми царями. Кораблі 
могли вирушати у море, не боячись піратів, а місцеві правителі, які 
володіли було узбережжям, стали васалами римської республіки, а 
пізніше - імперії. 

Картина чорноморського життя в очах пізніх греків зводилася 
до ізольованих острівців міської цивілізації у ворожому оточенні, з 
одного боку, і негостинного моря - з другого. Але римляни мали 

куди більші амбіції. Вони намагалися взяти Чорне море в міцний 
імперський кулак і скористатися його багатствами, як-от риба, зерна, 

коштовні метали й вояки, яких імперія особливо потребувала і яких 
могли дати тамтешні землі. Втім, як показала історія з невловимим 
Мітридатом, завоювати Чорне море було не так уже й просто. Імпе
рія не мала чітко означених кордонів. Ці кордони, латиною - limes, 
являли собою, перефразовуючи назву, ліміт військової моrутності 
Риму, він ніколи не був сталий і постійно хитався, іноді з кожним 

місяцем. Звісна річ, прикордонна політика Риму з часом зазнавала 
змін, але в цілому римська експансія у Чорномор'ї рідко полягала 
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у встановленні контролю держави за віддаленими регіонами в мо
дерному сенсі цього процесу. Метою завоювань було радше змінити 
стосунки імперії з місцевим населенням65 - нав'язати домовленості, 
нейтралізувати потенційних ворогів і за найменшої нагоди перетво

рювати конкурентів на клієнтів. 
В апогеї своєї влади Римська імперія контролювала понад по

ловину Чорноморського узбережжя: від Дністра на північному заході 
до Фракії, Анатолії і нарешті Кавказу на сході. Римські військові й 

торговельні кораблі, що мали кілька рядів довгих весел і полотняні 
вітрила, заходили в чорноморські порти від сучасної Румунії до Гру
зії. Але море ніколи не перебувало в центрі уваги римлян. Коли у 

200-х роках до н. е. Римська республіка почала експансію у Східному 
Середземномор\ більшість причорноморських земель складалася з 
незалежних царств, які піднялися після епохи Александра Маке
донського. Частина південного і східного узбережжя Чорного моря 

потрапила під руку Александрового полководця Селевка (звідси й 
назва імперії Селевкідів), а на Західне Причорномор'я в різні часи 
претендували македонські царі. Втім, їхня влада над ширшими при
чорноморськими землями була суто номінальною. В елліністичний 

період Чорномор'я перебувало в дуже неспокійному стані. Більшість 
грецьких колоній лежали в руїнах, вони постійно переходили від 

одних варварських племен до інших і являли собою бліду тінь ко
лись заможних торговельних центрів. Узбережжя належало народам, 
якими мало цікавилися чужинці: гети й інші фракійські племена на 

заході, скіфські та сарматські племена на півночі, войовничі кавказькі 
народи на сході й кілька маленьких царств у Криму й на південному 

березі, на чолі яких стояли грецькомовні правителі - вони брали собі 
високі ппули, але сиділи на троні, лише поки якийсь сильніший сусід 
не зажадав був цей трон собі. Звідси, певно, й ностальгія за героями 
в «Аргонавтиці» Аполлонія. 

Так би, мабуть, і тривало, якби не амбіції понтійських царів. В 

елліністичний і римський періоди назва «Понт» стосувалася і Чор
ного моря, і певної частини південно-східного узбережжя, приблизно 

від Синопа до Трапезунта. Подібно до сусідів, понтійські царі здобули 
владу над своїми землями у століття політичної веремії, що поча
лася після смерті Александра Македонського. Їм дісталися родючі 
та щедрі землі, ті самі буйні долини й густі ліси, що приваблювали 

грецьких поселенців у попередні віки. Величні гробниці в горах над 
понтійською столицею Амасія (сучасне місто Амасья в Туреччині) -
свідки їхньої могутності. 
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Але справжня пе

ревага понтійських 
царів полягала в то
му, що вони добре 
розуміли потенціал, 
який відкриває море, 
і мали стратегічний 

хист. Інші малоазій
ські царі змагалися за 

анатолійські трофеї, 
натомість понтійські 
правителі дивилися 
в бік Чорноморсько
го узбережжя. Вони 

збудували сильний 
Гробниці Понтійських царів в Амасьї. Сучасний флот, який легко до
вигляд 

сягав північного бе-

рега, і зміцнювали зв'язки з давніми грецькими колоніями. Понтій
ські царі уклали союз із Херсонесом, захищали місто від нападів скі

фів та заручилися підтримкою міст на західному узбережжі. Дружні 
стосунки з потужним Боспорським царством, столицею якого була 
давня колонія Пантікапей, відкривало Понту доступ до багатого ри
бою Азовського моря. Понтійські царі розуміли, що означає для їхніх 
країв піднесення Риму. Вони стали на бік Риму у війні з Карфагеном і 
допомагали легіонам захищати римські завоювання на сході супроти 

місцевих ворогів. 
Найбільшого розквіrу Понт досягнув у І столітті до н. е. за прав

ління майже міфічного царя Мітридата IV Євпатора. Мітридат посів 
престол ще хлопчиком після того, як було вбито його батька. Але 
втриматися на троні виявилося справою нелегкою. Мати намагалася 

убити його і посадовити на престол свого молодшого сина. Мітридат 
врятувався втечею в гори, але у свій час повернувся з армією при
хильників, ув'язнив матір і стратив узурпатора-брата. 

В античних джерелах Мітридатові приписують майже божествен

ні риси. Він нібито говорив двома десятками мов, був непереверше
ним мисливцем і воїном, який не мав собі рівних. Мітридат був лю
диною грецької культури, говорив загальногрецькою мовою (койне), 

яка сформувалася в процесі вікової взаємодії різних грецьких діалек
тів і негрецьких впливів, але багато традицій запозичував у персів та 
інших східних народів. У драматургів і композиторів пізніших епох 

Мітридат постає напівелліном-патріотом, напівсхідним деспотом. 
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(П'єса Расіна про житгя Мітридата дуже подобалася Людовику XIV, 
а опери про понтійського царя написали Моцарт і Скарлатті.) 

Мітридатові плани далеко перевершували амбіції його попере
дників. Під приводом союзної угоди з Херсонесом він захопив це 
місто. Мітридат здобув контроль за Боспорським царством і посадив у 
Пантікапеї свого намісника. За кілька років він завоював колхів, Цен

тральну Анатолію і Віфінію, посадивши на тамтешні престоли своїх 
друзів і родичів. Мітридатове царство охоплювало північ сучасної 

Туреччини, Південну Україну і Західний Кавказ. Царську скарбницю 
поповнювала данина зерном і сріблом, а Північне Причорномор'я 
постачало досвідчених вершників і лучників. Понт уклав союз із вір

менським царем Тиграном, який подібно до Мітридата у Чорномор'ї 
мав експансіоністські плани у Східній Анатолії. 

Сильна армія та територіальні здобутки Понтійського царства 

непокоїли римлян. У 11 столітті до н. е. Рим здобув собі плацдарм 
у Малій Азії, а давні іонійські землі невдовзі було перетворено на 
римську провінцію Азія, яку від потужного Понтійського царства 
відділяли тільки дрібні володіння покладливих союзників Рима. Зі 

свого боку Мітридат нібито мав 250 тисяч піхоти, 40 тисяч кінноти 
і багатотисячний флот, куди набирали людей з усього Чорномор'я. 
Маючи в Малій Азії лише символічну армію, римські командувачі до 

приходу Помпея не могли кинути прямий виклик Мітридатові, тож 
діяли через місцевих союзників і готувалися до упереджувального 

наступу на Понт. Римський план обернувся катастрофою. Мітридат 
легко розбив суперника і пройшов Малою Азією аж до егейського 
берега, обриваючи зв'язки тамтешніх правителів з Римом і обіцяю

чи відновити колишню еллінську велич, попри нову потужну силу 
на заході. Під час походу в 88 році до н. е. він наказав своїм воякам 
знищувати, не розбираючись, усіх римлян: чоловіків, жінок, дітей, -
усього тоді загинуло до Во тисяч осіб66• 

Мітридатові перемоги вражали. Переправившись на кораблях 
Егейським морем до Греції, його армія вщент розбила римлян і за

хопила Афіни. Але рушити далі виявилося справою непростою. На 
понтійську армію постійно нападали римські загони, що прибували 

з інших земель, а грецьким містам східний визволитель був нічим 
не кращий за римлян. Мітридат швидко пішов на мирову; він відмо
вився від своїх завоювань і погодився заплатити Риму за порушення 
миру. Слідом за цим відбулося кілька невеликих, але кривавих воєн 

Мітридата з сусідами, а потім знову з Римом. 
За кілька років терпець Риму нарешті урвався. Сенат наділив 

верховною військовою владою Помпея та запросив його навести лад 
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на східному кордоні. Перед тим Помпей здобув кілька історичних 
перемог на інших окраїнах римської держави, у Лівії та Іспанії, і, ще 
не маючи сорока років, заслужив почесті у вигляді двох тріумфальних 

процесій. Сенат сподівався на третю. 

Нова війна з Мітридатом пройшла швидко. Як і раніше, понтій
ський цар підготував собі стратегічний відступ, заманюючи римські 
легіони у невигідну місцину. Але Помпей на приманку не клюнув. 

Коли Мітридат утік на Кавказ, Помпей звернув уваrу на Вірменію 
та швидко підкорив понтійського союзника, вірменського царя Ти
грана. Відтак він вирушив південним узбережжям Чорного моря, 
захоплюючи міста, що підкорилися були Мітридатові, і вдерся до 

самого Понтійського царства. 
Тим часом Мітридат відступив землями кавказьких племен на 

північ, уникаючи берега, який стерегли римські кораблі. Врешті-решт 

він прибув до Пантікапея, де кримським намісником сидів один з 
Мітридатових синів. Більшість Понтійського царства опинилася в 
руках Помпея, який взявся придушувати різного роду заворушення, 
і вигнанцю-Мітридату нічого не лишалось, як сидіти у північних 
варварів. 

У своєму кримському окопі Мітридат почав готувати хитрий 
реванш. Він задумав набрати нову армію серед скіфів і гетів, під
нятися Дунаєм, заручившись допомогою Галлів, спуститися в Італію 
й напасти прямо на Рим. Але цей план виявився царю не під силу. 
Деякі малоазійські та чорноморські правителі спершу підтримали 

Мітридата, але з часом до нього почали ставитися як до тирана - він 
лякав місцевих правителів, що вони муситимуть платити Риму велику 
данину, але собі забирав не меншу. Серед вояків почалися завору

шення, а один з царських синів - Фарнак - підмовив воєначальників 

скинути Мітридата. Побачивши, що владу втрачено, понтійський 
цар випив отруту. Але трунок не подіяв, і один спочутливий галл з 
царського почту добив Мітридата мечем. 

На знак доброї волі та дружби Фарнак послав Помпею тіло свого 
батька. Але з недогляду бальзаматорів забули вийняти мозок, і роз
клад м'яких тканин так спотворив обличчя, що царя було не впізна

ти67. Встановивши за шрамами, що це таки тіло Мітридата, Помпей 

оголосив його найвидатнішим з ворогів, що їх Рим зустрів на сході, 
і поховав у спеціально збудованому для понтійського царя мавзо

леї в Синапі. Провівши кілька дрібних походів з метою встановити 
остаточний мир, Помпей організував на завойованих землях римську 
провінцію Понт і тріумфально повернувся додому. 

Як виявилося, Мітридат передбачив свій кінець. У ніч проти 
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котроїсь ранішої битви з Помпеєм йому наснився сон, що він пливе 
Чорним морем за попуrним вітром, а на горизонті вже видніється 

Босфор. Мітридат обернувся привітати попуrників із вдалою мандрів
кою, аж раптом побачив, що, всіма покинуrий, тримається за уламок 
корабля у бурхливому морі68• Спробу Мітридата створити царство, 

яке проляже довкола усього Чорного моря, чекала така сама доля. 

Більшістю Чорноморського узбережжя заволодів цього разу Рим, а 
не старі грецькі поліси чи елліністичні царі. 

Dacia Traiana 

Навіть після поразки Мітридата Чорномор'я лишалося неспо

кійним регіоном. Невдовзі після тріумфального повернення Помпея 

додому зрадливий Мітридатів син Фарнак розірвав союз із Римом і 
переправився морем із Криму з наміром відновити батькову імперію. 
Але з ним швидко розправився Цезар, підсумувавши коротку війну 
знаменитими словами «veni, vidi, vici» - «прийшов, побачив, пере
міг». 

Сказати легко, але римляни мали дуже непрості стосунки з при
чорноморськими народами і племенами, що жили далі від берега. 

Мітридату і Фарнаку майже вдалося організувати сильну коаліцію 
варварських племен і кинути виклик римській владі. Існував постій

ний ризик, що якесь плем'я на імперських кордонах збере досrатньо 
сил для нападу. Найбільшу загрозу становили гети, що жили у За
хідному Причорномор~і. 

Задовго до того, як римляни ввійшли у чорноморський світ, Ге
родот згадував гетів як «найхоробріших і найсправедливіших серед 
фракійців» і дивувався, що ті вірять у безсмертя і вважають, що не 
помирають, а повертаються до свого бога Залмоксиса69. Смерть, ува
жали гети, - це просто шлях в інший світ, тому греки часто називали 

їх «безсмертні». Римляни називали гетів «даки», ймовірно це було 
окреме плем'я, споріднене з гетами мовою і культурою. За століття, 
що минули від часів Геродота, вони стали потужною силою завдяки 
торгівлі, зокрема, золотом і сріблом з трансильванських копалень, що 

за Карпатами. Даки давно наводили страх на сусідів, але під орудою 
сучасника Юлія Цезаря короля Буребісти (Бурвісти) вони зміцнили 
своє військо і здобули владу над старими грецькими містами на 
узбережжі. Даки становили для римлян таку загрозу, що Цезар пла

нував піти проти них війною, але судилося інакше - їх з Буребістою 
спіткала однакова доля загинуrи від руки зрадливих друзів майже в 
один і той самий час. За правління Авrуста Рим формально підкорив 

73 



2. Понт Евксинський (700 до н. е. - 500 н. е.) 

Дакійський цар Децебал н.аКJІадає н.а себе руки, щоб н.е датися римським 
легіон.ерам . Фрагмент барельєфа н.а колон.і Траян.а в Римі, зведеної н.а честь 
перемоги римлян. у війн.ах з даками 

даків, але взимку вони бувало переходили скуrий льодом Дунай і гра
бували імперську провінцію Мезія, що на території сучасної Болгарії. 

«Близько - скіфи і гети в штанах, понурі сусіди,// Все - і далеке й 
близьке - наче на рану сіль», - жалівся Овідій імператорові Августу 
з чорноморського заслання70. 

Як і в ситуації з Мітридатом на сході, римляни провели кілька 
невеликих воєн з даками, але результат щоразу був однаковий: даки 

визнавали владу Риму, а спокою як не було. На початку П століття ім
ператор Траян вирішив покінчити з даками та їхнім царем Децебалом 
раз і назавжди. У 101-106 роках він провів два походи й спустошив 
Дакію. Римляни збудували величезний кам'яний міст через Дунай на 

двадцять опор заввишки 45 метрів. Від мосту глибоко в землі даків 
було прокладено лінії військових сполучень. Римська армія врешті
решт оточила столицю даків Сармізегетузу, але подібно до Мітрида
та Децебал наклав на себе руки і римлянам не вдалося взяти його 
живим. Разом з трофейним золотом і сріблом даків у Рим натомість 

повезли голову Децебала. Траян влаштував 123-денні святкування, в 
яких взяли участь 10 тисяч гладіаторів і на які пішло 11 тисяч тва
рин71. У пам'ять про перемогу імператор звелів збудувати величний 
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монумент, на барельєфі якого зобразили перебіг війни. Колону Тра

яна у 113 році відкрив сам імператор, вона досі височіє у Римі. 
Геродот впізнав би даків, зображених на колоні Траяна. Вони 

носили бороди, одягались у штани, і навіть з окремо взятого архі
тектурного твору, спорудженого на честь римлян-переможців, видно, 
що даки билися не шкодуючи себе. Характерний дакійський кривий 
ятаган, запозичений, імовірно, у східних народів, пролив чимало 
крові легіонерів, а тактика дакійської кінноти, якою вони завдячують 
впливові скіфів, виявилася дуже ефективною. 

Але найбільше легіонерів-завойовників мало би вразити те, 
скільки спільного вони мають з ворогами-варварами. Віками даки 
контактували з містами на узбережжі, а їхні фортеці з тесаного камін
ня були не менш хитромудрі за укріплення старих грецьких колоній. 

До того ж самі римляни відряджали бувало майстрів допомагати 
дакам будувати фортифікації (стратегічна проблема контролю за 

технологіями, добре відома передовим державам і сьогодні). Один з 
дакійських символів - залізна вовча голова на верхівці флюгера -
запозичили собі римські легіони. 

Після поразки даків цей регіон перетворився на римську про
вінцію Дакія, або за іменем імператора-переможця - Дакія Траяна, 

яка охоплювала більшу частину сучасної Румунії. Тут залишилися 
залоги легіонерів, а колоністи з різних регіонів імперії приїздили 

розробляти гірські копальні та щедрі ниви у долині Дунаю. Географ 
Клавдій Птолемей згадує у Дакії сорок чотири поселення і, за його 
словами, це лише «найважливіші міста»72 • 

Але Дакія завжди лишалася прикордонною провінцією. Втор
гнення кочових племен з північних степів виснажували скромну обо
рону, і полишити цю провінцію раніше римлянам заважала лише 
турбота про своїх колоністів. Римляни більш-менш швидко утвер

дилися в районах далі на захід, але на сході, в причорноморських 
степах, римська влада становила лише один з елементів складного 
політичного ландшафту. У новій провінції лишилося багато даків, а 

рівні долини були беззахисні перед кочовиками зі сходу, які пере
сувалися на тих самих возах, які згадував ще Геродот. Багато різних 

племен, осілих і кочових, рибалили у Дунаї, орали у низовинах і 
полювали на схилах Карпат. Римська влада на північ від Дунаю, 
хоч яка вона там була, протривала лише якихось півтора століття. 

У 275 році імператор Авреліан вирішив залишити Дакію і відвести 
легіони на південь за Дунай - цей природний кордон було легше 
тримати. Якісь римські поселенці, не бажаючи кидати свої поля й 

отари, могли, поза сумнівом, лишитися в Дакії. А хтось у відповідь 
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на хвилю нових завойовників з північних степів відійшов під захист 

Карпатських гір на північ. 

Плавання Флавія Арріана 

Свідчення про чорноморський світ у римський період і до, і після 
того, як римляни полишили Дакію, дуже фрагментарні. Більшість 

текстів - це варіації на тему Геродота, який писав за кілька століть 
до того, як римляни прийшли у цей регіон. Але є одне важливе 

джерело - звіт такого собі Флавія Арріана, перше знайомство якого 
з Чорним морем виявилося дуже невтішним, майже як у пророчому 

сні понтійського царя Мітридата: 

Аж раптом набігла хмара і схопилася хвищею зі східного боку, 

принісши з собою сильний і прямо протилежний нам вітер, який 

мало нас не погубив: дуже швидко він так збурив море, що вода 
щедро влилася до нас з обох боків, не лише з боку весел, а й через 

ніс і корму. Це нагадувало такий трагічний вірш: «одну хвилю ми 

вичерпували, а інша вливається»7з. 

Корабель кидало, мов тріску, але пригода закінчилася вдало. На 
щастя для Риму, бо Арріана щойно призначили намісником провінції 
Каппадокія, яка охоплювала більшу частину південного берега Чор
ного моря, у тому числі колишнє царство Мітридата. 

Море не попсувало щасливої вдачі Арріана. Він був за походжен

ням греком, народився у Віфінії, але дослужився до посади легата 
легіону в римській армії - це чи не єдиний грек, який мав у ті часи 
такий високий ранг. У молоді роки він кохався у філософії і записав 

бесіди з Епіктетом, які стали важливим джерелом з філософії стої
цизму. В пізніші роки він звернувся до літератури, написав історію 
Александра Македонського, яка зберігає важливе значення, а також 
трактати про воєнну тактику, мисливство та Індію. У 131 році, коли 
Арріан мав лише тридцять п'ять років, його призначили намісником 

провінції Каппадокія, до якої ввійшло колишнє Понтійське царство, 
він мав пильнувати кордони Римської імперії в Східному Чорномор~і 

й на Кавказі. 
За часів Арріана набіги гірських племен порушували спокій на 

кордонах майже так само, як напади кочовиків на узбережжі Дакії. 
На сході активно розбудовували свою державу парфяни, які тільки й 
чекали нагоди скористатися слабкістю римлян. Піратству на Серед
земному морі було покладено край, але у Чорномор~і воно становило 

серйозну проблему, іноді піратів заохочували ті самі правителі, від 
яких Рим чекав лояльності. Безпека залежала від угод, нав'язаних міс-
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цевим правителям. Одним з найголовніших намісницьких обов'язків 
Арріана було перевірити, як ці угоди втілюються на практиці, й допо
вісти все імператорові Адріану, наступнику Траяна. У вигляді нотаток 
«Periplus Ponti Euxini» («По Чорному морю») до нас дійшла частина 
цього звіту. 

Арріан почав свої записи з Трапезунта. Це місто було крайнім 
форпостом реальної влади Римської імперії у Східному Чорномор~і -
далі траплялися лише прикордонні залоги. Але й Трапезунт уважати 
цивілізованим містом можна було з натяжкою. Жертовні вівтарі у 

місті було складено з грубого каменя, прикрашено благенькою різь
бою, а написи зроблено з помилками, «ЯК перекручують довколишні 
варвари». Було би добре, писав Арріан, якби імператор прислав нові 

плити. Люди у старих грецьких містах ніби лояльні й добросерді; 
вони пишаються новою статуєю славного імператора Адріана, що 

дивиться на море. Але статуя така убога, з жалем повідомляв Арріан, 
що не робить імператорові честі74. 

Із Трапезунта Арріан вирушив уздовж берега на схід. Через день 

він прибув до гавані Гісса (поблизу сучасного міста Сюрмене в Туреч
чині). Там стояв загін римської піхоти, боєготовність якого перевірив 
намісник. Уранці з попутним вітром, який дув з річок, експедиція 
попливла далі, але згодом вітер ущух і команда мусила сісти за вес

ла. Невдовзі вітер, притому дуже потужний, здійнявся знову. Хвилі 
перекидалися через борти, команда взялася вичерпувати воду, й 
урятувала всіх лише майстерність капітана. Бурхливі хвилі розбили 
один з кораблів експедиції об скелястий берег, але Арріановим лю

дям вдалося врятувати такелаж, вітрила, навіть видерти з розбитих 
бортів цвяхи і зішкрябати віск, що забезпечував герметичність. 

Шторм тривав два дні. Коли море заспокоїлося, експедиція ви
рушила до Апсара (поблизу сучасного міста Сарп у Туреччині). Це 

місто нібито дістало свою назву від імені Апсирта, сина колхідського 
царя, якого, тікаючи з Ясоном і аргонавтами, убила і поховала тут 
рідна сестра Медея. «Могила Апсирта» давно приваблювала манд

рівників з римського заходу, їй поклонялися місцеві жителі, але 

Арріан знайшов у цьому місті щось справді дивовижне - великий, 
добре укріплений табір легіонерів, в якому стояли п'ять когорт у 
більш-менш добрій формі. Намісник роздав їм довгождану платню, 
перевірив, чи в порядку зброя, амуніція, запаси й захисні споруди. 
Він також навідав хворих, яким зашкодило нездорове повітря на 
річці Акампсис (Чорох). 

Апсар був важливим форпостом, бо за сусідньою річкою Акамп
сис закінчувалася сфера стабільної римської влади. Перепливаючи по 
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інший бік гирла, Арріан знав, що ступає у край, де нога римлянина 
не має твердої опори. Він зупинився у старій мілетській колонії Ді
оскуріада, де стояла невеличка римська залога. Правителі віддалених 

від берега земель зберігали лояльність до Адріана, але не можна 

сказати, що римляни мали там реальну владу. Через ворожі племена 
дістатися в глиб східного узбережжя було неможливо. Римові час від 
часу вдавалося взяти данину або заручитися лояльністю місцевих 

вождів. Плем'я лазів під орудою царя Маласса формально визнало 
владу Риму, так само плем'я апсилів - царя Юліана, який отримав 
корону від Адріанового попередника. Римські загони стояли в Ді
оскуріадах фактично з доброї волі санігів і абазгів, царя яких благо

словив на престол сам Адріан. Але плем'я санів нещодавно порушило 
обіцянку платити данину і замість цього живилося грабунком міст 
на узбережжі. «Ми змусимо їх краще дотримуватися порядку, або 
виженемо з країни», - писав Арріан Адріану75 • 

Сказати легко. Арріан, поза сумнівом, розумів, що, крім мудрої 
дипломатії і хитрого підкупу, нічим ці племена до Рима не прив'яжеш. 

Ось чому він так хотів розібратися в політичних настроях, що па
нували на кордонах імперії. В Діоскуріаді до нього дійшла вістка, 

що правитель колись підвладного Мітридату Боспорського царства 
недавно помер, спричинений цим політичний гармидер відкривав 
можливість розширити сферу римських інтересів за рахунок північ
ного узбережжя Чорного моря. Але це й усе, що він знав. Люди, які 
зналися на подіях північного берега, не виявляли бажання ділитися 

новинами з римськими чиновниками. 

Повідомлення Арріана про інші регіони Чорномор'я не відрізня
ються критичною думкою, у них перемішані легенди й чужі розповіді 

про землі, що їх досі уявляли дуже туманно, - більша частина цих 

текстів нагадує фантазії Геродота п'ятисотлітньої давнини. На північ 
від Діоскуріади, писав Арріан імператорові, живе народ «вошоїдів»*. 
Дуже мало знали про Танаїс (Дон), за тим винятком, що річку вва

жали кордоном між Європою та Азією. Арріан писав, що колись 
багатий кримський порт Феодосія знелюднів, а у сни людей, що 
опинилися поблизу острова у гирлі Дунаю, приходить віщий Ахілл76• 
Крім переліку морських відстаней, це й усе, що Арріан мав до звіту. 

* У Флавія Арріана: « ... скіфське плем'я, що його згадує Геродот: він каже, 
що цей народ їсть вошей, і такий поголос зберігся про них досі» (XXVII). Геродот 
оповідає про будинів/гелонів, але фрагмент про вошей туманний і надається 
до альтернативного перекладу (IV.109). В Андрія Білецького: «лише вони в тій 
країні харчуються кедровими горішками». Інший (і не останній) варіант - «со

снові шишки». - Прим. пер. 
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Решта - робота уяви, достоту як у поетів і драматургів сивих Геро

дотових часів. 

Пророк з Абонотиха 

Залюднених островів у Чорному морі немає, але для римлян 

такими островами були більшість прибережних міст. Вони являли 
собою оази імперської влади, деякі міста мали стіни та залогу легіоне
рів, але дуже часто цим усе й обмежувалося. Найдавніша відома кар
та Чорного моря продряпана на солдатському щиті, знайденому на 
річці Євфрат, ілюструє цю думку: Чорноморське узбережжя показано 

як низка окремих міст - і все. Та навіть тамтешні міста - строката 
людська суміш римських солдатів, нащадків давніх греків-колоністів, 

варварів з внутрішніх регіонів, дітей від столітньої практики зміша
них шлюбів - мало нагадувала міську громаду в Середземномор"і. 
В очах західного мандрівника жителі Чорномор'я виглядали в най

кращому разі легковірними мужлаями, а в найгіршому - напіввар
варами. Через кілька десятиліть після завершення місії Арріана на 
прикордонні римський сатирик Лукіан занотував низку подій, які 
демонструють, наскільки дивними здавалися мешканці Чорномор'я 

людям з інших частин імперії. 
Десь 150 року н. е. у пафлагонському місті Абонотих на південно

му березі Чорного моря (тепер місто Інеболу в Туреччині) явилося 

справжнє чудо. В одному храмі знайшли якісь таємничі бронзові 
таблички, де було сказано про пришестя цілителя Асклепія, сина 

Аполлонового. Виявилося, що з усіх великих міст на землі, місцем 
свого втілення бог обрав забутий усіма Абонотих. Шляхи господні, 
як завЖди, недовідомі. 

Місцеві достойники заходилися готувати місто до приходу не
бесного гостя. Почалося будівництво нового храму, де він зміг би 
перепочити від трудів і прийняти вірних. Коли фундамент було май

же завершено, трапилося ще одне диво. Місцевий житель, такий со
бі Александр, знайшов серед земляних розкопів досконалої форми 

яйце. Розбив його - аж раптом з яйця виповзла маленька змійка. 
Тваринка, оголосив Александр, і є Асклепій. Нарешті бог прибув до 

Абонотиха, явившись у незавершеному храмі свого імені - трохи 
зарано й у несподіваний спосіб, але ж нічого геть неймовірного у 
цьому не було. 

За кілька днів змійка дивовижним чином виросла до розмірів 
пітона, а Александр став головним хранителем чуда. Бог, не зволі

каючи, взявся до роботи. Асклепій давав своєму пророкові оракули, 
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а той, своєю чергою, переказував їх вірним. До особливо поважних 

городян бог промовляв навпростець - грецькою. 
У наС'rупні років двадцять Абонотих перетворився на центр 

справжнього культу Асклепія, який не мав собі рівних у римському 
світі. Почути голос долі приїздили вельможі з самого Риму. Поважні 

родини змагалися за право віддати хористом у храм Асклепія най
гарнішого сина - як пощастить можна було одним оком глянути 

на вертлявого бога. Чоловіки просили дружин віддатися пророкові 
Александру, а можливих дітей уважали знаком божої ласки. 

Усе працювало просто чудово. Сюжет зав'язав, звісно, сам Алек
сандр. Це він закопав бронзові таблички, а зиск від змійки, майстер
но засунутої у порожнє гусяче яйце, перевершив усі сподівання. До
росла змія - боже втілення - просто шедевр Александра. З якогось 
матеріалу на кшталт пап'є-маше він зробив змії голову і розмалював 

так, що здалеку вона скидалася на людську. Змієлюдський рот навіть 
відкривався, і з нього висовувався гострий роздвоєний язик - усе хи
тромудрі шарніри та кінське волосся. Александр прилаштував голову 

до справжньої змії і поклав її у храмі слухати просіїв. 

Він навіть наділив змію даром говорити. Об'єднавши в склад
ну систему кілька трубок і горловин, Александр зробив трубу, яка 
йшла крізь стіну храму в інше приміщення. Коли збирався натовп 

послухати бога, Александр звільняв його від своєї присутності, йшов 
у задню кімнату і, мов чарівник країни Оз, вкладав свої слова в уста 
змії. Коли йому траплялося озвучити хибне пророцтво, бог заднім 
числом давав оракул, що виправляв помилку. 

Бізнес процвітав. Пророчі слова, особливо з уст самої змії, ко
штували у кілька разів дорожче за денний заробіток простолюдина, 

а Александр давав понад сотню оракулів на день. Він мав до втіхи 
купу симпатичних хлопчиків-хористів і безліч жінок, охочих при

служитися пророкові Асклепія. Крутію вдалося дожити до цілком 
поважного віку, він мав майже сімдесят років, коли зустрів не менш 
екстравагантну смерть. Помер Александр від гнійної рани в паху, в 
яку заніс паразитів. 

Підприємливий пророк з Абонотиха лише підтвердив те, що про 
жителів Чорномор'я думали освічені римляни. Але Лукіан просить 
своїх читачів не засуджувати легковірних жертв: «Правду кажучи". -
писав він, - треба пробачити цим пафлагонцям і жителям Понта, 

людям неосвіченим, що їх обманули змією»77• Стати жертвою дрібно
го шахрая з балакучою змією - гріх простимий. Чого там, зрештою, 

чекати від людей, які живуть в екзотичному загумінку імперії? 

Во 
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Існує спокуса вважати дії пізніх римлян у чорноморському ре

гіоні спробою зміцнити слабкі кордони супроти дедалі сильніших 
варварів, таким собі зіткненням цивілізацій - поголені люди у тогах 
проти бородатих людей у штанях. Але з погляду населення містечок 
на кшталт Абонотиха ці лінії ніколи не були такими чіткими, як ви

глядають на карті. 
Іноді було важко відрізнити завойовника від завойованого. Рим

ські когорти, що їх інспектував Арріан, імовірно, становили собою 

зборисько місцевих людей і вихідців з усіх куточків імперії: аль
пійських горян, найманців з Іберії і Галлії, уродженців Трапезунта, 
колхів, може, навіть даків78• Подібно до вояків інших епох, вихідці з 

далеких країв швидко вчилися виживати в незнайомому середовищі 
й переймали навички тих, хто вмів це найкраще, - своїх колишніх 

ворогів, з якими траплялося разом іти в бій. Як зауважив Арріан у 
трактаті з тактики, 

[Імператор Адріан] змушував своїх солдатів вправлятись у рухах 

варварів, і в прийомах rірських лучників з Парфії, і в швидких 

прийомах сарматів і кельтів. Вони також мали навчатися тамтешніх 

бойових криків, що ними супроводжувалися ці рухи - кельтських, 

дакійських і ретських. Вони також училися перескакувати на конях 

окопи і вали. Словом, крім давніх вправ, вони навчалися всього, що 

було винайдено ... маючи на меті розвинути вправність, швидкість 
або розраховуючи вселити у ворога страх ... 79 

Це означало, що інколи в обох ворожих лавах лунали однакові 

«ура». Адріан мав нагоду відчути це на власному досвіді. За прав
ління свого попередника імператора Траяна Адріан побував у поході 
проти даків, чув, як, ідучи на римських легіонерів, кричать варвари, 

і за багато років до того, як відрядив Арріана, сам здійснив поїздку 
південним берегом Чорного моря. Навіть своєму улюбленому коню 
Адріан дав ім'я Борисфен за назвою скіфської річки. 

З часом римляни належно оцінили всі ці взаємні впливи. Помпей 
приєднав Чорне море до римського світу, а завоювання Понтійського 

царства відсунуло східні кордони імперії аж до Кавказу. У наступні 
столітгя зв'язок римлян із Чорним морем у вигляді римських про
вінцій на західному і південному узбережжі та клієнтарних зв'язків з 
Північно-Східним Причорномор'ям ще поглибився. Невдовзі зникне 

сама різниця між римським і чорноморським світом. Не мине і сто
літгя після втрати Дакії, як підніметься і пильнуватиме вхід у Чорне 

море нова імперська столиця - Візантій. 
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МАRЕ МAGGIORE 
(500-1500) 



Місцевості круг Понта Евксинського, що простягаються 
від Візантія до Меотійського озера, описати всі точно 
неможливо, бо через варварів, які живугь на північ від 

Істра, називаного також Данувієм, той берег геть непри

ступний для римлян. 

Прокопій Кесарійський. Війна з вандалами, 
VIcm. 

Вони не мають якогось постійного місця проживання і 

не знають, де знайдугь його в майбуrньому. Вони поді

лили між собою Скіфію, що тягнеться від Дунаю до сходу 

сонця; і всякий начальник знає, залежно від того, більше 

чи менше людей під його рукою, межі своїх пасовищ, а 

також де він має пасти свої табуни взимку, влітку, на

весні й восени. 

Гійом де Рубрук, французький посол до монголів, 
1253 

Саме в цих країнах, що лежать навколо Чорного моря, 

можна знайти сліди народів Колхіди й Азійської Скіфії -
гунів, аварів, аланів, угорських турків, болгар, печенігів 

та інших, що за різних часів з'являлися rут і здійсню

вали набіги на береги Дунаю, куди ще раніше вторга

лися І'алли, вандали, бастарни, готи, І'епіди, слов'яни, 

хорвати, серби й усі ті народи, що прийшли з півночі 
на південь. 

На шмуцтитулі: 

Шарль де Пейсонель, 
французький посол у Кримському ханаті, 

1765 

Мури стародавньої Солдайї (нині Судак), сучасний вигляд 
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3 погляду візанrійського історика VI столітгя Прокопія Кесарійсько
го Чорне море належало до країв, які краще оминати. На узбереж

жі панували ворожі племена, і попри всі зусилля його покровителя 
імператора Юстиніана укріпити прибережні поселення, варвари з 

внутрішніх регіонів становили постійну небезпеку. Найдивніша чор

номорська подія, яку згадує Прокопій, - анекдотична. Історик пише, 

що у Босфорі завелося на біду морякам «морське чудовисько (кит)». 
«Це чудовисько понад п'ятдесят років мучило Візантію та довколишні 
місцевості», аж якось, переслідуючи дельфінів, застрягло на мілкому 

мулі й селяни зарубали його сокирами1 • Але впоратися з варварами 

було трохи складніше. 

Прокопій писав свої твори в Константинополі, одні ворота якого 

відкривались у чорноморський, а інші - в середземноморський бік. 

У 330 році, коли імператор Константин переніс сюди свою столицю 
і тим самим усталив поділ римської держави на західну і східну 

частини, Константинополь перетворився на головне місто Східної 

Римської імперії. Імператор зробив трохи несподіваний вибір. До 
того місто не раз зазнавало руйнувань і ніколи не виступало в ролі 
столиці якої-небудь держави. Але головною перевагою стали дуже 

вигідна географія Константинополя і зв'язок міста з морем. 
Грецька колонія Візантій виникла в середині VII столітгя до н. е. 

Традиція оповідає, що дельфійський оракул велів меrарському прави

телю Візанту заснувати місто напроти «краю сліпих» і той знайшов 

місцевість, яка цілком відповідала пророцтву. Це місто стояло на три

кутному, з двох боків неприступному півострові між Босфором і зато

кою Золотий Ріг, прямо напроти старої меrарської колонії Халкедон. 

Візант, певно, подумав, що халкедонці справді сліпі, бо не помітили 

такого вигідного місця за кількасот метрів від себе. Вони будувалися 

на пагорбах і відкритих долинах на східному боці Босфору, замість 

того щоб взяти собі прекрасний півострів на західному•. 

Візантій не був правонащадком Риму. У свідомості візантій

ців він був самим Римом. Підданці імператора називалися ромеї 
(romaioi, тобто «римляни»), а держава мала назву Ромейська імперія 
(Romania). (Назву «Візантійська імперія» вигадали пізніше європей
ські історики.) Від старого Риму Візантію відрізняли передусім дві 

речі. По-перше, культура нової імперії мала грецький характер і спи

ралася на елліністичну традицію, якою жили егейські, чорноморські 
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Морський змій, що атакує корабель (за уявою 0.Магнуса, 1561 р., Венеція) 

та східносередземноморські міста. (Навіть у наш час грецькомовних 
громадян Туреччини називають румами - відлуння ромейської ми

нувшини.) По-друге, столиця розташовувалася не в географічному 
центрі імперії на берегах Тибру, а майже на кордоні держави. 

Константинополь мав змогу контролювати вхід у Чорне море, 

але новий Рим, на відміну від старого, став радше заручником своєї 

географічної долі, аніж її творцем. Ось найбільша іронія візантійської 
доби: імперія зі столицею просто на вході у Чорне море, багатств 
якого віками домагалися чужинці, не виявляла великого бажання 

скористатися цим потенціалом. Певний час візантійська армія і флот 
успішно стримували конкурентів, зокрема, персів і арабів, які нама
галися здобути плацдарм на південному і східному узбережжі Малої 

Азії. Одна за одною візантійські династії укріплювали та розвивали 

місто Херсонес у Криму, яке пильнувало стратеrічні інтереси імперії 
на півночі. Але вся ця діяльність мала оборонний характер. Крім 

поставок зерна, солі та інших товарів і мита на торrівлю з північ
ним степом, візантійці переймалися головно тим, щоб захиститися 

від небезпек, які несло з собою море, а не тим, щоб скористатися з 
його багатств. Коли в Середньовіччі економічний потенціал Чорного 
моря знову проявився на повну силу, візантійські імператори вже 
програли майже всі економічні інтереси посередникам, італійськім 

містам-державам Генуя і Венеція. Колись могутній візантійський 
флот складався з кільканадцяти кораблів, призначених захищати 
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столицю, і оборонці іноді мусили вдаватися до останньої зброї -
масивного ланцюга на поплавках, яким закривали затоку від нападу 

з Босфору. Ланцюг був у вжитку ще 1453 року, коли місто здалося 
османцям. 

Але зовсім інша річ - культурний вплив Візантії. Християнські 
купці й моряки ходили Чорним морем навіть у часи, коли стосунки 
з сусідніми державами переживали найгірший етап. У прибережних 

містах, зокрема на південному сході, далі процвітали собі грецько

мовні громади. Деякі віддалені регіони залишались у зоні реальної 
влади Константинополя, як-от частина Криму й анатолійського узбе

режжя. Але навіть коли їх уже не можна було вважати частиною 
«земної» візантійської імперії, багато тамтешніх і східноєвропейських 

земель усе одно належали до імперії «небесної» - сфери східного, 

візантійського, християнства. Друга «імперія» розвивалася стабільно, 

натомість перша - почергово переживала періоди злету та занепаду, 

тож у ранньому середньовіччі інші причорноморські християнські 

держави, від болгар на заході до грузинів на сході, відчули в собі сили 

заперечити претензії візантійських імператорів на статус головного 

сюзерена регіону. В остаточному підсумку життя довкола Чорного 

моря змінили дві інші сили, які не вкладались ані в «профанну», 

ані в «сакральну» Візантію, - католицькі держави Середземномор'я 
і турки-мусульмани. 

Скіфські племена 

Уже за часів Константина Великого більша частина віддалених 

від моря регіонів не підлягала владі імперії. Береги північних річок, 
схили Кавказьких гір, навіть дунайська долина, полишена римляна

ми у ІІІ столітті, були візантійцям так само чужі, як і Траяну й Адріа
ну. Варварські народи, особливо з північних степів, уособлювали для 

візантійців тип чужинця. Вони являли собою повну протилежність 

«римлянам». Варвари вели кочовий спосіб життя, не мали міст, не 
говорили грецькою, не вірили у Христа й не були підданцями імпе

ратора, помазаника Божого3 • У Візантії стикнулися культурні уперед

ження класичних Афін і політичний нарцисизм імперського Риму. 
Але хай там якою великою здавалася ця культурна відстань осві

ченим ромейським елітам, візантійські правителі розуміли, що без

пека імперії в цілому і столиці зокрема залежить від того, чи знайдуть 

вони компроміс зі степовими племенами, які чинили тиск на кордони 
держави. Інтересами варварських вождів не можна було нехтувати, 
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інакше вони одразу перейшли б на бік інших покровителів: персів, 

завжди готових скористатися слабкістю візантійців, або сильних се

редньовічних держав на Балканах і східноєвропейських князівств у 

пізніші віки. До Північного та Західного Причорномор'я приходили 

нові народи з азійських степів, а в серці Візантії, Анатолії, закріпи

лися турки. Кожен новий візантійський правитель мусив ураховувати 

в імперській системі всіх цих чужинців - укладати нові угоди, до

мовлятися про нові союзи, формувати нові клієнтарні зв'язки - або 

захищатися від них. 

Степ, ніби зручне шосе, віддавна поєднував Центральну Азію та 

Європу, і майже тисячу років, які проіснувала візантійська цивіліза

ція, цим шосе йшов жвавий рух. Більшість цих кочових племен -
сармати, гуни, авари, мадяри, печеніги, половці - становили собою 

західне вістря великого переселення народів, яке почалося набагато 

східніше - в Монголії і західному Китаї. В реальності це переселення 
рідко виглядало як навала диких вершників, що стрімголов мчать 

голим степом. Метафори «навала» і «ХВИЛЯ» якось заступають той 

факт, що рух варварських племен на захід - це поступовий процес, 

який тривав сотні років4 • У випадку деяких племен пройти кількасот 

кілометрів від Волги до Дніпра займало кілька поколінь, а від Дніпра 

до Дунаю - ще довше. Прибульці зі сходу вели зазвичай кочовий 

спосіб життя і за кількома винятками - гуни у V столітті й татаро
монголи у ХІІ - рухалися повільно, стримувані потребою у добрих 

пасовищах і воді. 
Зрозуміти, що саме являли собою ці племена, доволі важко, бо в 

нашому розпорядженні є лише свідчення, які лишили про них осілі 

писемні культури. Але одну річ можна сказати з певністю: протягом 

усієї чорноморської історії, від занепаду Римської імперії до при

ходу турків-османців, «норму» в північних степах становила радше 
певна культурна тяглість, аніж повне витіснення однієї групи іншою. 

Економіка, rрунтована на кочовому та напівкочовому скотарстві й 

трансконтинентальній торгівлі, плюс сплав іранських і тюркських 

мов і культурних форм, помножений на вплив давніх контактів із 

грецьким, слов'янським і германським населенням, - ось так мож

на зхарактеризувати тамтешню культуру. «Народу скіфів властиві 

єдиний спосіб життя та єдиний спосіб ведення війни», - писав один 

візантійський автор VI століття, вживаючи щодо північних племен 
ті самі стереотипні звороти, що й Геродот майже тисячу років тому5. 

Візантійці підтримували з північночорноморськими народами на

багато міцніші й тісніші контакти, ніж римляни і перси. Вони про-
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сто не могли їх уникнути, бо з перших років існування імперії було 

очевидно, яку велику загрозу становлять ці племена не лише для 

кримських володінь Візантії, а й для самої столиці. 

Задовго до заснування нового Риму, скіфи поступилися місцем 

новим прибульцям зі сходу - сарматам, які так само розмовляли 

якоюсь іранською говіркою. За часів Геродота сармати (савромати) 

вже опанували території на схід від Дону і, за його словами, походи
ли від скіфів і амазонок6 • Коли сармати перебралися далі на захід, 
регіон, що його спершу називали «Скіфія», поступово почали нази

вати «Сарматія». «Європейська» Сарматія лежала на захід від Дону, 

«азійська» - на схід. (Картографічна традиція вважати Дон кордо

ном між Європою і Азією дожила аж до ХІХ століття.) За сарматами 
прийшли інші племена. Більшість племен, як-от авари, прибули зі 

сходу і просунулися далеко в глиб Європи. Інші, як-от кельти і готи, 

приходили з півночі і заходу. Деякі племена навіть допливали Чор

ним морем до південного узбережжя. Візантійські історики описують 
напади готів на Піцунду і Трапезунд, на певний час готи серйозно 

отаборилися в Криму, а окрему частину Південно-Західного Криму 

знали під назвою «Готія» ще в середні віки. (На початку 1400-х років 
один мандрівник повідомляв, що його німецький слуга легко розу

міється з місцевими жителями, у пам'яті яких ще жили глухі сліди 

забутої тевтонської мови7.) Багато племен прийняли християнство, 
деякі племена навіть діставали від візантійців власних єпископів і 
мали свої окремі храми в Константинополі. 

Прокопій Кесарійський, що жив у VI столітті, в епоху відроджен
ня Візантії після довгого періоду територіальних втрат, прямо пише 
про те, як непросто було утримувати контроль над Чорним морем і 

захищати ті кілька грецькомовних громад, що існували на узбережжі. 

Колись там стояли залоги, але за часів Прокопія більшість поселень 

було занедбано. Прокопій навіть приблизно не уявляв протяжність 
чорноморського берега; довкола моря, особливо на півночі, жило 

стільки варварів, що дістати точну інформацію було просто немож
ливо. Судячи зі слів Прокопія, за винятком кількох посольств між 

візантійцями та варварами не було особливих контактів8• Але в дея
ких районах імператорові Юстиніану, якому служив Прокопій, таки 

вдалося утвердити свою владу. Старі занепалі порти було відновлено. 

В Трапезунді побудували акведук, який розв'язав давню проблему 
з питною водою. В кримських містах Пантікапей і Херсонес, які, за 
словами Прокопія, лежали «на краю Римської імперії», Юстиніан 

підняв з руїн міські мури9. 
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Тріумф Юстиніана. Консульський диптих 
VI ст., Лувр 

Проблема полягала в 

тому, що «край імперії» 

лежав не так уже й дале

ко. Протягом своєї істо

рії Візантія переймалася 

радше не тим, як скорис

татися вигодами Чорного 

моря, а тим, як завадити 

зробити це іншим. Ось 

що найбільше турбувало 

імператора Константи

на VII Баrрянородного, 

що жив у Х столітті. Він 

написав для свого си

на і спадкоємця Романа 
трактат-підручник «П ро 

управління імперією». 

Головні дійові особи при
чорноморської історії від 

часів Прокопія сугтєво 

змінилися, але стосун

ки імперії з сусідами, по 

cyri, лишися такі самі. У 
600-х роках на історичну 

арену вийшли слов'яни, і за часів Константина VII вони вже засну
вали потужну державу на Південних Балканах. На місце сарматів 

і аланів у північних степах у 800-х роках прийшли з Центральної 

Азії печеніrn, племена тюркського походження. Ще далі на півночі 

варязькі ватажки, яких візантійські джерела називали «рос» і які пра
вили слов'янським населенням, вели жваву торгівлю з узбережжям, а 

за нагоди ходили військом і на Константинополь. На сході та півдні 
мешкали араби, чий войовничий цух живила нова релігія - іслам. 

Християнські Грузія та Вірменія слугували ніби буфером супроти 

мусульман, але їхня християнськість не означала, що вони за зручної 

нагоди не виступлять проти твердині християнства - Візантії. 
Особливо непокоїли Константина печеніrn, адже вони становили 

один з наріжних каменів візантійської безпеки. Мирне співіснування 

з печенігами забезпечувало спокійне життя Херсонесу, а безпека 
Херсонеса означала, що Візантія зберігає певний економічний і на
віть військовий вплив на північному березі Чорного моря. Херсонес 
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виступав посередником у торгівлі шкірою та воском, степ отримував 
у відповідь «влаттії*, прандії**, харерії***, пояси, перець, червону шкіру 

парфянську та інші предмети»10 з Південного Чорномор'я. Формаль
но печеніги мали захищати місто, але на практиці стосунки з ними 

більше нагадували шантаж. Вони розуміли, що можугь впливати на 
Візантію через тиск на візантійські колонії в Криму. У минулі століття 

через кримські порти на південь йшло зерно, але з часом ситуація 
змінилася. Тепер Херсонес залежав від поставок зерна з південних 
портів, а у відповідь надсилав продукти тваринництва, вироблені 
степовими кочовиками11 • Крім того, печеніги виступали противагою 
росам і християнським державам на Балканах і Кавказі, тому добрі 
стосунки з ними мали для візантійців особливе значення. 

Константин радив щороку відряджати до печенігів посольство, 
яке, за його словами, має поновлювати давню дружбу й у запоруку 
миру вручати печенігам щедрі дарунки. Суттєва проблема цієї схеми 

полягала в тому, що історію добрих стосунків печенігів з Константи

нополем затьмарювала жадібність племінних вождів: 

Ці самі пачинакіти, невситимі й дуже жадібні до рідкісних між ни

ми речей, нахабно вимагають більших подарунків: ... того для себе, а 
іншого для своїх дружин, охоронці - того за свої труди, а іншого за 

потомлених коней. Потім, коли василіск вступить у їхній край, вони 
вимагають передусім дарів василевсових і знову, вдовольнивши 

своїх людей, просять дарунків для своїх дружин і батьків12 • 

Північні народи за багато століть звиклися з такою практикою 

і вимагали в обмін на мир дедалі більшої данини. Тому вправний 
імператор мав знати, як дипломатично відмовити їхнім забаганкам. 
Якщо захочуть печеніги собі «царських одеж і вінців», то їм слід по
яснити, радив Константин, що з божої ласки їх може носити тільки 
імператор і ніхто інший, а то спіткають нахабу великі нещастя. А 
якщо вони захочуть собі у дружини імператорську доньку або свою 

видати за імператора, то слід сказати, що це суперечить ромейському 

звичаю і порушує закляття13 • А більшості інших вимог можна якось 
дати раду. 

Але одну річ, застерігав імператор, ніколи, за жодних обставин, 
не можна давати печенігам. Якщо вони її попросять, слід смиренно 

* Влаттія - коштовна тканина, паволока. - Прим. пер. 

** Прандія - дрібна галантерея: шнурки, зав'язки, покривала, пояси і 
т. ін. - Прим. пер. 

*** Харерія - різновид перського шовку. - Прим. пер. 
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сказати, що ромеям дарував її Господь і ділитися нею не можна. Це 

найбільша державна таємниця, одна із загадок, що померла разом з 
Візантійською імперією, - зброя, якою ромеї завдячували морю. 

Морський вогонь 

Перші кораблі у Чорному морі - часів Гомера або міфічних 

аргонавтів - мали пласке дно без палуби і невелику вагу. Їх можна 
було легко витягнути на берег або перенести берегом річки в об

хід порогів. При попутному вітрі напинали квадратне вітрило, але 
здебільшого судно рухалося за рахунок весел - моряки сиділи на 
вузьких лавках, по одній людині на весло. Поступово на заміну від
критим бортам прийшла закрита палуба, а згодом почали робити 
кілька різних палуб. Грецька трієра (трирема) мала три ряди весел 
і слугувала основним бойовим кораблем у V столітті до н. е. під час 
війн греків з персами й Афін зі Спартою. 

У наступні кілька століть кращий корабель означало більший 

корабель - з додатковими рядами масивних весел і більшою кількіс
тю гребців. Корабельна гігантоманія сягнула піку в період еллінізму. 

Деякі царі експериментували з колосального розміру катамаранами, 
які мали довжелезні ряди весел з усіх чотирьох боків корпусу. Але 

вже в римський період на додачу до чітко спланованих морських 
битв минулих часів прийшли нові форми воєнних дій - від пере

слідування піратів до швидкого морського десанту проти бунтівливих 
держав-клієнтів. Час потребував корабля з ширшими тактичними 

можливостями, який би надавався до розмаїтих потреб імперської 
влади, міг однаково добре воювати у великій битві і стерегти узбе
режжя. Римляни перейняли у піратів Адріатичного моря невеличкі, 
швидкі дворядні галери, які й ходили Чорним морем за часів Траяна 
й Адріана. Іх зображено на колоні Траяна - картина стоянки в яко
мусь дунайському порту під час війни з даками. 

На середину IV століття н. е. трієри практично вийшли з ужитку. 
Відчуваючи брак людей і грошей, Римська імперія пізнього періоду 
повернулася до маленьких галер, історія яких налічувала вже добру 

тисячу років, і саме ця проста конструкція дожила до візантійських 
часів. Більшість візантійських кораблів являли собою однорядну га
леру - по одному гребцю на весло. Двощоглові кораблі, оснащені ма

невреним трикутним парусом, що їх вподобали арабські мореплавці, 
прекрасно надавалися для попутного вітру, але під час битви капітан 
міг розраховувати лише на м'язи гребців, які інколи виконували й 
функції кваліфікованих моряків. Імперський флот, що базувався в 
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Візантійські моряки стріляють у ворожий корабель морським вогнем. Іоанн 
Скw~иця, манускрипт, XIV ст. В перших моделях вогнеметів візантійці най
імовірніше використовували нафту з Чорномор'я як займисту речовину 

Константинополі, налічував лише кілька великих двопалубних галер 
з командою до 200 гребців. У провінційних містах, скажімо, Херсо
несі або Трапезунді, стояли менші судна'4• 

Грецькі та римські воєначальники використовували в морських 

битвах дві головні тактики. По-перше, в ролі зброї виступав сам 
корабель - таранив суперника і той йшов на дно. Цей прийом увій
шов у вжиток разом з грецькими триремами, що мали міцні борти 

та спеціальні тарани на носу. Інший варіант - підійти впритул до 
корабля ворога і взяти його на абордаж або закидати снарядами. 
Римляни вдосконалили тактику ближнього бою: гребці підводили 
судно до ворога, а матроси перекидали абордажні гаки через борти 
й штурмували ворожий корабель. 

Одначе справжню революцію у військово-морській справі здійс

нили візантійці. Вона полягала в тому самому секреті, що його син 
Константина VII мав берегти від печенігів. Моряки називали його 

thalassion pyr - «морський вогонь» . На візантійських військових 
кораблях ставили довгі дерев'яні труби, скріWІені бронзовими кіль
цями. Жерло труби дивилося в бік ворожих кораблів, а до іншого 
кінця під'єднували повітряну помпу. У трубу закладали займисту 
речовину, підпалювали, помпа виштовхувала її - і в бік ворога летів 

вогонь. На великих кораблях стояла не одна така трубка, візантійці 

навіть розробили ручний варіант цієї зброї15• Речовина була настіль
ки легкозаймистою, що горіла навіть на поверхні води. Арабський 
літописець Ібн аль-Асир бачив руйнівну силу цієї зброї на власні очі. 
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«Вогнеметні сифони могли накрити дванадцять людей. - писав Ібн 
аль-Асир. - І не встояв перед ним ніхто через силу огню. І це було 
найстрашніше для мусульман»16• 

Перша згадка про морський вогонь, що його іноземці назвали 

грецьким, трапляється у VI (можливо, VII) столітті. Винахід припи
сують такому собі Калініку, але точний склад суміші лишається за

гадкою. Ймовірно, до її складу входила сира нафта, яку отримували 
з відкритих родовищ на Таманському півострові поблизу давньої 

грецької колонії Пантікапей. Нафта з джерела виходила на поверхню, 
її було легко зібрати в яку-небудь посудину. Цей регіон відомий сей
смічною активністю, і мандрівники пізніших часів зазначали у своїх 

нотатках дим і спеку від підземного вогню17 • Грецький вогонь став го
ловною морською зброєю візантійців. Саме завдяки йому візантійцям 
вдавалося перемагати ворогів на морі, від арабів у VII-VIII столітті до 
росів у Х, та й у наступні століття грецький вогонь лишався головною 

зброєю проти дедалі зростаючих загроз зі всіх боків. 
Візантійці особливо пильно стерегли таємницю нафтових джерел 

у Тамані через те, що поширення грецького вогню припало насправді 
на період занепаду імперії як військово-морської потуги - візантійські 

кораблі найбільше потребували саме такого оборонного засобу. В VI 
і ХІ століттях візантійський флот переживав період розквіту, імперія 
спромоглася відвоювати частину Середземноморського узбережжя, 

захоплену варварами, і могла стримувати інші держави у Чорному 

морі. Воду почали вихваляти як символ всесвітньої Візантійської 
імперії й вигідного положення міста Костянтина. Константинополь

ські поети писали вірші про гру світла на морському плесі й шелест 
хвиль, а право домовласників бачити зі свого вікна море було навіть 
закріплене законом18 • Однак ця любов Візантії до моря не означала, 
що імперія була потужною морською державою. Порожня скарбни
ця, розквіт інших морських держав у Середземномор'ї, поширення 

піратства і неспроможний державний апарат - усе це долучилося до 

проблем Візантійської імперії. Багатьом візантійським династіям вес
ти далеку морську торгівлю здавалося справою менш привабливим, 
ніж обкладати її митом, - можливо, це химерний наслідок самого 

розташування столиці на перехресті головних торгових шляхів. 

Хозари, роси, болгари, турки 

Грецькі колонії на півночі розквітли було завдяки двом речам: 
існуванню готових ринків збуту на півдні та більш-менш стабільних, 
хоч і не дуже сильних, політичних утворень у внутрішніх регіонах, 
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з якими греки вели торгівлю. За часів пізньої Римської імперії цим 

двом передумовам процвітання настав край. Нові торгові шляхи на 
схід через Індійський океан підірвали значення Чорного моря, а 
тривалий період демографічних змін в євразійському степу змінив 
стосунки з північночорноморькими державами. 

Яка-не-яка стабільність повернулась у Північне Причорномор'я 
лише за кілька століть після заснування Константинополя. Тамтешня 
ситуація і цікавила, і непокоїла Константина VII. Добрі стосунки з 
новими потужними причорноморськими державами багато важили 
не лише тому, що сусіди могли напасти на столицю імперії, як це не 
раз бувало, а й тому, що морем ішли щедрі торгові потоки: зерно із 

західного і північно-західного узбережжя, шкіра й інші продукти тва
ринництва зі степу, хутра з північних лісів, невільники з Кавказу. Про 

складну систему, що в різні часи пов'язувала столицю імперії з тим чи 
тим берегом Чорного моря, свідчать політичні й економічні стосунки 
Візантії з її сусідами: хозарами, росами, болгарами і турками. 

Добрих три сотні років, десь від VII до Х століття, хозарська 
держава, що простяглася на північний схід від Чорного моря, була 
одним з найвпливовіших гравців у політичному й економічному жит

ті Причорномор'я. Походження хозар достеменно не з'ясовано, але 
країна їхня охоплювала рівнини Північного Кавказу між Чорним і 

Каспійським морем. Легендарні відомості про хозар подавали перські 
й арабські автори; їм приписували згадані в давніх джерелах ті чи 

ті напади чужинців; подібно до випадку зі стародавніми скіфами і 
сарматами, хозарами часом називали всі народи на північ від Кав
казу. Правитель хозар - каган - повідомляв якось одному іспанцю, 
що його народ походить від Яфета, одного з Ноєвих синів, - на це 

міфічне походженням претендували й інші кавказькі, і не тільки 
кавказькі, народи. Одначе хозари належали, ймовірно, до народів 
тюркського походження (тому-то візантійські автори часто називали 

їх турками) і говорили мовою, спорідненою з мовою печенігів, по

ловців і татар. 
Хозари піднялися на посередницькій торгівлі між Центральною 

Азією і західними країнами ще за кілька століть до комерційного 

буму, що виник на тому самому торговому шляху в середньовіччі. 
Вони контролювали всю територію від Волги до Криму й відкрили 
торговий шлях між Каспійським і Чорним морями. Хозарські міста на 
Волзі та Дону являли собою великі факторії, де купці зі всієї Європи 
й Євразії торгували сіллю, воском, хутрами, шкірою, медом і невіль

никами. Арабський мандрівник Ібн Фадлан, який відвідав Хазарію на 
7• 
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початку Х століття, бачив ватаги норманів, які річками й волоками 

спускалися торгувати сюди з самого Балтійського моря19. 
Характер стосунків між хозарами й візантійцями часто міняв

ся. Іноді вони разом виступали проти арабів, персів і печенігів, але 

Константин VII радив синові шукати стратегічного союзу з іншими 
державами, щоб стримувати амбіції хозар. Імператор мав всі причини 
хвилюватися, бо хозари бувало втручалися у внутрішні справи ромеїв, 

допомагаючи боротися за верховну владу то одній групі, то іншій, що 

розхитувало підвалини держави. У 695 році суперник скинув з трону 
імператора Юстиніана 11, йому відрізали ніс і заслали до Херсонеса, 
який тоді перебував на хозарському кордоні. Але Юстиніану вда

лося обернути заслання собі на вигоду. Він замислив план напасти 
на Константинополь і почав шукати в хозар підтримки. Юстиніан 
взяв за дружину сестру кагана й отримав за нею місто Фанагорія. 
За допомогою іноземців йому таки вдалося забрати візантійський 
трон в узурпатора. Хозарська дружина Юстиніана, хрещена під ім'ям 

Теодора, стала першою візантійською імператрицею чужоземного 
походження. Хрещення Теодори не стало якимсь великим дивом, 

бо хозари дуже спокійно ставилися до інших релігій. Прагматизм 
у справах віри дав несподіваний результат - державною релігією 

Хозарія прийняла юдаїзм. 
В хозар існувала проста й нехитра версія історії про те, як вони 

прийняли юдаїзм. В далекому минулому каган Булан, охочий розі
братися в релігійних справах, скликав учених мужів - візантійців, 

арабів і євреїв - і влаштував диспут про переваги своєї віри. Не 
дивно, що диспут перетворився на сварку. Тоді розсерджений Булан 
спитав християнина і мусульманина, яка з двох інших релігій краща, 

якщо не брати свою. Обоє відповіли, що в такому разі вибрали б 

юдаїзм. Саме так каган і зробив. Булан оголосив, що хозарський на
род, принаймні його очільники, переходять в юдаїзм і на доказ цього 
зробив обрізання. Це, ясна річ, легенда. Схожу історію середньовічні 

руські літописці оповідають про прийняття в Києві християнства. 
Хай там як, у середині VII століття хозари справді прийняли юдаїзм. 
Звістки про це дійшли до євреїв у візантійських і арабських землях, 
і настановляти хозарську верхівку в новій вірі приїздили релігійні 

вчителі з Константинополя та Багдада. 
Нову євразійську юдейську державу добре знали в ранньому се

редньовіччі, вона була свого роду предтечею фантастичного царства 
пресвітера Іоанна, яке згодом шукатимуть на сході мандрівники

християни. Про юдаїзм у хозар ми дізнаємося передусім з листування 
одного кагана з одним можновладним євреєм з Кордови (здається, 
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апокрифічного). Втім, новий релігійний розквіт співпав у часі із по
літичним занепадом. За кілька століть від хозарської держави не 
лишилось і сліду, ніби її ніколи й не існувало. Але пам'ять про неї 
збереглася. Відгомін хозар зберігся у назві Каспійського моря - «баrр 
аль-Хазар» арабською і «Хазер денізі», середземноморські моряки 
ще у середньовіччі називали Крим «fазаріЯ>»0 • 

Хозарська імперія стала жертвою нових північночорноморських 
держав. Періодичні сугички з кочовиками-печенігами послаблю
вали хозарські міста. До того ж набирали ваги й хижо поглядали у 

бік Волги та Каспія руські князівства. На кінець Х століття Київська 
Русь захопила великі хозарські фортеці на Північному Кавказі й від
тіснила Хозарію від узбережжя Азовського моря. 

На додачу до печенігів і хозар, Константин VII застерігав свого 
сина проти росів. Вони жили на північ від печенігів, іноді воювали 

з ними, але загалом слов'яни намагалися жити в мирі з кочовиками, 
бо торгівля худобою, кіньми і вівцями становила важливий елемент 
давньоруської економіки. Роси часто спускалися річками у Чорне 

море й ходили до Константинополя. Навантажені товаром човни 
ставали легкою здобиччю для розбійників-печенігів, особливо під 
час переправи волоком дніпровськими порогами або перевантаження 
товару на більші кораблі у гирлі річки21 • Іноді роси самі йшли похо

дом за море. У 860 році вони напали на Константинополь, достоту як 
готи кількома століттями раніше. Згідно з давньоруською літописною 
легендою, якось роси прилаштували колеса до двох тисяч човнів і 
при попутному вітрі розгорнули свій флот на полі під містом, чим 

добряче налякали оборонців константинопольських стін22 • Меншим 
військом і без колісних кораблів вони не раз стояли під мурами ві
зантійської столиці у наступні двісті років. 

Руські дружини, які вирушали в морські походи, часто склада
лися з норманів, як і купці, що їх Ібн Фадлан зустрічав за торгівлею 

з хозарами на Нижній Волзі. Руські літописці писали, що слов'яни, 
не вміючи навести між собою лад, запросили княжити варягів, але 

нормани вже давно проточувались у слов'янський світ. Варязькі куп
ці спускалися річками з Балтійського моря на південь, і поступово 

на цьому торговельному шляху виникали їхні форпости. З часом на 

місці торгових поселень виросли повноцінні міста, що їх варяги від
воювали у місцевих слов'ян або заснували самі. Врешті-решт ватаги 
озброєних норманських купців перейняли звичаї і мову слов'янського 
населення. В Х столітті варязькі князі захопили місто Київ, яке на 

той момент платило данину хозарам. Візантійські автори, пишучи 
про нову державу на півночі, називали її жителів по-різному - скіфи, 
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сармати, варяги, навіть гіперборейці, але найбільше прижилася на
зва роси, сам край далеко на північ від Чорноморського узбережжя 
називали Рбсія. 

У Х-ХІ століттях саме роси найбільше збурювали узбережжя 

Чорного моря, вони пересувалися на таких самих довгих норман

ських човнах, що висаджувалися тоді на британському березі. Як 
писав один візантійський автор, роси 

[сіяли] спустошення від Пропонтиди [Мармурове море] і, збуривши 

все узбережжя, досягнули рідного міста християн [сучасна Амасра в 
Туреччині]; вони безжально убивали і чоловіків, і жінок, не жаліли 

ні старих, ні малих; але піднімали свою закривавлену зброю на всіх 
підряд і поспішали все, що можна, обернути на руїни2з. 

Звичайно, стосунки росів з Візантією не завжди були такими 
конфліктними, імперія швидко зрозуміла, що північні князі - це 

важливі партнери й союзники супроти інших ворогів. Понад два 

століття річковими шляхами везли з Балтійського моря до Констан
тинополя хутра, бурштин, віск і невільників. На дніпровському шляху 

розквітнув Київ, головне руське місто. Стосунки варягів із Візантією 
з часом настільки зміцніли, що з групи варязьких найманців, яка 
служила у візантійській армії, сформували особисту охорону імпера
тора. Найвідоміший з цих візантійських варягів Гаральд Сиrурдсон 
урешті-решт зійшов на норвезький трон під іменем Гаральда ІІІ, він 
загинув від саксонської стріли 1066 року в битві на Стамфордському 
мосту - це була остання спроба варягів завоювати Англію. 

Руські князі збагатіли на торгівлі з Візантією і настільки опа
нували шлях морем з гирла Дніпра у Босфор, що деякі тогочасні 
арабські географи називали Чорне море Руським, ніби саме Русь, 
а не Візантія була справжнім володарем тамтешніх вод. Іноді Русь 
навіть диктувала умови своєму торговому партнерові. Наприкінці Х 
століття київський князь Володимир захотів взяти в дружини сестру 

імператора Василія 11 і домігся відповідної обіцянки, а коли імпе
ратор почав зволікати й відмовлятися від свого слова, Володимир 
сплюндрував Херсонес. Імператор урешті-решт погодився на цей 
шлюб за умови, що Володимир перейде у християнство. Тож 988 року 
Володимир хрестився й дістав у дружини царівну Анну. Таким чином 
київські князі породичалися з візантійськими імператорами, а Русь 

увійшла в лоно християнської церкви. Перші паростки християнства 
прийнялися на північному Грунті ще до Володимира, але саме за

вдяки хрещенню Візантія справила вирішальний вплив на культуру 
Київської Русі - писемність, музику, мистецтво й архітектуру, - а 
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відтак і на середньовічну Московію. Безпосередні стосунки Візантії 
і Києва, хоч і скріплені династичним шлюбом, тривали не довго. В 
ХІ-ХІІ століттях у степ прийшли нові кочовики - половці, - зв'язки 
узбережжя з північними містами перервались і торгівля почала за
непадати. Крах вигідного союзу з Руссю означав, що північний берег 
Чорного моря назавжди вислизає з рук Візантії. 

Але на той час союз Василія ІІ з київським князем виявився 
дуже вдалим, адже руські найманці допомогли імператорові здобути 
кілька вагомих перемог на полі бою, завдяки яким він навіть отримав 
прізвисько «Булгароктон» - Болгаробойця. 

Болгари колись були союзниками ромеїв і часом грали важли
ву роль у внутрішній політиці Візантії, як це нерідко траплялося з 
сусідами імперії. Саме болгарам завдячував своїм поверненням до 
Константинополя Юстиніан ІІ, що одружився з хозаркою. Тодішній 
імператор підкупив кагана, тестя Юстиніана, і намовив його вбити 
втікача. Теодора попередила чоловіка про змову, і вони втекли морем 

з Фанагорії на Дунай. Там Юстиніана чекав тепліший прийом, ніж у 
хозарських родичів дружини. Нові союзники болгари дали Юстиніа
ну військо, і він з тріумфом повернувся до імператорського палацу. 

Юстиніан ІІ правив на початку VIII століття - минуло зовсім 
небагато часу, відтоді як болгари з'явилися на кордоні Візантійської 
імперії, але, як засвідчив приклад цього імператора, вони вже грали 

важливу роль у внутрішніх і зовнішніх справах Візантії, так само як 
і хозари. Батьківщина болгар лежала далеко на схід, у Верхньому 

Поволжі, яке картографи називали Великою Болгарією ще у XVIII 
столітті. Хозари і болгари, ймовірно, були близькими родичами й 
мали однаковий міф про походження від Ноєвого сина, болгарські 
землі на Волзі практично одразу ввійшли до Хозарського каганату. 

Болгари з'явилися на берегах Дунаю наприкінці VII століття, 
це була чергова хвиля великого переселення степових народів на 
захід. За правління хана Аспаруха вони перейшли за річку в підко
рили слов'янське населення в Південному Подунав~і. Прихід болгар 

настільки стурбував візантійців, що Константин погодився платити 
Аспаруху і його спадкоємцям данину та визнав за ними землі між Ду
наєм і Балканами. Не заплатити означало для візантійців наражатися 

на війну, в якій зазвичай брали гору болгари. Після особливо великої 
перемоги болгарський хан Крум зробив з черепа візантійського ім
ператора Никифора чашу. Те, що візантійці не могли досягти силою, 

вони сподівалися отримати за допомогою Святого Письма. Болгари 
прийняли християнство у ІХ столітті й після великого розколу цер

ков 1054 року лишилися на боці православної Візантії. З часом бол-
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гари втратили свої кочові й 
тюркські риси і поступово пе
рейняли мову слов'янського 
населення. 

Але спільна релігія не 

полегшила стосунків з Ві
зантією . Практичного до 
останнього дня існування Ві

зантійської імперії болгари 
становили головну проблему 
зовнішньої політики Кон
стантинополя. У Х столітті 

за правління Симеона, який 

взяв собі титул «цар всіх бол

гар і греків», Болгарське цар

ство було мало не найпотуж-

Бumва при Манцикерті. Французька мі- нішою державою У Східній 
ніатюра, 1071 р. Європі, а болгарська столиця 

Преслав змагалася величчю з 

Константинополем. Перше Болгарське царство розбив візантійський 

імператор Василій П Болгаробойця, якому допомагали варязькі на
йманці. Літопис оповідає, що Василій наказав осліпити всіх бранців, 
лишаючи по одному одноокому на сотню незрячих, щоб той привів 

їх додому. Болгарське царство приєднали до Візантії, і таким чи
ном вперше в історії Константинополь здобув владу над більшою 
частиною Балканського півострова. Але так тривало недовго. Через 
півтора століття в результаті антивізантійського повстання виникло 

Друге Болгарське царство зі столицею в Тирново, в період свого роз
квіту воно простягалося від сучасної Албанії до Чорного моря. Але 
невдовзі на Балканах запанували інші держави, як-от Сербія, і Друге 
Болгарське царство теж відійпто в історію. 

Потужним інструментом впливу на росів і болгар стало для візан
тійських імператорів християнство. Прийняття нової віри не конче 

означало мир і дружбу, але з погляду Візантії конфлікти набували 
іншого виміру й скидалися радше на громадянську війну в межах 

християнського світу, аніж на битву правовірних з невірними. Якщо 
сусідній народ чи державу не вдавалося включити до складу імперії 
або укласти з ними надійний союз, лишалося тримати їх зв'язаними 
церковними узами. 

В Анатолії ситуація була дещо іншою. Цей регіон грав роль за
двірку імперії, там століттями перемішувалися різні мови, народи 
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й рел1п1: грецька, вірменська, арабська, сирійська, кавказькі мови, 

християнство й іслам, різні єресі й ортодоксальні течії. Одначе нова 
хвиля переселенців, тюрків-кочовиків, кардинально змінила полі
тичні й суспільні стосунки. 

Батьківщина тюрків - центральноазійські степи, де вони випа
сали свою худобу. В ХІ столітті тюрки почали тиснути на східні кор
дони Візантійської імперії. Формально вони були підданцями імперії 
Великих Сельджуків зі столицею в Багдаді, але, як з усіма кочовими 

народами, навряд чи хтось мав над ними якусь владу. Сельджуць

кі султани побоювалися за безпеку власної імперії та заохочували 
тюрків іти на захід, манячи їх родючими пасовищами Центральної 

Анатолії й перспективою поживитися грабунком візантійських міст. 

У 1071 році Сельджуки розбили візантійців у битві під Манцикертом 
у Східній Анатолії, що відкрило двері для масової тюркської міграції 

на захід, до Егейського узбережжя. 

Наступні два століття Анатолія переживала таку саму повільну 

хвилю міграції тюркського населення, що й колись причорноморські 
степи на півночі. Реальна влада поступово переходила від візантій

ців до різного роду місцевих правителів, що походили з тюркських 
кочових племен. Частина племен перейшла до осілого або напівко
чового способу життя, а відтак мала складні й напружені стосунки з 
візантійськими селянами і містянами. Дуже часто спалахували війни, 
але їхньою причиною була не релігійна ворожнеча між правителями
мусульманами й імператором-християнином, а конкуренція місцевих 
громад за пасовища і напади кочовиків на віддалені поселення. До 
того ж кожного наступного разу зазвичай воювали вже зовсім інші 

сторони. В ході численних усобиць, що підривали імперію, місце
ва візантійська аристократія, навіть претенденти на імператорський 
престол в Константинополі, часто закликали на допомогу тюрків. 

У ХІІІ столітті пануванню Великих Сельджуків поклали край 
монголи. Монгольське вторгнення зруйнувало імперську систему 

Сельджуків і дало поштовх до чергової міграції на захід нових тюрк
ських племен. У результаті склався новий конгломерат тюркських 

вождівств і племінних конфедерацій, а їхня влада поширилась аж 
до Чорноморського узбережжя. Об'єднання тюркських племен огузів 
Ак-Коюнлу* підкорило Східну Анатолію і Західну Персію. Більша 

* Назву «Ак-Коюнлу» (досл. тюрк. «білобаранні») носило об'єднання пле
мен, створена ним держава, що існувала у 1467-1501 роках, і владна династія. -
Прим. пер. 
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частина Центральної та Південної Анатолії належала султанатові 

Сельджукідів Рума, в назві якого поєдналися назви двох сусідів -
багдадських Великих Сельджуків і константинопольських «римлян»

ромеїв. Прибережні райони, у тому числі великі порти Синоп і Тра

пезунд, або переходили від одного тюркського султанату до іншого, 

або платили їм данину. 
Політичні зрушення відбувалися на тлі поступових змін у сус

пільному житті краю. Деякі християни переходили в іслам, зокрема, 
ті, що були відірвані від церковної влади, осередком якої були міста. 

Носії грецької чи вірменської мови переходили на тюркські діалекти; 
складалися говірки, що їх сьогодні ми назвали б грецькою, вірмен

ською, курдською чи грузинською мовами. Одні тюрки-кочовики 
приймали християнство й переходили до осілості. Інші трималися 
кочового способу життя та переганяли худобу з вигону на вигін, а 

коли робити це ставало важко, нападали на села та містечка, в яких 
порядкували люди, що якесь покоління-друге тому вели таке саме 
кочове життя. 

Тюркські племена лишилися на здобутому під чорноморським 

сонцем місці й після того, як Османи з північно-західної Анатолії 
утворили зі свого прикордонного емірату справжню ісламську імпе
рію. Більшість тюркських кочовиків за століття існування османської 

влади перейшли до осілого способу життя, але різного роду скотарі
кочовики все ж не зникли. Їх і досі можна зустріти на Близькому 
Сході від турецькомовного Північного Іраку до південно-східних бе

регів Чорного моря, де етнографічна група чепні випасає влітку свої 
отари - достоту так само, як в останні дні Візантійської імперії. 

Візантійських імператорів давно непокоїли руські князі, балкан
ські царі, кавказькі правителі й кочовики, що час від часу приходили 
війною з північних степів або Східної Анатолії. Але не їм судилося 

відрізати Візантію від Чорного моря. Це зробили західні католицькі 
держави, релігійні й політичні антиподи Константинополя - саме 
вони принесли імперії погибель. 

Десь з ХІ століття візантійським інтересам на заході почали за
грожувати нові європейські держави. Більшу частину Італії захопили 

нормани, у Середземномор~і порядкували італійські міста, французи, 
німці та римські понтифіки шукали нагоди прибрати собі те, що 
лишилося від європейських володінь імперії. Хрестові походи раз за 
разом приводили їх під стіни Константинополя, і лише майстерна 
дипломатія та династичні шлюби - рятували місто від розорення 

хрестоносцями. 
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Але під час Четвертого хрестового походу дипломатія зарадити 

не змогла. У 1199 році в Італії зібралась армія хрестоносців, яку ве
неціанці взялися переправити до ЄгиП'Іу, звідки ті мали вирушити у 
Святу землю. В оплату за кораблі венеціанський дож Енрико Дандоло 

переконав хрестоносців допомогти Венеції в боротьбі з далмаційськи
ми містами, що конкурували з венеціанськими купцями на Адріатиці. 

За кілька років, що пішли на організацію походу і локальні війни, 
цілі змінилася. Вакансію ворогів зайняли радше константинопольські 

схизматики, аніж невірні-мусульмани. Венеція час від часу вела ві
йни з Візантією, зокрема торгові у Східному Середземномор~і, і по

хід проти імператора-розкольника був водночас нагодою залагодити 

комерційні справи венеціанців на сході. Після запеклої суперечки, як 
ділити майбутню здобич, навесні 1204 року хрестоносці взяли місто 
в облогу. Тривала вона недовго. 

Тогочасні хроністи назвали її «вселенською катастрофою». Міс
то зазнало колосальних руйнувань. Собор св. Софії було споганено. 
Ікони повикидали в море. Черниць Гвалтували, а ченців продавали 

у рабство. Візантійський трон посів Болду'ін Фландрський, один з во
єначальників над хрестоносцями, а патріархом грецької церкви, яку 

формально об'єднали з римською, став венеціанець. Частина візан
тійської аристократії втекла за Мармурове море у Нікею, де виникла 

свого роду імперія в екзилі, до якої потягнулося багато грецькомовної 

аристократії і скинутих церковних ієрархів. Справу довершив остан

ній удар - Partitio Romaniae: Візантію розділили між собою латинські 
завойовники. Острівці візантійського впливу збереглися в Нікеї, до

вкола конкурентної династичної гілки в Трапезунді й у невеличкому 
царстві в Греції, але схудлої протягом багатьох століть Візантійської 

імперії як такої більше не існувало. 

У 1204 році сторінки чорноморської історії Візантії добігли кінця. 

1261 року візантійцям таки вдалося відвоювати Константинополь -
короткий період латинського домінування на сході закінчився. Але 

відновлена Візантія являла собою лише імперію над Протоками, 

слабку державу, затиснуту між балканськими царствами, Кавказом і 

анатолійськими султанатами тюрків. Економічні важелі й іноземна 

торгівля лишилися в руках італійців. Чорне море на північ від Босфо

ру лежало поза сферою імперської влади. Одначе кінець візантійської 
епохи провістив часи бурхливої економічної активності на узбережжі, 

коли Чорне море опинилося нечувано близько до серця Європи. 
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Наприкінці 1200-х років Марко Поло вирушив морем з Трапе
зунда до Константинополя. Він повертався додому, провівши багато 
років у монгольського хана Кублая (Хубілая). Між іншим мандрівник 

завважив: 

Ми нічого не сказали про Чорне море та землі довкола, хоча піз

нали їх дуже добре. Я угримаюсь від розповіді, бо здається зайвим 

вести мову про те, з чим постійно мають справу інші. У тамтеш

ні краї постійно плавають венеціанці, генуезці, пізанці та багато 
інших, хто часто вирушає у подорож, - тож усі, знають, що там 

можна побачити•4. 

Подорожувати цим шляхом стало настільки повсякденною спра
вою, що Марко Поло вважав нудним описувати звичайний маршрут 
від одного космополітичного торгового міста до іншого. 

У часи, коли Марко Поло повертався додому, Чорне море вже 

відігравало роль центру широкої торгової мережі, яка простягалася 

від шовковичних гаїв Китаю до шовкових гуртовень Марселя, від 
новгородських і київських торговищ до тебризьких базарів. Море 

лежало на перехресті великих міжнародних шляхів. Великий шов
ковий шлях з Китаю йшов крізь Центральну Азію повз Каспійське 
море до гирла Волги та Дону, далі в Азовське море й кримські пор
ти; або південним маршрутом - крізь Центральну Азію в Персію і 
Вірменію, а звідти в портове місто Трапезунд. Північними річками 

через Польщу і Русь ішла торгівля з балтійськими країнами; старим 
шляхом, що ним колись купці везли до Середземномор'я бурштин, 
тепер доправляли до заможних балтійських міст шовк, хутра та шкі

ри. Вироби мануфактур, зокрема тканини, прибували з Центральної 

Європи й розходилися євразійським степом. Зерно і прянощі йшли 
у зворотному напрямку - у Центральну Європу або через Босфор в 
Егейське море. 

Те, як люди називали Чорне море, по-своєму відбивало торгові 
реалії. На ранніх арабських картах Чорне море називалося «багр 
аль-Тарабазунда» - Трапезунтське море, за назвою порту, в якому 

розвантажувалися каравани з Анатолії і Персії. Поляки називали 

його «mare Leoninum» - Львівське море, попри те, що це цілком 
сухопутне місто лежало за сотні кілометрів на північний захід, у 
Галичині2s. Нове покоління моряків і купців із середньовічних іта

лійських міст-держав називало його просто «il mare Maggiore» -
Велике море. Купець бувало починав свій шлях в Генуї або Венеції, 
перетинав Середземне море, входив через Дарданелли і Босфор у 
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Чорне море, а добувшись кінцевого пунК'І)', мав нагоду випити вина 
з іншим італійцем, якого нерідко знав особисто. Довізши китайський 

шовк або індійські спеції до Чорного моря, європейський купець 
міг почуватися майже вдома. І навпаки - доправити туди вино або 

бавовняні тканини означало майже продати їх. Середньовічні торго
вельні гільдії з'ясували на власному досвіді, що товар, довезений у 
Чорномор'я, може розійтися по всьому світу. 

За ті століття, протягом яких Візантій перетворився з провін

ційної колонії на столицю імперії, італійські прибережні поселення 
також стали великими морськими містами. Венеція з купки острівних 
сіл перетворилася на справжню торгову імперією, інтереси якої охо
плювали Східне Середземномор'я. Почавши з продажу солоної риби 

материковій Італії, Венеція здобула в ранньому середньовіччі майже 

повний контроль за морськими шляхами з Малої Азії та Леванту в 
порти Південної Європи. Міста Генуя та Піза, що лежали по той бік 
Апеннінського півострова, не мали такого вигідного розташування, 

як Венеція, і дивилися в бік біднішого Західного Середземномор'я. 
Але їхній потужний флот, народжений потребою захищатися від на
падів арабів, справляв упевнену конкуренцію кораблям Венеціанської 
республіки. 

Венеція колись належала Візантійській імперії і зберігала лояль

ність в обмін на захист від невситимих сусідів, але часи змінилися. 

Венеціанський флот дедалі міцнішав - один з наслідків потреби 
захищати морські сполучення від середземноморських піратів, - а 
візантійський занепадав. Невдовзі Візантія почала залежати від ве

неціанського флоту. Вже в Х столітті венеціанці отримали торгові 
привілеї в обмін на військово-морські послуги, у тому числі мали 
захищати Константинополь під час численних облог. Із цього ви
росла майже повна монополія венеціанців на східну торгівлю в часи 
хрестових походів. Понтифіки та князі були сповнені завзяття, але 

венеціанські дожі мали гроші. Саме венеціанці фінансували купівлю 
зброї і провіанту та перевозили хрестоносців у Святу землю. Але на 

той момент інтерес венеціанців полягав радше в тому, щоб пожи
витися Візантійською імперією, аніж далі її захищати; саме Венеція 

дістала найбільший зиск від захоплення Константинополя хресто
носцями у 1204 році. Три восьмих візантійських земель по розподі
лі імперії відійшло Венеції, у тому числі острови Егейського моря, 
Північна Греція й узбережжя Чорного моря. За одну мить республіка 

здобула імперію. 
Попри суцільне домінування венеціанців, здобути у візантійців 

деякі торгові пільги поталанило Генуї та Пізі. У 1100-х роках їм дозво-
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лили відкрити торгові ряди вздовж Золотого Рогу. Але поділ імперії 

дав їм унікальну можливість. Тим часом як Венеція тішилася новими 
надбаннями, Генуя сформувала альянс з візантійською династією у 
вигнанні, яка контролювала залишки «імперії» у вигляді Нікейської 

держави у Північно-Західній Анатолії. Інвестиції у ці стосунки невдо

взі принесли свій зиск. Коли візантійські вигнанці у 1261 році від
воювали у хрестоносців Константинополь, Генуя отримала привілеї, 

що їх перед тим мала Венеція. Генуезці перебралися у багаті квартали 
столичного району Пера, що лежав на пагорбах по той бік Золотого 
Рогу, проти імператорського палацу. Генуезьким купцям відкрилися 
всі порти імперії, у тому числі чорноморські. 

Утім, венеціанці й пізанці не поспішали миритися з новими по
рядками. Між трьома містами-державами почалася війна, яка про
тривала понад сто років, траплялися запеклі морські сутички у само
му Босфорі. Війна закінчилася поразкою Пізи, яка втратила позиції 

сильної морської держави, у Східному Середземномор~і цілком за
панувала Венеція, а в Чорному морі склався хиткий баланс інтересів 

венеціанських і генуезьких купців. Стара грецька колонія Танаїс на 
Дону, яку італійці називали Тана, слугувала Венеції дверима на схід 

і стала кінцевою точкою сухопутного шляху з Китаю та Центральної 
Азії. Однак у гонитві за вигодою від чорноморських торгових шляхів 

справжнім спадкоємцем античного Мілета стала Генуя. Наприкінці 
1200-х років генуезці де-факто створили на території Візантії влас

ну торгову імперію. Генуезький подеста (голова генуезької комуни 
Пери) керував з константинопольських пагорбів колонією, яка не 
мала собі рівних за багатством і обширами. «Море, - писав один 

візантійський хроніст, - належало їм одним»26• 

Освоєння італійськими купцями Чорного моря вдихнуло життя 
в прибережні міста. Більшість міст в епоху великого переселення на

родів перебували в глибокій дрімоті, але деякі міста, як-от Херсонес, 
навпаки, розквітнули в ролі далекої залоги Візантійської імперії на 

неспокійному пограниччі. Наприкінці 1200-х років довкола Чорного 
моря тягнувся ланцюг жвавих портових поселень, що часто поставали 

на місці давніх грецьких колоній і багатіли завдяки вигідному роз
ташуванню при торгових воротах на схід. 

Корабель доходив з Константинополя у Трапезунд за кілька тиж
нів, ураховуючи зупинки для торгівлі або поповнення корабельних 
запасів; за доброї погоди цю дорогу можна було здолати взагалі за 
шість-сім днів27 • Звідти можна було швидко дійти до Криму й кинути 

якір у старому грецькому порту Феодосія (що його італійці назвали 
Кафа), а далі рушити в Азовське море й місто Тана, звідки починався 
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шлях до Волги та Каспійського моря. На всьому узбережжі Чорно

го моря і в торгівлі, і в місцевій адміністрації домінували генуезці. 

Генуезькі консули постійно жили в Синапі, Трапезунді та Севасто
полісі (сучасний Сухумі у Грузії), містах Лікостомо у гирлі Дунаю і 
Маврокастро у гирлі Дністра, а також у Кафі. Існували в регіоні й 

венеціанські факторії, зокрема в Тані та Солдайї (сучасний Судак), 

але, зважаючи на домінування Венеції у Східному Середземномор\ 
Чорне море не мало для них першорядного значення. 

Мандрівникові, що потрапив у ці торгові міста, особливо на 

кримському узбережжі, впадали в око жваві майстерні й галасливі 
ринки, на які з'їжджалися купці з усього світу. На мощених каменем 
вулицях лунали десятки мов, торговці залагоджували свої справи, хи

мерно перемішуючи грецькі й італійські діалекти. Дзвони францис
канських і домініканських монастирів закликали на службу, змагаю
чись з мусульманськими муедзинами та грецькими й вірменськими 

попами. Містяни й купці приходили до консульського палацу, щоб 

домогтися справедливості або офіційно посвідчити угоду. Наванта
жені крамом каравани верблюдів і коней текли крізь міські брами у 

гавань. Купці-католики з Південної Європи - італійці, каталонці та 
інші- зустрічалися з купцями-мусульманами, юдеями, православни
ми з Пелопонесу й Егейського архіпелагу, які постійно жили в місті 

або зимували там перед дорогою в Середземномор'я. 

З того часу збереглося кілька генуезьких нотаріальних книг, з 
яких добре видно, наскільки жваву й розмаїту торгівлю вели портові 

міста і наскільки різні люди там бували. Наприклад, у квітні 1289 

року rульєльмо Везано продав свою третину прибутку, що очікувався 
від вантажного судна «МуІ'ето» Вівальдино Лауrеріо. У травні Ману
ель Негроне продав Маццо ді Кампо і Обертино д'Альбенrа тридця

тиоднорічного раба на ім'я Веналі, якого захопили у рабство на узбе
режжі Кавказу. В червні католик Джакомо ді Гізульфо, виступаючи 
від імені rульєльмо ді Салуццо, отримав від мусульманина Кемаля 
Такмаджі гроші за перевезення шкір, які тому продав житель Кафи 

мусульманин Гасан, уродженець Сирії. У квітні 1290 року вірмени 
Пера, Василій і Прике разом з православними християнами Теодором 

і Костасом, посвідчили, що Вівальдо Лаваджо, капітан галери, спо
рядженої монгольським ханом Арrуном з Тебриза, повернув їм усе 
майно, захоплене піратом на ім'я Юрзукі28 • Ми бачимо, що, попри 
чималенькі відстані, між різними громадами йшов дуже активний 

обмін, тож не дивно, що Маркові Поло здавалося зайвим докладно 
описувати Причорномор'я. 

Про знайомство європейців із Чорним морем свідчать і кольо-
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рові морські карти, портолани, на яких спеціалізувалися італійці та 
каталонці. Ці карти, за якими тепер полюють музеї та колекціонери, 
малювали на сувоях пергаменту й брали із собою у плавання. На них 
було позначено напрямок вітрів, берегову лінію та порти. Більшість 

цих карт походять з ХІІІ-XV століття й просто дивують своєю де
тальністю. Контури цілого моря, розташування мисів, обриси Криму 

та Азовського моря - все було позначено дуже точно, на відміну від 

химерних і неакуратних карт, складених після епохи домінування 
італійців. 

Морськими портами і генуезькими громадами на Чорноморсько

му узбережжі формально керувала спеціальна колегія під назвою 

Officium Gazariae, в якій збереглося відлуння загадкових хозар -
але фактичним епіцентром генуезької діяльності було місто Кафа 
у Криму. У Кафі існував виборний сенат і цивільна адміністрація. 
Головний консул, призначуваний прямо з Генуї, отримував навіть 

кращу платню, ніж константинопольський подеста, і відповідав за 
збирання податків, громадські фінанси, він також опікувався опол

ченням і призначав консулів до інших чорноморських портів29 • Кон
сул наглядав за спорудженням оборонних мурів з цегли або каменю, 
веж і захисних ровівз0• У вигнутому широким півмісяцем міському 

порту стояла сила силенна круглобоких кораблів для далекосяжно
го плавання, фелюг* і дрібніших каботажних суден, приведених із 
Середземномор'я. Знаменитий арабський мандрівних Ібн Баттута 

занотував, що там стояло до 200 «військових і торгових кораблів, 
великих і малих». Він бачив дуже багато портів, але то була «одна з 
найприкметніших гаваней у світі»з1 • 

Інший мандрівник на ім'я Перо Тафур із Кордови приплив до 

Кафи ясної днини десь наприкінці 1430-х років із Трапезунда. За 
його словами, у Трапезунді сидів свій імператор, який конкурував із 
візантійцями, там активно діяли генуезькі та венеціанські купці. Од
нак дещо в південному порту Тафуру не сподобалося: як стало відомо 

іспанцю, тамтешній імператор видав доньку за місцевого мусульман
ського князя. Чоловік із Кордови радше помре, аніж віддасть доньку 
за турка, а тут трапезундці роблять це з власної волі, мав, певно, ду
мати Тафур. Кафа, принаймні частина міста, виглядала ближчою до 

цивілізації. Його тепло прийняв правитель міста й приязно розпитав 
про потреби. Заїжджий двір, куди направили мандрівника, виявився 

цілком пристойним, а брати-францисканці, яких він навідав, пока-

* Фелюга (фелукка) - різновид невеликого рибацького судна зі щоглою. -
Прим.. пер. 
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зали себе людьми привітними. «Місто дуже велике, як Севілья, а то 

й більше, там удвічі більше жителів - християн, греків та інших з 
усіх країв світу)). Щодня з далеких портів приходили кораблі, а повні 

приїжджими людьми вулиці гуділи різними мовами. Там торгували 
спеціями, золотом, перлами, коштовним камінням, хутрами і невіль

никами, причому ціни часто були неймовірно низькі. Тафур навіть 
зізнався, що купив з доброчинних міркувань кілька рабів, аби ті не 
потрапили до рук нечестивих мусульманз2• 

Попри жваве життя, побачене у Кафі та інших містах, остаточний 
висновок Тафура радше негативний. Для життя ці поселення годи
лися, але жодне не відповідало рівню, який він сподівався побачити, 
наслухавшись чуток про розкіш Сходу, що ходили Іспанією. Взимку 

було так холодно, що кораблі в порту вмерзали в лід, а внутрішні 
регіони були недоступні, мов Індія. Їжа попросту нестравна, а люди 
на ринках здебільшого брутальні. Ченці-францисканці й купка осві
чених купців намагалися тримати хоч якийсь рівень, але це було дуже 
непросто. «Якби не тамтешні генуезці, ніхто нами [європейцями
католиками] і не поцікавився б, адже там стільки різних народів, 
різного плаття і страв, і така розмаїтість у користуванні жінкамю). 

Незайману дівчину можна було дістати за мірку вина - придбавши 
й собі одну, він підтвердив існування цієї ганебної практики власним 
прикладом33 • 

Тафур міркував, що прибувши з Італії, жителі Кафи були ціл
ком цивілізовані - там траплялися нащадки найславетніших фамі
лій, - але контактуючи з місцевими племенами, особливо азіатами

татарами, поступово деградували. Більшість земель на північ контро
лювали татари, які прийшли до Криму під час монгольської навали 
у ХІІІ столітті. Італійці спершу домоглися права будувати у при

бережних містах свої квартали, але з часом розширили сферу свого 
впливу і на передмістя. Деякі татари жили поміж італійців у місті, 

але це не заважало їхнім одноплемінникам час від часу брати місто 

в облогу. Щойно розмір отриманої данини розчаровував якогось 
хана, як під міськими мурами з'являлося татарське військо. Лише 
завдяки кращому озброєнню - арбалетам, гарматам і мушкетам -
ополченцям-колоністам вдавалося рятувати порт від розорення. Іноді 

не допомагало й це. Не раз італійцям доводилося відбудовувати до
мівки і починати свою справу з нуля. 

Тафур поділяв традиційні антимусульманські упередження, при
таманні багатьом мандрівникам-католикам, що бували у чорномор

ських портах і цікавилися передусім екзотичними подорожами, а не 
тамтешньою торгівлею. Його шокували тісні зв'язки між християн-
8-11-465 
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ськаю владою в Трапезунді й анатолійськими емірами-мусульманами, 
так само збивало Тафура з пантелику те, як густо перемішувалися 
татари з християнами у кримських містах. Але подібно до багатьох 

інших чужинців він випустив з уваги один важливий вимір соці
альних стосунків у Північному Причорномор~і: саме татарам, чи то 

пак гігантській Монгольській імперії, до якої татари початково на
лежали, великою мірою італійці завдячували своїми комерційними 
успіхами. 

Рах Mongolica 

Монголи становили останню хвилю великої міграції народів з 
Центральної Азії на захід. Двигуном їхнього руху в напрямку Пів
нічного Причорномор'я була, з одного боку, охота до завоювань, 
а з другого - природний триб життя кочовиків, які гнали з собою 

безкінечні стада й отари, так само як євразійські скотарі минулих 
віків. Більшість цих кочовиків мала тюркське походження, звідси й 

назва «татари», або «тартари», яку вживали тогочасні європейські 

хроністи, але військові ватажки, схоже, походили з Монголії. По
дібно до стародавніх скіфів вони поділяли широку панєвразійську 
культуру й однаковий життєвий лад, якого трималися носії багатьох 

різних мов. 
Татаро-монгольська держава блискавично розширилася за прав

ління Чингізхана, і на час його смерті у 1227 році простягалася від 
берегів Китаю до Чорного моря. Його наступники пішли ще далі, 
розбили половців, вдерлися у Польщу й Угорщину, підкорили Персію 
та Кавказ. Поява татаро-монгольських вершників у північночорно

морських степах неабияк стурбувала європейські держави. Вістки про 
спалені міста й вимордуване населення йшли попереду монгольсько

го війська, виглядало, що йому під силу здолати найміцніші фортеці 
навіть у Центральній Європі. Римські понтифіки та князі закликали 
до нового хрестового походу проти невірних, які вже зруйнували Ки
їв, Краків і Будапешт і обклали нових підданців важкою даниною. 

Хроністи й історики пізніших часів уважатимуть період татаро

монгольської влади похмурою ніччю східного деспотизму, серед

ньовічні автори не забули згадати співзвучність татар з Тартаром, 
пеклом класичної міфології. Але так зване татаро-монгольське іго 
в середні віки дуже часто, крім рабства, означало ще й збагачення. 

За два з чимось століття після того, як монголи прийшли на захід, 
сформувалося більш-менш стабільне політичне тло, на якому роз
квітла близькосхідна торгівля, у тому числі італійська комерція на 
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Чорному морі. Перед тим причорноморські степи та міста на північ

ному узбережжі постійно переходили від одних правителів до інших. 

Руські князі воювали між собою й з різними тюркськими племенами. 
Стабільність дуже часто була результатом хиткого балансу інтересів, 
і як давно зрозуміли візантійські імператори, щойно зі сходу при

ходила нова група кочівників, як цей баланс порушувався. 
Однак у ХІІІ і XIV століттях Чорне море лежало посереди

ні між двома стабільними державами, що постали в ході татаро

монгольських завоювань: на півночі - Золотою Ордою, на півдні -
Ільханатом, державою монгольських ханів, які правили Персією і 
мали столицею місто Тебриз. Купець-католик, православний або ві

рменин могли проїхати з одного близькосхідного торгового міста 
до іншого - від Тебриза в Північно-Західній Персії до Трапезунда 
й Тани на Дону, - і суціль лежали володіння нащадків Чингізхана. 
Брат Гійом де Рубрук, якого з дипломатичною місією до татар від

рядив французький король Людовик ІХ, оглядався на Чорномор'я з 
міста Солдайя і розумів масштаб держави монголів: 

Далі на південь стоїть Трапезунда, яка має власного правителя 

< ... >,що належить до роду імператорів константинопольських; він 
кориться татарам. Далі лежить Синополь, який належить султанові 
Туреччини; він так само [ім] підкоряється. Від гирла Танаїда на 
захід до Дунаю все належить їм < ... >34. 

Включати Чорне море в будь-який маршрут, що вів на схід, мало 

для купця прямий економічний сенс. Обхідний шлях морем з Кон
стантинополя в Трапезунд і далі караваном у Персію займав утричі 
менше часу, ніж прямий шлях сушею через Анатоліюзs, а можливість 

потрапити у шторм лякала менше, ніж важкі дороги і ризик натра
пити на розбійників. 

Очільники татаро-монгольської імперії були передусім вправни
ми воїнами, але напевно сприяли й корисним для себе комерційним 

та політичним зв'язкам. Мандрівники як от брат Гійом та Марко По
ло дивувалися, наскільки складний державний апарат мали татаро
монголи. Навіть другорядні правителі, розкидані по всій Євразії, 
тримали при собі перекладачів, що могли витлумачити дружні листи 

від західних монархів. У середні віки важко було знайти більш кос
мополітичне місце, ніж кочова наметова столиця татарського хана. 
Переправившись за Дон до Сартака, одного з правнуків Чингіза, 
брат Гійом з подивом побачив, що придворними церемоніями опі

кується там християнин-несторіанець, а гостей на бенкеті розважає 
розповідями про свої пригоди на Кіпрі рицар-тамплієр. Ще далі на 
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схід, у ставці Сартакового діда, великого Манtу-хана, йому трапилися 

паризький ювелір, християнин з Дамаска, французька жінка з Лота
рингії, яка взяла шлюб з руським теслею, що служив при дворі; посли 
з Багдада, Індії й від турків-сельджуків; а також вірменський монах 
у власяниці, який заповзявся навернуrи Манtу в християнствоз6• 

До епохи монголо-татарського панування європейці у північних 
степах траплялися вкрай рідко. Внутрішні регіони були небезпечні, 

і нечисленні сміливці, які наважувалися вирушити в дорогу, мусили 
проявляти кмітливість. У 1235 році амбітна компанія з чотирьох 
ченців-домініканців виїхала з Будапешта на пошуки стародавньої 
батьківщини мадяр - уважалося, що це десь на Волзі, - а заразом 
навернуrи їхніх родичів-язичників у християнство. Вони спустилися 
Дунаєм у Чорне море і допливли до гирла Дону. Доки ченці мандру

вали водою, все було добре, але сухопуrна дорога до Волги виявилася 
небезпечною пригодою. Половецькі хани вели усобиці. Степом тиня
лися грабіжники. Каравани й інші подорожні траплялися рідко. 

Коли запаси харчів скінчилися, а поклажа полегшала, їм спала 
на думку нова ідея. Двоє ченців вирішили добровільно продатись у 

рабство, щоб інші двоє змогли купити їжу, відкупитися від грабіж
ників і продовжити свою богоугодну місію. Але план провалився. 

Кілька спроб продатися показали, що купувати ченців ніхто не по
спішає; найбільше, на що вони годилися, - різати дерев'яні ложки. 
Врешті-решт троє ченців повернули додому, шлях на схід продовжив 
лише один сміливець Юліан. Своїх древніх одноплемінників-мадяр 

він так і не знайшов, але побачив певні ознаки цивілізації. Десь на 
Волзі йому трапився загін вершників, розвідників великого хана, і 
він з подивом з'ясував, що їхній перекладач говорив шістьма мовами, 
у тому числі німецькою і угорськоюз7• 

За кілька десятиліть певний цивілізаційний рівень, свідченням 
якого став мандрівникові загін монгольських вершників, поширився 
в усьому Чорномор~і. Торговий шлях, який пов'язував море з цен
тральноазійськими рівнинами, виходили настільки добре, що серед
ньовічні італійці могли прочитати про нього в дорожніх путівниках. 

На початку 1340-х років флорентійський банкір Франческо Пеrолотті 
написав у пораду торговцям, що вирушають на Схід, книжку «Прак
тика торгівлі». Ця подорож відкривалася лише сильним духом - до

рога від Тани до Китаю могла взяти понад дев'ять місяців, і Пеrолотті 
радив купцям відпустити довгу бороду, щоб їхня чужоземність не 

впадала в око всяким пройдисвітам, - але колишні поневіряння 
брата Юліана і його товаришів виглядали тепер екзотикою. «Дорога 
від Тани до Китаю цілком безпечна вдень і вночі», - писав Пеrолотті, 
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а загони збройних вершників були запорукою безпечної подорожі 
татаро-монгольськими володіннями38• 

На додачу до розмаїтих космополітичних зв'язків татаро-монголь
ське суспільство було дуже мобільним і складалося переважно зі ско
тарів, які мігрували зі своїми отарами на південь узимку і на північ 
улітку. Татари кочували степом, складаючи свої юрти на величезні 

колісні вози, погонич ставав у дверях і гнав перед собою табун39• Не
вдовзі після Пеrолотті венеціанський купець Йосафат Барбара зі стін 
Тани бачив дорогу кочовиків і занотував свої враження: 

Спершу йшли табуни коней по шістдесят, сто, двісті й більше голів 

у табуні; потім з'явилися верблюди й воли, а позаду - отари дрібної 

худоби. Це тривало шість діб, коли протягом цілого дня - скільки 

могло бачити око - з усіх боків степ був повен людей і тварин 
< ... >.Ми весь час стояли на стінах (ворота ми тримали замкнені) і 
до вечора просто втомлювалися дивитися40 • 

Цю картину й ще більше звук - скрегіт дерев'яних коліс, чугний 
навіть за лінією горизонту, - легко впізнав би мандрівник ще тисячу 
років тому. 

Завдяки Рах Mongolica в середні віки певний час процвітала 
європейська торгівля, сформувалися передумови для економічного 
піднесення Європи і виникло гостре бажання знайти морський шлях 

до Китаю. Але конкуренція між спадкоємцями Чингізхана означала, 
що цей монгольський лад не завжди був мирний. Уже в середині 

1300-х років татаро-монгольська імперія становила хитку систему 
взаємоворожих уділів, які тільки й чекали на нагоду поживитися 
табунами сусідів. Золота Орда стала жертвою внутрішньої боротьби. 

Східні хани, зокрема амбітний Тамерлан, ненадовго відновили тверду 
владу, але скоро запанував ще більший хаос, ніж до того. Китайська 
династія Мін 1368 року звільнилася від влади монголів і невдовзі 
вдерлася до самої Монголії. Дорога в Китай закрилася. 

Заморська торгівля через чорноморські порти квітла порівняно 

недовго, її апогей припав на першу половину XN століття. Політич
ні усобиці між татарами і нові океанські шляхи на Схід підірвали 
транзитну роль Тани і Кафи. Але в цей короткий період люди могли 

вільно пересуватися степом або спокійно дістатися з одного моря в 
інше, що від часів грецької колонізації та Римської імперії було спра
вою немислимою. Втім, нові шляхи мали свою ціну, бо відкрили двері 

для одної неприємної речі, про яку, потрапивши до чорноморського 

порту, добре знав будь-який європеєць. 
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Корабель із Кафи 

Італійці ніколи не становили більшість населенн1\. генуезьких і 
венеціанських колоній. Скажімо, у Кафі їх було щонаибільше одна 
п'ята4'. Там жило багато греків - цю загальну назву західноєвропейці 
вживали до всіх православних християн, у тому числі носіїв грецької 
мови з Егейського архіпелагу й Анатолії, а також до людей, яких ми 
сьогодні назвали б румунами, сербами чи українцями; в причорно

морських колоніях мешкало багато християн з інших конфесій, як-от 
вірмени. Існували також дедалі чисельніші громади мусульман, до 
цієї широкої категорії належали татари з північного узбережжя, ви

хідці з північнокавказьких народів, турки з Анатолії та левантійські 
араби. 

Попри тісну співпрацю, яка не могла не виникати під час різно
го роду торгових справ і перевезень, стосунки між цими групами не 

завжди були безхмарними. Всім портовим містам притаманна певна 

брутальність, і чорноморські не становили винятку. Час від часу ви
никали жорстокі бійки через образу, якусь незалагоджену справу або 

жінку, а солодке грузинське або кримське вино піддавало їм вогню. 
Як-от спекотним літом 1343 року в Тані. 

Якось венеціанський купець Андреоло Чіврано посварився з 
місцевим мусульманином Омаром. Причина суперечки не відома, 
але закінчилося все Омаровою смертю42 • Коли новина про вбивство 
розійшлася містом, місцеві татари кинулися на венеціанців, фло

рентійців, генуезців і каталонців - франків, як називали тоді всіх 
європейців-католиків. Татари почали палити контори й помешкання 
європейців і наступати на торгові склади поблизу порту. Місцевий 

татарський хан, дізнавшись про смерть купця, перекрив рух у гирлі 
Дону і поклав відповідальність за інцидент на всіх італійських коло
ністів аж до Криму. 

Звістка про кризу дійшла до Венеції, і республіка почала шукати 

спосіб відшкодувати збитки й відкрити шлях вгору Доном. Сенат 
проголосував за те, щоб вислати Чіврано, і відрядив дипломатичну 
місію до Тани з метою відновити стосунки. Але генуезці особливого 
ентузіазму в справі примирення не відчували. Вони мали справу з 

ненадійними татарами раніше - ті зруйнували Кафу на початку сто
ліття - і твердо вважали, що ситуацію заспокоїть демонстрація сили, 

а не компроміс. Генуезький консул підтримав свого венеціанського 
колегу, дві італійські громади об'єднали сили й під захистом міських 
мурів почали готувалися до неминучого нападу татар - рідкісний 

випадок співпраці між ними. 
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Татари прийшли 
наступного року. Ге-

нуезці виставили 

проти ханського вій

ська чималий арсенал 

воєнної техніки й без 
особливих проблем 
постачали місту при
паси, бо домінували 

на морі. Влітку 1344 і 
1345 року в Кафу ре
гулярно приходили 

кораблі, попри те що 
татари контролюва

ли сухопутні шляхи в 

центрі півострова та 
на узбережжі. Звиклі 
до швидких нападів, 
а не багаторічних об
лог татари втомили

ся. Крім того, ханське 

військо охопила див-

Корабель із Кафи 

Венеціанський галеот «Sale della terra» та коr 
(за ним), що прибули до Тани. Середньовічна мі
ніатюра, i380 р. 

на пошесть, у чому генуезці побачили божий промисел. Моральний 
дух солдатів падав, і хан вирішив, що з мертвих користь більша, ніж 

із живих. 
Він наказав зарядити катапульти тілами померлих від хвороб 

вояків і закидати трупами місто. Ця тактика дала свій результат. 
Кілька мешканців Кафи захворіли, діставши такі самі болісні нариви, 
що й татари, і швидко померли у муках. Але генуезці організували 
бригади, які одразу викидали трупи в море, щойно ті перелітали че
рез захисні мури. Здавалося, що хворобу вдалося зупинити. З часом 

хан втомився вести облогу, як і передбачав генуезький консул. Було 

укладено мир, і венеціанці змогли повернутися до Тани. 
Однак цим діло не закінчилося. Тим самим морським шляхом, 

що під час облоги давав змогу підвозити з Константинополя прові
зію, у зворотному напрямку пішов один зловісний вантаж. r' абріеле 
де Мюссі, італійський нотаріус, заявляв, що був на борту одного з 

кораблів, які вирушили з Кафи влітку 1347 року. В цьому є певні 
сумніви, але його розповідь про подорож із Кафи у Середземне мо
ре, ймовірно, спирається на слова очевидців. Він писав, що моряки 
дорогою відчули якусь дивну хворобу, а коли корабель заходив у 
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порти - Константинополь улітку, Сицилію на початку осені та Геную 
в січні 1348 року, - хвороба швидко перекидалася на саме місто. 
Та сама смертельна пошесть, що охопила була татарські війська, 
прийшла морем уже в Італію. Коли корабель де Мюссі кинув якір 

у Генуї, від команди лишилася лише бліда тінь. «Зізнайся, о Генуя, 
що ти зробила, - писав він. - Горе нам! Наші родичі, друзі й сусіди 
прибігли побачити нас, але ми принесли з собою смертельні стріли! 

При кожному слові, обіймах і цілунках ми дихали на них смертель
ною отрутою»4з. 

На кінець XIV століття «чорна смерть» забрала до двадцяти п'яти 
мільйонів життів, практично кожного четвертого європейця. Звісна 

річ, про чуму знали задовго до того. Хвороби зі схожими симптомами 
(гнійні нариви і розпухлі лімфатичні вузли, по-медичному - бубо

ни, звідси й «бубонна чума»), після яких настає швидка і болісна 
смерть, були відомі вже римлянам. Але саме жваві торгові шляхи 
та заморські контакти полегшили хворобі стрибок з Євразії на за
хід, з причорноморських міст до середньовічної Європи. «Епідемія, 

яка тоді лютувала в Північній Скіфії, - скаржився візантійський 
імператор Іоанн VI Кантакузин, - охопила не лише Понт, а й цілий 
світ»44 • Глобалізація, навіть сперта на каравани верблюдів і вітрила 
кораблів, має свою ціну. 

Імперія Комнінів 

Після того як Візантійську імперію роздерли на шматки учасники 

Четвертого хрестового походу, виникло чотири головних претенденти 

на титул спадкоємця нового Риму. Утворена хрестоносцями Латин

ська імперія, яка володіла Константинополем, але не мала нічого 
спільного з імперською традицією і практиками скинутих грецьких 
імператорів. У Північній Греції проголосили нову імперію, але вона 

швидко відійшла в історію. Кілька гілок колишньої імператорської 
династії отаборилися в Нікеї, очікуючи нагоди повернути собі кон
стантинопольський престол. А далеко на сході ще одна детронізована 
династія, Комніни, проголосила власну імперію зі столицею в старо

давньому місті Трапезунд. У 1261 році нікейські імператори поверну
лися до Константинополя й вигнали латинян. Захист відновленого 
престолу забезпечували генуезці в обмін на торгові привілеї в новій 
імперії. Ця династія, Палеологи, триматиметься в місті аж до при
шестя Османів. Але навіть після перемоги Палеологів трапезундська 
династія Комнінів матиме власну державу в Східному Чорномор~і й 
утілюватиме живу спадщину Візантії навіть після захоплення Кон-
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Імперія Комнінів 

стантинополя турками. Насправді в останні два з половиною століття 
існування Візантійської імперії, саме Трапезунд, а не Константино

поль буде справжньою імперською столицею Чорного моря. 
Комніни попервах правили в Константинополі, починаючи з 1057 

року, та були однією з наймаєтніших і найвпливовіших візантійських 
династій. Але за два десятиліття до Четвертого хрестового походу 
для них настали важкі часи. В результаті двірського перевороту в 
1185 році вони поступилися владою іншій династії; багато чільних 
членів династії Комнінів трагічно загинули. Олексея і Давида, двох 

малолітніх синів останнього імператора з династії Комнінів, вивезли 
на Кавказ, і вони знайшли прихисток у грузинської цариці Тамари. 
Між візантійськими та грузинськими правлячими домами віддавна 

існували тісні стосунки, воєнні союзи часто підкріплювали шлюба

ми, а Комніни і грузинська династія Багратіонів, до якої належала 
Тамара, мали особливо міцні зв'язки. Схоже, цариця доводилася цим 
двом паростам Комнінів тіткою4s. 

Стосунки з грузинськими царями принесли Комнінам велику 
користь не лише тому, що завдяки їм родина не зникла в небуття, а 
й тому, що в той час Грузія була найпотужнішою державою в регіоні. 
Незадовго до того цар Давид IV Будівничий (правив у 1089-1125 ро
ках) об'єднав землі внутрішньої Грузії і прибережну Абхазію в одному 
християнському царстві. На його здобутки спиралася цариця Тамара 

(правила у 1184-1213 роках), її правління вважають золотою епохою 
в історії середньовічної Грузії. Вона розширила кордони держави, 
уклала союзи з сусідніми князями й розбудувала царство, яке за 

економічною та військовою силою перевершувало всіх від Балкан до 
Каспію та було набагато впливовішим за будь-яку міні-імперію, що 
утворилася після роздроблення Візантії 1204 року. Саме під опікою 
Тамари виховувалися два хлопчики Комніни, можливо, в розкіш
них покоях її палацу вони опанували грузинську так само добре, як 

грецьку. 

Про те, як двом братам, котрі на час захоплення Константино

поля латинянами мали років по двадцять, вдалося запанувати в Тра
пезунді, відомо небагато; цілком імовірно, що місто просто віддала 

їм тітка. Тамара мала ворожі стосунки з правлячим візантійським 
імператором Олексеєм 11 Ангелом, бо той забрав собі чималий дар, 
який вона пожертвувала ченцям Афонського монастиря. Можливо, 
у принесеному хрестоносцями хаосі вона скористалася нагодою за

хопити як компенсацію Трапезунд, найсхідніший порт візантійського 
імператора46. У всякому разі навесні 1204 року Олексей і Давид при
йшли на чолі армії з Грузії і проголосили місто своїм. Імовірно, не 
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відбулось і якоїсь особливої битви; місто давно мало певну автономію 
від Константинополя, і навіть заморські володіння Візантії, як-от 
кримський порт Херсонес, на цьому етапі більше залежали від свого 

торгового партнера Трапезунда, ніж від слабкої імператорської влади 

в Константинополі. Увійшовши до Трапезунда, Комніни здобули не 
лише саме місто, а й заморські зв'язки з Кримом. 

Молодший брат Давид пішов далі узбережжям, захоплюючи 

міста аж до Гераклеї Понтійської на заході й загрожуючи кордонам 
Нікейської імперії, можливо, він навіть міркував піти проти хресто

носців на Константинополь. Однак західний похід Давида закінчився 
його загибеллю в одній із битв, і розширенню володінь династії Ком
нінів настав край. Отже, на 1214 рік кордони нової Трапезундської 
імперії, якою тепер правив один Олексей, простягалися від Синопа 

на заході до Грузії. Володіючи узбережжям і кримськими колоні
ями, що більш-менш відповідало давньому Понтійському царству 
Мітридата, наступники Олексея взяли собі титул «імператор і само
держець всього сходу, іберських [Південно-Західний Кавказ] і замор
ських [Крим] земель». Для нової держави династія мала настільки 

важливе значення, що імператорів часто називали Мега Комненос -
Великі Комніни. 

Подібно більшості імперських титулів титул Великих Комнінів 
був перебільшенням. Певний час Трапезунд, імовірно, платив да
нину грузинам, кримські землі на півночі почали вислизати з-під 
контролю Трапезунда вже наприкінці правління Олексея - там до

мінуватимуть татари та італійці. Але у своїх обмежених рамках, як 
політичних, так і географічних, Великі Комніни створили державу, 
яка багатьом чужинцям здавалася вершиною розкошів, захопливою і 

майже міфічною сумішшю декадентської величі Орієнту і таємничого 

благочестя східного християнства. В апогеї свої влади у 1220-1330-х 
роках Трапезундська імперія підтримувала дипломатичні стосунки 
з усіма великими близькосхідними державами і багатьма європей

ськими; імператор навіть приймав посольство англійського короля 
Едуарда 147• Місто мало вдале розташування та користалося вигодами 

сухопутної торгівлі з Персією, а крім наявності природної, хоч і не 
дуже ідеальної гавані, імператор дозволив італійським купцям збу

дувати новий порт у східних околицях. 
За словами історика Ентоні Браєра, більшості мандрівників, які 

вперше прибували до Трапезунда морем, панорама міста мала здава
тися чарівною48 • Місто відкривалося з-за пагорбів, аж коли корабель 
майже заходив у порт. Спершу погляд зупинявся на дзвіниці собору 

св. Софії, який стояв над морем у західній частині міста. А далі від-
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кривалося все місто - на тлі Понтійських Альп до води спускалися 
розділені глибокими ярами тераси кварталів. Міські пагорби були 

густо вкриті садами й виноградниками. В місто вели дерев'яні мости 
між ярами, до фортеці тулилися будинки, а нагорі височів величавий 
імператорський палац Комнінів. Імператори збудували пристань для 

кораблів у нижньому місті, але торговці воліли кидати якір далі, 
у східній околиці. Там у невеличкій затоці генуезці та венеціанці 
побудували доки й склади. У жвавому торговому передмісті на ман
дрівника чекали майстерні й корабельні контори, галасливий базар, 
заїжджі двори для далеких караванів і повний набір різноманітних 
церков - вірменська, католицька й інші. 

Мандрівникові, який вирішив оглянути саме місто й околиці, 
діставалося ще більше цікавого. Собор св. Софії з окремою дзвіницею 
і багатими фресками, набагато менший за константинопольський, 
але все одно приголомшливий*. Палац Комнінів у верхньому місті, 
оздоблений білим мармуром, колонними залами та золотими купо
лами із зірками; стіни прикрашали портрети імператорів і картини, 
на яких зображені їхніх подвиги49• Далі від моря були розташовані 
кілька знаменитих і заможних монастирів, яким Комніни пожертву

вали багато земель і привілеїв. У любленим місцем паломників був 
монастир Сумела. Як оповідає традиція, ченці оселились у висічених 
у горі келіях, схованих за густою альпійською рослинністю, ще в 

Х столітті; в монастирі зберігалася знаменита ікона Богородиці, яку, 
за легендою, написав сам св. Лука**. 

Комнінам випало найдовше безперервне правління з усіх ди
настій візантійської епохи. Розкіш їхнього двору вражала численних 
посланців з Європи, які приїздили наводити торгові шляхи, налаго
джувати дипломатичні стосунки чи просто з цікавості побачити пра

вителя найвіддаленішої країни християнського світу. Навесні 1404 
року Трапезунд відвідав посол іспанського короля Руї [он сал ес де 
Клавіхо, його прийняв імператор Мануїл ІІІ Великий Комнін, вбра

ний у вишуканий імператорський одяг, у високій шапочці, прикра
шеній кунячим хутром і журавлиними перамиs0 • Одначе розкіш двору 

* У 1880-х роках цей собор перетворили на мечеть, а фрески заштукату
рили. Під час робіт фрески було подряпано, щоб штукатурка краще бралася до 

стіни, але видно, що вони становлять справжній скарб візантійського мистецтва. 
Наприкінці 1950-х років почалася масштабна реставрація. Див.: Тhе Church of 
Haghia Sophia of Trebizond / Ed. Ьу David Talbot Rice - Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1968. 

** Цей монастир пережив період тривалого занепаду, але 2000 року за під
тримки турецького уряду почалася його реставрація. 
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та тривкість династії спиралися на дві риси трапезундської держави, 
які з сучасного погляду химерно суперечать одна одній. 

По-перше, Трапезундська імперія була зовсім не багатомовним 
та багатонаціональним утворенням, що ним правили імператори з 
Константинополя, а, по сугі, грецькою державою, тобто державою, 
чия культура спиралась на грекомовну імперську традицію колиш
ньої Візантії, хоча вона й була культурою, що її Комніни знали як 
«римську» (Ані Комнінам, ані їхнім підданим не спало б на думку 

вживати стосовно самих себе, своєї мови чи культури означення 

«елліністичний».) Серцем імперії було не саме місто, а внутрішні 
території - родючі долини, які заходили від узбережжя за гори. Цим 
краєм, що був відомий під назвою Мацука (турецькою - Мачка), 
проходив караванний шлях Трапезунд-Тебриз. Переважна більшість 

населення жила невеличкими селами і громадами, селяни виро
щували худобу та зерно, яке продавалося на узбережжі. Тамтешні 
монастирі, як-от Сумела, володіли великими земельними угіддями 

й не лише забезпечували стабільний лад, а й допомагали зберіга
ти між селянами відчуття культурної ідентичності. Ця ідентичність 

виростала з традицій давнього елліністичного сходу, але зазнала 
трансформацій під впливом християнства і постійних контактів з 
іншими народами та культурами Анатолії. Мацука - рідкісний ве
ликий регіон у Чорномор~і, де збереглося щось схоже на тяглу лінію 

грецькомовних поселень, яку можна простежити від античності до 
ХХ століття. У пізньому середньовіччі в долинах на південь від Тра

пезунда грецькомовні християни становили 90 відсотків населення, 
а ще в 1920-ті роки - три чверті5'. Це населення зникло лише після 
греко-турецької війни 1919-1922 років і взаємних депортацій, які 

стали її результатом. 
Інша річ, якій більше, ніж будь чому іншому Комніни завдячували 

своїм політичним і економічним успіхом, полягала в тісних зв'язках 

з мусульманськими емірами Анатолії. Землі по той бік Понтійських 
гір з ХІ століття заселяли тюркські племена, одні вели кочовий спо
сіб життя, інші осідали у великих містах. Є певна іронія, принаймні 
з сучасного погляду, в тому, що найбільш «грецька» з візантійських 

держав водночас найближче сусідила з населенням внутрішніх регі
онів, що його сьогодні ми називаємо турками. Але для Комнінів, як 
і для більшості інших владників, здолати прірву між християнами і 

мусульманами було неважко. Комніни охоче йшли на династичний 

шлюб, якщо він обіцяв якийсь політичний, воєнний чи економічний 

зиск. Саме це так не сподобалося Перо Тафуру, коли на початку XV 
століття він дорогою до Криму побував у Трапезунді. 
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Мwzьовничий монастир Сумела неподwzік порту Трабзон. Сумела - один 
з найважливіших монастирів, які користувwzися покровительством тра
пезундських імператорів. Сумела лишwzася центром грецького культур
ного життя у понтійському регіоні аж до 1920-х років, коли грецькомовні 
християнські громади припинили своє існування 

Зв'язки з анатолійськими турками, а через них і з іншими му
сульманами, як-от золотоординською династією Ільханідів, були на
стільки rісні, що розрізнити окремі династичні гілки часом просто 

неможливо. Наприклад, за рекордно довгого для Комнінів правління 
Олексея ІІІ (1349-1390) Трапезундська імперія долучилася до сис
теми політичних шлюбів, яка охопила весь Близький Схід. Одна з 

сестер імператора взяла шлюб з Кутлубегом, еміром Ак-Коюнлу. Інша 
сестра побралася з еміром Гаджі-Омаром, а доньку Олексея одружи
ли з сином Гаджі-Омара Сулейманом. Двох інших доньок віддали 

за еміра Ерзурума й еміра Лімнії; після смерrі останнього ця донька 
стала дружиною візанrійського імператора Іоанна V Палеолога. Ще 
дві інші доньки взяли шлюб відповідно з сином Кутлубега (який 
уже був зятем імператора) на ім'я Кара Юлук і грузинським царем 
Баrратом IV. Завдяки цим шлюбам Олексей ІІІ став шурином двом 
тюркським емірам і тестем ще чотирьом, а також тестем візанrій-

125 



3. Mare Maggiore (500-1500) 

ському імператорові та грузинському царю. Найціннішим експортом 
Трапезунда були, поза сумнівом, його принцесиs•. 

Правління Олексея ІІІ - вінець трапезундської історії. Складне 

плетиво династичних шлюбів забезпечило імперії мирні стосунки з 
сусідами і підтримку з боку нової рідні, яку імператор міг прикликати 

на допомогу в разі якихось заворушень, як-от спроба перевороту чи 

повстання італійських купців (побоювання в обох випадках небез

підставні). Втім одну небезпеку Олексей вочевидь не передбачив, а 
то, поза сумнівом, знайшов би ще одну доньку. За півстоліття після 
смерті Олексея трапезундських імператорів найбільше хвилювало 

посилення іншої мусульманської держави, цього разу на заході. 

«ТурКЇЯ» 

У середньовіччі краї, куди йшли мореплавці, називалися залеж
но від того, коли саме вони туди вирушали. Перші італійські купці 

у Чорномор~і казали, що їдуть до «Романії», так називалася імперія 
нових «римлян» зі столицею в Константинополі. Але в середині 1300-

х років Романія зникає з реєстрів генуезьких і венеціанських нотарі
усів. Візантійська імперія проіснує ще ціле століття, але, знімаючись 

з якоря в Адріатиці, моряки тепер прямували в краї, які вони знали 

під назвою «Туркія»53 • Тюркські народи здавна були прикметою Чор

номорського узбережжя, від печенігів середньовізантійського періоду 
до тюркських емірів Анатолії та татаро-монголів часів пізньої імперії. 
Але під «турками» ( «Turchi») італійські моряки мали на увазі кон
кретну групу людей - підданців династії Османа - османців. 

У традиційній інтерпретації злету Османської імперії головним 
чинником називають релігію: мовляв, османських воїнів гнала впе

ред сила мусульманської віри, вони завойовували одну землю за 

іншою не лише во славу свого султана, а й щоб розширити сферу 

впливу своєї релігії. Але справжня картина куди складніша. Початко

во Османи становили нічим не прикметну династію на прикордонні. 

Підвладне населення становило строкату суміш кочовиків-тюрків, 

візантійських селян - одні приймали іслам, інші лишалися христи

янами - плюс різного роду мандрівні торговці, мусульманські вчені 

й містяни різних кровей - греки, вірмени та багато інших. Усе це 

мало чим відрізнялося від інших тюркських еміратів на кордонах 

Анатолії. 3 одновірцями-мусульманами вони воювали не рідше, ніж 
з християнами, а сповідуваний навіть найревнішими вірними іс

лам навряд чи відповідав правовірним канонам, яких тримались у 
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великих центрах середньовічної мусульманської вченості на кшталт 

Дамаска чи Багдада. А найважливіше, що в жодному візантійському 

документі й словом не згадано приписуване Османам бажання вести 

війну заради віри, хоча самі візантійці мали стати першою жертвою 

їхнього релігійного шалу. Уявлення про воїнів Аллаха у боротьбі з 

невірними - це насправді витвір пізніших османських істориків. 

Коли наприкінці 1300-х - 1400-х роках Османи створили справжню 

імперію - завоювали Балкани та взяли Константинополь, - їм зна

добилася візія минулого, в якій їхні темні предки-кочовики постава

ли б вірними синами ісламуs4 • Пізніші європейські історики просто 

перейняли ідеологічну пропаганду самих Османів. 

Ранні османці вирізнялися з інших тюркських еміратів однією 

важливою перевагою - географією. Їхні землі дотикалися краєм до 
Візантійської імперії, яка на 1300-ті роки схудла до земель довкола 
Константинополя і Проток. Османські володіння лежали одразу на 

схід, на стародавніх землях Віфінії. Османці мали доступ до багатих 

сільських поселень і більш-менш заможних міст, які можна було 

пограбувати, коли бракувало харчів та інших ресурсів, що їх давало 

скотарство. Але це також означало, що османці протягом кількох 

поколінь мали тісні контакти з грецькомовними християнськими 

спільнотами, які номінально перебували під владою візантійців. З 
часом ці контакти переросли у тісну співпрацю. Османські султани 

забезпечували в регіоні, який віддавна страждав від політичної не

стабільності, певний лад, і навіть константинопольським імператорам 
Османи виглядали прийнятніше, ніж західні сусіди - хрестоносці 
та балканські царі, які постійно загрожували остаточно поховати 

рештки другого Риму. На початку 1300-х років на східних кордонах 

Візантії відбувалися два процеси: поступове перетворення нащадків 
Османа, засновника однойменного емірату, з кочових грабіжників 

на осілих землевласників, які керують окраїнами ослабленої візан
тійської держави, та інтеграція візантійських селян і містян до нової 
османської культурної й політичної системи - будучи формально 

ісламською, вона толерувала інші релігії, сполучала осіле рільництво 
з кочовим скотарством і пильно стерегла свої владні позиції. 

У XN столітті Османи стрімко розширили межі своєї держави. 
Вони завоювали Румський султанат, колишнє володіння сельджуків, 
і нападали влітку на держави по інший берег Мармурового моря - у 

Фракії та на Південних Балканах. Союзником Османів часто виступа
ли візантійські імператори, які хотіли убезпечитися від сербських і 
болгарських царів, що постійно створювали проблеми. У спіх Османам 

127 



3. Mare Maggiore (500-1500) 

прине('JІИ не безжалісність до ворогів чи релігійний фанатизм, які в 

уяві багатьох європейців уrілювали «османське іго», а політичний 
талант. Насправді в жодній із великих битв XIV століття, в тому ЧИ('JІі 
у знаменитій битві на Косовому полі в червні 1389 року, не було так, 
що участь беруть, з одного боку, тільки мусульмани, а з другого -
тільки християни. Ще більшою мірою це стосується анахронічних ет
нонаціональних категорій - «турки», «греки», «серби». Всі ці ('JIOBa 

в середньовіччі означали зовсім не те, що сьогодні. Це була боротьба 
між різними політичними альянсами, які пролягали понад мовни

ми, етнічними, релігійними кордонами і навіть кревною ріднею. 
Правлячі династії практично всіх держав у регіоні, від Центральної 
Європи до Центральної Азії, на певному рівні перепліталися між 
собою. Султан Мегмед 11, який урешті-решт завоював Константино
поль, насправді мав підстави претендувати на візантійський престол: 

за ним стояло ціле століття шлюбів між візантійськими царівнами й 
османськими султанамиss. 

На початку XV століття середньоазійський правитель Тамерлан, 
ще один успішний, але недовговічний завойовник, ліквідував плоди 

османських завоювань в Анатолії, і регіон повернувся до системи 
маленьких еміратів, яка існувала до експансії Османів. Водночас цей 
відступ сприяв тому, що центр гравітації султанату перемістився на 

захід. Османи перене('JІИ столицю з Бурси у східнофракійське місто 
Адріанополь (тепер Едірне), і сама архітектура міста засвідчує швидку 
трансформацію османської держави - від на('JІідування сельджуків 

до повноцінної новітньої імперії. Три чудові мечеті у центрі міста 
зведено у трьох різних архітектурних стилях, які виражають різні 
етапи становлення імперської свідомості Османів. Квадратні про

порції і низькі бані Старої Мечеті (Eski Саті), зведеної 1414 року, 
характерні для стилю, який османці перебрали у румських сельджу

ків. Прямо проти неї височіє мечеть Уч-Шерефелі (Uc;-~erefeli Саті) 
(1447) з трьома балконами на одному з мінаретів - вона вже є прик
ладом засвоєння османцями візантійських будівельних технологій і 
архітектурних смаків. Замість кількох низьких куполів, спертих на 

стіни, в небо здіймався один високий купол, спертий на барабан, 
як в константинопольській Айя-Софії. З північно-східного боку цен
тральної площі стоїть вишукана мечеть Селіміє (1575), шедевр чіль
ного архітектора османської епохи Синана, побудована за століття 
після того, як Адріанополь поступився званням столиці Константи

нополю. Високі мінарети, симетричні візерунки, просторі інтер'єри 
й прекрасно вписані в ландшафт споруди позначають золоту епоху 

Османів - творців імперії. 
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Від переїзду Османів до 

Адріанополя до фінального 
наступу на Константинополь 

минуло лише кілька десяти

літь. Не те щоб стосунки ві

зантійців з османцями якось 
зіпсувалися, вони просто пе
рестали цікавити Османів у 
ролі союзників. Османи не 
лише могли виставити на

багато більшу армію, ніж 
візантійці, набрану з різних 
балканських земель і в Ана
толії, а й почали нарощува
ти свої сили на морі. Після 

смерті Тамерлана у 1405 ро
ці Османи повернули собі 
владу над Анатолією, у тому 
числі узбережжя Егейсько
го і Мармурового морів. Ці 

реrіони відкрили для них 
морські традиції і практики 
прибережних громад, що 

складалися з найрізноманіт
ніших людей - сьогодні ми 
назвали б їх греками, італій
цями, християнами, мусуль

«Туркія» 

Мінарети Уч-Шерефелі-Джамі в Едірне. 
Фото 0.Галенка 

манами. Ймовірно, там жили й колишні кочовики, які дійшли до 
самого моря, та ісламізовані носії грецької мови - траплялися най
розмаїтіші етнічно-реліrійні комбінації. 

На початку 1400-х років османці спромоглися спустити на воду 
власний флот. Вони влаш'І)'Вали військово-морську базу на Галіполь

ському півострові й у будівництві кораблів скористалися досвідом 
спільнот, що жили по берегах Егейського моря. Невдовзі османський 

флот здобув контроль за італійськими володіннями в Егейському 
морі, у тому числі над стратеrічними островами, які стали аван
постом для нових завоювань. Дедалі потужніший османський флот 
зіграв вирішальну роль у завоюванні Константинополя - давньої 
мети османських стратеrів. Завдяки своїй галіпольській базі османці 
контролювали Дарданелли й уже в 1390-х роках збудували фортецю 

на Босфорі, трохи вище Константинополя, з метою прикрити вхід у 
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Чорне море. Друга фортеця, по інший бік протоки, зведена у 1452 ро
ці, забезпечила цілковитий контроль, тому османські кораблі могли 
ходити Протоками, не оглядаючись на безсилу Візантію. 

Навесні 1453 року зашморг затягнувся. Султан Мегмед 11 повів 
свою армію, що стояла у Фракії, на Константинополь. Османські 

кораблі спробували зайти з Босфору в Золотий Ріг, але візантійці 
вдалися до старого засобу, перекрили ланцюгом вхід і відігнали їх. 

Тоді султан наказав поставити кораблі на колеса, їх перетягнули 
північним берегом затоки й скотили у Золотий Ріг в обхід ланцюга. 

Візантія доживала останні дні - затоку захопили османські кораблі, 
а вояки султана кинулись у пробоїну в константинопольських мурах. 

Мегмед 11 з тріумфом увійшов до міста 29 травня 1453 року. Султан 
віддав місто на пограбування солдатам, але спеціальним декретом 
заборонив чіпати корабельних майстрів. Тепер вони мали будува

ти султанський флот, який невдовзі здійснить свій перший похід у 
Чорному моріs6• 

Посол зі Сходу 

Навіть після падіння Константинополя трапезундські імператори 

залишилися при владі, тепер це була остання візантійська правляча 
династія. Для європейських монархів цей факт становив певний ін
терес. Річ не тільки в тім, що Комніни були легітимною й поважною 
імператорською родиною, саме їхнє географічне розташування - за 

спиною у турків - мало важливе стратегічне значення. Невдовзі 
після завоювань Мегмеда 11 європейські держави замислили план 
нового хрестового походу з метою повернути Константинополь за 

допомоги Комнінів. Доля цього плану й одного з головних його по

борників, такого собі Людовіко да Болонья, - промовисте свідчен
ня того, наскільки мало західний світ знав про чорноморські наро
ди, точніше, скільки забулося за якесь одне століття після розквіту 

середземноморсько-чорноморської торгівлі. На якийсь час у 1460-х 
роках Людовіко зачарував європейських можновладців грандіозним 
планом з відвоювання Константинополя з рук мусульман57• 

Про початок кар'єри Людовіко відомо небагато, але виглядає, 

що він уславився в ролі знавця християнських держав Сходу. Мож
ливо, він побував аж в Індії з Ефіопією як флорентійський посол. 
У всякому разі Людовіко знав достатньо, щоб у 1450-х роках папа 
доручив йому представляли інтереси курії серед усіх східних хрис
тиян - православних, вірмен, маронітів, грузинів і трапезундських 

Комнінів. Чи справді бував він у тих широких краях, не відомо, але, 
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Посол зі Сходу 

за його словами, так, - уже в 1460 році Людовіка повернувся до Єв
ропи й став речником східного християнства. Він навіть допомагав 

кільком східним послам клопотатись у папи та європейських королів 
про хрестовий похід проти турків. 

Людовікова група спершу зустрілася з імператором Священної 

Римської імперії Фридрихом ІІІ, якого переконувала зібрати армію 
хрестоносців. Відтак вони об"іхали Венецію, Флоренцію, Рим і Париж. 
При кожному дворі посли розповідали про те, як християни не зно
сять турків і прагнуть об'єднати сили із західними монархами, щоб 
вирвати Константинополь з рук мусульман. 

Що більше це посольство їздило Європою, то більше сумнівів 
викликали у можновладців дивні посланці, яких рекомендував Лю

довіка. Він мав очевидну схильність переборщувати. На перших зу

стрічах він представив шістьох східних послів, у тому числі посланців 
грузинського царя. В тогочасних свідченнях про ці зустрічі одного 
з послів названо по-різному: Кустопа, Костоп, Кустода, Кастодін і 
Коссодан - можливо, недочули хроністи, а можливо, по-різному їх 

іменував сам Людовіка. Коли посольство дісталося Італії, до компанії 
приєдналася ще одна людина, такий собі Мікеле дельї Аліr'єрі, який 
заявляв, що він не лише нащадок Данте, а й представляє трапезунд
ського імператора Давида з роду Великих Комнінів. У Римі групу 

поповнили ще два посланці: посол від вірменського Кілікійського 

царства, який носив величезну накидку та ковпак і мав при собі 
приголомшливий набір музичних інструментів, і посол від туркменів 
Ак-Коюнлу - обидва до болі нагадували грузинських послів. 

Подивитися на цю дивну компанію збиралися цілі натовпи, на 
кожній зупинці в дорозі влада мусила її годувати, давати притулок 
і вручати подарунки, оплачені державним коштом. Сам Людовіка 
приймав усілякі почесті й пожертви від європейських монархів. Па

па Пій 11 нарік його патріархом Антіохійським. Заохочений успіхом, 
Людовіка збільшив свій почет ще кількома послами, і доки вони діс

талися Франції, група цілком опанувала мистецтво вражати натовп. 
Починалося з того, що посли демонстрували свої незвичні зачіски, 
які трохи нагадували тонзури братів-фрацисканців, а вірменський по
сланець награвав жваві мелодії на своїх інструментах. Коли у травні 

1461 року вони ввійшли в Париж, у їхню компанію влився навіть по
сол пресвітера Іоанна, міфічного християнського правителя, царство 
якого лежало, за різними версіями, нібито десь у каспійських степах, 
Середній Азії, Індії, а може, в Китаї. Заручившись військовою під

тримкою, група Людовіка повернулася до Рима для головної зустрічі 
з папою. 

g• 
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На цьому етапі у папи заворушився сумнів. «Посли» чудово про
водили час чужим коштом, потураючи своїм чималим апетитам і 

підлещуючись до королів, але якось не дуже переймалися воєнни

ми справами, про які заявляли на початку. Коли в серпні 1461 року 
компанія прибула до Італії, Пій 11 вирішив припинити цю комедію. 
Він відмовив Людовіко в мандаті Антіохійського патріарха й нака
зав заарештувати самозванців. Людовіко в усьому зізнався, але втік 
з Рима ще до того, як Пій 11 зміг щось заподіяти йому. Посольство 
розбіглося. Ім'я Людовіко час від часу трапляється в різних текстах 
до кінця XV століття, але після того зникає без сліду. 

«У справах, які ведуться на відстані, - записав Пій 11 після остан
ньої зустрічі з Людовіко, - криється щедра нагода для ошуканства, 
і правду рідко можна з'ясувати»s8• В чому полягала реальна мета 
Людовіко? Найшвидше - бізнес. Можливо, він розрахував, що допо
мога проти турків принесе торгові привілеї флорентійцям, з якими 

він підтримував зв'язки, так само як підтримка Візантії з боку гену
езців у 1261 році дала їм змогу обійти венеціанців. А вже тоді Людо

віко зміг би вигідно скористатися з нового розкладу сил у регіоні. 
Можливо, саме з цих міркувань він зійшовся з Мікеле дельї Аліг'єрі, 

який, імовірно, був флорентійським купцем і шукав спосіб навести 
торгові зв'язки з Трапезундом і Комнінами59• Не виключено, що «по
сольство» складали францисканські місіонери, які діяли колись на 
християнському сході й спокусилися на участь у Людовіковій спра
ві, сподіваючись здобути Константинополь для католицької церкви. 

Починаючи свою мандрівку, Людовіко мав усі підстави вірити, що 
план спрацює; його особисті інтереси прекрасно збігалися з інтер
есами європейських держав, зацікавлених у союзі з Трапезундом і 

тюркськими емірами проти османської загрози. Але що більше він 

подорожував Європою, то швидше падали шанси заробити грошей 
або зрушити новий хрестовий похід. 

Навесні 1461 року султан Мегмед 11 почав готувати флот, який 
налічував до 300 новозбудованих і трофейних італійських кораблів, а 
також збирати армію до нового походу. У березні він вирушив зі свого 
адріанопольського палацу на схід і зустрівся в Анатолії з основною 

частиною війська. Султанська армія спершу легко захопила Синоп, 
де правив тюркський емір. Флот, підкоривши узбережжя, пішов далі 
на схід; назустріч йому з півдня через Анатолію йшла армія. 

Наприкінці літа, коли флот висадився під Трапезундом, Мегмед 

спустився до міста з основною армією. Дощового дня 15 серпня, 
рівно за два століття після того, як візантійці вибили хрестоносців 
з Константинополя, імператор Трапезундської імперії без жодного 
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Посилання 

пострілу здався на милість султана. Коли наприкінці літа 1461 року 
Людовіка дійшов до Рима у сподіванні переконати папу підтримати 
союз з Великими Комнінами, останній уламок Візантійської імперії 
вже перебував у руках турків - але знати про це Людовіка не міг. 
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КARADENIZ 
(1500-1700) 



Послухайте, друзі, мене з розумінням. 

Моряцьке мистецтво - премудре уміння. 

Нас море лякає щодня німотою 

І хвилею в шторм заливає гіркою. 

Пірі Реїс, 
турецький адмірал і картограф, 

1525 

[Стамбул] має абсолютну владу над Чорним морем. 

Завдяки одним-єдиним воротам, а саме Босфору, він за

криває сполучення [Чорного моря] з усім іншим світом; 

жоден корабель не може пройти у море без згоди брам
ника. З цієї причини всі інші країни, якщо вони хочуть 

скористатися багатствами Чорного моря, всі порти й ост

рівні містечка мусять шукати дружби з цим містом. 

П'єрЖиль, 
французький посол до турецького султана, 

1561 

Нас почав бити лютий шторм; громи, блискавки, град і 

злива падали на нас три доби безперестанку. Одні блюва

ли, другі молилися, треті давали обітницю пожертвувати 

дари або здійснити паломництво. Корабель то підносило 

до небес, то кидало вниз, у глибини пекла. Я заприсяг

нувся ніколи більше не плавати Чорним морем. 

На шмуцтитулі: 

Евлія Челебі, турецький мандрівник, 
1684 

Зображення венеціанської галери та османського галеону (коки). Мініатюра 

XVII ст. 



невдовзі після завоювання Константинополя і Трапезунда осман
ці підкорили всі великі порти та фортеці на Чорному Морі: у 

1475 році Кафу й інші кримські міста і Тану на Дону; у 1479 - Ана
пу на кавказькому березі; у 1484 - Маврокастро у гирлі Дністра та 
Лікостомо у гирлі Дунаю. Трохи більше часу забрало завоювання 
сухопутних держав - християнських царств на Південному Кавказі, 

Молдавського князівства та Кримського ханату, - але на початок 
XVI століття всі вони визнали зверхність османських султанів. Не 
минуло й століття після падіння Константинополя, як Османам на

лежало все Чорне море. 

Володіти всім узбережжям ще й чималими внутрішніми регіона
ми доти не вдавалося жодній імперії. Військовим і торговим кораблям 
більшості іноземних держав проходити через Боспор і Дарданелли 

було заборонено, тож регіональна торгівля, в якій домінували було 
італійські міста, опинилася в руках султана. Торгові шляхи тепер іш
ли так, що переважна більшість товарів текла через Константинополь 
(колишня столиця Візантійської імперії довгий час зберігала свою 

назву навіть за османської влади), де їх можна було обкласти митом 
або збути дедалі чисельнішому міському населенню. Чорне море і 

його дари перетворилися на монополію османської держави, султани 
покоління за поколінням пильно стерегли це джерело багатства. За 
висловом одного французького посла, поставши перед вибором -
допустити у Чорне море іноземні кораблі чи відкрити двері свого 
гарему, султан вибрав би останнє1 • 

Османська гегемонія на Чорному морі протривала три століття -
від періоду стрімких завоювань у кінці XV до кінця XVIII століття, 
коли море відкрилося для європейських негоціантів. Через заборону 

іноземним кораблям ходити у Чорне море тогочасні європейські 
дипломати й пізніші історики часто називали море «Турецьким озе

ром». Але реальна картина трохи складніша. Османська імперія жор
стко регулювала чорноморський експорт, зокрема, експорт зерна -
стратегічного продукту, але заборону плавати іноземним судам було 

встановлено далеко не одразу і практикували її безсистемно, лише 
у випадку, коли Османи відчували морську загрозу з боку великих 

європейських держав2 • 

Османам куди більшою мірою, ніж їхнім візантійським попере
дникам, вдалося розширити свою владу довкола Чорного моря, але 

слід зазначити, що ця влада зазвичай спиралася на угоди з місцевими 
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правителями. У стосунках із материковими регіонами Османи по

кладалися на васальну залежність, а не на пряме завоювання. Турки 

залежали від стабільних торгових стосунків із північним узбережжям, 

і воєнна сила була надто брутальним інструментом зовнішньої по

літики, якщо мати на меті заохочення торгівлі. Звичайно, за потреби 

султан вдавався до гармат і ятаганів. Сезон війни відкривався влітку, 

і більшість років османська армія вирушала в далекі походи, щоб 

поставити на місце того чи того непокірного клієнта або випередити 

удар якої-небудь східноєвропейської держави: Польщі, Угорщини, 

пізніше Росії. Але до часів пізньої Османської імперії мистецтво ди

пломатії - переманити, обманути, переконати, підлестити - давало 
куди більше плодів, аніж війна. 

У сенсі регіональної політекономії головна новація османської 

епохи полягала в тому, що торгівля перетворилася зі стихійної і 

самостійної ініціативи індивідуальних купців на діяльність, яку опо
датковувала та регулювала османська держава. Ясна річ, контролю

вати торговий потік через Протоки намагалися вже візантійці; скарг 

іноземних торговців на продажність візантійських митників ніколи 

не бракувало. Але з початком ХІІІ століття вони віддали зовнішню 

й чималий відсоток внутрішньої торгівлі італійцям. Османський ви

нахід полягав у тому, що імперську столицю - Стамбул - поставили 

в центрі чорноморської економіки і вона стала дієвим економічним 

замком, який відкривався і закривався за бажанням султана. По

треба годувати столицю, а згодом і бажання не дати рукам ворожих 

держав дістатися до чорноморських багатств спричинилася до того, 
що османці куди краще за візантійців розуміли зв'язок географії, 
торгівлі та державотворення. «Мій султане, ви живете в місті, якому 

покровительствує море, - писав у XVI столітті вчений Кемальпаша
заде. - Якщо на морі неспокійно, кораблі не прийдуть, а якщо не 
прийдуть кораблі, Стамбул зникне»з. 

Як усяке цінне володіння, Чорне море пильнували щонайретель

ніше. Османи вважали, що море належить їм по праву, так само як 

серце імперії - Балкани і Анатолія. Але це володіння так само легко 
можна було втратити. Торгувати з північним узбережжям означало 
спершу покінчити з піратством, яке непокоїло візантійців, і постійно 

стежити за порядком. Османці мусили упокорювати васальні причор

номорські держави, коли слабнула їхня вірність султанові. Стримува

ти далекі сухопутні держави - Польщу на північному заході і Росію 

на північному сході - ще до того, як вони нашкодять османським 

інтересам. Витрати на утримування влади над Чорним морем з часом 
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почали спустошувати державну скарбницю, і без того ослаблену ін

шими імперськими завоюваннями від Центральної Європи до Аравії. 

На середину XVI століття те, що колись уважалося джерелом багат
ства і безпеки, найбільшим геополітичним активом імперії, почало 

скидатися на стратегічне ярмо. Неначе знову проглядалося темне, 

неприязне Чорне море ранньої античності - турецькою kara deniz. 

«Початок всіх морів» 

Султани часто іменувалися «правителями двох морів» - Чор

ного і Егейського, тому не дивно, що Османи так зосереджували
ся на протоках між ними. Протоки були ключем до візантійського 
Константинополя і лишалися головною запорукою безпеки нової 
османської столиці. Вони також сполучали дві частини османської 

держави - Західну й Центральну Анатолію, з одного боку, та Пів
денні Балкани й Егейське узбережжя, з другого. Що важливіше, море 
мало колосальне значення для османської економіки. Велелюдна 
столиця імперії годувалася продуктами з півночі. Коли Мегмед 11 
у 1453 році ввійшов до Константинополя, місто лежало пусткою. А 
вже на XVI століття столичне населення сягнуло 700 тисяч осіб і 
Стамбул став найбільшим містом у тогочасній Європі4 • Таким своїм 
зростанням місто завдячувало постачанню харчів, зокрема пшениці 
та солі, з північного узбережжя. 

Чорне море посідало особливе місце в османській уяві. Його 
фактично вважали окремим султанським володінням, що сусідило 
на півдні з Анатолією, а на півночі - з «Дешт-і Кипчаком» роз
логим «Кипчацьким степом»*, який слугував буфером між морем і 
поляками та московитами на півночі. У 1538 році Османи формально 
підкорили останній шматок узбережжя - Буджак, історичну область 
у межиріччі Прута, Дунаю і Дністра. Все Чорноморське узбережжя 
без винятку належало тепер династії Османів. 

Західний берег від Босфору до Дністра, кримські порти й узбе
режжя та Керченську протоку перетворили на санджаки, окремі 
адміністративні одиниці, якими керували призначені султаном на
місники. Такі самі заходи було здійснено на південному березі. На 
кавказькому узбережжі владу підтримували фортечні залоги, прямої 
цивільної султанської адміністрації там не існувало. Віддалені регі-

* «Кипчаками» (в руських літописах - «половцями») називали степових 
кочовиків, мова яких належала до окремої кипчацької групи тюркської мовної 

сім'ї. Турецька мова належить до оrузької групи тюркських мов. 
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они платили султанові данину або управлялися його ставлениками. 

Піратство, яке становило неабияку проблему в Середземномор"і, зни
кло наприкінці 1400-х років, і на Чорному морі розквітла торгівля5 • 
Евлія Челебі, найвидатніший турецький мандрівник, об"іздив майже 
всі куточки османського світу, але вважав, що справжня сила імперії 

полягає у владі над Чорним морем. «Якщо подивитися на суть спра
ви, - писав він у своїй «Книзі мандрівок», - початком усіх морів є 

Чорне море»6• 
Багатства, що їх давало османській державі Чорноморське узбе

режжя, працювали на образ моря як стрижня морської моrугнос
ті імперії. Візантійські торгові шляхи, на яких порядкували колись 
італійці, лишились і за османців, хоча сталися певні зміни. Місцеві 
купці - православні християни, вірмени, євреї - що торгували в пор
тових містах за візантійців, давно нарікали на монополію італійців. 
Османці, пам'ятаючи уроки візантійського занепаду, так само хотіли 

розірвати комерційні пута «франків», як тоді називали європейців
католиків. Інтереси обох сторін зійшлися наприкінці XV століття. 
Місцеві купці, незалежно від віросповідання, напевно, вітали прихід 

османців, які мали відновити порядки, що процвітали за візантійців 
до того, як до Чорномор'я прийшли беручкі італійці. Багато візантій
ців, поза сумнівом, вигідно користалися з торгової монополії італій

ців; політична й економічна еліта за будь-якої системи, як правило, 
знаходить спосіб пристосуватися до нових реалій і дістати з них зиск. 
Але з приходом османців меткі купці побачили можливість скасувати 
порядки, які тривали дві сотні років, і укласти вигідну для себе угоду 

з новою владою7 • Така сама логіка ще далі завела правителів конти
нентальних земель, як-от татарських ханів і молдавських господарів, 

які нерідко пробували, щоправда, без успіху, накинути свою владу 
портовим містам на узбережжі. Вони теж вбачали в османцях про

тивагу італійському домінуванню, а крім того, корисного союзника 
проти північних держав - Польщі, Угорщини та Московії. 

Невдовзі після османського завоювання захисні мури довкола 
портових міст було зруйновано, а італійські консули втратили свої 

посади. Автономії давніх генуезьких і венеціанських громад, у тому 
числі їхньому осередку в константинопольському районі Пера, настав 

край. Місце італійських посередників посіли османські митники, а 
напрямок торгівлі змінився; замість вільної ініціативи самостійних 
купців на перше місце стали потреби імперської столиці. Окремі іта
лійці залишилися на сцені й з часом навіть наверталися в іслам. За

вдяки зміні віросповідання та міграції населення з Анатолії та Балкан 
зростала частка мусульман в Османській імперії. Згідно з переписом 
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1542 року, мусульмани становили майже половину населення Кафи, 
а ще за кілька десятиліть до того - менше чверті8 • 

На багатьох старих торгових шляхах, що розквітли було за іта
лійців, тепер домінували інші купці, але в цілому торгівля йшла дуже 
жваво. Бавовняний одяг з анатолійських майстерень везли морем з 

Синопа до Кафи, а звідти на північ, до Московії та Польщу; купці 
назад везли вовняний одяг із Західної Європи або коштовні хутра 
з московської півночі. На південь, до Анатолії, йшли шкіри, що їх 
виробляли скотарі на плодючій рівнині між Дунаєм і Дніпром, там 

вони випасали свої гігантські отари. Зворотним шляхом, до Польщі й 
Угорщини, а звідти по всій Європі, йшли з Малої Азії перець та інші 
спеції. Морем везли знамените коров'яче масло з Кафи, яке високо 

цінувалось у Стамбулі. 
Турецькі митники вели реєстри торговельних угод в чорномор

ських портах. Ці документи яскраво свідчать, наскільки розмаїта 

торгівля йшла у ранні османські часи. Той факт, що до влади при
йшла нова політична еліта, схоже, мало вплинув на обсяги торгівлі й 

етнічний склад купців у Кафі в 1480-ті роки. Наприклад, зафіксовано, 
що Лоренцо, «франкський» капітан з Тани, віз вантаж сушеної риби 
і вина. Капітан Хараджжи-оrлу, ймовірно, турок-мусульманин, від
плив з Трабзона до Кафи з групою православних купців; вони везли 

товари з бавовни, вино й араку, популярну на Близькому і Серед
ньому Сході анісову горілку. Алі Реїс, турок із Самсуна, перевозив 

хутра. Інші кораблі перевозили найрозмаїтіший асортимент товарів: 
бавовну, льон і коноплі; пшеницю, просо і рис; маслини, фундук і 

волоський горіх; кунячі й лисячі хутра, овечі й коров'ячі шкіри; опій 
і бджолиний віск; і, звісно ж, шовк9 • 

Як і за візантійців, чільне місце в системі чорноморської торгівлі 
та структурі османської влади в Північному Причорномор~і посідала 

Кафа. Завдяки прекрасній гавані й першокласному порту сюди текли 
товари з півночі, а саме місто було природним партнером Синопа і 

Трабзона. В середині XVI століття там жило до 16 тисяч осіб, лише 
трохи менше, ніж у таких великих містах Османської імперії, як 
Алеппо, Дамаск і Салоніки10 • Місто мало настільки важливий статус, 
що його називали «кючук Істанбул» - маленький Стамбул. 

Але сувої бавовни і в'язки шкір у жодне порівняння не йшли 
з товаром, який давав найбільший зиск. Опинившись в османській 
Кафі, тогочасний мандрівник на власні очі переконувався в тому, 
що справжнім джерелом процвітання міста й інших чорноморських 

портів була торгівля людьми. 
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«В Константинополь - продаватися!» 

Північний і східний береги Чорного моря віддавна, ще з анти
чності, були важливим джерелом рабської сили". Багато античних 
авторів згадують торгівлю рабами у грецьких портах і емпоріях, а 

в афінських комедіях трапляються персонажі-раби, імена яких ви
казують чорноморське походження: «Фратта», що означає «жінка 
із Фракії»; «Гета» і «Дав»* - імена вочевидь гето-дакійські12 • За 

візантійців італійські купці накопичили більшість своїх статків, ви
ступаючи посередницькою ланкою в ланцюгу работоргівлі, який 

тягнувся з північного і східного берегів Чорного моря до Візантія й 
далі до Західної Європи. Епідемія чуми спричинила гострий дефіцит 

робочих рук у Європі, і купці охоче тамували попит на хатніх слуг і 
сільськогосподарських робітників. І хоча папа римський не схвалю
вав продаж християн у рабство, купці-католики виправдовували своє 
ремесло оговіркою, мовляв, інакше ті потрапили б до рук невірних

мусульман. Відвідавши Кафу у першій половині 1400-х років, не
задовго до падіння Константинополя, іспанський мандрівник Перо 
Тафур переконався, що работоргівля - найбільший бізнес у місті і 

сягає він дуже далеко. «У цьому місті продається найбільше рабів, 
чоловіків і жінок, ніж будь-де у світі, - писав він. - Султан Єгипту 
має тут своїх агентів, вони купують рабів і відправляють їх у Каїр». 
Тафур навіть взяв із собою до Кордови промовистий доказ процві

тання торгівлі людьми: купив чоловіка і двох жінок13 • 
Работоргівля набрала нових обертів за османців, які наклали на 

неї податки. Невільники становили найбільше джерело прибутку на 
всьому Чорноморському узбережжі. У XVI столітті податок на тор
гівлю людьми становив 29 відсотків усіх надходжень від кримських 
портів до османської скарбниці14 • Невільник коштував у середньому 

20-40 золотих, доросла людина могла прожити на цю суму два-три 
роки. У 1500-1650-х роках Чорним морем щорічно перевозили до 
10 ооо невільників із Речі Посполитої, Кавказу і північноруських 
земель15 • Порівняно з кількістю рабів, яких везли до Північної й Ла
тинської Америки із Західної Африки, це небагато, але чорноморська 
работоргівля - приклад наймасштабнішої торгівлі «білими» людьми 

в історії. 
Подібно до будь-якої іншої комерції торгівлю людьми регулю

вали попит і пропозиція. Пропозицію забезпечували воєнні бранці 
та невільники, захоплені під час набігів на осіле населення північної 

* Раби Гега і Дав - герої комедії Менандра «Дівчина з Перинфа»; ім'я Гега 
трапляється також серед персонажів комедії «Ненависний». - Прим. пер. 
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лісової зони та Кавказьких гір. А попит на слуг і робочі руки створю
вала Османська імперія та Європа. За ісламським законом, єдиним 

правомірним способом добуги невільника було взяти бранця на війні, 

а ще статус невільника переходив на дітей, народжених у рабстві16 • 
Спадкове рабство в османців траплялося рідко, і війна забезпечувала 
щедрий потік полонених, які йшли на невільничі ринки або попо
внювали лави яничарів - добірних частин імперської армії. Коли 
османська армія в 1484 році здобула фортецю Маврокастро, близько 
2000 бранців надіслали в дарунок кримському хану, 3000 :хлопчиків 

віддали в яничари, а 2000 дівчат потрапили на невільничі ринки й 
до столичних гаремів17 • Важливим джерелом рабів були набіги на 
села в прикордонних районах Речі Посполитої та Московії і гірських 

районах Кавказу. Кримський хан і кочовики-ногайці, які були підда
ними султана, отримували чималий зиск від продажу християнських 

дітей і селян. Не буде перебільшенням сказати, що до XVIII століття 
ціла економіка Криму, північночорноморських степів і Кавказу спи
ралася на торгівлю людьми*. Відвідавши північне узбережжя, Евлія 

Челебі занотував кілька корисних фраз місцевою мовою, які могли 
прислужитися майбутньому мандрівникові. Одна - «Дайте дівчину». 

Друга - «Дівчини не було, знайшов :хлопця» 18 • 

Існував жвавий попит на невільників із цих країв, його й задо
вольняла щедра пропозиція. Невільник слугував ознакою високого 

соціального статусу свого власника, багатство і престиж домогос
подарства залежали від того, скільки рабів воно могло утримувати. 

Більшість невільників працювали хатніми слугами, жінок викорис
товували як дружин або наложниць у гаремах багатіїв. Працювали 
вони і в інших сферах, у сільському господарстві, ремісниками, навіть 
помічниками купців. Невільників, яких купували агенти османської 

держави часто брали на військову службу, в яничарську піхоту або 
гребцями на галери. (Останні, потрапивши в полон, могли опинитися 

в тій самій ролі на французькому або італійському кораблі в Серед
земному морі.) 

Іноді чорноморська работоргівля скидалася на обопільне бажан
ня. Попит на рабську працю існував не лише з боку потенційних 

покупців, охоту бути купленими виявляли й самі потенційні невіль-

* Додатковим джерелом державних невільників був девширме - податок 

дітьми. Дітей забирали на виховання до Стамбула, навертали в іслам і викорис
товували на службі в османському державному апараті та війську. Девширме 
застосовували у XIV-XVII столітті переважно до православного слов'янського 
населення Південних Балкан. 
10-11-465 
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ники. Ще у XVIII-XIX століттях багатьох західних мандрівників ура
жало, що невільники та їхні родини переконано вважають рабство 
шляхом до багатства й успіху. Переживаючи економічну скруrу, люди 
могли самі запропонувати татарському работорговцю або капітану 
османського корабля виставити себе на ринку в Кафі чи Трабзоні. З 
тих самих причин сім~і бувало продавали сина або доньку, сподіваю
чись, що дитина потрапить у заможну й достойну родину й у такий 

спосіб виникне зв'язок з потенційно корисним патроном. Мері Гатрі, 
відвідавши Кафу в 1790-ті роки, спостерегла такі думки серед жінок, 
яких привезли туди з Черкесії, що на Північному Кавказі: 

Я була спантеличена більше, ніж, певно, личило ... тією дивовиж
ною байдужістю, з якою мешканці Кафи дивилися на цю торгів

лю красою, що мене так вразила, і їхнім запевненням, коли мене 

схвилювала ця практика, що це єдиний спосіб, яким батьки мо

жуть полегшити становище своїх вродливих дочок, призначених 

потрапити до гарему ... коротше кажучи, [вони були впевнені], що 
потрапивши у розпорядження заможного мусульманина, їм бу

де забезпечено достаток і легке життя до кінця днів, аж ніяк не 
принизливе в магометанських країнах, де їхній Пророк дозволив 

сераль. А з другого боку, якщо вони потраплять до рук господаря

феодала, варварського жителя своїх рідних гір ... їхній жереб буде 
незавидний, адже ті брутальні вожді виявляють дуже мало поваги 
чи щедрості до прекрасної статі'9 • 

Навіть автори, які засуджували більшість інших сторін осман

ського суспільства, визнавали, що за таким, на перший погляд, хи
мерним вибором стоїть певна логіка. У ХІХ столітті прусський дво

рянин Авr'уст фон Гакстгаузен став очевидцем випадку, як російський 
військовий корабель «звільнив» шість рабинь-черкесок, які опини

лися на борту турецького судна: 

Оголошуючи дівчатам, що їх звільнено, [російський] генерал велів 
їм сказати, що вони можуть вибрати - поїхати додому в супроводі 

князя їхньої власної раси, за власної волі вийти заміж за росіянина

козака, повернутися зі мною до Німеччини, де жінки вільні, чи, 

нарешті, скласти компанію турецькому капітанові, який продасть 

їх на невільницькому ринку в Константинополі. Читач навряд чи 

повірить, що без жодних вагань і в один голос вони закричали: «В 

Константинополь - продаватися!»20 • 

Але в переважній більшості інших випадків потрапити в рабство 
було досвідом травматичним, особливо для тих, хто потрапив у не

волю за жорстоких обставин: кого взяли в полон на полі битви або на 
морі, силою вивели з прикордонного зі степом поселення або забрали 
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з балканського села. Рівень 
життя нев~льника сильно 

залежав від соціального ста
тусу господаря, тому робити 

узагальнення про османське 

рабовласництво справа дуже 
непевна. Але, як зауважили 

мандрівники на кшталт Га

трі та Гакстгаузена, характер 
рабовласницької системи в 
Османській імперії робив 
неволю прийнятним варі

антом. Турки не сповідували 
уявлень щодо якої-небудь 
«рабської раси». За невіль
ницьким статусом не стояла 

ідея біологічної нижчості, 
він рідко тривав усе життя 

і практично ніколи не пере
ходив від батьків дітям. Іс
нували соціальні обмеження 
на те, хто й кого міг купи

ти; скажімо, мусульманина 
зазвичай не можна було 

продати християнину чи 

юдею. Певна різниця існу
вала між «білими» рабами 
з Причорномор'я та «чор

ними» з Північної Африки, 
Червоного моря і Перської 

затоки. Втім, статус невіль

ників не був пов'язаний з 
якоюсь окремою культур

ною групою і тому не озна-

«В Константинополь - продаватися!» 

Черкешенка у традиційному вбранні, 
втілення екзотичної краси для турків і 
європейців ХІХ століття. Торгівля не
вільниками і невільницями з північного і 
північно-східного узбережжя довгий час 
була одним з наріжних каменів чорномор
ської економіки османців 

чав природної расової нижчості, як у випадку чорношкірих рабів у 
Америках. 

Існувало багато способів вийти з неволі, наприклад, якщо одру

житися з вільною особою або просто пережити свого господаря. Іс

ламський закон також заохочував добропорядних мусульман звільня
ти своїх невільників, ті могли з часом заплатити викуп і купити собі 
свободу21• «Невільник» не означало самовідновлювану соціальну ка-
10· 
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тегорію - ідея «розводити» рабів сприймалася в ісламських суспіль
ствах дико - єдиним джерелом нових невільників було прикордоння 
імперії. Для молодих чоловіків і жінок з Балкан, євразійського степу 
і Кавказу рабство могло означати шлях до привілейованого статусу 
в османській державі. Багато людей пройшли цим шляхом на саму 

верхівку імперської адміністрації і турецького суспільства, невільники 
навіть бували великими везірами, військовими командувачами і сул
танськими дружинами. Східноєвропейські романтики-націоналісти 
засуджуватимуть потім жадібність турецьких работорговців, які про
давали в мусульманську неволю молодий квіт їхніх народів. Але про
тягом османського періоду чимало бранців уважали шлях за море, у 
Стамбул, ніби шансом - на багатство, рух вгору соціальною драби

ною та нове життя у центрі імперської системи. 

Господар,хан,деребей 

Пізніші історики вважали работоргівлю одним із найогидніших 

проявів «османського іга», що гальмувало економічний розвиток і 

позбавляло людей батьківщини. Османський період досі вважають 
прикрою перешкодою для соціального, культурного й економічного 
процвітання підлеглих туркам народів, особливо в історіографічній 
традиції балканських країн. Але воєнні й політичні стосунки Осман
ської держави і її балканських васалів були набагато складніші за 

таку одновимірну картину. 
За два століття до османських завоювань чорноморську геопо

літику визначали пошуки нових політичних комбінацій і військове 
протистояння уламків двох великих євразійських імперій - Візан
тійської і Монгольської. Захоплення Константинополя латинянами у 

1204 році поклало край існуванню Візантії як великої воєнної і полі
тичної потуги. Навіть після того, як у 1261 році візантійці повернули 
собі місто, імперія однаково лишилася в тіні своїх чорноморських 
сусідів. Південні Балкани, від Адріатики до Чорного моря, опини

лися під владою сербської династії Неманичів. Після ослаблення 

Візантії і численних вторгнень східних народів набирали сили два 
християнських князівства на північ від Дунаю - Молдавія і Валахія 
(Волощина). Те саме відбувалось і на Південному Кавказі. Татаро
монгольське завоювання у ХІІІ столітті посунуло кордони Візантій
ської імперії, і на Кавказі постало кілька незалежних християнських 
держав - Картлі, Кахетія, Імеретія, - які воювали між собою частіше, 
ніж разом виступали проти спільного ворога. Розпад Золотої Орди 

на півночі спричинився у північних степах до політичного вакууму, 
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який заповнили кочовики-ногайці, ще один тюркський народ, що 
прийшов на місце печенігів і половців. Останнім уламком Золотої 

Орди лишилася в Криму ханська династія Гереїв*, яка вела свій ро
довід від Чингізхана. 

Ще до того, як Мегмед 11 завоював Константинополь, османці 
підкорили майже всі Балкани, знищили сербську державу й захопили 
Фракію. Але більша частина Чорноморського узбережжя, як і раніше, 
залишалася у володінні різних дрібних держав, які мали великих 
і могутніх сусідів - Польщу, Литву, Угорщину, руські князівства і 

Персію. У такій заплутаній геополітичній ситуації Османи вибрали 
більш-менш недорогу й ефективну стратегію: завойовувати страте

гічні фортеці та порти, що дозволяли б контролювати море, а тоді 
укладати угоди з найпотужнішими континентальними державами. Ці 

угоди передбачали певну автономію у місцевих справах в обмін на 
данину та лояльність султанові. Втім, ця стратегія несла з собою пев

ний ризик. Точки присутності османської влади - укріплені залоги 
в гирлах річок і в морських портах - слугували першими мішенями 
для нападу, щойно васали зважувалися повстати, а клієнтарні сто
сунки із сильними місцевими правителями тривали не довше, ніж ті 

діставали кращу пропозицію від іншого потенційного покровителя. 
Про вади й переваги такого типу державного управління свідчать 

стосунки Османів у XV-XVII століттях з молдавськими князями, 
кримськими ханами і грузинськими царями. 

Так звані Дунайські князівства, Молдавія і Валахія, утворилися 

в регіоні між Карпатами, Дністром і Дунаєм, на території сучасних 
Румунії і Молдови. Саме через ті землі котилися хвилі великого пере

селення народів на захід, тому тамтешнє населення належало до різ
них культурних груп - слов'ян, носіїв романських і тюркських мов та 
багато інших. У 1300-х роках місцеві правителі створити два окремих 
князівства, які спершу підлягали Угорському королівству - Валахію 
на південь від Карпат і Молдавію на схід. Влада волоських і молдав

ських господарів спиралася на два чинники: природні багатства їхніх 
земель, зокрема, густі ліси, які давали деревину, і тваринництво в 
долинах, яке забезпечувало виробництво шкіри й інших продуктів, 

а також географічне розташування на важливому торговому шляху 
зі стародавніх генуезьких портів у гирлі Дністра (Маврокастро, піз
ніше Ак-Керман) і на північному рукаві дельти Дунаю (Лікостомо, 
пізніше Кілія)22 • 

* в історіографії трапляються й інші написання ЦЬОГО імені - r ераї, Гераї, 
Гіреї. - Прим. пер. 
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На XV століrгя в обох князівствах міцно угвердилися власні міцні 
династії. Ці князівства знали період розквіту, коли становили собою 
реальну воєнну потугу й були справжнім осередком мистецтв і куль
тури: Валахія за Влада ІІІ Цепеша* (правив з перервами у 1443-1476 
роках, історичний прообраз «графа Дракули»), а Молдавія за Сте

фана ІІІ Великого (правив у 1457-1504 роках). Дунайські князі, як 
і багато їхніх балканських сусідів, належали до православних хрис

тиян і звертали погляди в бік Константинополя - духовної столиці 
православ'я. Але в усьому іншому Візантія, на той момент слабка 

регіональна держава, не відігравала особливої ролі у волоських і мол
давських справах. Реальний вплив мали північні держави, Угорщина 

і Польща, які вбачали у цих двох князівствах стратегічний вихід до 
Дунаю і Чорного моря, а також буферну зону перед османськими 
арміями, які вже орудували на Балканах. На початку XV століrгя 
Дунайські князівства балансували між різними потенційними сюзе

ренами - коли не воювали один з одним. 

Сучасні румунські історики говорять про період османського «за

воювання» у XV-XVI столітті, але в той час таке визначення навряд чи 
мало б якийсь сенс. Дунайські князівства шукали компромісу з турка
ми, навіть якщо він означав перехід з християнства у мусульманство. 

Валахія платила данину султанові вже від 1390-х років, Молдавія -
від 1450-х. Потім не раз спалахували повстання, але дунайські князі 
дуже рідко робили спробу виступити єдиним фронтом проти турків. 
Поки султани мали змогу демонструвати васальним князівствам свою 

воєнну могутність і надавали допомогу в разі нападу третьої сторони, 
дунайські правителі цілком вдовольнялися автономією, дозволеною 
їм у своїх внутрішніх справах. На відміну від османських земель на 

південь від Дунаю в самих дунайських князівствах землевласники

мусульмани не оселялися, а на престол сходили місцеві князі (їх 
називали по-слов'янськи «господарями», або на латинський манер -
domni або domnitori), спадкові або вибирані знаrгю (така практика 
утрималася до початку XVIII століrгя). Православна церква зберігала 
своє місце у волоській і молдавській державі, і якихось масових пе
реходів в іслам, добровільних чи примусових, не спостерігалося. За 

винятком обов'язку допомагати султанові військом, платити щорічну 

* Прізвисько Цепеш (від рум. teapa - «паля», порівн. укр. «ціп»), тобто 

«той, хто саджає на палю», воєвода отримав за свою жорстокість, щоправда, своїй 
репутації він не меншою мірою зобов'язаний чуткам та оповіданням тогочасних 
літописців. Див.: Cazacu М. L'Histoire du prince Dracula. - Geneve: Droz, 1996. Інше 
його прізвисько Дракула походить від рум. dracu - чорт, біс. - Прим. пер. 
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данину та сплачувати 

«штрафи» за повстання 

і заворушення, васальна 

залежність від Османів 

не була для дунайських 

князівств чимось надто 
обтяжливим. Натомість 
вигода таких стосунків 

полягала в союзницькій 
допомозі турків, коли 
князівствам загрожу

вали амбіції поляків чи 
угорців. 

Стосунки з Кри

мом трохи відрізняли
ся. По-перше, кримські 
татари говорили однією 
з тюркських мов і спо

відували іслам, а отже, 
належали до того са

мого культурного світу, 

що й самі османці. До 
того ж вони уособлюва
ли тяглий зв'язок між 

великою імперією Чин
гізхана і новою держа
вою турецьких султанів. 
Ханська династія Г ереїв 
виводила свій родовід 

череззолотоординських 

Господар, хан,деребей 

Прийом османським султаном Баєзідом П 
кримського хана Менrлі 1ерея під час походу 
на Молдавію, 1484 р. Мініатюра Мегмеда Бея 
з книги «Гюнернаме», кінець XVI ст. 

ханів від самого Чингіза. Тому Крим становив для султана не лише 
стратегічний, а й важливий ідеологічний актив. Претензії Османів на 

північне Причорномор'я та інші регіони Євразії спиралися на їхній 
зв'язок з династією Чингізидів, яку уособлювали кримські хани. 

Тому стосунки Стамбула з ханською столицею Багчесараєм були 
ще простішими, ніж зі столицями Валахії і Молдавії. Хан самостій

но порядкував внутрішніми справами і проводив власну зовнішню 
політику, часом геть незалежну від політики османського двору. Та

тарські набіги на польські, руські, ба навіть молдавські й волоські 
землі та торгові каравани були дієвим інструментом захисту осман
ських інтересів у Північному Причорномор'ї, способом стримувати 
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потенційних агресорів і вгамовувати бунтівливих васалів-християн. 

Головний трофей під час татарських набігів становили невільники, 
саме завдяки цьому з кримських портів до Стамбула безупинно йшов 
людський потік. Утім, незалежність Г ереїв означала, що іноді вони 
могли вести політику, яка розходилася зі стратегічними інтересами 
турецької держави. Татарські набіги не раз наражали Османів на 
загрозу справжньої війни з Польщею і Московією. Від кінця XVII 
століття політика Османів зводилася радше до того, щоб утримувати 
татар від стихійних набігів, аніж використовувати їх проти північних 
держав. 

Ситуація на Кавказі виглядала ще складнішою. З усіх причорно

морських регіонів контролювати Кавказ було найскладніше. Горці
черкеси, бережняки-абхазці, різні грузинські царі та князі на півдні 
були настільки розділені, що жодна окрема політична постать не 
могла представляти хоч якусь суттєву частину регіону. Через вороже 

налаштовані внутрішні землі тримати в руках силою зброї можна бу

ло лише тонкий окраєць узбережжя. Подібно до стародавніх римлян 
османці полишили гірські племена на самих себе, призначили своїх 
начальників в укріплених портах і покладалися на політичні угоди 

з правителями приморських районів. 
Існувала важлива стратегічна причина, особливо у випадку гру

зинських земель, чому випадало спиратися радше на політичні со
юзи, аніж на прямі завоювання. Південний Кавказ слугував кордоном 

між Османською імперією та Персією, і встановити там османські 
порядки потребувало б чималих зусиль. Тому султани розраховува
ли на те, що місцеві феодальні правителі триматимуть власні армії 
й у такий спосіб боронитимуть османські інтереси супроти персів та 
їхніх союзників. (Те саме можна сказати про Валахію і Молдавію, 
які слугували буфером між Османами й Угорщиною, Польщею і Ро
сією.) Втім, це часто означало, що грузинські вояки опинялися по 
різні боки битв - західні протурецькі царі Імеретії виступали проти 

східних проперсидських царів Картлі-Кахетії плюс десятки менших 
правителів з обох боків. Ал.е як і в багатьох інших частинах осман

ської імперської системи, лінії поділу визначав, як правило, здоровий 
стратегічний глузд, а не релігія чи мова. 

Комбінація централізованого контролю за торгівлею, складної 
системи данини та податків і делікатна військово-політична коопера

ція з місцевими правителями добре працювала в перші два століття 
після того, як турки замкнули Чорне море на ключ. Османи корис
талися з ресурсів узбережжя - як у прямому сенсі, так і у вигляді 
торговельного мита, - а їхні чорноморські васали мали користь від 
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Господар, хан, деребей 

Зовнішність та одяг черкесів і кшzмика. Гравюра з книжки Я. Стрейса 
«Три подорожі», 1681 р. 

стосунків з наймоrутнішою державою реrіону. Одначе в XVII столітrі 
цю систему спіткали дві зміни, які серйозно вплинугь на політичну 
й економічну диспозицію у Чорномор~і. 

По-перше, на землях, безпосередньо контрольованих імперією, 
централізований адміністративний апарат, створений за правління 

Меrмеда 11 (1451-1481), заступила інша, не така жорстка, система 
управління. Раніше провінціями керували намісники, яких приси
лали зі Стамбула, тепер держава покладалася на місцеву землевлас
ницьку знать. Султан визнавав владу місцевих еліт, натомість вони 

відповідали за збирання податків і скликали військо для воєнних 
походів. У деяких довірених їй землях знать формувала свої квазі
династичні, ба навіть напівнезалежні держави. У час, коли Західна 
Європа переходила від феодалізму до централізованих монархій, 
Османська імперія рухалась у протилежному напрямку - від цен

тралізованої бюрократії через систему відкупу податків до фактичної 
передачі влади місцевій знаті. 

Переобтяженому центральному апаратові дедалі важче було ке
рувати величезною державою, це й стало поштовхом до децентралі

зації. Але в результаті реформ центральна влада поступово слабшала 

через піднесення місцевих інтересів і владників. Зміни в конфігурації 
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влади були особливо помітні в Анатолії, в тому числі на Чорно

морському узбережжі. Очільників впливових реrіональних родин 
називали «деребеї», що значить «господарі долин». У реrіональній 
економіці, а о'ІЖе, і політиці почали домінувати власники великих 

маєтків, деякі з них належали до стародавніх тюркських родин, що 
орудували на узбережжі ще до османського завоювання. Головні 
порти, як-от Синоп і Трабзон, перетворилися на свого роду феоди 

чільних місцевих родин, і центральна влада, як правило, нічого не 
могла з цим вдіяти. Влада деребеїв сягнула піку за правління сул
тана Селіма ІІІ (1789-1807), який офіційно визнав їхнє становище і 
закріпив їхні привілеї. 

Друга важлива зміна - піднесення північних держав, які почали 
впливати на чорноморських васалів Туреччини. Коли османці в кінці 
XV століття захопили головні чорноморські міста, мало хто в реrіоні 
міг скласти їм конкуренцію. Головні кандидати на цю роль - Ко

ролівство Польське, Угорське королівство і Велике князівство Мос
ковське - лежали надто далеко, щоб становити серйозну загрозу. 

Але в XVI столітті Польща та Московія почали набирати силу. Но
ва держава Річ Посполита, що виникла після об'єднання Польщі й 
Литви у 1569 році, охоплювала землі від Балтики на півночі до при
чорноморських степів на півдні. Постійним клопотом османців стало 
просування поляків на південь і протидія їм. Військо татарського 
хана і набіги ногайців мали смикати й відволікати польські сили та 
заважати оселенню слов'ян у степу. 

Наприкінці 1500-х років важливою регіональною державою 
стала Московія. По татаро-монгольському завоюванні ХІІІ століття 
Московщина являла собою нічим не прикметне руське князівство і 

мусила ПЛаТИТИ данину; але саме «ТатарО-МОНГОЛЬСЬКе іГО», ЩО ЙОГО 
оплакували покоління російських істориків, у багатьох сенсах стало 
двигуном московського піднесення. У татаро-монгольській системі 
московські князі відповідали за збирання данини з кількох інших 

руських князівств і мали за це частину зібраного. З часом ця схема 
відкрила шлях до політичної централізації довкола Москви. За прав

ління Івана IV Грізного у XVI столітті великий князь взяв собі титул 
«цар всія Русі», що знаменувало новий географічний засяг Московії 

та зміни в ідеолоrії, яка стояла за московською експансією. Москови
ти почали вважати себе спадкоємцями традицій Візантійської імперії, 

а через неї й Риму (слово «цар», звичайно ж, походило від латинсько
го «caesar» ). Але водночас вони спиралися на татаро-монгольську 
політичну традицію, обrрунтовуючи своє домінування в Євразії тим, 

що Іван Грізний завоював татарські ханати на Волзі й у Сибіру. 
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З цих двох символічних 

джерел - Рим/Візантія і 

Чингізиди - виростали 
претензії царів на владу 

в цілому євразійському 
просторі; логічно, що це 

призводило до сутички з 

іншими претендентами -
османськими султанами. 

Ослаблення централь

ної влади в османських 
землях і піднесення інших 

держав у регіоні зміни
ло стратегічні стосунки в 
Чорномор~і. Васальні дер

жави Османів отримали 

Моряцькі графіті 

Керамічні таріль і ваза, де з любов'ю зобра
жений османський флот, XVI ст., Лувр 

нових потенційних покровителів, Польщу і Росію, на яких вони або 

могли спиратися у боротьбі супроти Османів, або з якими воювали, 

як-от Кримський ханат. Деребеї на південному узбережжі пильнували 
власні справи і мало уваги звертали на столицю. Та ці зміни були 
лише тлом до найбільшої проблеми, з якою стикнулися Османи на

прикінці XVI - на початку XVI століття. Новий виклик прийшов з 
моря. 

Моряцькі графіrі 

Майже все XVI і XVII століття Чорне море не бачило ані вели
ких морських битв, ані дрібних сутичок, що їх Османам доводилося 
вести у Середземномор~і. У знаменитій битві при Лепанто 1571 року 
османський флот зазнав нищівної поразки від об'єднаного флоту ка
толицької Європи; але на Чорному морі чогось подібно не траплялося 

ще добрих двісті років. 
Морська могутність Османів спиралася на три чинники. Пер

ший, і найважливіший, - контроль за Протоками і гирлом Дунаю, 
єдиними двома шляхами, якими європейські кораблі могли увійти 

в Чорне море. Дарданелльські і босфорські фортеці, а також страте
гічне розташування імперської столиці, допомагали тримати двері 
в Чорне море на міцному замку навіть після поразки при Лепанто. 

Другий - іншим державам регіону було понад силу створити флот, 
який би міг кинути виклик османському. Відсутність молдавського, 
кримського чи грузинського військового флоту стала наслідком по-
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літичних традицій самих цих держав; зрештою вони сформували

ся на рівнинах і в горах внуrрішніх регіонів, на море їх якось не 
тягнуло. А найважливіше - Османи володіли узбережжям, що не 
давало васальним державам виходу до моря. Лише з огляду на ці 
два стратегічних моменти - контроль за Протоками й ізоляція ва

сальних держав від узбережжя - Чорне море можна було назвати 
«Турецьким озером». 

Третій, у певному сенсі похідний від двох перших, чинник -
практична відсутність чорноморських піратів, принаймні у перші два 

століття османського домінування. Море «опинилося під цілковитим 
контролем і ... зловорожі бунтівливі люди у тих краях більше не жи
ли», - писав хроніст XV століття Ібн Кемаль23 • Факт дуже промовис
тий. На світанку модерної доби Середземне море стало синонімом 
піратства, морська історія того періоду зводиться, з одного боку, до 

боротьби різних регіональних держав з піратами, а з другого - до 
їхнього заохочення. Пірати були водночас і карою, і благословен
ням: залежно від того, на чий корабель вони нападають - мій чи 
ворожий. Піднесення османського флоту в Середземномор~і у XV -
на початку XVI століття можна до певної міри виводити з бажання 
імперії убезпечити свої морські сполучення від нападів італійських 
і левантинських корсарів. Більшість збройних кораблів у Східному 
Середземномор~і належали до того чи того типу піратських суден, 
лише венеціанці, османці і родоські рицарі мали щось на кшталт 
регулярного професійного військового флоту24 • 

Пірати, як і всі ділові люди, потребували бази і ринку: безпечної 
гавані, з якої зручно вести операції, і місця, де можна вигідно збути 

трофеї. Великим досягненням османців на Чорному морі стало те, 
що вони завадили піратам і в першому, і в другому. Великі укріпле

ні порти були розташовані по всьому Чорноморському узбережжю: 
Синоп і Трабзон на півдні, Азов (колишня венеціанська Тана) на До
ну, Кафа в Криму, Ак-Керман (колишній Маврокастро) на Дністрі та 

Кілія (колишній Лікостомо) на Дунаї. Завдяки невеликому розміру 
моря з цих пунктів було легко вести патрулювання. Позаяк ці порти 
слугували водночас важливими торговельними центрами, то потен

ційним піратам було важко збувати й ховати крадене - тому пірати, 
коли вони таки з'являлися, старалися вести свої справи в найменш 
контрольованій частині моря, на порізаному південному і східному 
березі від Трабзона до Кавказу. Але це не остання важлива відмін
ність між Чорним і Середземним морями; ситуація на морях відріз

нялася від становища часів римлян і візантійців. Морське розбійни
цтво становило проблему всю попередню тисячу років. У римських 
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і візантшських джерелах повно нарікань про грабіжників-піратів, 

від готів у IV столітті до згадуваних у пізніші віки «лазів» (загальна 
назва населення північно-східного узбережжя, що його сьогодні ми 
назвали б грузинами, а турки досі називають лазами). Але в пізньому 

середньовіччі згадки про піратів у джерелах практично зникають. 
Саме безпечне середовище стало передумовою розквіту торгівлі, 

і, судячи з джерел, у перші століття османської влади на Чорному 
морі йшла жвава місцева й міжнародна торгівля. Каботажне плаван

ня - короткі поїздки вздовж берега - здійснювалося майже так само, 
як в античності. Практикували й інші форми морських перевезень: 
море-річка - у портах на Дунаї, Дністрі й Дону товари з осман

ських кораблів перевантажували на іноземні судна або каравани; і 
море-море - османські лоцмани вели кораблі у Середземномор'я, 
а на островах Архіпелагу або в Леванті товар перевантажували на 
іноземні судна. Невеликій кількості іноземних кораблів було дозво

лено входити у Чорне море. Наприкінці XVI століття жваву торгів
лю з портами у Західному Чорномор~і вело місто Рагуза (сучасний 
Дубровнік у Хорватії) - все завдяки дипломатичним стосункам з 

Османською імперією у той час, коли більшість інших європейських 
держав об'єднувалися проти неї2s. Рагузька торгівля занепала в XVII 
столітті, коли у комерційних перевезеннях з Чорного у Середземне 

море почали домінувати православні купці з Архіпелагу. 
Ми загалом небагато знаємо про кораблі та приморські громади 

на початку османської епохи. Науковці тривалий час ігнорували до
слідження морської потуги Османів, упереджено вважаючи, що їхня 

морська історія зводиться до нічим не прикметного плавання і за
охочуваного державою піратства. За цим поглядом стояв давній, ще 
від ранньомодерних часів, європейський стереотип щодо мусульман
ських мореплавців - пірати, які несподівано з'являються з таємних 

гаваней, нападають на християнські кораблі та продають безневи
нні жертви до гаремів, обителі гріха. Тим часом самі чорноморські 

моряки, як мусульмани, так і християни, залишили найважливіші 

свідчення розмаїтості типів кораблів і еволюції морських практик 
османців. 

Подібно до багатьох мандрівників усіх часів і народів ті, хто 

потрапляв у турецький порт, бувало відчували нестримне бажання 
залишити по собі бодай якийсь слід: вони видряпували написи на 
першому-ліпшому місці, яке до цього надавалося, - на фресках і 

стінах церков, що деякі з них потім стали мечетями. Трабзонська 
Айя-Софія, церква візантійської епохи й посестра однойменного 
грандіозного стамбульського храму, вся обписана такими графіті. 
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Одне із зображень кораблів у стамбульській Айя-Софії. Фото Ф. Андрощу
ка, прорис 0.Шайнікова 

Але найцікавіші приклади подибуємо у місті Несебр, колишньому 
грецькому порту Месембрія, на болгарському узбережжі. У тамтешніх 
церквах збереглося чимало малюнків кораблів XIV-XIX століття, за
галом щось 180, деякі з них незграбні й схематичні, а деякі дивовиж

но детальні. Разом узяті вони становлять собою ілюстровану історію 
мореплавання в османську епоху, намальовану самими моряками26• 

Несебрські графіті ясно засвідчують прогрес у кораблебудуванні. 

Перші кораблі (що називалися коІ') - круглобокі судна із заниженою 
серединою і піднятою кормою. З такими кораблями Чорномор'я у 

1300-х роках познайомили середземноморські торговельні республі

ки, які своєю чергою запозичили конструкцію у ганзейських купців. 
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Ці кораблі не надавалися до дальнього плавання, але ідеально па

сували для торгівлі у Балтиці та дрібних морях Середземномор'я, 
так само й у Чорному морі. Вони перевозили громіздкі вантажі, що 
водночас слугували баластом, як-от зерно, але одиночне квадратне 
вітрило означало, що про швидкість чи маневреність не йшлося. 

Мандрівка була короткою, від одного порту до іншого, максимум - з 
одного кінця моря до Стамбула. Перевізши товари через Босфор, їх 
перевантажували на міцніші судна і везли далі в Середземне море. 
У штормову погоду або взимку такі кораблі у відкрите море не ви

ходили, не маючи складної оснастки, потрібної для швидкої зміни 
курсу, вони залежали від ходового вітру. 

Такий тип торговельного судна переважав у Чорному морі в 

ранньоосманський період, але на несебрських та інших графіті часто 

трапляються два інші типи кораблів: каравела і каракка. Каравела 
формою нагадувала круглобокий коr', але мала новітню оснастку, 
набагато ефективнішу за квадратне вітрило. Завдяки хрестовим по

ходам західні моряки познайомилися з новітніми снастями і три
кутним, або латинським, вітрилом, що їх використовували араби. 
(Кораблі-фелукки на Нілі - яскравий приклад латинського вітрила: 
трикутний парус кріпиться вгорі до поперечної реї, яка своєю чер

гою кріпиться до щогли під гострим кутом.) Каравела сполучала в 
собі вантажопідйомність старих коrів і покращену маневровість, яку 

забезпечувало латинське вітрило; такий корабель міг прилаштову
ватися до повітряного потоку, а не просто пливти, куди його жене 

вітер. 

Прообразом каракки, як і каравели, був коr'. Але цей тип кора
бля мав ще складніший такелаж, три або й більше щогли, квадратні 
й трикутні вітрила та міг долати величезну відстань. Команду ка
ракки, особливо у флотах західноєвропейських держав, доповнював 

загін морських піхотинців, які вміли захопити ворожий корабель 
у відкритому морі або провести операцію на березі. Каракка - це 
перше втілення ідеї, що великі кораблі можна використовувати і як 
транспорт для дальніх експедицій, і як маневрену зброю. Саме такі 
кораблі становили окрасу дедалі потужніших флотів Португалії, Іс

панії і Англії у XVI столітті. 
На чорноморських графіті переважають коrи, каравели і карак

ки - саме на таких кораблях купці найчастіше заходили в Несебр 
та інші порти. Інколи на малюнках трапляється інший тип суден, 
який розповідає ще одну важливу річ про життя на Чорному морі, 
особливо в XVII столітті. Це - велика галера (або висловлюючись 
точно - галеас), вітрильно-весловий корабель з озброєною коман-
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Здобуття Кафи козаками 1616 року. 
Гравюра з книжки К. Саковича «Вірші 
на жалісний погреб шляхетного лица
ря Петра Конашевича-Сагайдачного», 
1622 р. 

дою моряків і гарматою на но

сі. Автор рідкісного малюнку в 
Несебрі міг ходити на галеасі 
або швидше за все бачив його з 

берега. Подібні одно- й багато
рядні галери з квадратним або 
латинським вітрилом, що до

помагало при ходовому вітрі, 

не були дивиною для римських 
і візантійських моряків мину
лих століть. 

Можна багато розводитися 
про гадану відсталість осман
ців у морехідній справі, про
те заради справедливості слід 

визнати, що імперія таки із 
запізненням удосконалювала 

конструкцію кораблів. Битва 

при Лепанто 1571 року стала 

останньою масштабною сутич
кою між гребними флотами - венеціанцями і їхніми союзниками, з 
одного боку, й османцями, з другого. Але наступне століття турки все 
одно покладалися на великі веслові кораблі, натомість як у Західній 
Європі вже давно будували потужні кількащоглові судна. Новітнє 

мореплавання в атлантичній Європі спиралося на свого роду техно
логічну революцію - досконаліша оснастка дозволяла комбінувати 
різні типи вітрил, а видовжений корпус додавав кораблю швидко

сті, - але за цією революцією стояла стратегічна мета: потреба в 

ефективнішому і дешевшому флоті, який був би по кишені державній 

скарбниці. З централізацією європейських монархій морський флот 
ставав неодмінною умовою воєнної могутності держави, навіть пред

метом національної гордості. У країнах, що плекали заморські амбі
ції, великі кораблі мали неабияке значення для дальніх експедицій і 
керування імперією. Крім того, спустити корабель на воду означало 

набрати команду, а вартість утримання галери з численними греб

цями була астрономічною порівняно з платнею невеликої команди, 
потрібної для новітніх західноєвропейських кораблів. 

Османцям, ясна річ, було цілком до снаги освоїти всі ці нова
ції. Їм бракувало іншого - стратегічних і економічних стимулів, 
які штовхали вперед Європу. Особливих проблем османці не ма

ли - жодні чужі кораблі не могли увійти в Чорне море, а гребців на 
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галерах ніколи не бракувало завдяки потоку невільників з півночі. 
Доки море належало лише Османам, особливих нагод для військово
морських сутичок і не виникало. 

Проте наприкінці XVI - на початку XVII століття несподіва
но виник новий чорноморський гравець - козаки. Використовуючи 

легкі веслові кораблі, вони нападали на прибережні міста і фортеці, 
атакували торговельні кораблі на морі й кидали виклик галерам 
османського флоту. Козаки довели, що великі галери, зображені на 
несебрських графіті, перетворилися на анахронізм навіть у колись 
спокійному Чорному морі. 

Флот чайок 

Звісно, найпоширеніший образ козака - це козак з ногайкою, 

що гарцує на коні посеред Євразійського степу, але у 1550-х - 1650-х 
роках козаки становили також поважну морську силу. Перші згадки 
про них трапляються у 1530-х роках - козаки спустилися Дніпром і 
напали на турецьку фортецю Озі (Очаків). З часом вони розширили 
свої маршрути до гирла Дунаю і західного узбережжя Чорного моря; 

у 1614 році козаки вперше напали на південний берег - Синоп27• Такі 
морські походи тривали до середини XVII століття. Османські та єв
ропейські джерела часто згадують набіги козаків, а описи завданих 

ними руйнувань нагадують історії про напади готів на Візантію за 
1200 років до того. 

Здолавши [синопські] вали і мури, вони вдерлися в місто, дійшли 

до його цеІПру, зруйнували там геть усе, пролили кров кількох 

тисяч чоловіків і жінок і так пройшлися містом помелом грабунку 

та вогню, що від будинків не лишилося ні назви, ні сліду - все 

перетворилося на дику пустку28 • 

За словами Евлії Челебі, селяни довкола Синопа перестали гля
діти свої городи, бо були певні, що все одно їх потолочать козаки•9. 

Навіть якщо врахувати певне перебільшення у джерелах, оче
видно, що напади козаків шокували османців. Доти на Чорному морі 
піратів практично не було, і османські чиновники та хроністи роз
глядали козаків як таких самих бандитів, що завдавали клопотів у 
Середземномор~і. Але козаки - далеко не просто пірати. Їхня поява 
свідчила про поступове уrвердження самобутнього суспільства, що 
черпало свою силу в різних культурах Північного Причорномор'я. 

Козаки являли собою тип суспільства, який найбільше непокоїв 
імперії: ці люди знайшли собі місце на нікому не підвладному кор
доні - географічному, культурному і політичному - на перехресті 
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Битва османців з козаками на Чорному морі. Турецька мініатюра 
поч. XVII ст. 

кількох держав. Слово «козак», імовірно, походить від тюркського 

qazaq, що значить «вільна людина». Козаки виникли з тигля, в яко
му перемішувалися дуже різні люди - селяни-слов'яни, кочовики
татари, колишні невільники, релігійні інакодумці, найманці й усякі 

інші люди, які приходили в нічийні причорноморські степи, хтось 
із османських володінь, хтось із Польщі, хтось із руських земель. З 
часом утворилося кілька підгруп козаків, що відрізнялися районом 

розташування і до певної міри мовою. В пониззі Дніпра, за бурхли-
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вими річковими порогами виникла Запорозька Січ. Подібні громади 

виникали й на інших річках, наприклад на Дону. Східні козаки гово
рили діалектом російської мови з великою домішкою тюркських слів, 
особливо військової лексики; на західних більший вплив справили 
мови, які сьогодні ми назвали б українською і польською. У XVI сто
літті різні козацькі громади об'єднувалися довкола харизматичних 
ватажків і виникали свого роду протодержави. Засоби до існування 
козаків були тісно пов'язані з життям степу і прибережних низовин: 
розведення (і захоплення чужої) худоби, овець і коней, посередни

цтво у торгівлі між узбережжям і північними землями, рибальство і, 
разом з кримськими татарами і ногайцями, постачання невільників 
для османських ринків. 

Виходи козаків у відкрите море стали логічним продовженням 
їхньої економічної діяльності у степовому регіоні. Живучи на бере
гах річок і вологих низовинах, козаки розвинули пов'язану з водою 

культуру, яка стала доповненням до їхньої діяльності на відкритих 
рівнинах. Легкі козацькі човни на веслах, що називалися чайками, 
ідеально надавалися до пересування річками, особливо коли доводи
лося перетягувати їх через пороги. (Приблизно так само пересували

ся роси у Х-ХІ столітті; насправді козацькі човни дуже нагадували 
середньовічні руські кораблі та їхні норманські прототипи.) Чайки 

трохи більшого розміру перетворювалися на прекрасний морський 
корабель - вміщали до сімдесяти осіб і були озброєні маленькою 
гарматою. Вони не піднімалися високо над водою і тому були непо

мітні з берега або великої галери, аж поки не підходили до здобичі 
майже впритул; борти чайок були обв'язані очеретом і їх було ду

же важко потопити. У першій половині XVII століття козаки могли 
виставити флот із 300 таких човнів і дістатися будь-якого куточка 
Чорного моря30• Чайки мали стерно і на носу, і на кормі й набагато 
перевершували у маневреності османські військові кораблі, які ви
рушали навздогін. 

Французький інженер Гійом де Боплан, котрий в 1630-1640-х 
роках перебував на службі в польського короля, бачив на власні очі, 
як козаки спускаються Дніпром: 

11' 

< ... >їхні човни тримаються так близько один біля одного, що май
же торкаються веслами. Турки, звичайно, бувають попереджені про 

похід і тримають у гирлі Борисфена напоготові кілька галер, щоб не 

дати їм вийти [з лиману]. Але козаки хитріші: вони виходять темної 

ночі незадовго перед молодиком і переховуються в очеретах, які 
тягнуться на 3-4 льє [вгору] по Борисфену, куди галери заходити 
не наважуються, бо колись там зазнали лиха. Отож задовольняю-
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Сухопутний і морський транспорт у Чорномор'і. Гравюри за малюнками 
Г.-Л.Боплана до його книжки «Опис України» (1650): віз кочовиків-буджакців 
і козацький човен-чайка, на яких козаки вирушали в морські рейди 



Флот чайок 

Козацький човен 1738 р. Комп'ютерна реконструкція за піднятим з глибин 
Старого Дніпра зразком (з книжки: Кобалій Д., Нефьодов В. Запорозька 
чайка. - Запоріжжя: Дике поле, 2005) 
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чись чеканням на них [козаків] у гирлі, татари завжди опиняються 

перед несподіванкою. А оскільки козаки не можуть пройти так 

швидко, щоб їх не помітили [взагалі], то по всій країні здіймається 

тривога, досягаючи [самого] Константинополя. Великий Пан [сул

тан] розсилає гінців < ... >,аби там кожен пильнував і був готовий 
до появи козаків з моря. Та все надарма, бо ті часу не гають і так 
доречно використовують пору року, що уже через 36 чи 40 годин 
з'являються біля Анатолії. 

Прибувши туди, висаджуються на берег, кожен з рушницею в руці, 

залишаючи у кожному човні для охорони тільки двох чоловіків і 

двох хлопців. Потім зненацька нападають на міста, захоплюють їх, 

грабують, палять їх, заглиблюючись іноді на ціле льє в глиб краю, 

але одразу ж повертаються, знову вантажаться зі здобиччю і ви

рушають в інше місце, щоб ще раз спробувати щастя. 

Боплан також зауважив винахідливу воєнну тактику козаків, які 
мореплавною хитрістю перевершували османців: 

< ... > їхні судна виступають з води не більше, як на 2,5 стопи, то
му вони [козаки] помічають судно або галеру раніше, ніж можуть 

бути помічені самі. Далі вони опускають на своєму човні щоглу і 

визначають напрям вітру, намагаючись плисти так, щоб сонце до 

вечора було у них за спиною. За годину перед заходом сонця вони 

з силою гребуть до судна чи галери, доки не опиняться на відстані 

1 льє і звідти стережуть їх, боячись втратити з поля зору. Потім 

десь біля півночі (подавши сигнал) вони щосили веслують до судна, 

[причому] половина команди готова до бою, тільки й чекає, коли 

судно настільки наблизиться, щоб стрибнути на нього. Ті, що на 

судні, дуже дивуються, побачивши, що на них напало Во чи юо 

човнів, з яких сиплються люди, одразу ж захоплюючи корабель. 

Зробивши це, козаки грабують усі знайдені гроші й товари малих 

розмірів, які не псуватимуться у воді, а також гармати й усе те, 

що, на їх думку, може знадобитися; потім пускають судно разом з 
людьми на дно. Ось яку користь мають з цього козаки. Якби вони 

вміли правити судном чи галерою, забрали б їх теж, але у них не
має цього вмінняз•. 

Після 1550-х років козаки часто ходили в такі походи, Чорне море 
можна було назвати як завгодно, але вже не «Турецьким озером». 

Кульмінація морських походів козаків - 1637 рік. Того року ве
лика група донських козаків взяла облогою фортецю Азов, в якій 

сиділа кількатисячна залога турків і татар. Османці кілька разів про

бували відбити фортецю, але кожен раз переконувалися, що козаки 

вже потужна й організована воєнна сила, а не просто грабіжники. 
Евлія Челебі став свідком великої турецької облоги Азова. Він писав, 

166 



Флот чайок 

що козацьке військо налічувало вісімдесят тисяч вояків плюс з боку 

річки стіни прикривала флотилія у 150 човнів. Османи зібрали армію 
з усього Чорномор'я. Прийшли фракійські загони намісника Румелії, 

40 тисяч татар з Буджацької орди, 40 тисяч воїнів-християн з Валахії і 
Молдавії і 20 тисяч християн з Трансильванії. Османський флот скла

дався зі 150 галер, багатьох фрегатів і човнів - загалом 400 кораблів 
і 40 тисяч морського війська. (Евлія Челебі міг трошки перебільшити, 
але армія і флот у всякому разі вражали своєю чисельністю.) 

Попри колосальне військо, османцям довелося під Азовом не
просто. Козаки трималися, копаючи оборонні рови, і навіть діставали 
підмогу в обхід річкової блокади - вони пропливали під водою, ди

хаючи через очеретину, і проносили зброю у шкіряних торбах. Через 

два місяці турецької облоги прийшла зима і османці відступили, ли
шивши фортецю козакам, але сплюндрувавши у помсту довколишні 
землі. Оманське військо награбувало стільки, повідомляв Челебі, що 

ціни впали небачено низько. Коня можна було купити за один куруш, 
дівчину - за п'ять, а хлопчика - за шість32 • 

Попри невдачі під Азовом, османський флот таки мав певні успі
хи в боротьбі з козаками. Укріплені залоги в гирлі Дніпра не давали 
великим козацьким флотиліям вийти у море, хоча дрібні загони, 
подібні до тих, що описує Боплан, спинити було майже неможливо. 

Османці споряджали в походи на Дон великі сили, які складались із 
сотень галер і дрібніших кораблів. З часом і козаки втрачали своїх 

людей, адже не всім судилося повернутися додому після сутичок з 
османськими галерами, хай і нечастих33• Турки врешті-решт повер

нули собі Азов. Козаки запропонували було фортецю в дарунок мос
ковському цареві, але той відмовився, остерігаючись, що це призведе 
до масштабної війни з султаном. Вони полишили Азов у 1642 році, 
коли від фортеці вже не було особливої користі - під час багатьох 
облог її майже зруйнували. 

Навіть частковий успіх у боротьбі з козаками коштував османцям 
дуже дорого. Потреба протидіяти козакам відтягувала від Середземно

мор'я і так невеликі військово-морські ресурси. Неминуче страждали 
й жваві торговельні стосунки між південним і північним узбереж

жям, адже капітани добре усвідомлювали ризик стикнутися на морі 
з козаками. Успіхи швидких маневрених суден супроти повільних і 
неповоротких османських кораблів доводили, що османська воєнна 
машина, яка кількома століттями раніше завоювала всю Південно
Східну Європу, не є непереможною. Навчившись користуватися зі 

свого становища на перехресті взаємоворожих держав - Польщі, 
Росії й Османської імперії, - козаки водночас демонстрували, що 
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старі османські стратеrії та імперські порядки працюють усе rірше 
і rірше. 

Поява самостійного козацького флоту ознаменувала велику пере
міну в стосунках османців із Чорним морем. До середини XVI століття 
стратеrічний контроль турків за морем і узбережжям не викликав 

сумнівів. Васальні держави інколи виявляли норов, а влада Османів 
над узбережжям, особливо на Кавказі, у rірських районах, була часом 

суто номінальною; але довгий час турки мали всі підстави вважати 
Чорне море своїм і тільки своїм. Вони володіли двома ключами від 

моря - Протоками і гирлом Дунаю. Все південне і західне узбережжя 
було провінціями імперії. Північ прикривала союзницька мусульман
ська держава і негостинні необжиті степи. Стратеrічний османський 
погляд на Чорне море мав передусім оборонний характерз4. Імперська 

політика переймалася головно тим, щоб Протоки й гирла річок були 
на замку, прибережні фортеці міцніли, а Дикий степ лишався диким. 

Попри те що османці праПJУЛИ розширювати володіння султана і 
межі ісламського світу - саме так у ретроспективі вони пояснювали 

собі дивовижні успіхи XIV-XV століть, - ідеолоrії експансії на пів
ніч не існувало. Причина проста: османці отримували вдосталь від 
самого Чорного моря. 

Одначе з приходом козаків усе почало мінятися. Море та північ
не узбережжя стали джерелом небезпеки, спокій цього величезного 
сухопутного і водного простору потребував від османців забагато 
енерrії. Чорне море колись було «внутрішнім», з ним сусідили тільки 

ті землі, які можна було вважати частиною Османської імперії. Тепер 
воно стало кордоном. А від кінця XVII століття динамічна молода 
держава - Росія - почала шукати можливості обернути нову ситу

ацію на свою користь. 
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s 
ЧЕРНОЕ МОРЕ 

(1700-1860) 



Принц волів невелике царство, де власноруч чинив би 

правосуддя й обіймав оком усю державу; але не міг зупи

нитися в межах своїх володінь і завжди додавав у числі 
своїх підданих. 

Семюел Джонсон, 

1759 

Вона бажала одночасно сформувати середній клас, вести 
іноземну торгівлю, організувати мануфактури, завести 
кредит, зміцнити паперові гроші, підняти біржі, знизити 

позичковий відсоток, будувати міста, створювати акаде

мії, заселити пустелі, покрити Чорне море ескадрами, 

знищити татар, вдертися до Персії, продовжити турецьку 
кампанію, зв'язати по руках Польщу і розширити свій 

вплив на всю Європу. 

Луї-Філіп, граф де Cenop, 
французький посол у Росії за Катерини ІІ, 

1787 

Кораблі кидали якір у бухтах, які глибоко врізалися у 
зелені пагорби ... Заглибини бухт і виступи мисів витво
рювали низку портів і гаваней. Місця чудові, як Гудзон

ські гори. У воді бавляться дельфіни, під хмари злітають 

зграї голубів... Не дивно, що царі завжди хотіли собі 

султанову столицю. 

На шмуцтитулі: 

Герман Мелвіл, 
пливучи пароплавом по Босфору, 

1856 

Вид на Костянтинівську батарею з Нахімовського укрімення у Севастополі. Фото 

1855р. 
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в «Енциклопедії» Дідро, яка підсумувала досвід і знання людей 
епохи Просвітництва, є коротка стаття про Чорне море. Згідно з 

енциклопедією, «Pont-Euxin» лежить «між малою Татарією і Черкесі
єю на півночі, Грузією на сході, Анатолією на півдні та європейською 
Туреччиною на заході». Автор статті про всяк випадок уточнює, що 

це не «міст» (у французькій мові він теж називається pont), як може 
подумати пустоголовий придворний, а «азійське море»'. 

Надворі стояв 1750 рік. За наступні сто років географія Дідро геть 
застаріла. У другій половині XVIII століття Російська імперія розсу
нула свої кордони по самі теплі порти Криму, витуривши османців і 
залишивши кримських ханів без престолу . На заході й на сході ця 
імперія також поширила свій вплив на володарів та князів Балкан та 
Кавказу, що представило Росію спочатку в образі захисника право
славного світу, а пізніше - визволителя пригноблених народів від 
турецького ярма. На середину ХІХ століття про Чорне море вже зо

всім не можна було сказати, що воно «азійське». Його поділили між 
собою росіяни і турки - перші стрімко йшли вгору, другі занепадали. 

А водоймище, на якому зійшлися їхні імперські амбіції почало нага
дувати радше «міст», як міг би подумати французький придворний, 
аніж власне «море», як в енциклопедії Дідро. 

Чорне море «розвернулося» в бік Європи мірою того, які зміню
валися стратегічні стосунки моря і степу. Від часів падіння Констан
тинополя завдання османської безпеки зводилися до двох пунктів -
підтримувати спокій на морі й нікого не допускати у Дикий північ
ний степ. Поки Чорне море було закрите для іноземних кораблів, а 

з васальними приморськими державами підтримувалися стабільні 
стосунки, Османи фактично мали монополію на морські багатства, а 

євразійський степ, де панували кочовики і татарські загони, слугував 

природним запобіжником для амбіцій північних держав. Безпека 

росіян полягала у прямо протилежному. Як показали морські походи 
козаків, османці були вразливі для точкових нападів з північного 

берега, але, щоб дістатися до моря, Росія спершу мала перейти не

гостинні рівнини на півдні. Степ, населений різного роду козаками, 
селянами, кочовиками-ногайцями, а більшістю і зовсім незаселений, 

давно перетворився на дошкульну проблему. Саме з «Дикого поля», 

як називали цей регіон польські та руські автори, приходили з набіга

ми татари, забираючи в полон людей і сіючи пустку. Степ притягував 
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усяких злочинців і розбійників і слугував прихистком незадоволеним 

селянам, які тікали туди від панів. 

Російська держава від часів Івана Грізного (1533-1584) до епохи 
Петра І (1689-1725) постійно намагалася перетворити степовий регі
он на щось стале і контрольоване, звести кордон, себто нездоланний 

рубіж. Цей намір призвів до прямого протистояння росіян з татар
ськими ханами, а отже, і з Османською імперією. Те, що починалось 

як оборонні заходи держави, у XVIII столітті перетворилося на ідео
логію експансії. За правління Петра І і Катерини 11 (1762-1796) Росія 
засвоїла імперську ідею, одягнену в цивілізаторський раціоналізм 
Просвітництва, і жадала завоювань - бажання давно притаманне 
старим західноєвропейським імперіям. Розширення Російської дер
жави у напрямку степу стало водночас розбіжкою для завоювання 
моря. Відтак сформувався і грандіозний російський геополітичний 
проект підкорення чорноморських Проток і відродження Візантії, 

на престол якої зійшов би російський цар. Цей проект став апоге
єм самоусвідомлення Росії як «третього Риму». Нова імперія мала 

принести темному півдню цивілізацію, сягнути Середземного моря 
й вступити в права володіння спадщиною Константина Великого. 

У різних варіаціях ця стратегічна мета впливатиме на російську зо
внішню політику аж до самої смерті і Російської, і Османської імперії 
у вирі Першої світової війни. 

Зіткнення інтересів двох імперій і визначило контекст чорно
морської історії у XVIII-ХІХ століттях. Ключові моменти в цій іс
торії - низка мирних угод, якими завершувалися тривалі війни, 
спершу між османцями і європейськими державами, згодом між 

османцями і Росією. Період занепаду Османської імперії відкрили 
Карловіцький (1699) і Стамбульський (1700) мирні договори, згідно 
з якими османські території у Центральній Європі відходили Ав
стрії, османська частина Поділля - Польщі, а частина північного та 
північно-східного узбережжя Чорного моря - Росії. За Белградським 

договором 1739 року, Росія остаточно закріпила за собою контроль 
за важливою Азовською фортецею та дістала певні торговельні права 
у Чорному морі. За Кючук-Кайнарджийським мирним договором 

1774 року, російські торгові кораблі набули права безперешкодно 
ходити по всьому морю, ця умова за кілька десятиліть пошириться 
й на інших іноземних купців. Дедалі більший вплив Росії було за

кріплено у 1829 і 1839 роках. Згідно з Адріанопольським (1829) і 
Хункяр-Іскелесійським (1833) договорами, турки визнавали повне й 
безперешкодне право росіян плавати у Чорному морі й гарантували 
вільний прохід російських кораблів Протоками; султан також по-
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С'І)'Пався певними територіями на північному узбережжі, Валахія і 

Молдавія переходили під російський протекторат і було встановлено 

чіткий кордон на Південному Кавказі. 
Крім того, за Хункяр-Іскелесійським договором, султан зобов'язу

вався на вимогу Росії закривати Дарданелли перед іноземними ко

раблями. Для західних держав це був тривожний сигнал про близь

косхідні задуми російського царя. Однак російські амбіції вгамувала 
Кримська війна, в якій на допомогу майже переможеному султанові 

прийшли Британія і Франція та змусили Росію погодитися на до
говір, згідно з яким Чорне море ставало нейтральною міжнародною 
територією, закритою для військових кораблів усіх держав. Щоправда 
Росія пізніше таки зреклася умов цього договору і під час останньої 

великої російсько-турецької війни 1877-1878 років пройшла через 
Балкани і загрожувала піти на самий Константинополь, так що лише 
силова дипломатія Британії і Франції врятувала місто. Османська 
імперія, що колись панувала у регіоні і завдяки своїй силі становила 

загрозу, тепер через свою слабкість і неспроможність протистояти ро
сіянам перетворилася на проблему. Яким чином контролювати оцю 
стратегічну переміну стало основною заморокою для європейських 
дипломатів та стратегів на Близькому Сході на решту ХІХ і початок 

ХХ століття. 

Мореісrеп 

Значення степу в російській державній політиці у ті два століття, 

що минули від Івана Грізного до Петра І, переоцінити важко. Сто
сунки зі степом відіграли провідну роль у перетворенні князівства 
на імперію - середньовічної Московії на модерну Росію. У степу 
зійшлися два різних бачення влади і суспільства. Московська дер
жава осередком влади мала місто, її військово-управлінська система 

виросла з практики збирання податків, на яку князів уповноважу
вали татаро-монгольські хани; Московія-Росія усвідомлювала себе 

християнською державою і плекала претензії на спадщину Візантії. 
Натомість на півдні ми спостерігаємо мінливий калейдоскоп різних 

орд і ханатів, соціальна система яких спиралася на характерну для 
традиційних суспільств кревну спорідненість; тамтешній люд вів пе

реважно кочове життя, а саме суспільство вважалося ісламським2• 
Однак справжнє джерело конфлікту двох систем полягало не 

в цих рисах, а у складних стосунках між насильством і власністю. 
З погляду московитів організоване насильство було прерогативою 
держави, і використання війська, що складалося із знаті, супроти 
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держав-суперників, таких як Польща і Литва, означало захищати 
володіння великого князя і майно його підцаних. Добробут степових 
кочовиків та їхніх господарів кримських ханів, навпаки, залежав від 
війни і спирався на силу зброї: вони нападали на прилеглі з півночі 

осілі землі, змушували платити данину і навіть змушували потен
ційних торговельних партнерів надавати пільгові умови для торгівлі. 
У XVII столітті кримський хан міг виставити Во-тисячну кінноту, і 

навіть у дрібних набігах бувало брали участь по З тисячі вершників, 
озброєних луками і шаблями3• Проте призначення татарської армії 

полягало не в захисті держави - зрештою, про державу в сучасному 
сенсі цього слова говорити не доводиться, - а в тому, щоб забезпе

чувати засобами прожитку вояків і їхніх командувачів, а у випадку 
работоргівлі - постачати товар, який користувався попитом в Осман
ській імперії, найсильнішій причорноморській державі. 

Проблема безпеки мала для Московії далекосяжні економічні й 

соціальні наслідки. Торгівля занепадала. Данина ханові спустошувала 
державну скарбницю. Країна втрачала чимало робочих рук. Лише в 

першій половині XVII століття в ясир потрапило до 200 тисяч східних 
слов'ян, а викуп бранців - на це в Московії збирали спеціальний 
податок - лягав на скарбницю додатковим тягарем4 • За підрахунка

ми історика Майкла Ходарковскі, у першій половині XVII століття 
цар заплатив кримському ханові як данину, викупні та різного роду 
мита шість мільйонів рублів - на ці гроші можна було збудувати й 
заселити до 1200 поселень5• З одного боку, за піднесенням Москов

ського князівства стояли його упривілейовані стосунки із золотоор
динськими ханами, з другого - своєю запізнілою урбанізацією та 

економічною відсталістю ранньомодерна Росія не меншою мірою 
завдячувала наступникам Золотої Орди в Криму і південних степах 

(хай навіть багато бранців і пристосувалися до життя в татарських 
чи турецьких землях). 

У XVI - XVII століттях царі намагалися дати хоч якусь раду своїм 
безборонним окраїнам. Було запроваджено систему викупу бранців 
з ясиру. На північній межі степу проводилися оборонні заходи -
садили дерева, рили окопи і насипали вали. Московська дипломатія 
намагалася через кримських ханів завадити самовільним і безконтр

ольним татарським нападам. За правління Івана Грізного московська 
політика стала більш наступальною. Він узяв собі титул «цар всія 

Русі» - не просто «великий князь Московський» - і почав боротьбу 
зі спадкоємцями Золотої Орди. Казанський ханат було завойовано 
1552 року, Астраханський ханат на Каспійському морі - у 1556, а 
Сибірський ханат - у 1581 році. Данина лишилася в минулому. На 
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завойовані землі посилалися московські колоністи, а між Москов
ською державою і козаками сформувалися своєрідні стосунки - цар 
визнавав самоврядування козаків, а ті захищали кордони держави. 

Якщо на цьому етапі й існувала якась ідеологія завоювань, то аж 
ніяк не імперська. Російська держава не мала якоїсь цивілізаторської 
місії, не існувало й чіткого уявлення, що наступ на рештки Золотої 
Орди переступає через якийсь кордон між цивілізацією і варвар
ством, ба навіть між християнством та ісламом. Радше навпаки: в 
результаті рішучого наступу на південь і схід, що почався як спроба 

убезпечити свою державу від нападів сусідів-кочовиків, у московської 
еліти з'явилося уявлення, що вона - а не хани - є справжнім спад
коємцем татаро-монголів. 

На середину XVII століття степ ще не було освоєно, але він на
гадував уже не сповнене небезпеки пограниччя, а щось на зразок 
справжнього кордону. Нові оборонні лінії відсувалися все далі й далі 

на південь і захищали від великих нападів; а різного роду козацькі 
громади тепер уже з благословення російської держави самі завдава
ли татарам болісних ударів. Союз з Військом Запорозьким у середині 
XVII століття приніс Московії ще й території на заході; внаслідок під
тримки козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького 
і подальшої перемоги у війні з поляками під руку московського царя 
відійшов український степ і місто Київ. Після здобуття лівобереж

ної України, царина московського впливу охопила більшість земель 
колишньої Золотої Орди - степи від берегів Каспійського моря до 

самого Дніпра. Московська держава досі не мала виходу до Чорного 
моря, але вже контролювала два головних шляхи, що давали до нього 

доступ з півночі, - річки Дон і Дніпро. Так склалися передумови для 
найбільшої переміни на Чорному морі від часів падіння Константи
нополя: появи регулярного державного військового флоту, який міг 
кинути виклик гегемонії турків-османців. 

Азовська флотилія 

Коли в 1689 році на трон зійшов Петро І, його держава мала 
лише один вихід до моря - Архангельськ на Білому морі, більшу 

частину року скутому льодом. Балтика була у розпорядженні шведів, 

Чорне море належало османцям. Однак за якихось півтора століття 
Росія здобула вихід до Балтійського моря і розбудувала флот, який 

через Гібралтар зміг пройти у Середземномор'я і вести бойові дії аж 
у Єгипті. На всьому північному березі Чорного моря вона побудувала 
порти та військово-морські бази від Одеси на заході і Севастополя у 
12-11-465 
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5. Черное море (1700-1860) 

Облога фортеці Азов Петром І 1696 року. Гравюра невідомого художника 

Криму до Новоросійська на сході. Словом, Росія стала європейською 
морською державою, причому здатною відібрати в Стамбула владу 
над Чорним морем. 

Петро був твердо переконаний, що велич Російської держави за

лежала від забезпечення виходу до Чорного моря, що було великим 
кроком до ослаблення здатності Османів і кримських ханів загрожу

вати новим російським володінням на півдні. Проте, російська мор
ська присутність на Чорному морі починалася у дуже несприятливих 
умовах. Перші спроби Петра здобути плаuдарм на чорноморському 
узбережжі закінчилися нищівними поразками. Похід на Азов у 1695 
році закінчився розгромом російсько-козацького війська. Турки та 

їхні союзники мали стратегічну перевагу - флот, з допомогою якого 

вони могли підтримувати армію та постачати морем боєприпаси і 
харчі. Петро І виніс з усього цього науку, що успіхи Росії на півдні 

залежать від здатності протистояти Османам на морі. 
Азов мав важливе оборонне значення. Фортеця закривала гирло 

Дону і не давала росіянам вийти в Азовське, а о1Же, і в Чорне море. 
Для того щоб російські кораблі колись могли вийти з гирла річки, 
слід було спершу оволодіти Азовською фортецею. Невдовзі після 

першої поразки під Азовом, Петро розпочав програму будівництва 
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флоту з галер та вітрильників для залучення у наС1)'Пному поході. З 

Голландії було доставлено галеру, і за цим зразком на корабельнях 

поблизу Москви було побудовано інші кораблі, які потім частинами 
перевозилися сушею у Воронеж на верхній Дон. На початок літа 1696 
року Петро І вже мав флотилію у два десятки великих військових 

кораблів і менших допоміжних суден. На початку травня російський 
флот у супроводі козацьких чайок поплив з Воронежа вниз по Дону 
на нову битву з турецьким гарнізоном Азова. Швейцарець Франсуа 
Лефорт був призначений адміралом флоту, тоді як Петро І взяв собі 

нижчу посаду командира загону галер6 • 
Ще до того як прибули основні російські загони, козацькі чов

ни почали нападати на османські кораблі, які намагалися завезти у 

фортецю припаси, ще до того, як прибули основні російські загони. 
Наприкінці червня уся російська армада уже стояла під Азовом. По

бачивши силу росіян і потерпаючи від постійних нападів козаків, 
турецькі кораблі, що стояли у гирлі річки, полишили спроби про
рватися до міста. Сухопутна армія почала облогу, і за місяць турець
ка фортеця здалася. Одного разу Азов уже було взято - це вдалося 

самим лише козакам у 1637 році, - але контраст із попереднім разом 
уражав. Коли козаки захопили фортецю і запропонували її царю 
Романову, той відмовився від подарунку, боячись, що це накличе 

війну з Османською імперією, яка не обіцяла Московії нічого, крім 

поразки. А вже онук Михайла Федоровича захопив Азов власноруч, 
не останньою чергою завдяки новому флоту. 

Азовський успіх заохотив росіян докласти нових зусиль до будів

ництва кораблів, і після укладання в 1698 році з турками перемир'я, 
росіяни дістали змогу випробувати свої кораблі у відкритому морі, 
себто на Азовському. Корабельні у Воронежі й інших місцях, роз

ташованих ближче до устя Дону, будували військові судна з неймо
вірною швидкістю. Більшість старих галер, що брали участь у поході 
Петра І проти турків, було замінено на вітрильні судна, які мали на 

борту до шести десятків гармат. У 1699 році новий російський флот 
складався з десяти кораблів і двох галер, на 1702 рік було введено 
в дію ще п'ятнадцять кораблів. Загалом у 1695-1711 роках на Дону і 
його притоках було спущено на воду 58 військових кораблів7• Під ке

рівництвом британського інженера було розпочато амбітний проект 
будівництва каналу між Волгою і Доном, який мав поєднати Чорне й 
Каспійське море; колись цей проект намагалась здійснити Османська 
імперія8• Петро І енергійно застосовував на практиці знання та вмін
ня, отримані під час знаменитого посольства на західноєвропейські 
корабельні у 1698-1699 роках. 
12· 
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Російський флот під Азовом. Гравюра XVIII ст. з твору Г. Байєра 

У перші два десятиліпя XVIII століпя діяльність Петра І часто 
йшла у різних напрямках. Довга війна зі Швецією точилася небезпеч

но близько від нової російської столиці - Санкт-Петербурга. Чималі 
ресурси було кинуто на зміцнення російських позицій на Балтій

ському морі, яке стало тоді головною базою російського флоту. Тож 
проект побудови південного флоту невдовзі відійшов на задній план. 
Кораблі гнили на якорі, і через фінансові труднощі довелося відмо

витися від плану будівництва волго-донського каналу. Російським 
кораблям так і не поталанило вийти з мілкого Азовського моря, вихід 
у Чорне стерегли турецькі фортеці у Керченській протоці. 

Взяпя Азова було визначною перемогою, але спроби Петра І 
повторити цей успіх в іншому місці обернулися жахливою поразкою. 

У 1710 році Петро уклав союз з молдавським господарем, васалом 
Османської імперії Димитрієм Кантемиром, щоби почати нову війну 
з султаном. Перемога означала б, по суті, незалежність Молдавського 

князівства в союзі з Росією і безперешкодний вихід до Дунаю. Але ві
йна виявилася короткотривалою авантюрою. Османська армія швид
ко розгромила об'єднані російсько-молдавські сили, а підписаний у 

1711 році Прутський мир мав для обох союзників прикрі наслідки. 

180 



Азовська флотилія 

Молдавські господарі перестали порядкувати власними землями -
тепер Стамбул прямо призначав туди своїх чиновників. (Подібну 
систему, відому під назвою фанаріотська, у 1716 році запровадили 
й у Валахії.) Ціна поразки для Росії - втрата всіх володінь на морі 
та ліквідація азовського флоту. Деякі кораблі росіяни були змушені 
передати туркам, решту - знищити. Азовську фортецю повернули 

султанові. По суті, російську військово-морську присутність на півдні 
було відкинуто на п'ятнадцять років назад. 

Однак перші зусилля Петра на Дону і в Азовському морі не були 
зовсім марними. Азовська кампанія засвідчила, що османців можна 
перемогти, якщо, вдало сполучивши дії на морі і на суші, завдати 

удар по головних турецьких фортецях на північному узбережжі. На
справді причиною поразки 1710-1711 років стало зокрема те, що Пе
тро і Кантемир зустрілися з турками у відкритому полі, а не завдали 
координованого удару з суші і моря по стратегічному пункту, як це 

трапилося з Азовом. Вразливість османців на морі продемонстрували 
ще козацькі походи XVII століття, але після будівництва азовського 
флоту стало зрозуміло: те, що вдавалося козакам завдяки стихій
ним набігам, російська держава може досягти лише через продуману 

стратегію. У спіх флоту також переконав останніх скептиків серед 
російської знаті та бюрократії, що європейські морські технології, ба 
навіть європейські капітани і моряки персонально мають першорядне 

значення для модернізації російської армії. 
За правління наступників Петра чорноморські фортеці й тери

торії часто переходили з рук у руки. У 1736 році Росія почала нову 
війну з Османською імперією і кримськими татарами та знову здо
була Азов, а також фортецю Очаків у гирлі Дніпра. Але за умовами 

мирного договору, яким закінчилася ця війна, вона мусила повернути 
завойовані території і, хоча зберегла за собою Азов, зобов'язалася 
зруйнувати оборонні мури й не тримати військовий флот. 

Воєнні успіхи Петра І на півдні було закріплено і розвинено лише 
за правління Катерини 11. На відміну від попередників за політикою 
і воєнними діями Катерини 11 стояла чітка ідеологія імперських заво
ювань. З небезпеками, що їх несло Дике поле, було покінчено напри

кінці XVII - на початку XVIII століття. Лівобережна Україна ввійшла 
до складу російської держави - яка тепер, як і годиться, називалася 
імперією, - а наступники Петра спромоглися здобути частину степу, 
майже до Дністра. Татарські набіги траплялися дедалі рідше, а козаки 
стали дієвими, хоч і не надійними союзниками на прикордонні. Од

нак Катерина 11 та її радники, зокрема винахідливий і колоритний 
князь Григорій Потьомкін, вершиною модернізації Росії мислили не 
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Гайнрих Бухгольтц «Алегорія перемоги російського флоту над турками в 
турецькій війні 1768-1774» (1777). Петро І дивиться на Катерину ІІ, яка 
реалізувала його стратегічний план - здобула безперешкодний вихід до 
Чорного і Середземного морів. Перемога 1774 року відкрила Чорне море для 
комерційних кораблів під російським прапором і сприяла швидкому розвит
ку економіки російського півдня 

освоєний степ, а ліквідацію османської загрози раз і назавжди через 
відновлення християнської влади над Константинополем. 

Перший крок на шляху до цієї мети полягав у здобугrі контролю 

над Чорним морем, і в 1768 році Катерина розпочала першу з двох, 
які випали на її правління, війну з турками. Одна російська армія ру
шила на південний-захід і окупувала Валахію та Молдавію; інша - на 

південь у Крим, де без особливих зусиль розбила армію кримського 
хана. Найвидовищніший маневр цієї війни - Катерина відрядила 
свій балтійський флот, яким Росія пишалася від часів Петра, довкола 
Європи в Середземне море, і влітку 1770 року в результаті несподі
ваної атаки росіян в Егейському морі більшість кораблів османського 
військового флоrу було потоплено. 

Війна завершилася в липні 1774 року підписанням Кючук-Кай
нарджийського мирного договору. Росія здобула кілька важливих 

чорноморських фортець, у тому числі Азов і Таганрог на Азовському 
морі (що забезпечило їй повну владу над ним), Керч і Єнікале на 

Керченській протоці (що відкривало шлях з Азовського у Чорне море) 
і фортецю Кінбурн у гирлі Дніпра (яка контролювала вихід у Чорне 
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море). У мирний час російські кораблі могли спокійно виходити в 

море по Дону та Дніпру, двом найважливішим річкам на північному 
узбережжі. Російські торгові кораблі дістали право «вільно й без

перешкодно» ходити Чорним морем і виходити в Середземне. Росія 
здобула надійний плацдарм на північному узбережжі. Вплив султана 

обмежувався кількома фортецями та статусом халіфа - релігійного 
лідера татар-мусульман. 

Клеопатра їде на південь 

Після переможної війни з турками й дуже вигідного для Росії 
Кючук-Кайнарджийського мирного договору, Катерина 11 швидко 
утверджувала російські інтереси на завойованих територіях. Запороз

ькі козаки, яких перше вважали союзниками російських царів, стали 
пересічними підданцями імперії, а саму Запорозьку Січ у 1775 році 
зруйнували - усе Подніпров'я опинилося під контролем російської 

держави. За умовами мирного договору, Крим дістав незалежність від 
турків, але цей формальний статус лише маскував реальний вплив 
Росії. У 1783 році Катерина анексувала півострів, просто оголосивши, 
що хан і кримські татари відтепер є підданцями російських імпера

торів. Підставою для включення Криму до складу імперії оголосили 
неспроможність татар урядувати - хоча хан, по суті, ніколи не кло

потався про незалежність, яку йому надали десятиліттям раніше. У 

результаті росіяни розширили свої чорноморські території та по
слабили османську владу на північному узбережжі. А вже за лічені 
роки можна добре побачити, наскільки сильно колишнє пограниччя 
перетворилося на частину зростаючої імперії. 

Катерина 11 хотіла оглянути межі своїх нових володінь і в першій 
половині 1787 року виїхала з Санкт-Петербурга до Криму на чолі 
пишної процесії, яка цілком заслуговує на місце в анналах епохи 

освіченого деспотизму як найграндіозніша демонстрація монаршої 
величі. У цій поїздці імператрицю супроводжував французький посол 

Луї-Філіп, граф де Сеrюр, який лишив знаменитий опис цієї подо
рожі у своїх спогадах9. 

Сеrюр водив знайомство мало не з усіма тогочасними знаме
нитостями. Під час війни за незалежність Сполучених Штатів він 

служив офіцером у складі Континентальної армії і запізнався з Джор
джем Вашингтоном і Тадеушем Костюшком, а Жильбер Лафаєт вза
галі був його племінником. Сеrюр листувався з Фридрихом Великим 

і Йосифом 11; обертався при дворах Людовика XV і Людовика XVI. 
Але час, проведений у товаристві «північної Клеопатри», як називав 
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він Катерину 11, був чимось особливим, чого він досі не бачив. «По
дорожі двору анітрохи не нагадують звичайні мандрівки, коли їдеш 
сам і бачиш справжніх людей, країну і звичаї, - писав Cenop. - Су
проводжуючи монарха, зустрічаєш скрізь штучність, підробки, при

крашування; за таких обставин у словах і діях людей щирості не 
більше, ніж у заявах політиків» 10 • 

Придворний почет вирушив із Санкт-Петербурга в січні 1787 
року. Процесія складалася з 14 карет і майже 200 саней - сама ім
ператриця, її численні гості й речі в дорогу. По кількасот коней на 

переміну чекали на кожній зупинці. Стояв холод, тому всі поверх 
шуб куталися у ведмежі ковдри і шкіри, а на голови понапинали 
теплі соболині шапки. Катерина зазвичай вставала о шостій ранку, 
обговорювала з міністрами поточні справи, потім снідала, о дев'ятій 

вирушала в дорогу, о другій обідала, о сьомій зупинялася на ночівлю. 
Дорогою її вітали натовпи людей. 

Cenop завважив, що вся ця картина мала не лише символізувати 
перемогу над варварами-турками, а й переконати нових підданців 
імператриці та іноземних гостей, що Росія - принаймні імператри

ця - відтепер належить до народів цивілізованих. «Вона знала, що 
багато хто, особливо французи, вважали Росію країною азійською, 
бідною, загрузлою в невігластві й темряві варварства; що вони вперто 
не відрізняли оновлену, європеїзовану Росію від азійської і темної 
Московії». Пишнота процесії мала показати всім, що «маленьке гос

подарство», як Катерина 11 називала свою імперію, прямує шляхом 
розвитку, а Чорне море лежить тепер посеред її освіченого краю11 • 

Дорога Катерини лежала по Дніпру до Києва й далі до Криму. 
У місцях зупинок за розпорядженням фаворита імператриці князя 

Потьомкіна на швидку руку було зведено достойні імператриці бу
динки, де вона приймала високих гостей, зокрема польського короля 
Станіслава Понятовського і австрійського імператора Йосифа 11. Де
рева пересаджували у приємнішому для ока порядку. Вздовж дороги 

виростали «потьомкінські села», куди зганяли селян радіти проїзду 
імператриці. Вниз по Дніпру імператорську компанію перевозила 
ціла річкова флотилія, яка налічувала 3000 матросів і солдатів, по
переду йшли сім великих і розкішно прикрашених галер, на кожній 

з яких грали свої музики12 • 

Усі хотіли побачити, як імператриця приймає в Києві «духовен

ство, урядовців, представників дворянства, купців та іноземців ... Їм 
відкривався пишний двір, переможна імператриця, багата і войов
нича аристократія, князі й вельможі, горді й розкішні, купці в до

вгих жупанах з довжелезними бородами, офіцери в різних мундирах, 
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знамениті донські козаки в багатих азшських строях < ... > татари, 
колись господарі Росії, а тепер підданці < ... >, князь грузинський, 
що поклав біля трону Катерини данину від Фасиса і Колхіди < ... >. 
Цілий Схід зібрався тут, щоб побачити нову Семіраміду, яка збирала 
данину здивування з усіх монархів Заходу. За словами де Cenopa, це 
нагадувало казкову виставу, де зустрічалися та перемішувалися один 

з одним давні часи та сучасність, де цивілізованість йшла рука в руку 
з дикунством, а контраст проступав ще гостріше явною відмінністю та 

різнобарвністю манер, постатей та вбрання осіб, з яких угворювався 
цей загал» '3• Крім парадів, військових маневрів і придворних розваг, 
Потьомкін підготував справді приголомшливе видовище. На одній 

канівській горі викопали рів і заповнили його займистою речовиною. 

Вночі на вершині пагорба запустили феєрверк, і вогонь, імітуючи 
виверження вулкану, під оплески захопленої публіки пішов канавою 
униз схилом гори'4. 

Огляд південних земель закінчився Кримом. Катерина відвідала 

колишній ханський палац в Багчесараї та розпорядилася про ремонт
ні роботи. (Саме завдяки тому, що Катерина вирішила відновити па
лац, а не зруйнувати, як це часто траплялося на завойованих землях, 
ця пам'ятка понині залишається принадою для туристів.) Частина 

почrу заблукала в лабіринті вузьких вулиць довкола палацу - місцеві 
жителі й крамарі теж споглядали на це з подивом. Далі імператриця 
відвідала нову військово-морську базу в Севастополі, де на її честь 
невеличкий російський флот дав салют - просто на очах турків, 
чиї кораблі стояли на якорі неподалік берега. Десь у середині літа 

Катерина втомилася від дорожнього життя, наказала повертатися до 
Петербурга й у липні тріумфально прибула до столиці. 

Сеrюр урешті-решт повернувся до Франції - прямо в пекло 

Французької революції. Варварство на паризьких вулицях, згадував 
він, разюче відрізнялося від величної поїздки Катерини 11 на південь. 
Росія перебувала на середині шляху від дикунства до цивілізації саме 

тоді, коли законодавиця науки і культури - Франція - вирушила у 
прямо протилежному напрямку. 

Вийшовши з чарівного кола, я більше не бачив нічого дивного, як 

то було під час нашої тріумфальної і романтичної подорожі: флотів 

нізвідкіль; козаків і татар з віддалених куточків Азії; освітлених до

ріг; вогняних гір; зачарованих палаців; садів, що виростали за одну 

ніч; диких печер; храмів Діани; розкішних гаремів; кочових пле

мен; пустельних верблюдів; господарів Валахії; позбавлених трону 

князів Кавказу і Грузії, які засвідчують свою покору та звертають 

свої МОЛИТВИ до цариці Півночі'5 • 
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Бурхливе та романтичне житrя на берегах Чорного моря відсту

пало під наступом важкої ходи історії. 
Сепор мав рацію, пишучи про прийдешні переміни у Північному 

Причорномор'ї, але одне з найбільш значущих соціальних зрушень 
у щойно завойованому степу відбулося більш ніж за десятилітrя до 

подорожі Катерини 11. Кочування по степу - триб житrя, який мало 
змінився з часів давніх скіфів, відступав перед осілим рільництвом і 

державною політикою колонізації. Уособленням цих змін було масо
ве переселення людей, не менш грандіозне, але набагато драматич

ніше за подорож імператриці у 1787 році. 

Втеча калмиків 

Якось супутники Катерини граф Сеr'юр і австрійський імператор 
Йосиф 11 вирішили прогулятися нічним степом при світлі місяця. 
Дивлячись на лінивий рух верблюдів і татарських пастухів на тлі 
степового пейзажу, граф завважив: «Мені здається, що це сторінка 

з "Тисячі і однієї ночі"... і я прогулююсь з халіфом Га руном аль
Рашидом ». 

За якусь мить їх збудила дивна картина. Імператор протер очі і 
напружено вдивлявся у темряву: «Не знаю навіть, це наяву чи ваші 
слова про "Тисячу і одну ніч" на мене подіяли. Погляньте туди». 
Сепор обернувся і побачив, як сам собою степом рухається величез

ний намет. Вони побігли в той бік і побачили, як людей тридцятеро 
зсередини піднімають намет і пересувають його на нове місце, так 

що здається, ніби він сам ковзає степом. Цей випадок дуже їх роз
веселив. 

Це були, за словами Сепора, «дикі калмики, справжня подоба 
гунів, які своєю потворністю колись давно жахали Європу не менше, 
ніж грізний меч їхнього жорстокого владики АтіллИ>>'6 • Сепор цього 

не знав, але калмики - один з останніх народів, що колись панували 
у степах від північного сходу Чорного моря до самого Каспію. За два 
десятилітrя до того, як Сеr'юр натрапив на них, їхня більшість вже 
полишила цей регіон, завершивши останню хвилю мандрів кочовиків 

Євразійським степом. 
Калмики - один з кочових монгольських народів, вони сповід

ували тибетський буддизм і прийшли із Західного Китаю в середині 
XVII столітrя17. На їхні традиційні пасовища почали зазіхати сусідні 
мусульманські народи, і подібно до багатьох кочовиків, від античних 
скіфів до середньовічних монголів, калмики, яких налічувалося по-
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над чверть мільйона, рушили на захід, у межиріччя Волги та Дону у 

пошуках нових пасовиськ. 

У XVII столітті мало що могло завадити їхньому рухові. У чор
номорських степах, особливо на сході, не існувало якоїсь потужної 
центральної влади. Російський вплив обмежувався союзами з місце

вими тюркськими вождями й козаками. Прихід калмиків мав важ
ливі наслідки. Посунувши місцевих кочовиків, які були союзниками 
московитів, калмики відкрили південні кордони руських земель для 
набігів з боку племен, що знаходилися західніше, до самого Криму. 

Узимку 1636-1637 років, остерігаючись нападу калмиків, ще одна 
група тюрків-кочовиків перейшла Дон і знайшла прихисток у Кри
му - це були ногайці. Не виключено, що саме рух ногайців на захід 

уможливив успіх козаків під Азовом у 1637 році. 
Як і в минулому, царі спромоглися налагодити мирні стосун

ки з новими південними сусідами. Після приєднання у 1654 році 
України Росія потребувала надійного союзника супроти кримських 
татар, поляків і турків. Було підготовлено письмову угоду, за якою 
калмики зобов'язувалися надавати російському царю підтримку в 
обмін на суми грошей калмицькій знаті і захист від інших степових 
нападників. Договір мав на меті перетворити калмиків на лояльних 

підданців шляхом виокремлення та надання привілеїв лише одному 
з багатьох калмицьких племінних вождів, завдяки чому в калмиків 

по суті утворилася центральна влада, якої не існувало у традиційно 

аморфному кочовому суспільстві. Але, не все вийшло так гладко. 
Калмики часто грали за обидві сторони: торгували кіньми з крим

ськими татарами й водночас виказували лояльність росіянам. Коли 
Москва висловлювала незадоволення, калмики відповідали, що їхній 
союз - це стосунки двох рівних і незалежних держав, а не залежність 
васала від господаря. 

У наступне століття ці стосунки кардинально змінилися. Росій

ська імперія набирала сили, і степ уже не становив такої небезпеки, 
як для Московії, так що потреба в мобільних оборонцях кордону 

стояла не так гостро. Взяття Азова Петром І та розвиток російської 
військової технології, зокрема використання важкої артилерії, змен

шили загрози з боку османців і дрібніших ворогів з півдня. Утихо
мирення на прикордонні приваблювало туди поселенців, яких уряд 

заохочував селитися у регіоні між Волгою і Доном. Кількість право
славного слов'янського населення на берегах цих двох річок зростала 
мірою того, як туди посунули торговці та ділки, прагнучи скористати
ся новими вигодами. Російських робітників та їхні сім~і приваблювала 
робота на різних державних підприємствах: виноградниках, шовко-
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вих фабриках, соляних шахтах'8• Селяни обробляли степові rрунти, 

перетворюючи колишні пасовища калмиків на орні поля. 
Подібно до американського Заходу стосунки поселенців і кочо

виків були напруженими. Калмицькі грабіжницькі зграї, що звикли 

красти в своїх суперників, тепер кинулися на нових російських по
селенців, які своєю чергою вбачали в їхніх діях банальну крадіжку. 
Деякі калмики, вирісши на подачках від російської держави, поли

шали кочове життя і селилися у жвавих прикордонних містечках, 
заробляли на життя риболовлею і займали в новому суспільстві най

нижчі сходинки. Але все одно «безладні й кочові звички», за словами 
одного з мандрівників, заважали їм прилаштуватися до осілого життя 

у селах'9• Можна було побачити, як вершники «стрімголов гасають на 
своїх конях вулицями містечок або тиняються у громадських місцях ... 
Як і всі кочові племена, вони так звикли до просторого й мандрівного 
життя, що лише крайні злидні можуть змусити їх обробляти землю 

і триматися якогось одного місця >>'0 • 

Росіяни і калмики мали попервах взаємовигідні стосунки. Ро

сійська держава забезпечувала калмицьким вождям певний захист і 

робила навіть грошові подарунки; калмики, своєю чергою, становили 
на південному кордоні мобільну військову силу і постачали коней для 
російської кавалерії. Але наприкінці XVIII століття все змінилося. 
Пасовища швидко відступали перед плугом. Вороже налаштовані 
поселенці глузували з кочових традицій. Російські урядовці заохо
чували усобиці, в яких гинуло калмицьке населення і які підривали 
суспільні інститути кочовиків. Підтримувані державою православні 

проповідники і німецькі колоністи-протестанти активно навертали 
калмиків у християнство і, за словами одного місіонера, мало не 
«перетворювали їх на росіян і німців»21 • Через втрату пасовищ ріділи 

калмицькі табуни й отари, відповідно зубожіли ті, хто й далі тримався 

кочового життя. 

Серед калмиків, незадоволених проявами цивілізації, давно зрі
ла думка повернутися до Західного Китаю, в далеку ідилію безкраїх 
пасовищ, чистих рік, де жодних тобі колоністів. Але щоразу, як по
ставало це питання, їх стримували російські дари і лестощі, а також 

загроза з боку ворожих кочовиків зі сходу. Проте наприкінці 1770-х 

років калмицький вождь Убаші-хан оголосив своєму народові сміливу 
ідею - цілий калмицький народ підніметься і рушить на схід, назад 

у землі своїх предків. 
Почався епічного масштабу вихід. У січні 1771 року, рівно за 

шістнадцять років до тріумфальної поїздки Катерини до Криму, 
300 ооо людей склали тисячі своїх наметів і разом з мільйонами 
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овець, коней, корів і верблюдів вирушили у 3000-кілометрову по
дорож до Китаю22 • Видовище, певно, змушувало затамувати подих. 

На чолі орди калмиків ішли головний лама й інші релігійні прово

дирі, за ними - хан і його оточення. Жінки та чоловіки вбирались 
у найсвятковіший одяг і виставляли на показ свій добробут багатою 

кінською збруєю, прикрашеною червоними стрічками та срібними 
дзвіночками. В'ючні верблюди, прибрані яскравими килимами, що 
спускалися до самої трави, перевозили складені намети і домашні 
пожитки. Діти, міцно вчепившись, гойдалися нагорі оцих куп до
бра. Бідніші родини перевозили домашній крам на дерев'яних возах 

або волах. Погоничі гнали ззаду гігантські галасливі отари. 3 боків 
хлопці полювали з собаками, інколи спеціально відстаючи й з ві

терцем наздоганяючи основний гурт. Орда розтягнулася на багато 
кілометрів на всі боки, тримаючись докупи тільки тонкими нитками 

верблюжих валок2з. Англійського письменника Томаса Де Квінсі так 
вразила історія переселення калмиків, що він написав про це ху

дожній твір - йому уявлялася картина чудесна і водночас глибоко 
природна: «Єдина мета, в якій об'єдналися міріади індивідуальних 

бажань; це сліпе й безпомильне прагнення до такої далекої цілі на
гадує всемогутні інстинкти, які штовхають вперед міграцію ластівок, 
лемінгів або зловісний переліт сарани»24 (упередження Де Квінсі не 

надто відрізнялися від тих, що мали греки щодо скіфів або росіяни 

стосовно сусідів-кочовиків). 
У середині січня новина про масову міграцію дійшла до Петер

бурга. Цариця Катерина, стурбована виходом її підданців в іншу 
державу, наказала своїм губернаторам зупинити калмиків. 3 цією 
метою було відряджено драгунський полк. Але на початок весни, 

коли солдати вирушили навздогін, калмики відірвалися вже надто 
далеко і погано підготовані російські війська не могли нічого вдіяти 
з народом, їжа якого - табуни - була завжди з ними. Втім, росіяни 

становили для калмиків найменшу з турбот. В дорозі вони часто по
терпали від грабіжницьких банд ворожих кочовиків, зокрема, казахів, 

які прагнули відплатити калмикам за колишні напади на свої стада 
й намети. (Разом з калмиками в дорогу рушило близько 1000 казах
ських бранців, що їх калмики взяли у заручники роком раніше25.) 

В останній вальній битві на китайському кордоні Убаші-хан ніч

ним нападом привів калмиків до перемоги над казахами, яка й від
крила двері в Китай - у землі предків. Катерина рішуче вимагала 

від китайців повернути калмиків, але цинський імператор відмовив 
на тій підставі, що вони прийшли під його покровительство з власної 
волі26 • Невдовзі з калмиків створили прикордонну варту і вони несли 
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в китайських імператорів ту саму службу, що й колись у російських 

царів. Проте далеко не всі калмики дійшли у землі імператорів Цинь. 
Дві третини калмиків, які знялися були з місця, за вісім місяців 

дороги згинули27• А ті, хто вижив, за словами одного з очевидців, 
«опустилися на дно злиднів»28 • 

Зрештою втекли не всі калмики. У 1790-х роках російський приро
дознавець Петер Симон Паллас нарахував на західному березі Волги, 
де тепер суб'єкт Російської Федерації Республіка Калмикія, 8229 на
метів, що становило десь 50000 людей29• Якихось калмиків можна 
було знайти на заході аж біля Дністра. Це були оті «калмуки» - чи 

спуавжні калмики, чи ногайці, - яких прийняли за калмиків Cenop 
і Иосиф 11. Майбутні мандрівники ще інколи зустрічатимуть у степу 
останніх справжніх кочовиків, які залишилися на степу як втілен
ня колоритної невгамовності, персонажів дикого ландшафту, який, 

не знати на краще чи ні, швидко освоювався. Cenop навіть дістав 
від князя Потьомкіна екстравагантний сувенір, хлопчика-калмика 
на ім'я Нагун - «найоригінальнішу китайську статуетку з усіх, що 

можна побачити». Граф навчив його читати, якийсь час тримав при 

собі як охоронця, а повертаючись до Франції, відпустив на всі чотири 
сторони, мов непотрібну домашню тваринку30 • Нагун був ще більшим 
раритетом, ніж це міг знати Cenop. На той час, коли граф проїздив 
причорноморським степом у почті імператриці, тисячолітня епоха 
степових народів уже минула. 

Літо у Херсоні 

Поступове осадження степових народів, будівництво нових міст 

і становлення Росії як впливової чорноморської держави стимулю

вали європейських купців налагоджувати торгові зв'язки з новими 
портами в Північному Причорномор~і. Формально турки забороняли 
європейським кораблям плавати у Чорному морі, але цю перешкоду 

обходили, піднімаючи на судні російський прапор. Такий хід був ви
гідний для торговців, але водночас давав козир російській державі: 
команду та корабель, що ходив під російським прапором, під час 
війни можна було мобілізувати й цим посилити недостатньо укомп

лектований чорноморський флот Росії31 • Від кінця XVIII століття море 
поступово поверталося в загальноєвропейську - а для певних товарів 
світову - комерційну мережу, якої не існувало від часів знищення 
італійських колоній у XV столітті. 

За ініціативи Григорія Потьомкіна почалося будівництво пор
тового міста Херсон у гирлі Дніпра. Новому місту належало стати 

190 



Літо у Херсоні 

штаб-квартирою російського адміралтейства, а також великим еконо
мічним центром. Було побудовано різного роду склади і комерційні 

приміщення, європейських підприємців запрошували скористатися 
благами щойно завойованого степу, який дедалі більше розорювався 

і засівався пшеницею. 1780 року з Херсона до Тулона з вантажем со
лоної яловичини прибув російський корабель, так що зацікавлення 

до можливостей торгівлі із степом пустило коріння32 • Однак спочатку 
така торгівля була справою ризикованою і не лише через триваючі 

напружені стосунки між Росією і Османського імперією, а й через 
те, що жити і працювати у краях, які усе ще здавалося лежали мало 
не на краю землі, було непросто. Друга війна з султаном виглядала 

неминучою через приєднання Криму і пишну демонстративну про

цесію Катерини 11. Та й практичні аспекти торгівлі, як от - спорядити 
корабель, набрати команду, перевезти товар через негостинне море, 
домовитися з тертими османськими митниками у Протоках - все 

це відлякувало. 
Одним із тих, хто на собі пізнав ці небезпеки, був Антуан-Ігнас 

Антуан де Сен-Жозеф. Антуан поставив своє добре ім'я і статки на те, 
що буде першим підприємцем, який налагодить регулярні контакти з 
російськими портами. Він поклав за мету поєднати їх з французьким 

Середземномор'ям і створити систему економічних зв'язків, яка мала 
приносити Франції прибутки й зробити її винятковим торговим по

середником між царем і рештою світу. 
На початку 1780-х років французький уряд і російська дипло

матична місія у Стамбулі доручили Антуанові оцінити перспективи 
франко-російської торгівлі й за можливості організувати комерцій
ний рейс із Марселя до Росії і назад. Йому це було цілком до снаги. 
Франція виступала найближчим союзником Росії в Західній Європі, 
а Антуанові покровителі користувалися впливом при французькому 

дворі. Сам Антуан працював на торговий дім Сейманді, одне з най
більших комерційних підприємств у Марселі, і певний час очолю
вав французьку громаду в Стамбулізз. Тому він добре розбирався у 

торгових і транспортних справах і мав зв'язки в кількох важливих 
містах. 

У квітні 1781 року Антуан вирушив з Марселя до Херсона на роз
відку, відвідав кілька інших портів на північному узбережжі Чорного 

моря і побачив багато вигідних можливостей. Спільно з російськими 
контрагентами, зацікавленими у справі, Антуан дістав позику від 
французького уряду для купівлі складів у Херсоні. Уряд також на

дав знижку на ввізне мито, забезпечив кораблі й команду моряків, 
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а король Людовік XVI особисто санкціонував діяльність торгового 
дому Антуана. 

На початку 1784 року Антуан спорядив у Марселі три кораблі. 
Сподіваючись на прихильність Катерини, він назвав кораблі на честь 

трьох її міністрів (і, ймовірно, коханців) і з попутним вітром відплив 
під російським прапором у Херсон. Ця подорож минула спокійно і 
наприкінці літа кораблі повернулися до Марселя з вантажем пря

дива, пшениці, а також зразками товарів на майбутнє - віск, мед, 

свиняча щетина і чай. 
Антуанове підприємство процвітало. Наступного року з Херсона 

до Марселя прибуло двадцять кораблів, майже стільки ж пішло у 

зворотному напрямку з французькими товарами. За внесок у ста
новлення нової торгівлі Антуанові надали спадкове французьке дво
рянство. Завдяки комерційним зв'язкам із Чорним морем він і його 
діти, тепер вони називалися барони Сен-Жозефи, увійшли у найвищі 

й найвишуканіші французькі кола. 

Але невдовзі почали збиратися хмари. Херсон являв собою місто 
убоге, і попри всі зусилля російської влади зробити з нього квітучий 

порт, від географії не втечеш. Він стояв задалеко від морського узбе
режжя, вгору по Дніпру, де русло річки ділилося на рукава. У липні
серпні тут стояла нестерпна спека і було важке повітря, а після водо

пілля і літніх злив лишалися стоячі води - розсадник хвороб. У 1787 
році два Антуанових брати, які долучилися до його справи, захворіли 

і померли. "Херсон нагадував велику лікарню, - згадував Антуан. -
Скрізь можна було побачити померлих та помираючих"»34• 

Давалася взнаки й міжнародна політика. Османи формально 
відкрили Чорне море для іноземних кораблів, але перевізники все 

одно залежали від ласки султана і його дозволу на прохід Босфором 

і Дарданеллами. Чиновники нерідко на власний розсуд визначали, 
чи не перевищив корабель максимально дозволений вантаж, і могли 
конфісковувати надлишок у Стамбулі. Крім того, були ще й британ

ці. Через la jalousie anglaise («англійську заздрість»), як називав це 
Антуан, тобто бажання Англії натравити росіян на турків, припинити 
французьку експансію на Чорному морі і самим укласти пільговий 
торговельний договір зі Стамбулом, загроза війни між двома чорно

морськими імперіями весь час бриніла в повітрі. 
Урешті-решт улітку 1787 року так і сталося. Намагаючись віді

брати Крим у росіян, турки почали другу війну з Катериною. Все це 

безпосередньо ударило по справах Антуана. Коли оголосили війну, 
частина його торгових кораблів перебувала в морі, а позаяк вони 
йшли під російським прапором, турецькі військові кораблі одразу їх 
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перехопили. Лише кільком суднам вдалося безпечно повернугися до 
Марселя. Коли в 1792 році війна закінчилася, Антуан зміг на якийсь 
час відновити своє торговельне підприємство в Херсоні, але цього ра
зу обставини повернули проти нього. Нездорова місцевість і млявий 

інтерес європейських держав до комерції спонукали перенести центр 
чорноморської торгівлі деінде. (Російське адміралтейство, власне, у 

1794 році перенеслося до Миколаєва.) Врешті-решт французькі рево
люційні війни і заборона торгувати з французами - такою була від

повідь Катерини 11 бандам гультяїв, що правили Парижем - змусили 
його закрити справу. Антуан повернувся до Марселя, став згодом 

мером міста, а на дозвіллі писав спогади про свої пригоди в Росії. 
Антуанів «Історичний нарис про торгівлю і судноплавство в Чор

ному морі» - прекрасний опис з перших уст про те, як Росія роз
ширювала сферу свого впливу за часів Катерини 11, а море відкри
валося для європейських кораблів. Ця книжка мала в мандрівників 

і дипломатів репутацію надійного путівника північним узбережжям 
і підручника з практичної торгівлі з Російською імперією через чор
номорські порти, особливо коли на початку ХІХ століття знову по
чала набирати силу потужна торгівля з Середземномор'ям. Але люди 
купували Антуанову книжку не стільки заради дотепних історій і 

портових деталей, скільки заради чудових карт, що супроводжували 

це видання. 

Плануючи подорож, Антуан не мав у розпорядженні надійних 
карт, і його капітани мусили покладатися на французькі плани 1770-х 

років, тобто часу, коли глибини і місця для якірних стоянок були ще 
надто мало відомі*. Антуан замовив нові карти Жану Дені Барбьє 

де Бокажу, талановитому картографу з Міністерства закордонних 
справ Франції. На основі свіжої інформації російського Адміралтей
ства Барбьє створив три дуже детальні карти чорноморського регіону. 
На одній було показано річкові сполучення в європейській Росії і 

Польщі - неперевершена за детальністю і красою карта. На другій -
сухопутні торговельні шляхи з Чорного моря до Північної Європи. 

На третій було чітко описано і наочно зображено ті самі дніпровські 
пороги, що їх понад тисячу років обходили купці. 

* Див" напр., карти Жака Ніколя Беллена (Bellin, Jacques Nicolas. Carte 
reduite de la mer Noire (1772)) і Семюела Данна (Dunn, Samuel. First Part ofTurkey 
in Europe (1774)). Антуан не міг не знати карту Беллена; землі довкола Херсона 
на ній було позначено як «дикі степи», а глибини вказано лише для південно
східного узбережжя Криму. На карті Данна Херсон не значився взагалі. Першу 
точну російську карту, на якій було нанесено водні шляхи імперії, у тому числі 
дніпровські пороги, було опубліковано лише 1801 року. 
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Неважко зрозуміти, чому Антуан найняв саме Барбьє. Цей кар
тограф уже працював із Чорним морем. У 1760-х роках один єзуїт 
замовив йому серію карт, які ілюстрували фантастичну подорож з 
Південної Росії - «Скіфії», як називав її замовник, - до міст кла

сичної Греції35• Виявляється, саме Барбьє ілюстрував книжку абата 
Бартелемі про варвара на ім'я Анахарсис, який вирушив з Понта 
Евксинського в цивілізовані краї шукати мудрості. На робочому столі 

Барбьє старожитня Скіфія Анахарсиса в буквальному сенсі наклада

лася на нову Скіфію імперської Росії, уже практично позбавлену ко
лоритних кочових персонажів, але в очах підприємців, мандрівників 
і солдатів, що починали досліджувати Чорне море і його околиці, все 
одно ще привабливо дику. 

Російський адмірал Джонс 

Коли Антуан засновував своє діло в Херсоні, Чорне море було 
відкрите для комерційних кораблів під російським прапором, але 
технічно закрите для російського військового флоту. Перемоги у війні 

1768-1774 років і комерційне мореплавство знаменували появу нових 
типів кораблів на Чорному морі. В Атлантиці та Середземномор~і 

давно тривала епоха вітрильників, основу європейських флотів уже 
понад півстоліття становили лінійні кораблі - великі видовжені суд
на з кількома палубами, щоглами і складним набором різних вітрил. 
Проте на сході вони траплялися рідко. Але наприкінці першої війни 

Катерини з османцями почалися кардинальні переміни. 
Дедалі частіше замість веслових галер і невеличких вітрильників 

зустрічалися великі кораблі, оснащені повним комплектом вітрил, і 

не лише торгові, а й військові. Від часів Кючук-Кайнарджийського 

миру 1774 року до другої російсько-турецької війни (1787-1792) си
туація дуже змінилася. Найдетальніший опис початків вітрильної 
епохи на Чорному морі належить одному з сучасників Антуана, вони 

могли навіть зустрічатися, контр-адміралові російського флоту на 
прізвище Джонс. 

Павло Іванович Джонс, він же John Paul Jones (1747-1792), -
капітан знаменитого судна « Bonhomme Richard» («Добрий Ричард»), 
герой Американської війни за незалежність і батько військово-мор
ського флоту Сполучених Штатів. Його прикрашену могилу в каплиці 
Військово-Морської академії США урочисто відвідують вже поколін

ня гардемаринів. Коли почалася нова російсько-турецька війна, при
водом до якої став ультиматум султана з вимогою забратися з Криму 
і відновити незалежний статус ханату, Джонс у 1788 році пішов на 
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службу до Катерини 11. Він спо
кусився чином головнокоман

дувача нового чорноморського 

флоту Росії, який уже зимував у 

Херсоні й у Севастополі. Шотлан
дець Джонс належав до плеяди 

іноземних моряків, які служили 

на російському флоті, почина

ючи зі швейцарця Лефорта під 

час азовського походу Петра І. А 

позаяк молоді Сполучені Штати 
ще не створили власного військо
вого флоту, не випадало нехту

вати прекрасною нагодою стати 

великим командиром, хай навіть 
під чужим прапором. 

Джонс прибув до Херсона 

навесні i788 року й застав по
вний безлад. Південний флот Ро

сії складався з головної ескадри 

в Севастополі, пошарпаної мину
лорічними осінніми штормами, 

і невеличкого загону, що стояв 
на якорі в Херсоні. Джонсу від
дали херсонську флотилію, щось 
із десяток по-різному оснаще

них вітрильних кораблів, зокре

ма флагман «Владимир» . Решту 

кораблів становили здебільшого 

Російський адмірал Джонс 

Погруддя Павла Івановича Джонса 
роботи Гудона. Знаменитий герой 
Американської війни за незалеж
ність завершив свою кар'єру на 
Чорному морі, влаштувавшись на 
службу російській імператриці Ка
терині ІІ. Проте він впав у неми
лість через конфлікти з князем По
тьомкіним та іншими придворними 
і мусив виїхати з Росії 

легкі козацькі човни й озброєні гарматами галери, декотрі з них -
просто переобладнані парадні кораблики, на яких Катерина 11 пливла 
кілька років тому Дніпром. Британський морський інженер Семюел 

Бентам (брат філософа Джеремі) зібрав їх у флотилію під команду
ванням ще одного іноземного найманця, принца Карла Нассау-Зіrена. 
Джонс сподівався, що йому дадуть у командування цілий чорномор
ський флот, але мусив вдовольнитися лише своєю ескадрою. Нассау 

діставав накази прямо від головнокомандувача всіма сухопутними і 
морськими силами Потьомкіна, а головною ескадрою в Севастополі 

керував контр-адмірал росіянин Войнович. 
Заплутана схема субординації та погана координація стали го

ловною проблемою росіян. Як невдовзі переконався Джонс, ключем 
1з· 
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до всієї морської війни з турками був Дніпровський лиман. Двом ес

кадрам заважала об'єднати сили вузька протока, що відділяла гирло 
від відкритого моря. З обох боків протоки стояли фортеці. Південною 
фортецею Кінбурн володіли росіяни, вони отримали її за умовами 
Кючук-Кайнарджийського мирного договору, але в північній фор

теці - Очакові - порядкували турки. При виході у море ширина 
протоки між двома фортецями становила лише три кілометри. Тому 

стратегію обох флотів визначали географічні умови битви. Росіяни 
мусили відкрити протоку, заблокувавши або захопивши Очаків, а тур

кам треба було закрити росіянам вихід у море, водночас УJ'РИмуючи 
лінію постачання очаківської залоги з півночі. Османським флотом 

командувала одна людина, талановитий адмірал rазі Гасан-паша, 
грузин за походженням. Навіть якби російським частинам вдалося 
об'єднатися, турки, мабуть, все одно мали б перевагу в кількості кора
блів і гармат, попри те, що їхній флот складався головно з веслових 
галер, а не вітрильниківЗ6 • 

З прибуттям наприкінці травня османського флоту почалася ак
тивна фаза війни. Кораблі Джонса та Нассау йшли вздовж північного 
берега Дніпровського лиману, прикриваючи повільне просування 
сухопутної армії князя Олександра Суворова, одного з найбільш 

здібних генералів Потьомкіна. Трапилося кілька дрібних сутичок, 
але вирішальна битва відбулася лише за місяць, наприкінці черв
ня. Османські галери пішли в наступ на російські лінії, але атака 
зірвалася, бо турецький флагман сів на мілину. Росіяни не змогли 

скористатися цією удачею, бо чекали ходового вітру, і пішли в наступ 
лише наступного ранку - на той час флагман уже знявся з мілини 

й галери відновили стрій. 
Флотилія під командуванням Нассау, зокрема добре знайомі тур

кам козацькі човни, виявилися найбільш ефективними для дій супро
ти галер. Вони нападали на османські кораблі й палили їх, особливо 
на мілині, де великі галери грузнули. В ніч проти 18 червня османці 
спробували відступити з лиману, але російська батарея в Кінбурні 
відкрила вогонь, відтіснивши турецькі галери до північного берега, 
де ще більше з них загрузло. На світанку плавучі батареї та човни 
Нассау пішли в наступ і знищили п'ятнадцять турецьких кораблів, 
зокрема десять великих. Турки зазнали великих втрат: понад 1500 

вояків потрапило в полон, кількасот загинуло, натомість росіяни 
втратили убитими і пораненими менше сотні солдатівз7. 

Завдавши удару по турецькому флоту, росіяни обступили сам 

Очаків. У липні Потьомкін почав облогу фортеці, а флот блокував 
фортецю з моря. Ця стратегія принесла успіх на початку зими - фор-
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~ j.;J/j} ./) ' 

План фортець Кінбурн та Очаків з частиною Дніпровсько-Бузького лима
ну. Рукописна карта, 1787 - поч. 1788 рр. 

Кінбурнська битва 1787 р. Мініатюра 
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тецю було захоплено, місто зруйновано, а жителів знищено. Тисячі 
тіл, у тому числі солдатських дружин і дітей, навантажили на вози й 
поскидали на скутий кригою лиман, де вони пролежали до весняної 
відлиги38 • Далі російська армія рушила на захід, одна за одною за
хоплюючи інші турецькі фортеці: Ак-Керман і Бендери на Дністрі, 

Ізмаїл і Кілію на Дунаї. Севастопольський флот блокував залоги з 
моря та не давав туркам підвозити провіант і підмогу. 

Кампанія у Дніпровському лимані кардинально відрізнялася 
від того, що Джонс пережив під час Американської війни за неза
лежність. У своїй найзнаменитішій битві - сутичці з британським 
фрегатом «Серапіс» поблизу йоркширського узбережжя у вересні 

1779 року Джонс переграв англійського капітана в маневруванні. Він 
обійшов ворожий корабель з носа і, порівнявшись збоку, відкрив 
гарматний вогонь по щоглам, потопивши ворога. Турецька кампанія 
1788 року і близько не нагадувала галантну дуель «Доброго Ричарда» 
і «Серапіса». Перемога полягала в тому, щоб відтіснити галеру на 
мілину, почекати, поки вона загрузне, а тоді закидати її запальними 
гранатами - «брандкугелями». Він згадуватиме потім, що видовище 

це бувало жахливе: турецькі моряки, що застрягли на своїх знерухом
лених кораблях, «мучилися і душилися мов тії вівці»з9• 

«За ціле своє життя, - писав Джонс, - я не зазнав стільки по
невірянь, як під час війні в Лимані, яка мало не вкоротила мені 
віку»40 • Стосунки між Джонсом і Нассау, який користувався відвер

тою прихильністю і Потьомкіна, і Катерини, були дуже напружені. 
Нассау нерідко ігнорував накази Джонса, або Потьомкін їх скасо
вував. Джонс так і не дістав обіцяного, як йому здалося на початку 
служби, сяючого командування над цілим чорноморським флотом; 

ще перед штурмом Очакова його звільнили від куцих повноважень 

і відкликали до Петербурга. Повернувшись до столиці, Джонс по
бачив, що його зірка впала ще нижче. Контр-адмірала звинуватили 
у згвалтуванні неповнолітньої дівчинки (захист радше наполягав 

на згоді дівчинки, аніж запереченні самого цього факту), і новини 
про цей скандал прокотилися петербурзьким світом. Лише завдяки 
суперечливим словам кількох підставних свідків Джонсу дозволили 
виїхати з Росії без трибуналу. Він довго лишався об'єктом пересудів 

і за кілька років, у липні 1792-го, помер у Парижі. 
Джонс, хоча тоді він цього не міг розуміти, уособлював кінець 

певної епохи. Битва у Дніпровському лимані - останній воєнний 

епізод, коли можливості росіян вести морську війну обмежувалися 
окраїною Чорного моря. Взяття Очакова відкрило вихід у широкі во

ди, відтоді боротьба між російським, османським та іншими флотами 

198 



Російський адмірал Джонс 

План турецької фортеці Очаків, захопленої російським військом у грудні 
1788 р. Австрійська гравюра, 1790-ті роки 

відбуватиметься у відкритому морі, а не прибережних заплавах. Це 

також остання війна, в якій помітну роль відігравали веслові галери. 

Перемогу росіянам у Дніпровському лимані принесли плавуЧі батареї 
Нассау та невеликі човни. Вітрильники Джонса у вузьких і мілких 
водах надавалися не дуже. Але щойно бойові дії вийдуть у широке 
море, основою і російського, і османського імперських флотів стануть 
потужні вітрильні лінійні кораблі, а невдовзі й парові броненосці. 

Утім, епоха вітрильників виявилася досить короткою. Війни по
чатку ХІХ століття, 1806-1812 і 1828-1829 років, точилися здебільшо
го на суші. Російська армія йшла в обхід моря, а на кону стояли дуже 

цінні трофеї: вихід до Дунаю і, якби не заступництво європейських 
держав, то й сам Стамбул і Протоки. Та й пізніше, під час Кримської 

війни, єдину значну морську битву при Синопі в 1853 році навряд 
чи можна вважати такою: росіяни просто знищили османський чор

номорський флот у порту. Мандрівники кінця XVIII - ХІХ століття 
завважували дуже кепський стан і російських, і турецьких вітрильни
ків. Кораблі мали погане оснащення, на них то бракувало матросів, 
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то було забагато. Не було й дивиною, коли новий корабель зогнив у 

порту, не встигнувши навіть вийти в море. 
Багато мандрівників, подібно до Джонса, пояснювали сумний 

стан обох флотів тим, що з росіян і турків не буває вправних моря
ків, з одних через бундючність і тиранію, а з других через вроджену 
східну безтурботність. Однак реальні причини трохи простіші. Після 
війни в Дніпровському лимані у 1788 році ані росіяни, ані турки не 
бачили в іншій державі серйозного суперника на морі. Росіяни мали 

невелику перевагу в морській технології, але османці знали, що нові 
друзі, зокрема британці, у разі потреби їх підтримають. А позаяк інші 
причорноморські держави взагалі не спромоглися на жоден флот, то 

єдину реальну небезпеку становили контрабандисти на кавказькому 
узбережжі та пірати-лази на південному сході. Тому-то дві великі 
імперії переймалися, по суті, лише береговою охороною. Одне з го
ловних завдань європейської дипломатії до Першої світової війни, а 

певною мірою і після неї полягало в консервації саме такого стану 
речей. 

Новоросія 

За умовами мирного договору, яким закінчилася друга війна 

Катерини з османцями, Російська імперія отримала контроль за всім 
північним узбережжям Чорного моря, від Дністра до річки Кубань. 

Крім того Османська імперія офіційно визнала втрату Криму. Ці те
риторіальні надбання було закріплено й розширено в ході двох інших 

воєн, що їх вели наступники Катерини. До складу Російської імперії 
було приєднано Бессарабію (землі між Дністром і Прутом), потім 
більшість кавказького узбережжя та частину Вірменії і Грузії. Росія 
не просто володіла Північним Причорномор'ям, а й претендувала 
на право захищати християн в Дунайських князівствах і формально 
анексувала більшість Закавказзя. По суті, за житгя одного покоління, 

від Кючук-Кайнарджийського миру (1774) до Адріанопольського до
говору (1829), Катерина 11 і її наступники впритул наблизилися до 
мети - перейти Чорне море й захопити сам Константинополь. Пів
нічне Причорномор'я, колись далеке прикордоння, перетворилося 

на звичайну російську провінцію, яку царський уряд з прямодушним 
оптимізмом назвав Новоросією. 

Катерина особливо переймалася реорганізацією природного сві
ту відповідно до своїх уявлень про раціональність і правильний лад, 
однак, як багато інших правителів епохи Просвітництва, вбачала взі
рець і першого, і другого в класичній античності. Тому відновлення 
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Панорама Ак-Керманської фортеці 1710 р., зроблена російськими карто
графами 

чи то пак винайдення зв'язку з античною Грецією стало справжньою 
манією нового класу новоросійських чиновників. Замість старих та

тарських населені пункти діставали нові назви класичного походжен
ня. Кримський адміністративний центр Ак-Мечеть («біла мечеть») 
став Сімферополем («місто загального добра»)*. Селище в пониззі 

Дніпра нарекли Херсоном (на честь Херсонеса Таврійського, старої 
меrарської колонії в Криму) та відвели йому роль комерційного цен
тру й бази військово-морського флоту. Село Ахтіар з вигідною бухтою 

поблизу старого Херсонеса перейменували на Севастополь ( «авrустій
ше місто») і зробили головною базою чорноморського флоту. З усіх 
великих південних містечок лише Баrчесарай («сад-палац») зберіг 

* Потьомкін нібито вибрав Сімферополь адміністративним центром Криму, 
запропонувавши своїм друзям проголосувати між Ак-Мечетпо і Багчесараєм за 

допомогою пелюсток троянди. Див.: Сохе, William. Travels in Russia. - London, 
1808- 1814. - Vol. 6. - Р. 766. 
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свою татарську назву, ханський палац та інші будинки перетворили
ся на музей колишньої орієнтальної розкоші. А сам півострів Крим 
перейменували на старий грецький манер на Тавриду. 

Розвиток нових міст на узбережжі змінив характер мореплавства. 
Раніше природний зв'язок південного і північного узбережжя вті

лював квадрат Кафа-Трабзон-Синоп-Стамбул, 1}'Т продовжувалися 
морем сухопутні шляхи з півночі і сходу та з півдня через Анатолію 

і Персію. Але від кінця XVIII століття водні шляхи занепали. Справ
жній центр торгівлі, міського життя й культури лежав уже не посеред 

моря, на кримському узбережжі, а далі на захід, у межиріччі Дніпра 
і Дністра. Північно-західне узбережжя Чорного моря, по суті, повер
нуло собі роль, яку відігравало за часів грецької колонізації. 

Причини цієї переміни лежать у царині стратегії та географії. 

Кафа й інші кримські порти стояли ближче до південного узбереж
жя, ніж до північного; від внутрішніх кримських земель їх відділяв 
гірський хребет, і вони дивилися в бік анатолійський портів, а не в 
північні степи. Така ситуація влаштовувала турків, але становила 

проблему для росіян, адже транспортування товарів через гори по

требувало додаткового часу і коштів. Кримські порти розташовува
лися задалеко від інших економічних і стратегічних пунктів, якими 
переймалася російська зовнішня політика XVIII - ХІХ століть - поль

ських земель, Дунаю та Балкан, - і були вразливі до нападу турків 
з півдня. 

Новим центром тяжіння стала Одеса, найбільший з нових чорно
морських портів. Останні два століття Одеса була справжнім утілен

ням ідеї російського імперського міста. Одеса - прекрасний приклад 
нового політичного і культурного оптимізму, який переповнював 

Росію після завоювань кінця XVIII - початку ХІХ століть: це свого 
роду південний варіант створення Санкт-Петербурга сто років тому. 
Населення міста походило з усієї імперії, Центральної Європи та 
Близького Сходу й стало мініатюрою поліетнічної та багаторелігійної 

царської Росії. Порівняно з двома столицями, Петербургом і Москвою, 
це було більш розмаїте і найменш російське місто. До останніх днів 
існування імперії Одеса лишалася комерційним, адміністративним і 
культурним центром російського Причорномор'я, головним портом 

і чільним експортним пунктом цілої імперії. 
За часів російських завоювань Одеса нічим прикметним не від

різнялася. Це було курне татарське містечко Хаджи-бей (в тодішній 
російській вимові, по-турецьки звалося Коджа-Бей) на дві тисячі 
населення. Відкриту для східних вітрів невигідну гавань узимку на 
кілька тижнів стинало льодом. Разом із тим це був найважливіший 
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Панорама Багчесарая - столиці Кримського ханату. Гравюра за оригіна

лом Г.Гейслера, 1794 р. 

укріплений населений пункт на північно-західному узбережжі, який 
мав стратегічне розташування між гирлом Дніпра та річками Дністер 
і Дунай (невеличку османську фортецю у 1789 році захопив Хосе де 
Рибас, колишній ад'ютант адмірала Джонса). Недалеко було й до 
основної бази російського флоту в Севастополі. (Два інших важливих 
пункти, як-от Очаків у гирлі Дніпра й Ак-Керман на Дністрі, мали 
серйозні вади. В Очакові не було природної гавані, а Ак-Керман не 
міг прийняти важкі кораблі через замулення гирла.) Жіноче ім'я 
Одесі дала, ймовірно, сама імператриця Катерина. 

Своїм бурхливим розвитком місто завдячує двом талановитим 

градоначальникам, урядування яких припало на початок ХІХ сто
ліття . Герцог Арман де Ришельє з 1803 до 1814 року служив міським 
головою Одеси, а потім став генерал-губернатором цілої Новоросії. 

Пам'ятник йому тепер стоїть угорі знаменитих одеських сходів, які 
ведуть з верхнього міста у порт. Ришельє належав до знаменитої 
французької родини придворних і державних діячів. Подібно до ад
мірала Джонса й інших сучасників він шукав слави, влаштувавшись 
на службу в російську армію під час турецької війни (а в цьому кон

кретному випадку Ришельє ще й рятувався від революції в Парижі). 
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За військову службу йому віддячили чинами і нагородами, а після 

війни призначили керувати новим містом. 
Ришельє урядував містом порівняно недовго, всього одинадцять 

років. Потім він повернувся до Франції та після поразки Наполеона 

служив прем'єр-міністром. Однак за його правління в місті й цілому 
регіоні відбулися колосальні зміни. Населення Одеси за одне деся

тиліття збільшилося до 35 тисяч жителів. Ришельє заснував банки 
й комерційний суд, заклав новітню схему вулиць, заохочував роз
виток друкарської справи, театру і різних мистецтв41 • Романтичний 

флер, що його дюк де Ришельє вдихнув у місто, привернув увагу 
багатьох іноземців; можливо, герцог став прообразом Байронового 

Дон Жуана. 

Адміністративну естафету Ришельє прийняв його співвітчизник 
граф де Ланжерон, коротке урядування якого зазвичай оминають 
увагою, хоча саме при ньому Одеса отримала пільговий статус порто

франко. За Ланжеронового наступника генерал-губернатора Михайла 
Воронцова (на посаді у 1823-1845 роках) Новоросія повністю інтегру
валася в імперію, а Одеса стала справжнім діамантом в імперській 
короні. Випускник Кембриджа Воронцов поклав початок універси
тетській бібліотеці і підтримував розвиток доброчинності. За його 
наказом було збудовано знамениті одеські сходи (розкритиковані в 
той час як задорога дурня), зведено масу розкішних будинків і про

кладено бульвар вгорі над портом42 • На час відставки Воронцова з 
посади населення міста зросло до 78 тисяч осіб43 • 

Діяльність Воронцова в Криму також була успішною. Одеса ста

новила адміністративний центр Новоросії, але головною військово
морською базою лишався Севастополь на південно-західному узбе

режжі Криму. Здобуте у 1783 році містечко виглядало пересічним 
татарським селом, але його розташування було сповнене символічних 

значень. Севастополь стояв поблизу античної колонії Херсонес, у 
тому самому місці, де князь Володимир прийняв у Х столітті хрис
тиянство. Але ще більше важила зручна тамтешня бухта. У глибоку 
севастопольську гавань вів дуже вузький, шириною менше 1000 ме
трів, прохід, тож його можна було легко перекрити від нападників. 

Видовжена бухта, оточена горами, мала надійну глибину й круті 
береги - кораблі можна було безпечно поставити на якір. Це най
краще природне місце для військових кораблів на цілому узбережжі, 

а в поєднанні із захищеним рейдом і організованою у 1820-х роках 
береговою батареєю Севастополь став наріжним каменем російської 
воєнної могутності на півдні. 

Чому жодна інша держава не побачила воєнних переваг Севас-

204 



Новоросія 

Кафа. Гравюра Г.Г.Боденера, 1740-ві роки 

тополя? Коротка відповідь - тому що жодна інша держава їх не по
требувала. Ні греки, ні римляни не переймалися створенням морської 
бази на північному узбережжі, а для візантійців стосунки з Херсоне
сом - часом ворожі, часом чудові - залежали від делікатної політики 

стосовно народів Північного Причорномор'я, а не від військової сили. 
Для Османів цілий Кримський півострів контролювали їхні васали 
татари, і в них не було особливих причин витрачати на це власні 
сили. Крім того, річки Дон, Дніпро, Дністер і Дунай були куди враз

ливішими мішенями для потенційних загарбників (тому таку увагу 
rурки приділяли обороні Азова, Очакова, Ак-Кермана і Кілії). Лише 
з приходом з півночі Росії, нової морської держави, укріплений порт 
у Криму набув акгуальності, і від часів Катерини 11 Севастополь став 
найважливішою військово-морською базою на всьому узбережжі. 

Подорожуючи в 1790-х роках Новоросією, російський природо
знавець Петер Симон Паллас нічого особливого не завважив. Колись 
величні міста лежали в руїнах, і навіть у молодому Севастополі пану
вали епідемії, а корпуси російських кораблів активно нищив шашіль. 
Нова Одеса виглядала убого й потопала в куряві, а херсонський порт 

порожнів через інфекційні хвороби, ті самі, що згубили в 1780-х 
роках Анrуанових братів44. 

Але за кілька десятиліть узбережжя було майже не впізнати. 
Розширення влади Росії на інші прибережні території додатково убез
печило Північне Причорномор'я, а згода османців на вільний про-
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хід іноземних торгових кораблів сприяв стабільному сполученню із 

Середземномор'ям. Щойно відкрилося Чорне море, виник природний 
шлях збуrу місцевої продукції по воді - це було набагато дешевше 
і простіше, ніж їхати на північ благенькими дорогами. Залізниця 
з'явилася в Одесі аж у 1860-х роках, а до того перевезення по суші 
здійснювали каравани возів, запряжених волами, а пасажири їздили 
у тряських поштових диліжансах, запряжених кіньми, яких міняли на 

поштових станціях45. У зв'язках з рештою світу нові міста природно 
покладалися на море. 

Початок ХІХ століття приніс зміни у багатьох сферах. Через міс
то Таганрог на Азовському морі почав іти імпорт вина з Егейського 
моря. Казали, що через тамтешню митницю проходило більше вина, 
ніж через усі інші порти Російської імперії разом узяті46• Сіль, добуrу 
в прибережних озерах Північного Криму, везли на Кавказ, до Польщі 
й навіть Стамбула47. Почали відроджуватися деякі міста, що їх Паллас 

застав у ру'інах. Кафа, знищена росіянами під час останньої турецької 
війни, поверталася до життя. Тамтешнє грецьке, татарське і єврей

ське населення знову поверталося до торгівлі, яку підживлювало 
регулярне морське сполучення зі Стамбулом. Іноземні купці невдовзі 
поновили торгові шляхи в Синоп, Трабзон і на Кавказ48 . Життя по

верталося й до Херсона, колись практично закинутого. Береги Дніпра 
укріпили проти водопілля і розливів, після яких лишалася стояча 
вода - розсадник хвороб улітку. Порт все ще функціонував мало, бо 
чорноморське адміралтейство перенесли до Миколаєва, але почина
ли оживати канатні заводи й інші пов'язані з морем підприємства49 . 

(Навіть старий барон Антуан через посередника відновив діяльність 
невеликої фірмиs0.) «У цих ... містах, - писав один британський ман

дрівник уже в 1802 році, - а також у численних селах, які несподі
вано виросли у краях, де колись жили самі бандити або кочували 

орди, тепер мешкають росіяни, татари, яких відірвали від їхнього 
мандрівного життя, і різні колоністи, зокрема, греки і вірмени, які 
прийшли з сусідніх провінцій Турецької імперії»s1 • 

Першість серед нових міст мала, безперечно, Одеса. Для захиС'І)' 
кораблів від північно-східних вітрів і замуленої течії з гирла Дніпра 

було побудовано дамбу; гавань могла прийняти до 150 суден. Після 
того як море відкрилося для європейської торгівлі, а Одеса дістала 
пільговий митний режим, у порту переважно майоріли австрійські та 

британські прапори. Кількість жителів міста протягом року сильно 
коливалося: влітку, коли приїжджали торгові обози з Польщі й Цен

тральної України, а базари переповнювалися дрібними торговцями, 
людей було більше. Але й постійних одеситів із року в рік прибувало. 

206 



Новоросія 

«Якби не юрми «ізраелітів» і жахлива пилюка на вулицях, - записав 

1823 року один британський капітан, - перше враження від міста 
було би кращим»s2• 

Однак саме ці «ізраеліти» та інші діаспорні громади були дви
гуном розвитку новоросійських міст і портів. Кількість слов'янського 
населення і козаків на півдні швидкими темпами зростала вже на
прикінці XVIII століття, а на початку ХІХ століття динаміка ще при
скорилася в результаті державної політики колонізації прикордон
няsз. Але російський уряд активно агітував оселятися в нових землях 

іноземних колоністів - з Центральної Європи, Польщі та інших кра
їв. Охочі селитись у степу діставали земельні наділи, податкові пільги 
й позики, звільнялися від військової служби та мали повну свободу 

віросповідання. 
Уже за Катерини 11 засновувати поселення й вести сільське госпо

дарство у степу активно заохочували німецьких іммігрантів, зокрема 
менонітів. Інші, як-от греки і вірмени, переселялися з Криму або 

прибували з різних частин Османської імперії; їх вабили не лише 
економічні переваги, а й надії на спокійне життя в імперії, керованій 
добродійним християнським монархом. Євреї в інших частинах імпе

рії стикались із суворими обмеженнями, але в нових губерніях могли 
більш-менш вільно вибирати, де їм селитись і чим займатися. 

Іноземні колоністи стали підданими Російської імперії, але жили 
цілком окремим життям від довколишнього населення - слов'ян
селян, татар і козаків. У ХІХ столітті осібний характер цих громад 
уражав мандрівників, які вбачали, зокрема, в німецьких поселеннях 
острівці цивілізації на пограниччі, що лише недавно увійшло до 
складу європейської імперії. «Містечко було акуратно організова
но, - писав британський мандрівник про одну велику колонію, - і 

прекрасно постачалося чистою водою». 

Церкву, школу та кілька найважливіших будинків збудовано з ка

меня, решта - дерев'яні. Вздовж вулиці посаджено дерева; і тут, 

у прохолодній тіні, можна уявити, як старійшини громади сидять 
надвечір, насолоджуючись домашнім тютюном, домашнім пивом і 
спостерігаючи за членами щасливого маленького суспільства, мов 
за власними дітьми54. 

Реальне життя, ясна річ, навряд чи скидалося на таку ідилію, але 
колонії таки справили помітний вплив на економіку регіону. Вже на 
останній рік перебування Ришельє на посаді генерал-губернатора, у 
1814-му, населення Новоросії становило мільйон осіб, а вартість землі 
виросла удесятероss. Швидко зростала кількість сільськогосподар-
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ської продукції, що збіглося зі скороченням аграрного виробництва 

в Західній Європі. Кораблі, навантажені зерном з новоросійських 
колоній і великих маєтків російської знаті, ходили в Ліворно, Геную, 
Марсель та інші важливі порти. (Вільний прохід кораблів із зерном 

було спеціально застережено в Адріанопольській мирній угоді 1829 
року.) Скасування у 1846 році британських обмежень на торгівлю 
зерном, за якими іноземне зерно обкладалося було високим ввізним 
митом, відкрило ще один широкий ринок. Лише за одне десятиліття, 

від початку 1840-х до початку 1850-х, обсяг річного експорту зерна 
в Італію і Францію виріс на чверть, а в Британію - усемеро. У 1853 
році понад третину всього російського експорту йшло через Чор

не море56• У портових містах активність європейських підприємців 
зростала дедалі більше, і царський уряд почав побоюватися, що вся 
торгівля перейде до рук британських і французьких купців. Тому бу
ло ухвалено низку законів, які протегували посередницькій торгівлі 

російських підданих, що на практиці зміцнило позиції традиційних 
«меншин посередників» - греків, євреїв і вірмен. 

На середину ХІХ століття Новоросія вже не становила політичної 
та культурної периферії, вона була цілком повноцінною частиною ім

перії. На чолі губернії стояли талановиті адміністратори, а населення 
складалося з українських і російських селян, іноземних колоністів 
і підприємців плюс татар, здебільшого осілих, але траплялися, з 
кожним роком дедалі рідше, і напівкочовики. Вітрильний корабель 
доходив з Криму або Одеси до Проток за три дні, пароплав - удвічі 

швидше, а звідти шлях лежав в усі головні порти Південної Європи і 
в Атлантику57• Однак у цьому регіоні існував ще один кордон, і кожен, 

хто прибував туди на кораблі, верхи або на возі, добре відчував його 
на собі. Перейти цей кордон, як правило, означало провести кілька 

днів або й тижнів в ізоляції, пройти медичні процедури і перевірки 
та посидіти в карантинному домі. Точка дотику степу та моря більше 
не була культурним кордоном. Вона була тепер кордоном епідеміо

логічним. 

Гарячка, малярія та лазарет 

Тиф - загальна назва кількох інфекційних хвороб - був відомий 
у Чорномор~і принаймні від кінця XIV століття, він не давав про себе 
забути й у період російської експансії58 • Велику епідемію 1771 року до 
Москви занесли, ймовірно, вояки, повертаючись з Наддністрянщини 
після першої війни Катерини з турками. Війни 1806-1812 та 1828-
1829 років також супроводжувалися спалахами епідемії в Новоросії 
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й на Східних Балканах. У ХІХ столітrі виникали нові портові міста, 
тому великим клопотом стало те, як завадити поширенню хвороби 
з Анатолії й османських Балкан, де епідемії спалахували часто, а 
санітарного режиму дотримувалися погано. Слід було ретельно пере
вірити товар і людей, перш ніж пускати їх у місто. 

Від часів перших спалахів чуми в Західній Європі держава здій
снювала заходи, які мали завадити поширенню інфекції. І хоча лі
карі майже нічого не знали про конкретні причини хвороби і спосіб 
її передачі, вони швидко переконалися, що ізоляція підозрілих на 
хворобу осіб - зазвичай на «біблійний» період у сорок днів, звідси 

й французьке слово «карантин» - допомагає знизити масштаби по
шесті. Інфікований пацієнт помирав, неінфікований виживав. Першу 

карантинну лікарню було засновано 1402 року у Венеції, невдовзі по
дібні заклади виникли в інших середземноморських портових містах, 
як-от у Генуї та Марселі. 

Минуло майже чотири століття, поки повноцінна карантинна 
система виникла у Чорномор~і. Позаяк масштабної іноземної тор
rівлі до кінця XVIII століття у чорноморських портах не існувало, 
то не було й особливих причин перейматися далекими епідеміями. 
Інфекційні хвороби перетворилися на серйозну проблему лише після 
того, як Російська імперія завоювала північне узбережжя і понови

лися зв'язки з Середземномор'ям. (Раніше головна санітарна лінія 
проходила сухопутним османська-австрійським кордоном - через 
сучасну Центральну Румунію і кордон Хорватіїs9.) Навіть коли почи

налася епідемія, перша реакція зводилася до того, щоб полегшити 
страждання хворих або цілком у середньовічній манері звинуватити 
в усьому євреїв. (Саме в Херсоні 1790 року помер знаменитий бри
танський реформатор в'язниць Джон Говард, заразившись тифом під 
час відвідин хворих*.) Життя показало, що перші контакти російських 
портів з Марселем, закладені графом Антуаном, принесли не лише 
суто комерційний зиск. Марсель мав найкращу карантинну систему в 
Європі XVIII століття, і саме за марсельськими взірцями було згодом 
організовано карантинну службу в російських портах. 

Марсельська система спиралася на п'ять основних принципів: 
зупинка кораблів для попереднього огляду на безпечній відстані від 

* Говарда поховали поблизу Херсона, але в лондонському соборі св. Павла 
на його честь встановлено монумент. Казали, що дюк де Ришельє під час спалаху 

епідемії в Одесі наказав вигнати євреїв з міста. Див.: Slade, Adolphus. Records 
of Travels in Turkey, Greece, etc., and of а Cruise in the Black Sea, with the Capitan 
Pasha, in the Years 1819, 1830, and 1831. - Philadelphia: Е. L. Carey and А. Hart, 
1833. - Vol. 1. - Р. 252. 
14-11-465 
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порту; з'ясування епідеміолоrічної ситуації у порту відбуггя; оцінка 
ймовірності інфікування у порту відбуггя або дорогою; сувора ізо
ляція привезених товарів і пасажирів від місцевого населення; по

дальша ізоляція інфікованих пасажирів від здорових60 • Усі кораблі з 
левантійських та інших підозрілих портів мали кидати якір у Мар
сельській затоці, не заходячи в гавань. Через трубу-гучномовець міс
цевий чиновник питав порт відбуггя, назву корабля, ім'я капітана, 
вантаж і санітарні документи на корабель. Санітарний сертифікат 

видавав французький консул у порту відбуггя, засвідчуючи умови 

на кораблі під час відбуггя: епідемії нема ні на кораблі, ні в порту 
(чистий патент - patente nette); корабель у порядку, але підозра на 
хворобу в порту (патент дотичності - patente touchee); епідемія в 
порту й корабель під підозрою (патент підозри - patente soup<;onee); 
у порту й на кораблі хвороба (патент тривоги - patente brute). Ко
раблям з документами перших двох типів було дозволено стати на 

зовнішньому рейді, з капітаном вели додаткову розмову на відстані 
та визначали потребу в карантині та його тривалість. Кораблі з па

тентами підозри та тривоги одразу спрямовували в карантинний 
будинок-лазарет (від імені біблійного Лазаря). 

Тривалість карантину залежала від кількох чинників. Вантажу, 
який уважався найімовірнішим переносником епідемій (як-от вовна, 

бавовна й інші тканини, хутра та шкіри) було достатньо, щоб ко
рабель відправили в карантин. Багато значив і порт відправлення. 
Кораблі з Марокко та Єгипту вважалися безпечними, але судна зі 
Стамбула і чорноморських портів мусили відбути всі сорок днів ка

рантину плюс три тижні вантаж мав провітрюватися на відкритому 
повітрі, незалежно від типу санітарного сертифіката чи вантажу. 

Корабель на карантині кидав якір біля острова, на якому роз
ташовувався лазарет, подалі від головної марсельської гавані. Два 

сторожові човни пильнували, щоб не було несанкціонованого спо
лучення з берегом. Їжу передавали на корабель за допомоги дов
гих жердин, а команда мала щодня доповідати, чи немає симпто
мів хвороби. Пасажири могли вибирати - лишитися на кораблі чи 
перейти в лазарет, який було оточено високим парканом і ровом з 

водою. Багаж піддавали дезінфекції, пасажирів опитували та скеро
вували у конкретне відділення: до хворих або здорових. Карантинні 
приміщення були цілком комфортабельні, але з вигляду аскетичні, 

мали залізні ліжка та каміни. Вхід до приміщень відвідувачам було 

заборонено, але друзі й родичі могли перекрикуватися з карантино
ваними особами через рів. Хвора людина мала провести в ізоляції 
дванадцять тижнів, достатньо довго, щоб встигнути померти. Потім 
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тіло витягували з кімнати довгими залізними крюками і спалювали 
в обробленій вапном могилі. Кімнату обкурювали, перебілювали і 

провітрювали протягом місяця. 
Марсельська влада добре знала про корупцію у цій складній 

системі й щосили з нею боролася. Суперінтендантом лазарету зазви
чай призначали заможного купця, який розбирався у близькосхідній 

торгівлі. Він мав бути вдівцем або холостяком і діставав добру плат
ню, так само як солдати і офіцери карантинної служби - не лише 
через небезпечну роботу, а й для того, щоб не виникало спокуси 
взяти дрібний хабар від капітанів чи пасажирів, які хотіли уникнути 

суворих обмежень. 
Марсельський карантин уважався найкращим в Європі. Але далі 

на схід ця система зазнавала певних змін. Британський письменник 
Едмунд Спенсер, подорожуючи у 1836 році, описав карантин в Гала
ці, молдавському порту на Нижньому Дунаї, який тоді перебував під 

контролем Російської імперії: 

Пред'явлений мною паспорт - цілковито нове правило у цій дер

жаві - взяли довгими щипцями розміром у кілька ярдів; службо

вець зобразив страшний, і треба зізнатися, небезпідставний жах, 

побачивши предмет належний людині, яка щойно прибула з міста, 

охопленого епідемією [Стамбул]. Паспорт виявився бездоганним, 
у супроводі генерала нас відправили до лазареrу, де всі предмети 

мого багажу ретельно дезінфікували; перевіривши стан нашого 

здоров'я, медик призначив нам чотирнадцять днів карантину; я 

підозрюю, що вручений йому дукат допоміг скоротити карантин з 

двадцяти одного дня61 • 

Спенсер виявив, що система не завжди працювала, як було за
думано. Чиновник санітарної служби зустрічав корабель у гавані й 

контактував з пасажирами та командою за посередництва довгої 
жердини або щипців. Але не існувало системи спостереження за ситу
ацією в порту відправлення (росіяни і турки мали окремі карантинні 

служби, і консулів, відповідальних за видачу санітарних документів, 
як у французькій системі, не існувало), питали лише паспорт або 

інше посвідчення особи. Іноді байдужі чиновники обмежувалися 
усною присягою пасажира - на Біблії або Корані, - що він не хво
рий62. Кораблям з турецьких портів постійно призначали карантин, 

але карантинний період на практиці залежав від примх головного 
медика, а не якихось твердо установлених правил. 

Умови в лазареті й близько не нагадували спартанську обста
новку, як у Марселі. Заможні мандрівники мали змогу заплатити 

за комфорт. В одеському карантині існували кав'ярні, ресторани і 
14' 
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навіть більярдна зала, щоб полегшити мандрівникам нудьгу (і га
манці); обслуга щодня вільно заходила і виходила з лазарету6з. Висо

ких мандрівників, як-от дипломатів або друзів місцевих чиновників, 
возили на екскурсію по гавані64• Для тих, хто був ладний заплатити 
чиновникам додатковий митний «збір», карантин могли скоротити 

або його можна було провести десь поза лазаретом. До карантинного 
приміщення могли потрапити відвідувачі. Все це, ясна річ, позбав

ляло систему всякого раціонального сенсу. 
І все ж наявність у порту такої інституції, як лазарет, вважалася 

плюсом будь-якого порту. Без карантину порт занепадав; з каранти
ном міг стати значним діловим центром, перед тим як розвантажити
ся або пройти далі у менший порт, корабель спочатку мав зупинитися 
на карантин. Занепад Миколаєва і Херсона як торгових центрів на 
початку ХІХ століття був почасти пов'язаний з рішенням російського 
уряду розташувати карантинні служби в Одесі6S. 

Наявність карантину також давала прекрасну нагоду для особис

того збагачення. Для багатьох людей небезпека підхопити інфекційну 
хворобу, особливо ту, що з'являлася десь раз на п'ятнадцять років, 

важила набагато менше, ніж перспектива прибутку, що її відкри
вала державна карантинна система. У деяких випадках санітарні 

чиновники мали стимули навіть вигадати хворобу. Наприклад, один 
з одеських медичних інспекторів був водночас власником популяр
ного театру. Коли квитки розходилися мляво, він оголошував, що 
серед нових пасажирів виявлено страшну інфекцію та відправляв їх 
у карантин, звісно, за їхній же рахунок. Націнка на послуги лазарету 

йшла на запрошення якої-небудь театральної зірки66 • Серйозність 
«епідемії» була зазвичай добрим показником рівня майбутнього те

атрального сезону. 

Попри очевидні можливості для зловживань, писав Едмунд Спен
сер, санітарний чиновник був однією з «зірок, які провіщали світанок 
європейської цивілізації в російських портах»67• Російська карантинна 

система у поєднанні з тим, що в османських портах почали більшу 
увагу приділяти інфекційним хворобам, таки справді покращила епі
деміологічну ситуацію. На середину ХІХ століття майже всі епідемії 

вдалося приборкати; останній великий спалах чуми минув у 1840 
році в Болгарії й у 1842-му в Центральній і Східній Анатолії; відтоді 
час від часу траплялися лише епідемії місцевого значення, які мали 

нижчий рівень смертності68 • Проблемою лишалися інші інфекційні 
хвороби - малярія на болотистих північних берегах і холера в ціло

му регіоні, - але ситуація з тифом довела, що навіть недосконала 
карантинна система краща за відсутність такої системи. 
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Більшість мандрівників на північному і західному узбережжі 

Чорного моря вражав сам факт наявності карантинної служби, хай 
там якою вона була, бо це принаймні нагадувало звичні європейські 

порядки. Західні європейці, які сподівалися побачити «різного роду 
русо-греко-скіфо-тартарські церкви і будинки», як писав один шот
ландський мандрівник, знаходили натомість добре сплановані вули
ці, кам'яні будинки і магазини, досто'І)' як удома69• Особливо приємна 
картина чекала мандрівника, який прибував морем, а не суходолом: 

тихі дунайські порти, жвава Одеса, миколаївські корабельні, старо
давні кримські міста - і скрізь височіли прекрасні маяки, які нічим 

не поступалися британським70• Натомість дорога у тряських возах 
могла стати справжнім випробуванням. Західне узбережжя і навіть 
віддалені від моря міста, як-от Бухарест і Ясси, столиці Валаського і 
Молдавського князівств, теж переживали швидкі зміни. Британський 

мандрівник Джеймс Генрі Скін був, сказати б, здивований тим, що у 
валаського господаря Барбу Штірбея, де йому трапилося гостювати, 
до столу подавали цілком цивілізовану їжу: 

трюфелі з Парижа, устриці з Константинополя, фазан з Відня -
все свіже, привезене кур'єром; першокласні вина; рейнвейн князя 

М~ерніха найкращого урожаю; кларет підігрітий, шампанське не 

переохолоджене; словом, усе, як має бути71 • 

Порти та різні містечка в Північному і Західному Причорномор~і 

настільки часто виглядали, «ЯК має бути», що мандрівники хвилюва
лися, де ж знайти щось справді орієнтальне. Анатолій Демідов, ро
сійський горнозаводчик і один з найвідоміших мандрівників по пів
денних губерніях Російської імперії на початку ХІХ століття, записав 
свої враження, відвідавши колишній ханський палац в Багчесараї: 

Ми потрапили не в столицю розваг Відень, не в Пешт - горду 
корону молодої Угорщини; не на багнисті береги Дунаю, яким га

няють хвилю поважні пароплави; не в Бухарест чи Ясси, заморе

ні мертвотними східними порядками. Ми потрапили в абсолютно 
східний Сарай, палац із арабської ночі, ми стояли на цілковито 

азійському rрунті12. 

Багчесарай викликав інтерес саме тим, що був несхожий на інші 
місцевості, - музей життя, яке в Північному Причорномор~і давно 

зникло. Більшість міст на північному і західному узбережжі були но
вими, як-от Одеса: виникла посеред голого степу, спроектована іно
земними інженерами, з вулицями, що перехрещувалися під прямим 
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Дика мандрівка: «нічна битва з вовками» у Молдавії, з книжки Едмунда 
Спенсера, 1855. Попри те що Чорне море в ХІХ столітті ввійшло до зви
чайних туристичних маршрутів, мандрівники, вирушаючи у віддалені бал
канські, карпатські та кавказькі райони, прагнули відчути дух пригод 

кугом, будинки в характерному для Центральної Європи архітеК'І)'р

ному стилі. Навіть міста, що лежали поблизу стародавніх поселень, 
наприклад кримські, було повністю перебудовано - нові, наперед 
спроектовані квартали поза межами колишніх укріплень. Впадав в 
око контраст із південними і східними чорноморськими портами. Там 

міста органічно розвивалися поверх стародавніх поселень, павутина 
вулиць, кам'яні будинки і дерев'яні споруди тулилися до решток 
візантійських стін, багато будинків було зведено ще за генуезців і 

візантійців. Дуже відрізнялася на північному заході і південному 

сході система комунікацій. У середині ХІХ століття телеграфна лінія 
поєднувала Варну на болгарському узбережжі з Балаклавою і Севас
тополем у Криму, ще одна лінія сполучала Сімферополь з Галацом 

на Дунаї, а відгалуження цих двох ліній ішли в Петербург, Париж, 
Лондон і Стамбул. Натомість телеграфу між Синопом і Трабзоном не 
існувало, не мали ці міста й телеграфного зв'язку зі Стамбулом7з. 

Відмінності між двома берегами великою мірою склалися через 
різні погляди та різні можливості російського і турецького урядів. 

Трансформація північного узбережжя стала результатом стратегічних 
настанов, якими керувалися російські царі від Петра І до Катерини 11: 
усунути воєнну небезпеку на південних кордонах держави, здобути 
вихід до моря, ба навіть вигнати османців і завоювати Протоки. За

вдяки дедалі більшому попиту на зерно й інші продукти в Західній 

Європі новоросійські землі отримали готовий ринок збуту та ділову 
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спільноту, зацікавлену в зв'язках з новими містами. На південному 
сході склалася зовсім інша картина. В той час як російська держава 

розширювала свої кордони, центральному османському урядові було 
дедалі важче контролювати справи в Анатолії. 

Від початку XVIII і добру частину ХІХ століття реальна влада в 

Анатолії, зокрема й у великих чорноморських портах, належала спад
ковим деребеям, напівфеодалам, які вели свої справи, мало зважаючи 
один на одного, а найменше - на султана у Стамбулі. Деякі з них 

були добродушними деспотами, які боронили інтереси підлеглого 
населення, але не відчували особливих стимулів розвивати можли
вості портових міст чи встановлювати далекі торговельні зв'язки. 

Географію вони теж не дуже поважали. Подібно до кримських портів 
міста на півдні та сході мали природний зв'язок радше з заморськими 

землями; подорожувати суходолом крізь Анатолію було важко, осо
бливо коли шлях лежав через володіння ворожого деребея. Після 

1774 року північночорноморські порти переорієнтувалися на експорт 
у Середземномор'я і торгівлю один з одним, тому анатолійські міста 
втратили природного партнера, від якого залежали. Існувало й про
стіше пояснення ізоляції анатолійських портів: за умовами Кючук
Кайнарджийського миру, турки зобов'язувалися відкрити Чорне море 

для російських кораблів, але це не означало, що вони мають відкрити 
їм свої порти. Султан дозволив вільний і безперешкодний вхід іно

земних кораблів до турецьких портів лише в 1829 році. 
Західна Європа спочатку вітала зміни у Північному Причорно

мор~і - це вважали розширенням цивілізації супроти варварства, 

приходом молодої європейської імперії на землі, які довго страждали 
під злою рукою турків та їхніх васалів. Але в ХІХ столітті російські 

амбіції почали сприймати інакше - як пожадливість імперії, що за
вдяки завоюванням упевнилась у своїх силах і починає загрожувати 
інтересам інших європейських держав. 

Завоювання Новоросії та Криму за Катерини 11 прикривали про
світницькою риторикою та цивілізаторською місією християнського 

монарха; пригноблених підданих султана слід було визволити з-під 
ярма мусульманського деспотизму і познайомити з раціональною по
літикою європейської імперії. Такий спосіб обtрунтування побутував і 

після Катерини 11, але цивілізаторська місія відійшла на другий план 
порівняно зі стратегічною метою здобути контроль за Чорним морем. 
У 1801 році Росія встановила протекторат над східною частиною 
християнської Грузії. Невдовзі імперія домоглася права захищати 

румуномовних християн у дунайських землях і почала справляти по
мітний вплив на християнське населення Балкан і Близького Сходу. 
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Посилення Росії прямо зачіпало інтереси іншої великої імперії, яка 
мала в цьому реrіоні стратеrічні і комерційні інтереси, - Британії. 

Британії традиційно залежало на добрих стосунках з турецьки
ми султанами, з цього походили їхні торговельні привілеї в Леванті. 
Російський наступ у чорноморському реrіоні викликав певне занепо

коєння, не останньою чергою тому, що Росія одночасно придивлялася 
до сходу - Середньої Азії та Індії, де британці мали багато інтересів. 
Війна з Персією 1826-1828 років закінчилася тим, що росіяни здо
були виняткове право плавати у Каспійському морі. В Лондоні боя

лися, що таке саме право росіяни дістануть на Чорному морі, якщо 
остаточно переможуть османців74• Це означало, що цар зможе дикту

вати умови торrівлі з портами Північного і Західного Чорномор'я, де 
масштабами комерції британці поступалися тільки австрійцям. Крім 
того, росіяни контролювали б доступ до османських портів, напри

клад, до Трабзона, який стояв на південно-східному березі, прямо на 

діагоналі з Одесою. 
Після занепаду зв'язків з Кримом для Трабзона прийшли важкі 

часи. Місто досі справляло враження своїм імпозантним виглядом; 
мандрівники згадували старожитні візантійські споруди й грецькі 
громади у приморських долинах, які нагадували про колишню Тра

пезундську імперію. Але, крім галуну і міді, що їх видобували в Ана
толійських горах, і сільськогосподарської продукції з навколишніх 
долин, Трабзон не мав, чим похвалитися. Подібно до Одеси кількома 
десятиліттями раніше у Трабзоні сходилися інтереси Росії, Британії 

й інших європейських держав не тому, що там були якісь природні 
ресурси, а через виrідне розташування міста - тут починався старо
давній шлях суходолом до Персії. 

Дорогу Трабзон-Ерзурум-Тебриз активно використовували у се

редні віки, але після XV століття вона практично занепала. Позаяк 
Османи закрили Чорне море для іноземної торrівлі, Трабзон пере

став бути транзитним пунктом, але в 1774 році саме море, а згодом і 
всі турецькі порти знову було відкрито - склалися передумови для 
відродження торговельного шляху в Персію, довкола якої упадали 
британці, французи і росіяни. Транзитна торrівля з Персією існувала 

певний час до 1820-х років, але йшла в обхід. Кораблі розвантажува
лися в кавказьких портах (контрольованих росіянами або місцевою 
знаттю), відтак товари суходолом везли Грузією до Тифліса, а звідти 

Вірменією до Тебриза *. Трабзонська дорога була набагато зручніша -

* Кавказький шлях проходив з Ляйпциrа через Одесу та Тифліс; у 1820-х -
1830-х роках його контролювали передусім вірменські купці. Див.: Hommaire de 
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на 300 кілометрів коротша, а о1Же, на десять днів швидша75 • Крім 
того, загострення стосунків між Британією і Росією довкола Персії, а 
найбільше - зіткнення їхніх інтересів у Середній Азії, стимулювало 

Британію шукати дорогу на схід в обхід підконтрольного росіянам 
Кавказу. 

Тому майбутнє Трабзона дуже цікавило британців. Здобути 
вплив у міських справах і підтримувати безпечне й регулярне морське 
сполучення зі Стамбулом стало важливим завданням британської 
політики на південно-східному узбережжі. Міністерство закордон
них справ Великої Британії невдовзі вирішило відкрити у Трабзоні 
консульство, щоб стежити за місцевими справами і морськими пе

ревезеннями. У 1830 році британський посол у Стамбулі призначив 
першим консулом у Трабзоні молодого дипломата на ім'я Джеймс 
Брент. Настанови посла новому консулові виказують жвавий інтерес 
Британії до діяльності росіян у Чорномор~і. «Нещодавні успіхи Росії 

та розширення сфери її впливу в регіоні, куди ви їдете, - писав посол 
сер Роберт Гордон, маючи на увазі результати війни 1826-1828 років 
з Персією й Османської імперією, - не могли не справити відчутного 
впливу на настрої жителів, і християн, і магометан; я би хотів, щоб 

ви з'ясували характер цього впливу і повідомили мені, наскільки це 
може шкодити інтересам султана» 76• Зокрема, посол просив Брента 
повідомляти про настрої різних етнічних груп у регіоні (наприклад, 

чи не мають місцеві вірмени й лази якихось особливих симпатій до 
Росії), а також про міру політичного впливу росіян у Трабзоні та їхні 

комерційні інтереси. 
Брент регулярно доповідав стан справ британському послу в 

Стамбулі й підготував кілька річних звітів, в яких фіксував диспозиції 
сторін. На час призначення Брента консулом султан мав у Трабзоні й 

довколишніх землях уже набагато більший вплив; місцевих деребеїв 
відтіснили в ході централізаторських реформ Магмуда 11 (правив у 
1808-1839), а намісника провінції призначали зі Стамбула. Брент 
з'ясував, що порт підпорядковується безпосередньо султанові й той 
може розпоряджатися митними надходженнями від оборудок, що 
їх вели іноземні корабельні компанії. Зважаючи на реальний вплив 
Британії й у Стамбулі, й у Тегерані, британські фірми мали всі зиски 

від того, що порт відкрився для іноземців. 
Брент виявив, що порт перебуває в дуже посередньому стані, а 

місцеві чиновники погано співпрацюють між собою. Британські ко-

Не//, Xavier. Travels in the Steppes of the Caspian Sea, the Crimea, the Caucasus, 
Etc. - London: Chapman and Hall, 1847. - Р. 17. 
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раблі, порівняно з кораблями інших країн, приходили дуже рідко; у 
1831 році в Трабзон зайшли лише два британські судна, порівняно 
з чотирнадцятьма австрійськими і десятьма російськими77• Але про
тягом його консульської каденції ситуація кардинально змінилася. 
Зміцнення позицій центральної влади в Анатолії підірвало могутність 

місцевої знаті й повернуло імперію до єдиних адміністративних по
рядків. Вдосконалена карантинна система знизила кількість епідемій, 

через які часом повністю зупинялася транзитна торгівля з Персі
єю. Регулярне пароплавне сполучення з анатолійськими портами 
скоротило тривалість дороги в Стамбул і на Дунай і забезпечувало 
перевезення товарів навіть за поганої погоди. Перший пароплав -
британський «Есекс» - прибув до Трабзона влітку 1836 року, того 
самого року ще один британський пароплав відкрив регулярні рейси 
в Стамбул. Австрійці, які фактично мали монополію на пароплав
ні перевезення Дунаєм, невдовзі відкрили свій маршрут Трабзон

Відень78. У середині 1840-х років британська пароплавна компанія 
«Р&О» відкрила пряму лінію Трабзон-Саутгемптон79 . На 1835 рік 
британці посіли перше місце за кількістю торговельних кораблів, які 
приходять у Трабзон80. 

У 1836 році Брента перевели в Ерзурум. Але звіти його наступни
ків показують стабільний розвиток і важливе значення трабзонського 
шляху для британської торгівлі з Персією. Привезені британськими 
кораблями промислові товари, зокрема, бавовну з манчестерських 
фабрик і продукцію британських колоній, як-от чай і цукор, переван

тажували на коней і верблюдів і доправляли суходолом до Тебриза. 
Назад кораблі везли перський шовк та інші тканини, тютюн (пере
важно для продажу в Стамбулі), килими і сухофрукти. Трабзонська 

дорога була водночас головним способом привезти щось британським 

службовцям у Тебризі й Тегерані. Як нарікали деякі дипломати, коли 
дорога не функціонує через епідемію, погодні умови або бунтівливих 
пашів, ані хересу, ані портвейну після обіду не випити8'. 

У перші кілька десятиліть після того, як британці почали торгу
вати з Трабзоном, цей порт був для європейських підприємців голо

вними дверима на широкий персидський ринок. Але врешті-решт на 

Трабзоні окошилося відкриття Суецького каналу та будівництво росі

янами залізничної гілки до кавказьких портів. Проте в 1830-1840-х 
роках за це місто досі активно змагалися Росія та Британія. Росіяни, 

до яких султан ставився менш прихильно, ніж до британців, раз у 

раз намагалися налагодити дорогу в Персію через Кавказ. Це озна
чало втихомирити норовливих кавказьких горців, які загрожували 

безпеці прибережних російських містечок і перевезенням по Воєнно-
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Крим 

Грузинській дорозі. Тривалі війни, що їх Росія вела на Кавказі, погли
нали купу енергії й відволікали від планів створити альтернативний 

шлях на противагу трабзонському. А російська блокада кавказького 
узбережжя, зокрема спроба завадити постачанню горців-мусульман 
зброєю і сіллю з Османської імперії, постійно загрожувала великим 

міжнародним конфліктом. (У 1836 році росіяни захопили британ
ський корабель «Віксен», який порушив блокаду, що викликало ди
пломатичний скандал між двома країнами і спричинило політичні 
інтриги у Лондоні.) В остаточному підсумку долю Трабзона, кавказь

кого узбережжя і цілого Чорного моря визначило куди масштабніше 
змагання Британської і Російської імперій - «велика гра» за Середню 

Азію. Але кульмінації ця гра сягнула на Чорному морі. 

Крим 

Кримська війна - єдиний конфлікт у новій історії, що розгор
тався здебільшого на Чорному морі, а до певної міри й за нього. 
Ця війна стала наслідком дедалі гострішої конкуренції Британії та 
Росії на Близькому Сході й у Середній Азії, за якою стояли імпер

ські амбіції, комерційні інтереси та прикордонна політика, подібні 
в чомусь до давніх і складних стосунків Росії з Османською імпері

єю. Однак головною ставкою у цій боротьбі було майбутнє власне 
Османської держави і відповідно контроль а Протоками. І Британія, 

і Росія сходилися в тому, що Османська імперія доживає останні дні 
й потрібна якась міжнародна угода з метою відтягнути її крах, упе
редити жорстоку бійку європейських держав за її уламки та наперед 

поділити її частини. Частиною цього плану стало рішення закрити 
Чорне море від іноземних військових кораблів, скріплене в липні 
1841 року Лондонською конвенцією про Протоки, яку підписали всі 
великі європейські держави. 

Іронія полягає в тому, що однакові погляди на майбутнє Осман

ської імперії, скріплені міжнародною угодою, за якесь десятиліття 

призвели до великої війни. Невитравні підозри Британії стосовно 
східних цілей Росії означали, що Лондон ніколи не вважав царя на

дійним дипломатичним партнером, попри всі формальні консультації 
й згоду в окремих питаннях. Повстання декабристів 1825 року, якраз 
коли Микола І зійшов на трон, вплинуло на атмосферу цілого його 
правління. Цар вів консервативну, навіть реакційну політику і був 

налаштований захищати територіальні здобутки своїх попередників 
від справжніх або уявних зазіхань. Микола І особливо переймався 
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тим, щоб іноземці не дістали зиску з краху Османської імперії за 

рахунок Росії. 
Його природний консерватизм проявлявся й у релігійних спра

вах, це теж зробило свій внесок у розпалювання конфлікту в середині 

століття. Саме за правління Миколи І склалася російська ідеологічна 
трійця - православ'я, самодержавство, народність. Ці ідеали невдо
взі проявилися в російській зовнішній політиці. У 1850 році виникла 
суперечка між православними і католицькими ієрархами довкола 
контролю за храмом Різдва Христового у Віфлеємі, в яку втрутився 

Микола І. Він тиснув на османську владу з вимогою визнати вимоги 
православних супроти католиків, за якими стояла Франція. Коли 
султан відреагував, заявивши, що Росії ця справа не стосується (пра
вославні громади, незалежно від їхнього зв'язку з Росією, були під

даними Османської імперії), Микола І окупував Молдавію і Валахію 
та почав готуватися до війни. 

У жовтні 1853 року почалися сутички росіян з османцями в 
Подунав~і, але на морі якихось особливих дій не траплялося. Через 
наближення суворої зими, а також брак відомостей про розташуван
ня противника ворожі кораблі часто зводив між собою лише випадок, 
та й тоді вони нерідко уникали вступати в бій. Проте через місяць 

відбулася вирішальна битва першого етапу війни. Османський флот 
під командуванням Османа Паші зимував у Синопській гавані, займа
ючись вишколом моряків, поспіхом набраних улітку. Російський флот 
тихцем вийшов з Севастополя й швидко перейшов Чорне море. 30 
листопада він несподівано з'явився в Синопській гавані. В досвітній 

імлі, коли накрапав холодний зимовий дощ, адмірал Павло Нахімов 
наказав шістьом кораблям відкрити вогонь. 

Так само, як у війні в Дніпровському лимані майже сімдесят років 
тому, цю сутичку навряд чи можна назвати повноцінною битвою. Ро
сійські кораблі мали на озброєнні потужні гармати, і за якусь годину 
весь флот Османа Паші пішов на дно. Берегові батареї було знищено, 

а місто охопив вогонь. Понад 3000 турецьких моряків загинуло, а 
сам Осман Паша потрапив у полон. Росіяни втратили лише тридцять 

сім моряків82 • Атака на Синоп справила приголомшливе враження. 
Османський флот було знищено, а росіяни продемонстрували, що 

можуть спокійно діставатися південного берега. За словами одного 
британського автора, Синоп став фактично «другим Гібралтаром»*. 

Якщо Росія його захопить - а Нахімов довів, що їй це до снаги, - цар 

* У квітні 1607 року нідерландська ескадра із 26 кораблів завдала несподі
ваної і нищівної поразки іспанському флоту при Гібралтарі. - Прим. пер. 
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Крим 

Князь Горчаков проводить рекогносцировку на Дунаї у Валахії, 1854 р. 
Мал. Філіпова 

зможе розрізати Чорне море навпіл, отримавши найкращі природні 
гавані на північному і південному узбережжі, Севастополь і Синоп. А 

це перший крок до влади над Босфором і самим Стамбулом8з. 
Ця атака переконала останніх скептиків у Лондоні та Парижі, 

що Росія хоче не просто поставити Османів на місце, а цілковито їх 
знищити. В наступні місяці європейські держави обмірковували план 
надіслати на допомогу ослабленим 'І}'J>Кам свої кораблі. У березні 

1854 року союзні держави - Британія, Франція, Австрія, а невдовзі і 
Сардинія (яка теж мала виразні інтереси в чорноморських портах) -
відкрито виступили на боці султана. 

Битва при Синопі засвідчила перевагу росіян над 'І}'J>Ками, але 
водночас показала, що російський чорноморський флот досі скла
дається з дерев'яних вітрильних кораблів, які не витримували жод-
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ного порівняння з дедалі численнішими пароплавами європейських 

флотів. У сю осінь британські та французькі кораблі патрулювали 
анатолійське узбережжя, захищаючи тамтешні гавані від нової атаки 
з півночі. Російська й османська армії вели бойові дії на протилежних 
кінцях моря - на Дунаї і на Південному Кавказі й у східній Анатолії, 

де росіяни завдали туркам болісного удару, захопивши місто Карс. 
Епіцентром боротьби, особливо коли восени 1854 року прибули 

війська союзників, став Кримський півострів. З болгарської Варни 
туди вийшов експедиційний корпус союзників. Російське команду

вання, не маючи змоги вступити в бій, наказало затопити більшість 
кораблів, щоб ворог не міг увійти у внутрішню гавань. Ще до того со
юзники висадилися під Євпаторією і почали просуватися на південь 

у напрямку Севастополя. Облога міста і постійні обстріли тривали 
одинадцять місяців. Російські моряки, глибоко окопавшись, перетво
рилися на піхоту й несли колосальні втрати. (Загинув і герой Синопа 
Нахімов.) Молодий тоді артилерійський офіцер на ім'я Лев Толстой 

так описував російські укріплення в останні місяці облоги: 

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев ки

певших необь1кновенной знергической жизнью, столько месяцев 

видевших сменяемь1х смертью одних за другими умирающих геро-

ев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, 

восхищение врагов, - на севастопольских бастионах уже нигде 

никого не бьто. Все бьто мертво, дико, ужасно - но не тихо: все 

еще разрушалось. По изрь1той свежими взрь1вами, обсьшавшейся 

земле везде валялись исковерканнь1е лафеть1, придавившие че

ловеческие русские и вражеские трупь1, тяжель1е, замолкнувшие 

навсегда чугуннь1е пушки, страшной силой сброшеннь1е в ямь1 и 

до половинь~ засьшаннь1е землей, бомбь1, ядра, опять трупь1, ямь1, 

осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливь1е трупь1 в серь1х 

и синих шинелях. Все зто часто содрогалось еще и освещалось 

багровь1м пламенем взрь1вов, продолжавших потрясать воздух84 • 

Перевага союзників у бойовій силі, слабкі російські тили й кому-
нікації, а передусім епідемії (тиф убив більше людей, ніж бомби і ку
лі) - все це врешті-решт призвело до поразки росіян. У вересні 1855 
року вони залишили Севастополь і затопили рештки чорноморського 
флоту. Бойові дії закінчилися, але війна формально тривала аж до на
ступної весни. Наступник Миколи І - імператор Олександр 11, який 
зійшов на престол саме у розпал конфлікту, був змушений де-юре 

визнати ситуацію, яку союзники створили де-факто: ліквідація росій
ського флоту, берегових укріплень і військово-морських баз. Відтоді 
всім військовим кораблям, навіть тим, що належали прибережним 
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державам, плавати Чорним 

морем було заборонено. 

Кримська війна і Па

ризький мирний договір, 
підписанням якого вона 
завершилася, позначи

ли кінець певної епохи на 

Чорному морі. У страте

гічному плані війна про

демонструвала готовність 
західноєвропейських дер

жав втручатися на користь 

турків і стежити, щоб жод
на держава, передусім Ро
сія, не зловжила слабкістю 

Османської імперії. Статус 

Дунаю і Проток став пред

метом міжнародного права, 
а не просто побічним на

Крим 

Турецька піхота під час Кримської війни 
1855 р. Фото Карла Баптиста фон Сат
марі 

слідком політики балансу сил двох імперій, які дивилися одна на 
одну з протилежних берегів моря. Османи повернули собі формаль

ний контроль за гирлом Дунаю, але безпекою судноплавства мала 
опікуватися міжнародна комісія . Чорне море і Протоки оголосили 
закритою зоною для військових кораблів, незалежно від того, під 
чиїм прапором вони ходять, навіть Росії і Туреччини, - за цим мали 

стежити союзні держави. Кримська війна стала останньою війною 
вітрильних кораблів у чорноморському регіоні, фінальним епізодом 
епохи, початок якої завважив Павло Іванович Джонс у 1780-х роках. 
Синопська битва пройшла в одні ворота і була останньою сутичкою 
лінійних вітрильних кораблів. І росіяни, і турки, вийшли з Кримської 

війни без флоту і з нуля почали планувати на 1870-ті роки створення 
парових кораблів. 

Кримська війна не тільки закріпила свободу торгівлі, забезпе

чивши вільний прохід Дунаєм і Протоками, а й в буквальному сенсі 
відкрила Чорне море для західних європейців. Кримську експедицію 
союзницьких військ було закарбовано на сторінках численних тво
рів: простодушні тексти для школярів, оповідання про самовідданих 
героїв на кшталт Флоренс Найтінгrейл, сентиментальний вірш Те
нісона «Атака бригади легкої кавалерії» та багато інших творів про 
військову звитягу (і безумство). Британські й французькі офіцери 
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Балаклавська бухта під час Кримської війни. Переповнений людьми порт і 
тісні військові табори сприяли поширенню інфекційних хвороб у російській 
армії та серед союзників. Фото Р. Фентона, 1855 р. 

тверезо міркували про фортифікації та маневри у своїх спогадах (їх

ні висновки за кілька років перевірить Громадянська війна у США). 
Військові кореспонденти, представники нової професії, описували 
воєнні жахіття і геройства, а ілюстратори і фотографи (ще одна нова 

професія) - їх зображували. 
Усе це породило такий інтерес, що в наступні роки регіон охопив 

справжній туристичний бум. Крим став повноцінним напрямком для 
іноземних мандрівників, куди можна було зазирнути дорогою на 
Близький Схід, місцем достатньо екзотичним і цікавим, але водно
час цілком цивілізованим, щоб почуватись як удома. Невдовзі Крим 

переживатиме ще одне вторгнення. Цього разу з боку письменників, 
художників і туристів, які охоче їхатимуть за натхненням на мальов

ничі кримські береги - головний сад Російської імперії. 
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Я не проти, якщо Європа дозволить Росії пошарпати 

rурків - не так щоб дуже сильно, але достатньо, щоб 
знайти Туреччину без водолазів або чарівної палички 

стало непросто. 

Марк Твен, 

1867 

Пасажири виглядали справжнім стовпотворінням, вони 

уособлювали всі мови Сходу з домішкою кількох євро

пейських, усі в характерному вбранні. Там були різно

го роду rурки, всяких верств і всякого віку в червоних 

фетрових фесках; перси у фесках із чорної овечої вов

ни; албанці у фесках із білого фетру; євреї в тюрбанах 
і довгих мантіях, що їх вони носили за євангельських 

часів ... Були англійські, німецькі й французькі rуристи, 
закупники килимів, що їхали з Персії до Туркестану; 

товстезна австрійка, яка їхала навідати сина, консула 

в Батумі, і кілька росіян, які побували в Парижі й на 

Рив'єрі та поверталися додому на Кавказ. 

Вільям Елерой Кертис, 
репортер «Chicago Record-Herald», 
пливучи на кораблі із Трабзона, 1910 

Капіталісти жили у своїх розкішних і комфортабельних 
чорноморських віллах, між якими лежали освітлені, мов 
у казці, дороги, за рахунок робітників ... Канал матиме ре
волюційне значення для країв, по якими він пройде. Він 

принесе нове життя, зовсім не схоже на гірке минуле. 

Георге Госу, 
начальник будівництва каналу Дунай - Чорне море, 

Румунська народна республіка, 1950 

На шмуцтитулі: 

Авіаносець США «Міссурі», справа флагман турецького флоту лінкор «Явуз» 

(колишній німецький крейсер «Гебен») у протоці Босфор у 1946 р. На передньому 
плані мечеть Долма-Багче 
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марк Твен побував у Севастополі в 1867 році. Він прибув на па
роплаві зі Стамбула, подорожуючи Європою та Левантом, ця 

мандрівка лягла в основу його дорожніх записок «Простаки закор
доном». Кримська війна закінчилася якихось десять років тому, і це 
місто було ареною однієї з найкривавіших битв у новій історії Європи. 

До війни населення Севастополя становило близько 43 ооо осіб, те
пер - не більше шести тисяч. Уціліло лише кілька будинків. У стінах 
застрягли гарматні ядра. Відвідувачі мали нагоду пройтися полями 
битв і підібрати на сувеніри уламки зброї та снарядів. Укріплення, 

які лишилося після облоги, знищили союзники, і, за умовами миру, 

Росія не мала права їх відбудувати. «Помпеї збереглися куди краще 
за Севастополь, - писав Твен. - Куди не кинеш оком - скрізь самі 
ру'іни і нічого, крім ру'ін. Зруйновані будинки, обвалені стіни, ку

чугури уламків - скрізь розруха! Ніби якийсь страшний землетрус 
приклався до одного клаптика суші»'. 

Війна, яка зруйнувала Севастополь, водночас стала кінцевим 
пунктом у довгій дорозі Чорного моря до Європи. Після Кримської 
війни море вже не можна було назвати «азійським», як писав Ді

дро у 1750-х роках. Стосовно моря йшли переговори, за нього вели 

боротьбу великі європейські держави. Море відкрилося для інозем
них кораблів, спершу заради зручності вони ходили під російським 
прапором, а потім під австрійськими, британськими, французькими 

та прапорами багатьох інших країн. Жодна окремо взята імперія не 
становила більше стратегічної загрози; влада Османів ішла на спад 
від кінця XVII століття, а здатність Росії дотягнутися до південного 
узбережжя, як це трапилося під Синопом, стримували умови Па

ризького мирного договору, який забороняв тримати на Чорному 
морі великі військові кораблі, за винятком прибережного патруля. В 
остаточному підсумку Росія зречеться нав'язаного нейтралітету й під 

час останньої російсько-турецької війни ХІХ століття завдасть осман
цям удару одразу з двох боків - на західному і східному узбережжі. 

Але це була кульмінація російських амбіцій. Непохитним принци
пом політики європейських держав стало перешкоджання будь-якій 

з імперій повністю контролювати Чорне море, і заради цього було 
зведено контрфорси з договорів та міжнародних інституцій. 

Новий міжнародний статус моря означав реорганізацію сполу

чень між берегами. Наприкінці XVIII століття, з початком безпосе
редніх контактів із Середземномор'ям, місцева прибережна торгівля 
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і перевезення в Егейське море почали занепадати. Реальним ринком 

збуrу для товарів, вироблених на північному узбережжі, були вже не 
Синоп і Трабзон, а такі міста, як Відень і Марсель, - невдовзі туди 

відкрилися регулярні пароплавні лінії по Дунаю і через Протоки. Від

криття Суецького каналу зробило доступним для деяких товарів ще 

віддаленіші ринки, але водночас це призвело до занепаду транзитної 

торгівлі з Персією через Трабзон. В експортній торгівлі домінува

ла пшениця з південних губерній Російської імперії, але на зміну 

традиційним почали приходити нові сільськогосподарські культури, 

як-от американська кукурудза, що впливало на комерційні зв'язки 

й навіть змінювало місцеву кулінарію. Нові чорноморські порти, які 
до Кримської війни були провінційними курними містечками, пере

творилися на центри експорту плодів промислової революції: вугілля, 

заліза, марганцю, нафти. Залізниця та пароплав об'єднували ці міста 

одне з одним і з рештою Європи. Кардинальна зміна середовища у 
ХХ столітті - будівництво гребель на Дніпрі, Волго-Донський канал, 

прокладення доріг на узбережжі - завершить трансформацію регіо

ну, що почалася після Кримської війни. 

Зв'язок Чорного моря з рештою Європи сприяв також поши
ренню двох ідей, які зіграли чималу роль у творенні ідентичнос

тей і становленні кордонів культурних і політичних спільнот: кон

цепція гомогенної етнічної нації і диктаторської держави. Обидві 

ці ідеї з'явилися у Східній Європі доволі пізно. Релігія, особливо в 

османських землях, значила набагато більше, ніж мова чи етнічна 

належність; у результаті взаємовпливу багатьох традицій нерідко 
складалися ситуативні, множинні ідентичності. Західні європейці 

часто завважували, що місцевих людей ніби спантеличує запитання, 
хто вони. На запитання: «Ви грек?» могли відповісти: «Ні, дякувати 

Господу, я католик». Але «плутанина» в самоозначенні зазвичай ви

никала через те, що чужинці вживали неприйнятні категорії, які для 

місцевого населення не мали сенсу2 • Скажімо, до ХІХ столітті слово 
«грек» ( «рум») уживалося в Османській імперії в «адміністратив
ному» сенсі: це була і зовнішня назва, і самоозначення будь-якого 

православного населення. Воно стосувалося як людей, що їх сьогодні 

ми назвали б греками в етнічному сенсі, так і багатьох румун, сербів, 

болгар, албанців, арабів, турків та інших. «Релігія означає для них 

національність», - писав з відтінком несхвалення один британський 

мандрівник у 1870-х роках3 • Для багатьох західних людей знак рів

няння між цими двома поняттями слугував доказом того, наскільки 

ж відсталим лишаються жителі Причорномор'я. 
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І в Османській імперії, і в інших краях мало хто знав, ким він є 

«насправді». Іноземці часто приїздили на Балкани, Кавказ і в інші 

віддалені землі, сподіваючись знайти нащадків античних народів, 
чистокровних греків, скіфів, гетів, фракійців, колхів і представників 
інших народів, які перебувають зараз у процесі пошуків свого справж

нього коріння. В цьому «болоті життя», писала дослідниця Балкан 
Едіт Дарем у 1909 році, кожен «сповнений туманних спогадів про 
колиску своєї раси, говорячи "я роблю це вже тисячу років; ... ось так 
я думав і так робив ще на початку часів"»4 • Географія, сподівалися 
європейці, тільки повторює еволюцію. Але туристів часто чекало роз
чарування. Досить довго, у деяких випадках аж до ХХ століття, вони 

сподівалися знайти чисті екземпляри тієї чи тієї «раси», а натомість 

знаходили людей і громади, для яких нормою були множинні іден
тичності та змішана культура. Втім, така картина проіснує недовго. 

У ХХ столітті врешті-решт переможе, іноді з трагічними наслідками, 
ідея предковічної чистої нації. 

Подібні зміни відбувалися й у сфері державного управління. 
Море довгий час лежало на периферії двох імперій, які в окремих 
регіонах вдовольнялися непрямим урядуванням і не зачіпали місцеві 
еліти. За часів Кримської війни ситуація почала мінятися. І в Росії, і в 
Османській імперії почали втілювати програми модернізації. Центра

лізаторські імперії або поглинали давні окраїни, або погоджувалися 
на існування там незалежних країн. На кінець Першої світової війни 
імперський варіант відійшов у минуле. Віднині море оточували нові 
гравці - модерні національні держави, які розглядали Чорне море 

крізь призму власних політичних, економічних і стратегічних цілей. 
Море більше не було об'єктом інтересу імперій, воно стало части
ною конкуруючих державотворчих проектів: спершу румунського і 
болгарського, потім радянського і турецького, а наприкінці століття 
грузинського і українського. Узбережжя, територіальні води, шельф 

і рибні ресурси було оголошено власністю нових держав, так само 
як історична спадщина націй, що їх вони представляли. Поети й іс

торики заходилися віднаходити або винаходити морське покликання 
тієї чи тієї національної групи. 

У другій половині ХХ століття «власницьку» візію моря під

кріпила ідеологія розвитку у вигляді радянського комунізму і дер
жавотворчого націоналізму. Море почали сприймати як ресурс, що 
його держава має експлуатувати за допомоги всіх доступних техно

логій. Розширялися портові міста, риболовецькі флоти полювали 
за дарами моря. Економічний розвиток змінив вигляд узбережжя 

і приніс, вживаючи мову як комуністів, так і націоналістів, «рево-
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люційні зміни» регіонам, які в чорноморських країнах належали 

до найбідніших навіть після Другої світової війни. Але все це мало 
свою ціну. За якихось кілька десятиліть грандіозні плани принести в 
регіон модерність і скористатися ресурсами Чорного моря поставили 
його на межу екологічної катастрофи. Ніколи раніше політичні кор

дони, ідентичності й екологічні системи не мінялися так швидко, як 
у 1860-1900-х роках, коли політики й економісти працювали на те, 
щоб Чорне море зникло як окремий регіон. Наприкінці ХХ століття 
стан моря потребував, щоб так само завзято вони попрацювали на 
його оздоровлення. 

Імперії, держави і угоди 

Політичні стосунки у другій половині ХІХ століття у багатьох 

сенсах повторювали ситуацію першої половини століття. Російська 
імперія і далі сповідувала стратегію, спрямовану на те, щоб вигідно 
скористатися із загибелі Османської імперії, поступовий занепад якої 

вже понад століття сильно непокоїв європейські держави. Османи, 

втрачаючи владу над Чорноморським узбережжям, намагалися утри
мати хоча б якийсь контроль за південними портами; але навіть це, 
як показала Синопська битва, у воєнний час робити було непросто. 
Найбільша новація після Кримської війни полягала в тому, що статус 
моря - відкритий чи закритий, нейтральний чи ні - надалі залежав 
не від умов мирного договору між двома імперіями. Цей статус став 

предметом міжнародного права, його визначали на міжнародних 
конгресах і гарантували великі європейські держави. 

За умовами Паризького мирного договору 1856 р" Росія змушена 
була відмовитися від мрій про власний чорноморський флот. Біль

шість російських кораблів уже й так лежала на дні севастопольської 
бухти, але, зазнавши поразки, Російська імперія не мала права від

новити свій південний флот. Енергійний міністр іноземних справ 
Російської імперії Олександр Горчаков наполегливо домагався пере
гляду умов миру, але більше, ніж десять років після війни Росія могла 
тримати на Чорному морі не більше шести військових кораблів для 
патрулювання узбережжя5• Втім, наприкінці 1860-х років Горчаков 

виношував думку цілковито зректися паризьких умов. 
Час для цього було вибрано вдало. У попереднє десятиліття ста

лася революція в морських технологіях. Великі держави кинулися 
дірявити рештки лінійних кораблів і будувати нові броньовані ко

раблі на парових двигунах, які нещодавно довели свою перевагу 
під час Громадянської війни у США. Росія вступила в ці перегони, 
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запустивши масштабну програму модернізації Балтійського флоту, 

який виступав першою лінією оборони Санкт-Петербурга. До того 
ж союзні держави, які нав'язали було нейтральний статус Чорно
го моря, тепер переймалися іншими нагальними дипломатичними 
проблемами. Франція та Пруссія швидкими темпами наближалися 

до війни, і в європейських столицях відчували дедалі гострішу по
требу чимось задовольнити Росію та не дати їй привід втрутитись у 
близький конфлікт. У цій атмосфері в 1870 році Горчаков оголосив, 
що Росія в односторонньому порядку відмовляється від нейтралітету, 

прописаного в Паризькому мирному договорі; наступного року вели
кі держави формально визнали зміни. Росія тепер могла випустити 
на Чорне море військові кораблі і поновити берегові укріплення. 

Плани з відбудови флоту стосувалися не лише військово-морської 

присутності Росії на півдні, а також використання сучасних морських 
технологій - усі нові кораблі чорноморського флоту мали бути бро
ньованими6. 

Денонсація нейтралітету грала на руку й османцям, які також по
чали будувати новий флот. Іронія Паризького миру полягала в тому, 
що, хоч османці і вийшли переможцями з війни, султан на практиці 
втрачав стільки ж, як і цар, якщо не більше. Заборона тримати вій
ськові кораблі та берегові укріплення стосувалась османців так само, 

як і росіян. Османські порти відкрилися для всіх торгових кораблів 
без винятку, певні обмеження стосувалися лише митних зборів, ка

рантину і питань безпеки. До складу нової Дунайської комісії, по

кликаної забезпечити вільне плавання річкою, входили всі дунайські 
плюс союзні держави. Османські представники мали там не більші 
права, ніж інші делегати, попри те що майже вся нижня течія про
ходила територією імперії. В обмін на ці поступки Османську імперію 

нарешті визнали повноправним гравцем у європейських справах і 
гарантували їй територіальну цілісність. (Утім, остання умова йшла 
з приміткою. Султан зобов' язувався не втручатись у справи Молдавії, 

Валахії і Сербії без санкції союзників.) 
Отже, намагання Росії змінити умови миру збігалися з інтер

есами стамбульських стратегів. Але на відміну від росіян, османцям 
не вдалося швидко скористатися шансом відбудувати свій військово

морський флот. Процес модернізації Османської імперії йшов з про
ривами і зупинками ще з XVIII століття. Важливу роль у ньому ві
дігравали іноземні радники, переважно британці, але таланти цих 
консультантів іноді зовсім не відповідали їхній місії. Постійною 

проблемою було знайти кваліфікованих моряків. Чималу частину 
османського флоту довгий час становили вихідці з Егейського моря, 

237 



б. Black Sea (1860-1990) 

але після здобуггя Грецією в 1830 році незалежності, це джерело 
вичерпалося. Кілька значних морських поразок не лише призвели 
до загибелі частини османського флоту на Чорному і Середземно
му морях, а й завдали тяжкого психологічного удару по морському 

командуванню. Під час грецької війни за незалежність середземно
морський флот турків зазнав поразки у Наваринській битві в 1827 
році, а за якихось три десятиліття - під Синапом. Парові технології 

утверджувалися повільно. Султани довгий час не вірили, що паро
плави - це не просто іграшка для прогулянок Босфором. Але навіть 

прийнявши в 1840-х роках рішення будувати і купувати пароплави, 
османці стикнулися зі ще однією проблемою. Головне джерело па
лива для пароплавів - вугільні шахти на анатолійському узбережжі 
Чорного моря - контролювали британські компанії7• 

Два модернізованих флоти врешті-решт зустрілися один з одним 

наприкінці 1870-х років, але цей конфлікт запам'ятався не більше, ніж 
війна 1820-х років, коли на Чорному морі помітних сутичок майже не 

відбулося8 • Російсько-турецька війна 1877-1888 років почалася з того, 
що Росія виступила на захист християнського населення Османської 
імперії, почасти це відображало її місію оборонця православ'я, а по

части слугувало зручним прикриттям імперської експансії. Османці 
люто придушили повстання в Болгарії, європейські столиці гуділи 
новинами про жорстокості, що їх чинять османські війська й не

регулярні частини - башибузуки. На боці болгар виступила усе ще 

номінально підлегла Османам Сербія, а в квітні 1877 року у війну 
вступив російський цар. 

Конфлікт не набув якихось серйозних масштабів на морі. Попри 

великі задуми 1860-х - початку 1870-х років, російський чорномор

ський флот усе ще не справляв враження: лише два нових броненосця 
й кілька старіших корветів9 • Більшість російських кораблів стояли на 
Балтиці, а британці, знову підтримавши османців, дали зрозуміти, 
що заблокують будь-яку спробу перекинути флот у Середземномор'я. 

Росіяни не мали особливих резонів загострювати ситуацію. Осман
ський флот на чорноморському театрі воєнних дій складався з однієї 
ескадри на Дунаї й у Стамбулі. Решта флоту діяла у Середземному і 

Червоному морях10 • 

Головна стратегія росіян на ранніх етапах війни зосереджувалася 
довкола Дунаю, а це не потребувало якихось суггєвих військово
морських сил. Російські війська просто замінували нижню течію річ
ки, що стало подвійним ударом для османців. Це заважало турецьким 
кораблям піднятися вгору річкою на допомогу основним військам і 

стримати наступ росіян на південь і не давало дунайським кораблям 
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Башибузу"КU повертаються зі здобиччю з румунського берега Дунаю. Гра
вюра К.Крижановського з малюнка А. Бальдинге, 1877 р. 

Турець"КИй флот проводить навчання з торпедами у Суда-бухті під час 
російсько-турецької війни, червень 1877 р. Гравюра А.Даугелема 
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турків втекти у відкрите море. Османські кораблі й човни невдовзі 

опинилися в межах досяжності російської берегової артилерії. Напри

кінці червня 1877 року російська армія форсувала річку та пішла на 
південь, де з'єдналася з військами балканських держав, які повстали 
проти султана11 • 

Відтоді війна точилася на суходолі, на двох фронтах по обидва 

боки моря. На західному фронті російська армія та її балканські со

юзники просувалися на південь, у ході однієї з найважливіших битв 
цілої війни вони захопили місто Плевна і, попри настання зими, пе
рейшли Балканські гори. Розпорошені османські сили, поступаючись 
росіянам, румунам, сербам і чорногорцям у чисельності, постійно 
відступали. Російські війська на сході пішли в наступ на Анатолію і 
захопили турецьке місто Карс. Наприкінці січня 1878 року російська 
армія контролювала лінію фронту від Чорного моря до Егейського і 
здобула кілька важливих пунктів на Південному й у Східній Анатолії. 
Турки запросили миру. 

За умовами Сан-Стефанського мирного договору, підписанням 

якого формально закінчилася війна, було створено автономне кня
зівство Болгарія. Росіяни отримали Карс і кілька інших міст на сході, 

у тому числі важливий порт Батумі. Однак європейські держави, 

стурбовані зростанням впливу Росії на Близькому Сході, зібрали 
міжнародний конгрес у Берліні з наміром переглянути умови цьо

го мирного договору. За умовами Берлінського трактату, територію 

Болгарського князівства було сильно урізано, але багато інших умов 

Сан-Стефанського миру лишилися в силі. Деякі стратегічні володіння 

османців було закріплено за Росією, у тому числі Карс і Батумі. Сер

бія і Чорногорія здобули незалежність, там правили власні династії. 

Так само здобула незалежність держава Румунія, що виникла після 

добровільного об'єднання Молдавії та Валахії ще в 1859 році, на 
румунський престол зійшов німецький принц. Російські володіння 

простягалися північним берегом Чорного моря від дельти Дунаю 

до Батумі, останнього великого порту на Кавказі. Кілька важливих 

територіальних змін відбудеться у ХХ століття - створення незалеж

ної Болгарії в 1908 році та виникнення незалежних Росії, України 
та Грузії наприкінці століття, - але політичні кордони сучасного 

Причорномор'я в переважній частині було закладено в 1878 році. 
Одразу після цього нові держави, між якими тепер було поділено 

Чорне море, взялися до інтеграції прибережних регіонів. 
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Взяття фортеці Нікополь під час росшсько-турецької війни, червень 
1877 р. Гравюра К. Крижановського 
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Якщо наприкінці XVIII - на початку ХІХ столітrя одним з голов
них чинників успішності того чи того порту була наявність каран
тинної служби, то від середини ХІХ столітrя цю роль відігравала 
залізниця. Будівництво нових залізниць було частиною широкого 

проекту модернізації прибережних районів і в російських, і в осман
ських землях. 

Однією з причин поразки Росії у Кримській війні стало слабке 

сполучення між узбережжям і центральними районами імперії, то
му невдовзі після війні почали втілюватися плани зі вдосконалення 
портів і шляхів сполучення. До центральних міст були прокладені за

лізниці, а між портами - відкриті пароплавні лінії, що фінансувалися 
державою. Османці, хоч і належали до табору кримських переможців, 
швидко зрозуміли, що воєнна перемога не гарантує тривкої влади. 
Впливу росіян на Чорному морі було завдано серйозного удару, але 

Одеса й інші північні міста лишилися центрами міжнародної торгів
лі та разюче відрізнялись у кращий бік від малорозвинених на за
гал османських портів. Навіть Трабзон, в який вдихнула нове житrя 
16-11~65 
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суходільна торrівля з Персією, далеко відставав від міст Південної 

Росії. 
Змінити цю ситуацію була покликана модернізаційна політика 

султана Абдулмеджида І (правив у 1839-1861), за якого в османській 
історії почався так званий період Танзімату («реформ»). У 1860-х ро
ках на Дунаї й у Західному Причорномор~і було створено нову адміні
стративну одиницю - вілаєт. Намісником провінції, відповідальним 

за будівництво доріг, мостів і залізниць призначили талановитого 

реформатора Мідгата Пашу (1822-1884), турецького колегу новоро
сійських Ришельє та Воронцова. Вілаєт Туна (Дунайська провінція) 
невдовзі став моделлю модерності по-турецьки, а головні порти про

вінції - Констанца та Варна - конкурували з Одесою в експортній 
торrівлі продуктами сільського господарства*. 

Від 1860-х років до кінця ХІХ століття залізниці розвивалися 
дуже швидко. В Російській імперії залізничні лінії спершу проклали 

на заході - в Одесу, Миколаїв і Херсон, а потім на сході. У 1885 році 
відкрилася Закавказька залізниця, яка пов'язала Батумі з Баку на 

Каспійському морі. На початку ХХ століття в південних губерніях 
імперії пересічне господарство і найближчу залізницю відділяли не 

більше 80 кілометрів12 • В османських землях залізниць будували 
менше, але існувала лінія з Констанци та Варни до міст на Дунаї. 

(Незалежна від 1878 року Румунія, до складу якої ввійшла частина 
колишнього османського вілаєту Туна, віддала будівництво залізнич

ної мережі, закладеної за Мідгата Паші, в концесію іноземцям.) 
Поява залізниці означала швидкий злет портових міст, які до 

Кримської війни ниділи в провінційній пилюці. Ростов-на-Дону, що 

стояв трохи вище за античну колонію Танаїс, до війни був звичай

нісіньким селом, але дуже швидко став великим центром торrівлі 
товарами, що їх виробляли у степу. Роботи з поглиблення дна дали 

змогу заходити в порт великим кораблям, а нові причали і вантажне 
обладнання приваблювали іноземних підприємців. До міста при
їздило багато мігрантів з інших частин Росії та з-за кордону. Ще в 
1830-х роках було закладено порт Новоросійськ, який виконував роль 
дрібного перевантажного пункту в торrівлі з Кубанню, але будівни

цтво залізниці й розширення порту в 1880-х роках сприяли розквіту 

* Мідгат Паша двічі обіймав посаду великого везіра, згодом впав у немилість 
султана Абдулгаміда 11, його кинули у в'язницю в Аравії, а потім задушили. Про 
Добруджу за часів Мідгат Паші див. біографію реформатора, написану його си

ном: Midhat, Ali Haydar. Тhе Life of Midhat Pasha. - London: John Murray, 1903; 
reprint - New York: Агnо Press, 1973; Плетнев, Георги. Мидхат Паша и управле
нието на Дунайският Вилает. - Велико Ть1рново: Витал, 1994. 
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міста. На кінець столітгя Новоросійськ став одним з чільних центрів 
експортної торгівлі на всьому півдні Російської імперії. 

У Закавказзі центром прикордонної торгівлі з Османською ім
перією та Персією став маленький порт Поті. У 1872 році залізниця 
з'єднала Поті з Тифлісом, де сидів царський намісник. Поті швид
ко розвивався, але невдовзі його обійшов сусідній Баrумі. Відгалу
ження залізничної лінії Поті-Тифліс на Баrумі перетворило його 
на найважливіший порт на російському Кавказі. До 1878 року це 
було дрібне османське містечко з кількома заїжджими дворами, 
кав'ярнями і колоритним базаром, але тепер Баrумі став головним 
містом Південно-Східного Чорномор'я, залишивши в тіні Поті, а не
вдовзі й сам Трабзон. Залізниця вдихнула нове житгя навіть у такі 
заспані міста, як Миколаїв і Херсон. Населення російських портів 
зростало феноменальними темпами. У другій половині ХІХ столітгя 
кількість населення Миколаєва збільшилася втричі, Одеси - вшес
теро, Ростова-на-Дону - вдесятеро1з. 

Розвиток парового флоту, зокрема, гвинтових кораблів, які поча
ли заступати вітрильники ще до Кримської війни, небачено спростив і 
пришвидшив поїздку з одного прибережного міста до іншого. Річкові 
судна Австрійської пароплавної компанії ходили з Відня по Дунаю, а 

кораблі австрійської компанії Ллойда вирушали з Трієста. На початку 
ХХ столітгя дальні маршрути запустили італійські, французькі та ні

мецькі пароплавні компанії. За чотири тижні можна було дістатися з 
Лондона до Одеса із зупинками на Мальті, в Олександрії, Стамбулі й 

інших середземноморських портах'4• Російська пароплавна компанія, 
заснована в 1857 році з санкції імператора Олександра 11, відкрила 
свої маршрути по Чорному морю. Існували регулярні пасажирські й 
вантажні рейси з Одеси до Баrумі із заходом в кримські та кавказькі 
порти; почалися перевезення по Дніпру. Щодва тижні російські ко
раблі приходили у Трабзон та інші турецькі порти15 • 

Головною перевагою багатьох південних портів була близькість 
до родючих чорноземних районів, серце вирощування зерна в імперії. 
Вже в середині ХІХ столітгя через чорноморські порти проходило дві 
третини всього російського зерна, у тому числі майже 90 відсотків 
експорту пшениці16 • Від 1880-х років до початку Першої світової ві
йни загальне виробництво зерна в Росії подвоїлось і чорноморські 
порти стали жвавими центрами експортної торгівлі з Британією, 
Францією, Німеччиною і ще віддаленішими країнами17• Завдяки Су
ецькому каналу російський зерновий експорт сягнув навіть Далекого 

Сходу, проте настільки ж впало значення Трабзона та суходільної 
торгівлі з Персією. Зважаючи на те, що морем і через Суецький канал 
16" 
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подорожувати було легше, чорноморські порти стали також головним 
каналом комунікації Російської імперії з її володіннями у Східному 
Сибіру й на Тихоокеанському узбережжі. 

Основу російської торrівлі складали зернові - ячмінь, жито й 

особливо пшениця. Перед Першою світовою війною російська про
дукція становила третину всього світового експорту зернових. Увагу 
іноземних перевізників і підприємців привертали й нові галузі. Бри
танські, німецькі та інші європейські концерни почали розвивати на 

Донбасі rірничу справу, зокрема, видобуток вуrілля і марганцю, які 
використовувалися в металурrії. А за кілька десятиліть після Крим
ської війни одна галузь почала викликати особливо жвавий інтерес 

російських, європейських і навіть американських підприємців. 

Нафтові родовища на Чорному та Каспійському морях були відо

мі ще з античності. Про вихід нафти на поверхню на Каспійському 
узбережжі писав ще Страбон, а сира азовська нафта була основою 

грецького вогню, секретної зброї візантійців. Комерційний потенціал 
нової речовини усвідомили лише в середині ХІХ століття. Виробни

цтво керосину для освітлення та промислових мастил із нафти роз
винула «Стандарт Ойл Компані» Джона Рокфеллера, яка підім'яла 

під себе ринок нафти, що її добували в Західній Пенсильванії. Іно
земні компанії намагалися підірвати монополію «Стандарт Ойл» на 
виробництво і транспортування нафтопродуктів, зосередившись на 
двох нових родовищах: каспійському та чорноморському. 

Одним з головних нафтопромислових міст було Баку, яке стоя
ло на півострові, що видавався у Каспійське море. Росіяни здобули 
контроль за цим містом лише на початку 1800-х років. Спершу на

фту добували з неглибоких копанок, але з середини століття почали 

використовувати бурові свердловини, подібні до пенсильванських. 
Скасування на початку 1870-х років державної монополії на видобу
ток і транспортування нафти відкрило двері для іноземних промис

ловців, серед яких були шведські брати Нобелі та родина Ротшильдів. 
За кілька десятиліть довкола Баку виріс цілий ліс бурових веж, між 
якими текли ріки масткого грязива. 

Інший великий центр нафтопромислу знаходився на протилеж
ному боці Чорного моря. Нафту довкола міста Плоєшті в Південній 
Румунії видобували ще з середини століття, а в 1860-1870-х ро

ках там почали ставити бурові вежі. Після здобуття незалежності у 

1878 році країна розбудовувала власну нафтопереробну індустрію, 
і міжнародні інвестори, передусім німці, почали домагатися паю в 
румунському нафтовому промислі. 
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Проблема і Баку, 

і Плоєшті полягала в 
тому, ЩО ДО ЦИХ ро

ДОВИЩ було не так 

просто дістатися. Во
ни розташовувалися 

далеко від головних 

морських шляхів -
Баку стояв на ізольо

ваному з усіх боків 

Каспійському морі, а 

Плоєшті - на суттє

вій відстані й від Ду
наю, й від Чорного 
моря; в обох містах 

не було залізниці. До 

самого кінця ХІХ сто
ліття нафту з Баку та 

Плоєшті транспорту
вали так само, як із 

перших пенсильван

ських родовищ: на

ливали у дерев'яні 

діжки й тягнули на 
возах поганими до

рогами. Залізнична 

гілка Батумі-Поті та 

Нафта, пар, пшениця, залізниця 

Нафтова копанка в Румунії, 1923 р. У ХХ ст. 
нафта відігравала в російських і балканських 
портах таку саму експортну роль, що й пше
ниця у ХІХ 

завершення у 1880-х роках Закавказької залізниці перетворили Ба
тумі на головний транзитний пункт на експортному шляху росій
ської нафти. Сиру нафту везли у великих діжках суходолом до Бату
мі, там перекачували на спеціальні танкери й доставляли морем до 
Середземномор'я і далі. Невдовзі головним способом транспортувати 
нафту з родовища до порту став трубопровід. 

На заході будівництво залізничної гілки в Кьостендже (Констан

цу) почалося набагато раніше, ще наприкінці 1850-х років, це був 
один з головних інфраструктурних проектів Мідгата Паші. Початко

вим стимулом до будівництва залізниці стала торгівля зерном. Кон
станца (античні Томи) мала одну з найкращих гаваней на західному 

узбережжі, але розвиток міста гальмувала відсутність добрих доріг у 
внутрішні регіони - їхати курними дорогами крізь степи Добруджі й 
переправлятися через Дунай було непросто. Планувалося прокласти 
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залізничну гілку від узбережжя в напрямку Дунаю, а там зв'язати її 

із залізницею в Бухарест. Констанцька залізниця мала стати альтер
нативою дунайському шляху та зв'язати Дунайську рівнину з Цен

тральною Європою. Для проектування і будівництва залізничної колії 
султан залучив групу іноземних інженерів. Робота часто припиня

лася, особливо під час воєн 1850-х і 1870-х років. А після останньої 
російсько-турецької війни Кьостендже (яке тепер стало називатися 

по-румунськи Констанцою) і вся Добруджа перейшли від Османської 
імперії до незалежної Румунії. Залізницю з великими урочистостями 
відкрили аж у 1895 році. Невдовзі нафта з Плоєшті почала йти через 
Констанцу, так само як каспійська нафта через Батумі. 

Ці та інші модернізовані порти стали важливими пунктами в 

транспортуванні сировини та виробів ~ромислової революції на За
хідному Кавказі й Східних Балканах. Іх було включено у широку 
залізничну мережу, що охоплювала територію від Болгарії до Грузії. 

Залізниці та пароплави давали змогу легко транспортувати товари 
по всій Європі й навіть за океан. На початку ХХ століття населення 

Варни, ще з 1860-х років з'єднаної залізницею з Дунаєм, станови
ло близько 40 тисяч осіб; згодом це місто стало головним портом 
незалежного Болгарського царства. Констанца мала трохи меншу 

кількість населення, але активна торгівля нафтою перетворила це 

місто на жвавий торговельний центр королівства Румунія. За кіль
кістю населення Батумі поступалося багатьом іншим портам, але не 
знало собі рівних за обсягами експортної торгівлі, які з 1870-х до 

1910-х років виросли на 300 відсотків18 • Приїжджі часто порівнюва
ли навіть невеликі російські та балканські порти, їхні прямі вулиці 
й великі пакгаузи з містами на південному узбережжі, яких зміни 

кінця ХІХ століття обішли стороною. «Як приємно було втекти від 
цвілого запаху, притаманного всім турецьким містечкам, - писав 

один американський мандрівник у Батумі в 1910 році, - і побачити 
здорових чистих собак, яких можна погладити, не ризикуючи під
хопити заразу» 19 • 

«Експедиційний корпус писунів» 

Після 1850-х років завдяки постійним проблемам на Близькому 
Сході Чорномор'я в буквальному сенсі увійшло у вітальні західних 

європейців. Багато британських і французьких родин мали персо

нальний зв'язок з цим регіоном, їхні батьки й сини воювали в Криму, 
а сестри й дружини доглядали за хворими і пораненими. Емоційний 
зв'язок створювали також численні новини та газетні гравюри, що 
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супроводжували повідомлення про міжнародні кризи. У місцевих 
книгарів можна було купити прекрасні альбоми про війну 1877-1878 
років. Газети барвисто описували переслідування християн в Осман

ській імперії і друкували історії про жахливі спалахи насильства: 
болгарську різню 1870-х років, убивства вірмен у 1890-х. Взаємну різ
ню християн і мусульман під час балканських воєн 1912-1913 років. 
Письменники розважали лондонських, паризьких і нью-йоркських 
читачів оповіданнями на тему екзотичного Орієнту, загадкових се
ралів, варварів-турків і бурхливого Чорного моря. 

Завдяки кращій обізнаності з чорноморським регіоном в іно
земців виникало бажання поїхати туди, наприклад, відвідати мо
гилу загиблого у Кримській війні родича або просто подивитися на 

край, через який здійнялася вся ця буча. Подорожувати морем на 
пароплаві було набагато легше, ніж колись, а завдяки залізниці між 
Стамбулом і головними балканськими містами суходільну частину 
подорожі можна було провести з комфортом першого класу. Путів

ники розповідали сміливим мандрівникам про найзручніші дороги і 
найцікавіші місцевості. Лондонський видавець Джон Мюррей опублі
кував перший путівник по «Сходу», у тому числі по анатолійському 

узбережжю, ще в 1840 році; під час Кримської війни і пізніше ви
пускалися виправлені і розширені варіанти20 • Наприкінці столітгя до 
цієї справи долучилося німецьке видавництво Карла Бедекера, що у 

1883 році випустило перший путівник по Росії. 
Бедекер рекомендував восьмитижневий тур Російською імпері

єю, з Варшави у Санкт-Петербург, звідти на південь - у Київ, Одесу 
й Крим і, нарешті, морем у Батумі й на Кавказ. Перше англомовне 

видання цієї книжки, випущене в 1914 році, застерігало туристів, що 
їх може чекати несподівано цивілізована картина. «Одеса ... сучасне 
місто, - повідомляв путівник, - не дуже цікаве для туриста». Але 
мандрівникам, які вирушали на Кавказ, особливо тим, хто збирався 
звернути з ходжених доріг, Бедекер радив потурбуватися в Одесі, або 

в крайньому разі у Тифлісі про такі речі: 

пледи 

ліхтарик 

надувна подушка 

гумові калоші 

будильник 

шпильки і голки 

нитки 

шнурки 

ремінці 
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м'ясні консерви 

згущене МОЛОКО 

хліб («що рідко дістанеш у горах, і той ніколи не буває добрим») 

або сухарі 

чай 
цукор 

хінін 

снодійне 
вазелін 

карболова кислота 

бинти 

МИЛО 

сірники 

свічки 

пудра від комах 

папір для пакування 

писемне приладдя21 • 

Якщо раптом не вийде добуrи ці предмети або трапився впертий 
чиновник, завжди можна звернутися до британських, французьких, 

австрійських чи навіть американських консулів, які сидять у портах 
від Дунаю до Кавказу. 

Хай там як, треба було мати потяг до пригод для подорожі мо
рем. Карантинні обмеження затягували дорогу, корисливі митники 

вимагали свого, а, за словами Бедекера, «готель в європейському 
сенсі цього слова» іноді було важко знайти, особливо в районах, де не 
було залізниці чи пароплава. Втім, на думку окремих авторів, у цьому 

й полягала головна спокуса подорожувати Близьким Сходом. «Деякі 
мандрівники можуть розпочинати свою подорож у Константинополь 

з Кустендже (Кьостендже/Констанца)», - писав один з британських 
авторів путівників Томас Форестер: 

Небагатьох людей спокусить перетнути Чорне море і поїхати в ко

лишню імперську столицю Трапезунд, звідки легко можна оглянути 

витоки Тигра і Євфрату або відвідати Ерзерум, Карс, Еріван чи 

навіть Тегеран, що не довше, ніж подорож з Лондона в Марсель 

або Мілан ... Все це легко здійснити під час довгих осінніх канікул; 
... тепер, коли старі континентальні маршрути «витоптано», чому б 
не повернути вічний потяг до мандрів у бік нових країн, де стільки 

цікавого, а зважаючи на відстань від одного місця до іншого ще й 

легкодоступного ?22 

З плином часу туристів, які сподівалися побачити під час поїздки 
Дикий степ або щось таємниче й орієнтальне, чекало дедалі більше 
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розчарування. Вже в 1867 році Марка Твена дивували широкі одесь
кі вулиці та нові будинки. «Зійшовши на берег, я ступив на одеські 
тротуари і вперше після довгої перерви почувався як удома, - писав 
він. - < ... > Ніщо не нагадує нам, що ми в Росії» 23 • Враження Твена 
цілком характерні для туристів у північночорноморських містах, кіль
кість чужинців, у тому числі американців, у тамтешніх краях часто 
дивувала туристів-новачків. Один британський мандрівник у Криму 
нарікав на сліди, залишені його американськими попередниками. 
«Сполучені Штати надіслали ніби цілий експедиційний корпус лису
нів, їхні кишенькові ножі дуже вподобали м'який тутешній камінь ... 
Його порізали та порізьбили нікчеми, яким було важливо повідомити 
світові, що їх «виплекали» у Нью-Йорку чи Філадельфії>»4 • 

Розвиток транспорту відкрив чорноморський регіон не лише для 
іноземців, а й для заможних жителів самої імперії. Російська знать і 
чиновники зводили на гостинному кримському узбережжі розкішні 
резиденції. Найвідоміший кримський палац збудував в Алупці Ми
хайло Воронцов, губернатор Новоросії і пізніше намісник Кавказу. 
Літню резиденцію завершили в 1840-х роках. fi відзначали суміш 
архітектурних стилів Воронцовського палацу і дивовижний парк -
найкращі зразки вікторіанської еклектики в Росії, і це не дивно, 
адже цей проект розробив архітектор Букінгемського палацу. Ці літні 
резиденцій і парки стали першими паростками нового феномена -
курорту. Крим вихваляли поети й імперські пропагандисти, з кожним 
роком півострів розквітав у своїй новій ролі. 

Під час купального сезону, який тривав з середини серпня до 

середини вересня, до Ялти, Алупки й Алушти приїздили відпочиваль
ники з усієї імперії і з-за кордону. На узбережжі виростали елегантні 
вілли, казино і купальні. Набережними і пірсами прогулювалася ви
шукана публіка, що приїздила пароплавом з Одеси вдихнути цілющого 
повітря російської Рив'єри. Василій Сидоров, ботанік-аматор і літера

тор, описував картину, як чекала приїжджого в Ялті у 1890-х роках: 

Ялта у чистому вигляді - це мініатюрні парки; туристичні крам

ниці, де все продається втридорога; непотрібні цацки з написом 
«Souvenir de Jalta» у кожній вітрині; дачі, купальні, пошта і теле
граф, клуб, бібліотека, красиво одягнуті люди на бульварі". Ялта 

живе заради приїжджих; тут все для приїжджих: музика в парку, 

прекрасні екіпажі, татарські екскурсоводи у колоритному вбранні 
на набережній, запряжені коні та човни для морських прогуля
нок .. .2s 

Інші мандрівники вирушали з Одеси і кримських портів на ка

нікули до Стамбула, а люди побожніші - у дальшу дорогу на Святу 
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землю. Завдяки пароплавам мандрівка морем була швидкою і при
ємною. Туристи поспішали на палубу першими побачити Босфор, а 
пасажири першого класу насолоджувалися вишуканими стравами. 

Ще одна російська мандрівниця у 1898 році описувала: 

Нарешті накрили стіл для вечірнього чаю - все як удома: свіжі 

бісквіти і кренделі прямо з печі пахнули дуже апетитно. Свічки у 

склянках кидали мерехтливе світло на білу скатертину, ніби чарів

ні тіні танцювали на схилених обличчях пасажирів, які ретельно 

студіювали свої Бедекери26 • 

Завдяки мандрівкам і туризму дедалі більше освічених людей 
уперше пізнавали узбережжя власної країни. Популярні автори опи
сували свої мандрівки морем, а московські, київські, бухарестські й 
софійські видавництва охоче випускали цілу гору туристичної літе
ратури, яка знаходила широку читацьку аудиторію: і простенькі що

денники, персонажами яких були підлесливі татарські носильники, 
веселі грецькі капітани й вульгарні турецькі чиновники. Інші були 

серйознішими творами про життя на кордоні, про узбережжя, яке хоч 
і було інтегроване в життя імперії, все одно уособлювало романтичні 

ідеали незіпсутого прикордоння, але тепер його не треба було бояти
ся, навпаки - можна було з комфортом об~іхати і оглянути. 

Більшість авторів зосереджувалася на дивних звичаях сусідів. 
Російським авторам бессарабські румуни здавалися циганами, що
миті готовими вкрасти чийсь гаманець. Для румун болгари Добруджі 
виглядали недоумкуватими селянами, які не знали, хто вони такі. А 

турки для всіх них були чужинцями, чия епоха, на щастя, добігає 
кінця. Мандрівники, яким це було по кишені, мали нагоду привезти 

додому чорноморський живопис, на якому море поставало перехрес

тям цивілізацій. Уродженець Феодосії Іван Айвазовський (1817-1900), 
неперевершений автор чорноморських пейзажів, схопив суть бурхли
вого моря і красу узбережжя; сюжети його картин - хвилі, шторми, 

кораблі та краса прадавнього берега, що нарешті вже став на шлях 
до цивілізації. Причорноморські землі, вже понад століття ходжені 
британськими й французькими авторами, наново відкривали для 
себе містяни із внутрішніх регіонів країни. 

Багатьох приїжджих дивувало, наскільки мало вони знають про 
власну батьківщину. Вони спостерігали людей, які говорять інши

ми мовами, звичаї, що більше нагадували розніжений Орієнт, аніж 
християнські країни, яким належало більшість узбережжя. Відвід

увачі з Москви та Петербурга поверталися додому з новиною, що за 
винятком курортів кримське узбережжя - це, по суті, інша країна. 
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«Експедиційний корпус лисунів» 

Іван Айвазовський «Огляд Чорноморського флоту в 1849 році» 

Російські автори нарікали на тиранію грошей у портових містах, 
особливо в Одесі, де «безкінечний натовп євреїв» убив душу міста, 
яке потонуло у комерції27• Портові міста, що піднялися на торrівлі 
зерном, нафтою та іншими продуктами, приваблювали найрізнома
нітнішу публіку, яка говорила різними мовами і трималася різного 

способу життя. Як дехто нарікав, російський характер цих міст, перед
покою імперії, надто сильно розчинявся. «На жаль, Новоросійськ не 
можна назвати цілком російським містом, - завважував популярний 
російський путівник у 1891 році. - І у складі [міського] населення, і в 
довколишніх селах чужоплемінний елемент - греки, німці, вірмени, 
чехи-католики, зазвичай іноземні піддані - дуже сильний»28• 

Ці «місцеві чужинці» - євреї-шинкарі, грецькі й вірменські купці, 

горці-мусульмани - дедалі більше непокоїли столичних урядовців. 
Ідея чистої предковічної нації, яку тепер прищеплювали в школах і 
університетах, боротьба за національне визволення, яку вшановували 
державними святами, і теорії етнічної чистоти та реліrійної ревнос
ті, що їх пропагували письменники й історики, дуже розходилися з 

багатовимірною чорноморською реальністю. 
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Неприємносrі на залізниці у Консrанці 

Швидкі зміни після Кримської війни у сфері транспорту, торгівлі 
й туризму одним з перших серед європейських оглядачів зауважив 

британський інженер Генрі Барклі. Наприкінці 1850-х років старший 
брат Барклі, успішний підприємець, що мав зв'язки в Османській 
імперії, запросив його допомогти спроектувати та побудувати за

лізницю в прибережному регіоні Добруджа, який невдовзі став ві

лаєтом Туна. 

Фірма Барклі була головним рушієм будівництва залізниць у 
Західному Причорномор'ї. Вона виграла концесію на будівництво 
залізничної гілки з Варни і Кьостендже на Дунай, ця фірма згодом 
побудує першу велику залізницю у незалежній Румунії. Так само як 

росіяни розраховували, що Закавказька залізниця підважуватиме 
британські інтереси в Трабзоні, османці сподівалися, що залізниця 

Варна-Кьостендже допомагатиме цим портам конкурувати з Одесою, 

особливо якщо врахувати, що, коли османці розпочали цей проект, 

пшеницю в Одесу доставляли на возах, а не залізницею. 
Барклі прибув до Варни пароплавом зі Стамбула, змучений 

морською хворобою, і далі не менш тряскою коляскою добирався у 
Кьостендже. Наступні кілька тижнів він тинявся портом, часто ходив 
на полювання, повертаючись з чималою здобиччю: зайці, куріпки, 

дрохви. Нарешті лондонська контора повідомила, що можна запо
чатковувати будівництво. Ось тут і почалися справжні пригоди. 

Під керівництвом Барклі працювали п'ятсот робітників, які мали 
вирівнювати rрунт під залізничне полотно. Робітників набрали з усієї 
Добруджі - християн, мусульман, молдаван, валахів, болгар і турків 

у різних комбінаціях, - за ними наглядав важкий на руку бригадир 

із Дарема, місцеві боялися його косоокого погляду. 

Умови для праці були дуже важкі. Над болотами хмарами літали 
комарі, робітники часто підхоплювали малярію. Народний спосіб бо
ротьби з комарами - палити гній - терпіти було не набагато легше. 
Сама робота також ішла важко. r рунт улітку ставав дуже твердий і 
копати його було важко, робітники часто натрапляли на різьблене 

каміння і кургани, що створювало незручності, бо все це треба було 
викорчовувати і скопувати. Барклі зазвичай не зважав на старожит

ності, їх часто розбивали й викидали, але деякі предмети він відсилав 
до університетського музею в Оксфорді. 

Залізницю з Кьостендже у село Карасу на Дунаї було завершено 
у 1860 році. Але щойно степом почали ходити перші паротяги, вини
кла ще одна проблема. Місцеві селяни не розуміли, що потяг одразу 
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не зупиниш, і переганяли свої отари прямо під носом у машиніста. 
Картина не для слабонервних. «Ніколи не забуду жахливий вигляд 

паротяга ... - описував згодом Барклі зіткнення поїзда з отарою у 
сімдесят овець. - Від рейок до труби все було у крові, і хоч я сховав

ся за топкою, це не врятувало. Я мало не збожеволів від жахливого 
відчуття теплої крові на обличчі та рукаХ>»9 • 

Проте у наступні десятиліття залізниця стала рушієм еконо
мічного розвитку Добруджі. Завдяки будівництву в 1895 році мосту 
через Дунай залізничну лінію продовжили до Бухареста, де вона 
з'єднувалася з головною магістраллю, що вела у Центральну Європу. 

Так само як Кьостендже/Констанца після 1878 року стала головним 
портом Румунії. Варна постала воротами Болгарського князівства, 

яке також було утворене рішенням Берлінського конгресу. Обидва ці 
порти стали звичними зупинками на шляху з Дунаю до Стамбула. 

Барклі усвідомлював, що бере участь у проекті, який сильно 

вплине на торгівлю у Західному Чорномор~і. З усього побаченого про

тягом кількох років у Добруджі, йому особливо запам'яталася одна 
подія, про яку він докладно розповів у своїх спогадах. 

Поки Барклі жив у Добруджі, туди морем і сушею активно сті
калися кримські татари. Багато хто боявся переслідувань з боку цар

ського уряду, який уважав увесь татарський народ відповідальним за 
дії небагатьох колаборантів під час Кримської війни. Інші шукали 

пасовищ, що їх обіцяла Османська держава, намагаючись збільши
ти кількість мусульманського населення у переважно християнській 

провінції. Барклі бачив, як у Констанцу приходять просто напаковані 
кримськими татарами кораблі. 

Пароплави і вітрильники перевозили без їжі та води сотні па
сажирів, так що яблуку було ніде впасти. Весь простір було зайнято 

їхніми пожитками, сільськогосподарським начинням, возами, навіть 
верблюдами й різною худобою. Пасажири страждали від морської 
хвороби, ба гірше - від інфекційних хвороб на кшталт віспи, тифу 

й кору, які перекидалися з корабля на порт, а далі на всю провінцію. 
Померлих у дорозі просто викидали за борт, навіть коли корабель 
уже стояв у порту, так що на пляжах між Констанцею та Варною було 
повно мертвих тіл. 

Під керівництвом Барклі нову залізничну лінію невдовзі запусти

ли в роботу. Татарські іммігранти залізницею добиралися до Дунаю, 
там пересідали на човни й вирушали вгору річкою на призначені 

османською державою місця поселення. Човнів для перевезення бра
кувало, і тисячі людей мусили ночувати прямо на березі. Виглядало 

все це жахливо. «Багато людей були настільки хворі, що не могли 
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нікуди їхати, але й на березі лишатися не випадало, тож усіх їх ви

возили, - згадував Барклі. - Чимало людей помирали у вагонах, 
їхні тіла на ходу викидали загрубілі від страшних злиднів супутники. 

Тіла інших лежали у вагонах, і просто по них ходили і давили їхні 
живі товариші»з0• 

Барклі став свідком першої хвилі великої міграції населення, 
яка суттєво змінить характер Чорноморського узбережжя. У 1850-
1860-х роках сотні тисяч кримських татар виїхали з Російської імперії 
до османських земель, частина - до Анатолії, але більшість - до 
Болгарії, Сербії та Фракії. Далі були нові, ще більші міграційні хвилі: 
насильне виселення черкесів та інших горців-мусульман внаслідок 

завойовницьких воєн Росії на Північному Кавказі; різанина вірмен та 
інших християн у Східній Анатолії у 1890-х роках; хвилі біженців, як 
християн, так і мусульман, під час балканських воєн і Першої світо
вої; організоване вбивство і депортації вірмен, греків та інших наро

дів у 1915 - на початку 1920-х років. Новітні транспортні технології 
полегшували перевезення морем пшениці та нафти, але водночас 

слугували ефективним способом позбутися «місцевих чужинців». 

Знелюднения 

Насильне переселення людей, як-от воєнних біженців чи депор
тантів, яких держави зривали з насиджених місць і відправляли в 
інші землі, річ у Чорномор~і зовсім не нова, так само, зрештою, як 

і в інших частинах Європи. В античності в тамтешні міста засилали 
безбожників-поетів і політичних противників. В османський період 

практикували виселення цілими селами (ця практика називалася 
сюргюн [siirgiin]) - як покарання за бунтарство або з метою коло
нізації малозаселених регіонів. Подібну політику практикували у 

XVIII - ХІХ століттях під час експансії Російської імперії на південь. 
Татар, греків і вірмен виселяли з Криму, а новоросійський степ за
селяли слов'янами. Межа між переселенням як покаранням і пересе
ленням як демографічною політикою завжди була хиткою, але рідко 
коли примусове переселення людей спиралося на поняття колектив

ної відповідальності певної культурної групи. Імперії вдавалися до 

демографічної інженерії, бо це була прерогатива суверена - цезаря, 
султана або царя. 

Від середини ХІХ століття змінилися темп і характер організо

ваних переселень. Переселити людей стало набагато легше, ніж у 
минулому; залізниця та пароплави відкрили епоху масових переве
зень, яка в жодне порівняння не йшла з часами коней і вітрильників. 
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Існував також новий ідеологічний імпульс. Додатковим резоном пе

реселяти людей з одного місця стала поява націоналізму. Початково 

націоналізм виник як культурницький рух освіченої інтелігенції, а 
потім він ліг в основу державної політики, яка пов'язувала політичну 

легітимність з історичною долею окресленої культурними параме

трами нації. 
Зміни в ідеології держав, розташованих довкола Чорного моря 

були очевидними. І Османська, і Російська імперії проводили в серед

ині століття рішучі реформи. Протягом періоду Танзімату османці 
намагалися надолужити технологічне відставання від Європи і пере
робити османську імперську ідентичність, котра хоч і толерувала інші 
релігії, але виходила з пріоритету ісламу, на мультиконфесійну. Після 

поразки у Кримській війні Росія також взялася до реформ, зокрема 

скасувала кріпацтво. Але період реформ в обох країнах виявився 
нетривалим. Експерименти Танзімату по суті скінчилися за султана 

Абдулгаміда 11 (правив у 1876-1909), реакціонера, який намагався 
повернути Османську імперію до найконсервативнішої моделі іслам
ської держави. Цар Олександр ІІІ і Микола 11 так само проводили на 
практиці контрреформи й основою державної влади вважали ідеоло

гічну трійцю «православ'я, самодержавство, народність». І всередині 
цих імперій, і за їхніми межами набирали сили альтернативні, але 

не менш пуристські концепції нації. Здобувши в 1878 році незалеж
ність, Румунія почала розбудовувати державу від імені та в інтересах 
етнічних румун, за рахунок іншування євреїв і різних релігійних та 

етнічних меншин, що проживали на її території. Результатом усіх 
цих ідей про культурну чистоту, національну територію та чужорідні 

меншини стануть гігантські переміни в географії розселення та нових 
ідентичностей. 

Перші випадки примусового переселення людей у ХІХ століт
ті пов'язані з бойовими діями на кордонах, не така вже незнана в 

багатьох інших частинах світу стратегія пацифікації прикордоння. 
Коли місцеве населення відмовлялося визнавати владу держави

запопадника, уряд просто переселяв людей в інше місце. Завоювання 
Кавказу росіянами супроводжувалося вирубуванням лісів, руйнуван

ням сіл і переселенням місцевого люду на нові місця - цю політику 
започаткував Воронцов, який раніше служив губернатором Новоросії. 

Перемігши на початку 1860-х років останні збройні загони кавказь
ких горців, російський уряд організував систематичне спустошення 

кавказьких сіл і виселив сотні тисяч мусульман - черкесів, чеченців 
та інших - в Османську імперію. Кораблі з кавказьких портів ви
рушали до Синопа, Трабзона і Варни, де горців просто зсаджували з 
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Водолази зі спусковим апаратом і команда підтримки на військово-мор
ській базі турецького флоту, близько 1890 року, з фотоальбому султана 
Абдулгаміда П. Наприкінці ХІХ століття турки запустили програму 
модернізації флоту, але подібно до часів Кримської війни імперія залежала 
від військово-морської підтримки західноєвропейських союзників 

трюмів на берег. Рівень смертності від хвороб, відсуrності води і голо
ду був такий високий, що очевидці називали ці кораблі «плавучими 

цвинтарями»3'. Але в політики депортацій існував і зворотній бік. Так 
само як росіяни сподівалися звільнити прикордоння від бунтівливих 
мусульман і заселити його селянами й козаками із слов'ян, османці 
надсилали горців до власних непокірних прикордонних регіонів, та
ких, як Балкани, східна Анатолія та арабські землі. 

Переселення татар, кавказьких горців та інших мусульман з Ро
сійської імперії у другій половині ХІХ століття набуло колосальних 
масштабів. За грубими підрахунками, з Криму і Кавказу було виселе

но 1,5 мільйона осіб, багато з яких зустріли свою смерть у дорозі або 
скоро після прибуття на нове місце. Згідно з одними підрахунками, в 
результаті виселення мусульман кількість населення в Криму змен

шилася на чверть, а на Кавказі - ще більшез2• Війна 1877-1878 років 
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спричинила нову хвилю міграції татар та інших мусульман (у тому 

числі тих, кого ми сьогодні назвали б турками) з Сербії і Румунії; ще 

одну хвилю принесли балканські війни 1912 і 1913 років. У результаті 
воєн і офіційної політики етнічних чисток у Росії та на Балканах 

від другої половини ХІХ століття до початку Першої світової війни 
загинуло щонайменше 2,5 мільйона цивільного мусульманського на
селення, не виключено, що й більшезз. 

Така сама доля спіткала християнські громади на протилежному 

боці моря - в османських містах Південно-Східного Чорномор'я та 
Анатолії. Давні торговельні традиції таких, міст як Трабзон, Самсун 
і Різе, приваблювали туди християнські громади, грецьких і вірмен

ських купців з Анатолії, Егейського архіпелагу й інших регіонів - во
ни складали значну частку місцевого населення. Особливо сильні по
зиції у міжнародній торговельній мережі, яка тяглася від тебризьких 
базарів до Ляйпциr'а, традиційно посідали вірмени, що підтримували 

тісні зв'язки у своїх громадах і родинах на всьому Близькому Сході. 
Здебільшого релігійні громади уживалися цілком мирно, кожна мала 
певний ступінь самоврядування у власних релігійних і громадських 
справах; система міллетів в Османській імперії Грунтувалася на за

садах релігійного самоуправління. Але приплив мусульман з Кавказу 
загострив суперечки за землю й майно та призводив до захоплення 
ділянок горцями. Нові поселенці почувалися так, ніби їх експлуату

ють старі громади, а вірмени й інших християни боялися, що їх змете 
хвиля біженців-мусульман. 

Російсько-турецька війна й умови мирного договору, яким вона 
закінчилася, привносили у всі оці непорозуміння політичне забарв

лення. Заохочені успіхом балканських християн у боротьбі з турками 
і створенні своїх держав вірменські лідери, особливо ті, що жили у 
Західній Європі й у Росії, дедалі активніше виступали за створення 
автономної або незалежної Вірменії. Для досягнення цієї мети, у 

тому числі силою зброї, виникали різні революційні організації. Ро
сійський цар підтримував ці прагнення, вбачаючи в них потенційний 

важіль тиску на Османів. Події 1870-х років заклали передумови для 
конфлікту між вірменськими громадами й Османською державою. 
Радикальні вірменські групи скоріше за все не мали значної під
тримки у портових містах, але існувало незадоволення османською 
податковою системою. Джерелом незадоволення були також напади 
курдів та інших мусульман, зокрема кавказьких біженців, у внутріш

ніх районах. 
Бунт вірмен у місті Сасон у Східній Анатолії влітку 1894 року, що 

був спрямований проти податків, став сигналом для революційних 
17-11-465 
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гуртків, які сподівалися підняти масштабне антиосманське повстан

ня. Спроба провалилася, але загроза революції дала зручний привід 
для репресій Абдулгаміду П, який почав сумніватися в лояльності 

вірмен до османської держави. У 1894-1896 роках до регіону було 
надіслано турецькі війська, які мали придушити потенційні осередки 
повстання, - почалися вірменські погроми. У сутичках, під час супер
ечок за землю, різних нападів і актів помсти загинуло до 80 ооо вір

мен і людей інших національностей, дехто стверджує, що кількість 
жертв перевищувала 300 тисячз4. 

Гамідійська різанина (названа так за іменем султана Абдулгамі
да П) не мала на меті поголівне знищення або вигнання всіх вірмен, 
але порівняно з репресіями проти татар і черкесів за три десятиліття 
до того, вона мала одну істотну відмінність. Росіяни використовували 

на Кавказі жахливу тактику - випалювали цілі села, а чоловіків, жі
нок і дітей примусово переселяли на інше місце. Але мотив цих дій 

полягав не у тому, ким були мусульмани, а у тому, де вони були, а 
саме - на шляху експансії Російської імперії, на ще не завойованому 
високогір~і, і це Російською державою вважалося загрозою безпеки. 

А стосовно вірмен - їхні громади стали мішенню саме через їхню 

ідентичність. Вірменське населення на Чорноморському узбережжі й 
у містечках східної Анатолії не становило якоїсь загрози османському 
урядові; революційна діяльність обмежувалася нелегальними групка
ми, які здебільшого таборилися за кордоном і мали складні стосунки 
з вірменськими елітами всередині Османській імперії. Виявилося, що 

Гамідійська різанина була тільки першим епізодом довготривалої 
драми людських страждань, в якій окремих людей повсюди довкола 
моря могли оголосити справжньою загрозою для держав та імперій, 

виганяли з їхніх домівок, убивали або змушували виїжджати. Ідеї про 

«місцевих чужинців» і ворожі народи сягнуть свого апофеозу дещо 
пізніше у великих заворушеннях багатоетнічних і багаторелігійних 

чорноморських спільнот в 1915-1923 роках. 

Перша світова війна прийшла у Чорномор'я не одразу, морські 
операції не мали великого стратегічного значення порівняно з діями 

на східному фронті. Росія і Туреччина формально вступили у війну 
в листопаді 1914 року, але Болгарія виступила на боці Центральних 
держав лише наступного року. Ще за рік Румунія відмовилася від 
нейтралітету й приєдналася до Британії та Франції. Від самого по
чатку Антанта намагалася захопити головний стратегічний актив 
регіону - Стамбул і Протоки, але невдала Галіпольська операція за

тягнулася на весь 1915 рік. 
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Затоплений крейсер «Меджидіє», цікавої долі. У ході турецької воєнної 
операції 1915 р. підірвався на міні й був розстріляний турецькою торпедою. 
Того ж року його було піднято з дна, переоснащено й під назвою «Прут» 
включено до складу Чорноморського флоту Росії. У 1918 році крейсер за
хоплено у Севастополі німецькими військами й повернено до військового 
флоту Туреччини, де під первісною назвою він служив до кінця 40-х років 
ХХ ст. 

Османський легкий крейсер «Гамідіє» (побудований в Англії 1903 р.) на 
Чорному морі, 1914 р. 
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Російські й османські кораблі зустрічалися на морі. Обидва фло

ти вступили у війну не в найкращому стані. Російський флот було 

недооснащено людьми і технікою; а жахливі побутові умови на борту 

стали влітку 1905 року приводом до знаменитого повстання на бро
неносці «Потьомкін» - команда захопила судно й привела його до 

Констанци. Не в кращій формі перебував і османський флот. Фінансу

вання було мізерним, а величезний державний борг на давав можли
вості брати нові позики. У всякому разі турки на цьому етапі більше 
переймалися внутрішніми заворушеннями, ніж своїми позиціями 
на морі. Перед війною витрати на жандармерію - один з головних 

інструментів насильства під час подій 1890-х років - перевищували 
бюджет цілого флоту35• Однак султан зробив важливий стратегічний 

крок - розірвав давні стосунки з британцями заради тіснішого союзу 

з Німеччиною; німці врешті-решт перекинуть на допомогу турками 

частину своїх кораблів. 
Турки здійснили упереджувальний удар по російських військово

морських базах ще до того, як цар вступив у війну. Турецькі кораблі 

обстріляли Севастополь, Новоросійськ і Одесу, але росіяни понесли 

незначні втрати. Вони швидко відповіли мінуванням анатолійського 
узбережжя, чим перервали постачання вугілля, на середину 1915 року 
майже всі османські кораблі, що перевозили вугілля, було знищено. 

(Для транспортування вугілля турки мусили зняти пасажирські по

роми з Босфору і невеликі вітрильні кораблі.) Єдина значна битва -
це коротка сутичка в тумані біля кримського берега між німецьким 

крейсером «Гебен» під турецьким прапором і російськими корабля
ми, в якій загинуло лише кільканадцять матросів. Навесні 1916 року 
російська армія на Південному Кавказі пішла в наступ на Східну Ана

толію, захопивши Ерзурум і Трабзон. Колапс російської армії після 

революцій 1917 року дозволив османцям відбити південно-східний 
берег, але на цей час Чорномор'я вже було другорядним театром 
воєнних дій. Доля Османської імперії вирішувалася на південному 

заході, у сутичках з британцями в Леванті, початкові успіхи турків 

перекреслив наступний рік. 

Війна спричинила кілька великих міграцій населення, порівняно 
з якими події кінця ХІХ століття виглядали дрібними. Успіхи росіян 
на кавказькому фронті супроводжувалися повстанням вірменських 
революціонерів у Східній Анатолії. Контрнаступ турків означав і ре
пресії проти мирного вірменського населення. Різанина і депортації, 
санкціоновані державою, яка залишила османські ідеали толерант

ності в минулому й сповідувала етнічний турецький націоналізм, 
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Лінійний корабель «Три святителя» у бойовому поході до Зонгулдака, 
березень 1915 р. 

вилилися 1915 року в свідомий геноцид вірмен. Генеральний консул 
Італії у Трабзоні згадуватиме потім події в місті: 

Натовп вірменських біженців під вікнами і дверима консульства; 
благання про допомогу, яким ні я, ні хто-небудь інший нічим не 

міг зарадити; місто у стані облоги, оточене звідусіль 15-тисячною 

армією при повному озброєнні, тисячі поліцейських агентів і за

гони добровольців ... ; сотні тіл, що їх кожного дня знаходять на 
дорозі з міста; дівчата, які мусили перейти в іслам або тікати разом 

з іншими; відібрані у своїх родин і вирвані з християнських шкіл 

діти, яких силою забирали в мусульманські сім"і; сотні людей в 
одних сорочках, яких вантажили на кораблі, вивозили й топили в 
Чорному морі та річці Деїрмен Дере - ось мої останні невитравні 

спогади про Трабзон ... з6 

По всій Османській імперії, а особливо у східній провінції Ана

толія, було убито або загинуло під час депортації від 800 тисяч до 
1,5 мільйона вірмен та інших християн. 

Після наступу військ союзників на Балканах почали тікали там
тешні мусульмани. І в Османській, і в Російській імперії, які дожи
вали свої останні дні, біженці різних віросповідань і національнос-
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тей тікали в портові міста, сподіваючись урятуватися від голоду та 
насильства. Люди згромаджувались у портах, чекаючи на російські, 
британські й американські кораблі, які відвезуть їх у безпечне місце. 
Роздачу харчів і одягу на місцях організовували європейські й аме
риканські волонтери, а нове життя за кордоном розпочали тисячі 
дітей-сиріт. 

Після Комп'єнського перемир'я бойові дії на західному фронті 
припинилися, але на північному узбережжі Чорного моря лютувала 

громадянська війна, яка породила численних біженців і спричинила 

голод у степовій Україні. Для подолання наслідків війни було ініці
йовано масштабну програму благодійної допомоги. На початку 1919 
року американський Конгрес виділив 100 мільйонів доларів на допо
могу Росії, а також вірменам, православним грекам, іншим христия

нам і євреям у Малій Азії. Було створено Американську допомогову 
адміністрацію (American Relief Administration), яку очолив Герберт 
Гувер. Ця організація відрядила на Балкани, до Росії, Туреччини і 
на Кавказ тисячі службовців, які здійснювали практичну допомо

гу на місцях. Американська допомогова адміністрація діяла в Росії 
навіть після приходу до влади більшовиків, аж до осені 1922 року 

американці й Антанта контролювали чорноморські порти, стежили 
за безпекою та проводили евакуацію російських біженців у Грецію й 
інші країни. Втім, європейські держави не лише активно допомагали 
переправляти біженців у безпечні місця, в одному випадку депорта
цію санкціонували саме умови міжнародного договору. 

Коли добігла кінця Перша світова війна, більшість Чорномор
ського узбережжя Османської імперії контролювали союзники. Не
вдовзі після того, як у жовтні 1918 року османці підписали перемир'я, 

Антанта зайняла Протоки. Потім британці швидко зайняли Батумі 

та Закавказьку залізницю, що йшла на Баку. Інші союзники здобули 
контроль за північночорноморськими портами, переповненими бі
женцями, які тікали від громадянської війни, що охопила колишню 

Російську імперію. Через чорноморські порти йшли не тільки про
дукти для цивільного населення, а й військова допомога антибіль
шовицьким арміям, які вели боротьбу в Україні й на півдні Росії. 

Фактично влада в Османській імперії й у більшій частині Чорномор'я 
належала верховному командуванню союзників, розташованому в 
Стамбулі, воно відповідало за допомогу знедоленим і депортованим 

людям не лише в Анатолії, а й на півдні Росії. 

Османська держава зазнала поразки та була окупована, але в 
Центральній Анатолії міцніли сили турецьких націоналістів. Органи 
місцевої влади проголошували створення міні-держав, у тому числі 
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Спадок війни: безпритульні російські діти прибули на лондонський вокзал 
Ватерлоо дорогою до Південної Африки, близько 1920 року. У 1860-х -
1920-х рр. через примусові переселення та міграцію демографічна ситуація 
у Чорномор'ї кардинально змінилася 

було створено грецьку « Понтійську республіку» . Важке питання, що 
робити з рештками імперії, мав розв'язати Севрський договір, під
писаний між османським урядом і союзниками в i920 році. Договір 

передбачав утворення урізаної і майже повністю демілітаризованої 
нової турецької держави, на її кордонах мали виникнути грецькі й 

італійські протекторати, а також незалежна Вірменія та Курдистан. 
Дальні області колишньої Османської імперії потрапляли під британ
ське та французьке управління. Відати Протоками мала міжнародна 
комісія, їх оголосили вільною зоною для будь-яких кораблів у будь

який час. Османський флот мав бути ліквідований. 
Умови Севрського договору мало кого задовольнили. Для за

лишків турецької армії, яка контролювала більшу частину Анатолії, 
цей договір означав остаточну капітуляцію спочилої імперії. А для 
частини союзників, зокрема греків, договір був занадто компроміс-
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ним, бо не передбачав відновлення «грецько~ 1мперії» з центром у 

Стамбулі. Врешті-решт усі ці суперечності призвели до нової війни. 
Грецькі війська, які мали наказ зайняти лише Егейське узбережжя, 
почали наступ углиб Анатолії. Рештки османської армії об'єдналися 
довкола одного з героїв Галіпольської операції Мустафи Кемаля і 
збирали сили для контрнаступу. Почалася нова греко-турецька війна, 

яка тривала до підписання перемир'я в жовтні 1922 року. 
Переговори, що почалися наприкінці цієї війни, мали виробити 

замість Севрського договору нову мирну угоду, яка враховувала б 

наслідки греко-турецької війни. Війна принесла Анатолії величезні 
руйнування, населення розбіглося, а колись жваві міста лежали в 

руїнах, як-от Смірна, яку спалила грецька армія, відступаючи під 
тиском кемалістів. Відступ грецької армії супроводжувався ще одні
єї хвилею біженців і нападами турків на меншини - греків, вірмен 
та інших, - запідозрених у симпатіях до старих умов Севрського 

договору. Імперії настав кінець; султанат було скасовано і проголо
шено нову республіку, що була відверто національною турецькою, а 

не імперською османською. Вибори до парламенту виграла партія 
Мустафи Кемаля, і невдовзі його почали шанобливо називати Ата

тюрком - «батьком турків». 

У результаті нового раунду переговорів у липні 1923 року між Ту
реччиною та союзниками було підписано Лозаннський договір, який 
санкціонував надзвичайно масштабний обмін населенням між обома 
країнами". Договір передбачав примусове переселення в Грецію 1,5 
мільйона православних християн з Анатолії, у тому числі з чорномор
ських міст, і переселення в Туреччину 350 тисяч мусульман з Греції, 
особливо з Македонії. Цей захід мав на меті гомогенізувати етнічний 

склад населення обох країн і захистити меншини від репресій з боку 
уряду. (Православні греки зі Стамбула та мусульмани Західної Фра
кії не підлягали обов'язковому переселенню й становили виняток.) 
Крім психолоrічної травми депортації - цього разу санкціонованої 

великими європейськими державами, - депортовані зазнали вели
чезних матеріальних втрат. Перш ніж потрапити на корабель, пере
селенці тулилися в тимчасових таборах. Грабіжники і корумповані 
чиновники заволодівали їхнім майном під час посадки і висадки з 

корабля. На інтеграцію переселенців до нового, не надто люб'язно 
налаштованого суспільства виділяли замало коштів. Крім того, та

ку інтеграцію часто ускладнювала саме ідентичність депортованих. 

* З формального боку цей договір просто санкціонував окрему угоду, під
писану між Туреччиною та Грецією у січні того ж року. 
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Умови Лозаннського договору було прописано так, ніби розрізнити 
«греків» (цей термін уживали стосовно православних християн) і 

мусульман справа елементарна, і так, ніби обидві спільноти мають 

відчувати природну прихильність до своєї батьківщини - Греції та 
нової Турецької республіки. Але в багатьох громадах усе це мало ви
гляд химерного поділу. Людина православного віросповідання - єди
ний критерій «грека», згідно з умовами договору, - могла володіти 
лише турецькою мовою або діалектом грецької, геть незрозумілим 
егейському грекові. Так само й мусульмани з Греції могли вільно 

володіти грецькою або якою-небудь південнослов'янською мовою і 
не знати ані слова турецькою. 

На основі гіпотетичних етнічних рис переселенню підлягали цілі 

громади. Рішення, чи підлягає певна людина або родина обов'язково
му «обміну», мала приймати спеціальна міжурядова комісія, перед

бачена умовами Лозаннського договору. В середині 1920-х років у 
Трабзоні, Самсуні та Синопі християн практично не лишилося. При
пинили своє існування навіть грецькомовні громади, монастирі й 
села Понтійського нагір'я (регіон Мацука), де століттями жеврів во
гонь Візантії. Люди, які досі називали себе «римлянами» (ромеями 

або румами), несподівано стали «еллінами», так само й ті, що були 
просто мусульманами, раптом перетворилися на «турків». Усі вони 

стали громадянами нових національних батьківщин, до яких ніколи 
не відчували жодної лояльності. Це було «жахливе і лихе рішення», 

оголосив один з авторів Лозаннського договору лорд Керзон, «за яке 
світ сотні років платитиме важку ціну»з7. 

Чи були ці примусові переселення та спричинені ними смерті 
прикладами геноциду? Більшість примусових переселень не відпо
відають двом важливим критеріям, що зазвичай відрізняють геноцид 
від інших форм свідомого насильства: по-перше, масштаб дій перед
бачає знищення народу як такого, а не просто очищення від нього 

певної території; по-друге, має бути якась чітка ідеологічна настанова, 

яка виправдовує вбивство, скажімо, уявлення про расову вищість. Ли
ше вкрай рідко, як-от у випадку з вірменами 1915 року, у діях урядів 
можна угледіти прагнення до знищення; ще рідше трапляється послі

довна ідеологія, яка їх виправдовує. Втім, концептуальні відмінності 
між геноцидом, етнічною чисткою і примусовим переселенням ніяк 
не полегшували життя жертвам організованого державою насильства. 

Більшість постраждалих людей і їхні нащадки депортації й убивства 
сприймали тоді і зараз як конкретну історичну подію, як поворотний 

момент у колективній свідомості відповідної групи. Подібно до інших 
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таких подій вони дістали свої назви: вірмени називають їх «Чарт», 
понтійські греки «Катастрофе», а турки «Мюбаделе». 

Демографічні зміни на Чорноморському узбережжі у 1860-
1920-х роках стали прямим наслідком політики держав і не мали 
прецедентів щодо розмірів та трагічних наслідків для їхніх жертв. 
Кримськотатарське населення, чисельність якого зменшувалася з 
XVIII століття, зазнало ще більших утрат за рахунок міграції в Бол
гарію й інші османські землі. Західний Кавказ практично знелюднів, 
черкеси та інші горці розсіялися Балканами та Близьким Сходом. 
Вірменські громади в Трабзоні, Самсуні й інших містах південного та 
південно-західного узбережжя почали зникати ще під час різанини 

та погромів 1890-х років і зникли зовсім після організованого вбив
ства 1915 року. Через десять років православних християн (інакше 
кажучи, «греків», хоч вони не відчували якогось особливого зв'язку 
з грецькою національною державою) примусово виселили з рідних 
місць і «повернули» до Греції. 

За решту ХХ столітті культурне розмаїття, віддавна притаманне 

Чорноморському узбережжю, суттєво зменшилося, передусім через 
масове знищення євреїв, подальші депортації кримських татар і кав

казьких народів під час Другої світової війни. На додачу до швидкої 
культурної гомогенізації примор'я історики, письменники й інте
лектуали інших професій проводили подібну роботу у своїй сфері: 
намагалися почистити історичні аннали і відкрити, а в більшості ви
падків просто вигадували давній і неспростовний зв'язок між своїми 

націями і чорноморським узбережжям. 

«Розподіл вод» 

Виникнення наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття но

вих держав у регіоні поставило проблему розподілу Чорного мо
ря і морських ресурсів. Питання «розподілу вод» Дунаю - тобто 

регулювання риболовлі та демаркації державних кордонів у мін
ливш дельті річки - порушили вже 1878 року на Берлінсько
му конгресі. Під час різних дипломатичних переговорів дедалі 

більшої ваги набирало питання, якій державі належить та чи та 
частина моря. 

Уявлення про «територіальні води», є чистим оксюмороном, 

що з'явився в результаті розширення ідеї контролю території на 
море. Це була концепція, яку ще у ХХ столітті міжнародне право 

регулювало не найкращим чином. Ситуація залежала від багатьох 
чинників: становлення міжнародних правових інститутів, наукового 
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Острів Зміїний, привід для шельфових суперечок між Україн.ою та Руму
н.ією 

прогресу у визначенні довготи і широти, покращення морських тех

нологій, які дозволяли державам патрулювати «свої» води. Процес 

уточнення міждержавних кордонів у Чорному морі порівняно з інши
ми частинами світу відставав. Навіть сьогодні не існує міжнародної 

угоди, яка визначає межу виняткових територіальних вод у Чорному 
морі, і постійно виникають суперечки щодо прав на вилов риби. У 
2000 році українські прикордонники обстріляли й потопили турець
кий траулер, який зайшов у води, які Україна вважає своїми. 

Однак у міжвоєнний період було підписано дві важливі конвен

ції, які визначали міжнародний статус Чорного моря і Проток. Той 

самий Лозаннський договір, що передбачав обмін населенням між 

Грецією і Туреччиною, регулював також режим проходу з Егейського 
моря у Чорне. Договір утверджував право безперешкодно проходити 

Протоки у мирний час усім цивільним і військовим кораблям; але 
будь-який інший військовий флот у Чорному морі не мав переви
щувати за чисельністю й озброєнням найбільший флот однієї з при
бережних держав : Болгарії, Румунії, Радянського Союзу і Туреччини . 

Береги Босфору і Дарданелл мали бути демілітаризовані, у 15-кіло
метровій зоні довкола Проток Туреччина не мала права тримати 

будь-які гарнізони і військові арсенали. Незадоволена цими умовами 
Туреччина в наступне десятиліття вимагала перегляду Лозаннського 
договору. За умовами нової конвенції, підписаної у швейцарському 
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місті Монтрьо 1936 року, Туреччина повертала собі владу над Про
токами, але підтверджувала право вільного проходу в мирний час. 
На випадок війни Туреччина застерігала за собою право пропуска
ти кораблі на власний розсуд. Конвенція також визначала розмір і 
кількість військових кораблів, які інша держава може надіслати у 

Чорне море, а також тривалість їхнього перебування. За винятком 
кількох поправок, в односторонньому порядку внесених Туреччиною 

у 1990-х роках, конвенція Монтрьо про режим чорноморських Проток 
функціонує до сьогодні. 

Дедалі більший інтерес держав до Чорного моря мав ще один, 
глибший, резон. Море і територіальні води не просто потрапило під 
нагляд причорноморських держав, його почали вважали спадщи

ною історичних націй, що їх представляли оті держави. Історики 
шукали підтверджень стосунку до моря гетів, даків, фракійців та 
інших стародавніх народів. Зв'язок з морем став елементом націо
нальної величі, життєдайна змичка з ширшим світом. Уже під час 
спуску на воду наприкінці ХІХ століття першого румунського вій

ськового корабля на паровому ходу міністр оборони заявив, що його 

головне завдання не лише «вчити синів народу мистецтва мореплав
ства», а й «заохотити їх повернути втрачені володіння» на морі38• 

Видатний російський історик другої половини ХІХ століття Сергій 
Соловйов недвозначно висловлювався про зв'язок росів ІХ століття 
(тоді уже оголошених проторосіянами) через море з рештою Європи 
і трагічне втручання кочівників, які обірвали ці економічні та куль
турні зв'язки. 

Собственная Южная Русь бьrла украйною, так сказать, европейским 

берегом степи, и берегом низким, не защищеннь1м нисколько при

родою, следовательно, подверженнь1м частому напль1ву кочевь1х 

орд< ... >. Мало того что степняки или половць1 сами нападали на 
Русь, они отрезь1вали ее от черноморских берегов, препятствовали 

сообщению с Византиею < ... > варварская Азия стремится отнять у 
Руси все пути, все отдушинь1, которь1ми та сообщалась с образо

ванною Европоюз9. 

Багатотомна історія Росії Соловйова завершується серединою 
1770-х років, коли Росія, здобувши вихід до Чорного і Балтійського 
морів і поділивши Польщу, відновила зв'язки і з Північною, і з Пів

денною Європою та розірвала ізоляцію, в яку потрапила через вікові 
напади кочівників. Російська імперія і російський народ, за Соловйо
вим, нарешті повернули собі місце серед чільних європейських країн, 
які мають вихід до Світового океану. 
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Стародавні жителі узбережжя потрапили до нового історичного 
наративу, який утверджував зв'язок націй з морем. Нова дисциплі
на - етнонаціональна історія - шукала витоки модерних держав і 
народів у сивій давнині. Роси перетворилися на росіян, а з погляду 

пізніших українських і діаспорних істориків вони були українцями. 
Гети і даки, які після завоювання Північного Подунав'я Траяном 
потрапили в орбіту римського світу, вважалися першопредками ру
мунів. Фракійці стали болгарами. В тих рідкісних випадках, коли 
можна було відшукати далеких живих нащадків античних народів, 
держава особливо культивувала зв'язок з ними. Наприклад, Румун
ське королівство плекало зв'язок із влахами, етнографічною групою 

горян-пастухів, які досі говорили латинським діалектом, схожим на 
румунську мову. Перед Першою світовою війною Румунія відкривала 
школи й оплачувала навчання дітей влахів, а в 1920-х роках ініціюва
ла програму «колонізації», покликану зібрати тисячі влаських родин 

з Албанії, Греції, Македонії, Добруджі. З погляду держави ця програ
ма приносила подвійну користь: закорінювала румунську націю на її 
прадавній «батьківщині» та виправляла демографічний дисбаланс на 

користь румунськомовного населення в тій частині країни, де жило 
багато болгар, турків і татар. 

Бажання відшукати сліди стародавніх причорноморських народів 

іноді вело в дивному напрямку. Напередодні Першої світової війни 
почалися розмови про «негрів», що живуть біля Батумі. Казали, що 
це нащадки африканських невільників, яких колись привезли до 

Османської імперії, а за однією ще фантастичнішою версією - це 
утрачене коліно Ізраїлеве або нащадки колхів (які, за Геродотом, 

походили від єгиптян). Російські етнографи кинулися вивчати дивне 
плем'я, але натомість знайшли лише кілька осіб темної зовнішнос
ті. Проте згадки про чорноморських негрів час від часу спливали у 

ХХ столітті. Радянська міжвоєнна пропаганда використовувала їх 
як приклад «дружби народів» і толерантності до інших культур, що 
розквітла у радянській державі, а деякі чорношкірі американські 
активісти вказували на це «плем'ю> як приклад расової гармонії, яку 
породжував комунізм4°. 

Інтелектуальне привласнення моря і стародавніх народів при
звело до певних суперечностей, адже на історичну спадщину пре

тендувала далеко не одна група. Румунські та болгарські історики 
розходилися в поглядах на давнє населення Добруджі: для одних 
це були проторумуни, для інших - протоболгари. Росіяни і руму
ни сперечалися про історію середньовічних дунайських князівств -
Молдавії і Валахії. Одні вважали, що вони належать до слов'янської 
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культури, інші - до латинської. Болгари і татари не могли поділити 

спадщину давніх Булгарських ханатів, які існували на берегах Волги. 
І українці, і росіяни вважали своєю колискою Київську Русь - першу 

слов'янську державу на північ від Чорного моря. 

З погляду багатьох причорноморських істориків показати зв'язок 

між своєю нацією й морем мало важливе значення для історичної ле
гітимації незалежності та протидії імперським амбіціям росіян. Море, 

заявляв видатний румунський історик Ніколае Йорrа у 1938 році, 
«живе в нашій поезії й у нашій свідомості ... [Воно] проходить крізь 
усю нашу історію, пронизує всі наші почуття і спосіб мислення»4'. 
Його сучасник, український історик Михайло Грушевський, так само 
категорично говорив про місце моря в історії української нації. У 
знаменитому пасажі про «чорноморську орієнтацію» Грушевський 
писав: «Історичні умови життя орієнтували Україну на Захід, гео

графічні орієнтували і орієнтують на полудня, на Чорне море - "єже 
море славеть руськоє", як каже київський літописець ХІІ століття -
українське, говорячи теперішньою термінологією»42 . 

Дискусії про приналежність моря й узбережжя розгорялися на 
сторінках наукових журналів і книжок, на повоєнних мирних пере

говорах, у різного роду памфлетах, покликаних переконати європей
ських дипломатів підтримати ту чи ту позицію. Всі ці дискусії й аргу
менти приносили реальні політичні результати. Роботами істориків 
доводили факт заселення території в минулому, історичні претензії 
на той чи той край лежали в основі радикальних рухів і часто були 

приводом для нової війни. Наприкінці ХІХ - у ХХ столітті статус 
майже всіх прибережних регіонів - Добруджі, Бессарабії, Криму, 
Абхазії, понтійського узбережжя й інших спірних земель - не остан

ньою чергою залежав від здатності держави переконливо аргументу

вати історичні права нації на територію і відповідно вихід до моря. 
Так само як історики й етнографи свого часу залучали Чорне 

море до своєї національної орбіти, інші починають мислити його як 
єдиний регіон. Нове покоління науковців воліє не ділити море між 
різними націями і державами, а показати, наскільки безпосередньо 
події на одному кінці моря впливають на долю іншого. 

Пізнати море 

Сучасна наука екологія виростає з думки, що жоден організм не 
живе сам по собі, в ізоляції від інших. Живі істоти пов'язані одна 

з одною складною системою взаємозалежностей, і зміни в якомусь 
одному елементі системи неминуче впливають на здатність організ-
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му виживати і розмножуватися. Філософи та науковці починаючи 

від Аристотеля натякали на цей зв'язок, але систематичне вивчення 
природного довкілля - тобто дослідження його в сукупності, як од
нієї системи - наука молода. Слово «екологія» вперше трапляється в 
1870-х роках, а в широкий ужиток воно ввійшло набагато пізніше. 

Розглядати океани та моря як окремі екосистеми почали досить 
пізно. Великі водні об'єкти - річ дуже складна, щоб зрозуміти, як 
вони функціонують, треба звести докупи дуже різні й зазвичай далекі 
одна від одної галузі науки - від механіки рідин до мікробіології. 
Океанографія - цією загальною назвою об'єднують багато наукових 
дисциплін, які досліджують морське середовище, - вивчає особли

вості фізичної взаємодії води, суші та погоди і прагне розуміти, як 
усе це впливає на тваринне і рослинне життя на різних глибинах, від 
поверхневих вод до самого дна. 

Океанографічне вивчення Чорного моря має довгу історію як 
умоглядна філософія, але коротку як наука43 • Аристотель і Леонардо 

да Вінчі мали свої теорії стосовно очевидних особливостей Чорного 
моря, наприклад, чому, отримуючи зі стоком річок стільки води, воно 
не переливається через край. Але першу експериментальну модель, 

яка пояснювала одну з найважливіших його характеристик - обмін 
водою з Середземним морем, сформулювали лише наприкінці XVII 
століття. 

У 1679 молодий італійських граф Луїджі Фернандо Марсильї 
відвідав Стамбул, де його зацікавила історія про подвійну течію в 
Босфорі: верхня текла з Чорного моря у Середземне, а нижня - на

впаки. Марсильї переконався в існуванні двох течій, опустивши у 
протоку мотузку, до якої прив'язав поплавки. Як він і передбачав, 

поплавок на поверхні пішов у бік Середземного моря, а поплавки, 
прив'язані нижче, почали вигинатись у протилежний бік. Усе це не 
було новим, будь-який тамтешній рибалка знав про це явище. Новим 

стало пояснення Марсильї. 
Попередні пояснення течій спиралися на природу самих проток 

або погоду. Можливо, до цього якось долучається підводна географія, 
а може, північні вітри женуть воду з Чорного моря у Середземне. 
Марсильї припустив, що подвійна течія не має нічого спільного з 

гіпотетичним ухилом морського дна чи вітрами, а причина криється 
в характері самої води. 

Він спершу спостеріг, що верхній і нижній шари води у протоці 

мають неоднакові властивості. Ще Аристотель знав, що Середземне 

море, а отже, й нижня течія, солоніше за Чорне море; у Чорне море 

впадає дуже багато прісноводних річок, тому рівень його солоності 
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набагато нижчий за рівень солоності Світового океану. Марсильї до

вів, що вода різної солоності відрізняється щільністю - він просто 
зважив проби води взяті на різній глибині. Причина подвійної течії в 

Босфорі, за висновками Марсильї, полягає ось у чому: різниця у щіль

ності води створює градієнт тиску, який своєю чергою викликає рух 

у протилежному напрямку, стандартне положення механіки рідин. 
Марсильї виклав свої спостереження у знаменитому листі королеві 

Швеції, цей документ став першим справді науковим дослідженням 

фізичних особливостей Чорного моря44 • 

Марсильї був типовим прикладом натураліста епохи Просвітни

цтва, європейським аристократом, який займався науковою роботою 

принагідно з іншими справами, у цьому випадку - під час мандрівки 
за екзотичними орієнтальними враженнями. Його слідами у XVIII -
на початку ХІХ століття пішли й інші люди науки, але вони зазви

чай обмежувалися дослідженням узбережжя. Петер Симон Паллас, 

німецький геолог, який працював у Росії, займався у 1790-х роках 

важливими дослідженнями палеогеографії північного узбережжя 

Чорного моря. Ще один німець, барон фон Гакстгаузен, на початку 

ХІХ століття вивчав геологію і рослинне життя степу й Кавказу45 • Але 

справжні продовжувачі справи Марсильї з'явилися трохи пізніше. 
Розвиток океанографії Чорного моря залежав від двох речей: 

миру між Османською і Російською імперіями та заснування держав

них професійний інституцій, здатних здійснювати тривалі наукові 
дослідження. Після 1820-х років і з першим, і з другим ситуація змі

нилася на краще. Створення постійної російської військово-морської 

бази у Севастополі й південного адміралтейства у Херсоні, а пізніше 
у Миколаєві послужило інституційною підтримкою молодій науці 
про море. Свою роль зіграли й стратегічні міркування: російські й 
іноземні капітани потребували точної інформації про течії та міс
ця, де можна кинути якір. Певні напрацювання вже були - карти 

Барб'є і спогади Антуана спиралися на повідомлення російського ад
міралтейства, але й через півстоліття після того, як море відкрилося 

для іноземних кораблів, не існувало надійних карт чималої частини 

узбережжя, не кажучи вже а про дослідження характеристик водного 

простору годі й казати. 

Невдовзі ситуація почала мінятися. У 1832 році в Петербурзі вий
шов перший гідрографічний атлас Чорного моря. Цей атлас опубліку

вало міністерство шляхів сполучень, він містив майже шістдесят карт, 

які в деталях показували узбережжя від Дунаю до Кавказу. В атласі 
було не лише показано фізичну географію узбережжя і портів, а й 
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зазначено глибини на основі останніх даних адміралтейства. Через 
кілька років новостворене чорноморське гідрографічне управління в 

Миколаєві видало ще досконаліший атлас, укладений картографом 
Єгором Манrанарі. Робота Манrанарі - один з найвидатніших вне

сків у картографію моря46• Виданий 1841 року «Атлас Чорного моря» 
було присвячено Миколі І, презентований царю примірник оправили 

в зелену шкіру із золотим тисненням. За детальними картами узбе

режжя стояли десятиліття досліджень. Атлас також містив прекрасні 

схеми головних портів, у тому числі османських, і навіть показував 
розташування окремих будинків. Обміри було наведено для всього 

російського узбережжя і цілого північночорноморського шельфу, так 

далеко на глибину, ніж будь-коли до того. Вміщені в атласі малюнки 
зображували берегові висоти - загальна риса для картографування 

берегів ХІХ століття взагалі, завдяки якій читач діставав уявлення 

про те, як би виглядала берегова лінія з борту корабля. 
Атлас Манrанарі став першою серйозною спробою показати фі

зичні особливості моря в цілому, а не просто частини, контрольованої 

тією чи тією державою. Звичайно, в атласі були й прогалини. Росіяни 

погано знали ландшафт османських портів, тому на загальних схемах 

таких міст, як Синоп і Трапезунд, не зазначено фортифікації, берего

ві батареї й інші значущі споруди. Але у ті дні атлас Манrанарі був 

винятковим досягненням. Уперше людина, яка сиділа за три моря, 

отримувала дві можливості, які реально з'явилися лише наприкін
ці ХХ століття: могла бачити зображення порту ніби зі супутника 

і здійснити «віртуальну» подорож уздовж узбережжя за допомоги 

серії докладних видів. 

У се ХІХ століття російська картографія йшла в руслі традиції, 

закладеної Манrанарі. Кораблі виходили далеко у море для замірів 
глибин і вивчення течій. Розвідка збирала відомості про османські 

порти і якірні стоянки. Але з плином часу інтерес науковців вийшов 
за межі суто фізичних характеристик моря. Вони почали аналізувати 
морське життя й те, як різні частини моря - північний шельф, азов
ські мілини, глибини Південного Чорномор'я - пов'язані між собою 

в одній екологічній системі. Розвиток спеціалізованих наукових уста
нов, здатних провадити масштабні роботи (і тиснути на військових, 
щоб ті виділили кораблі й потрібне обладнання), сприяв серйозним 

дослідженням екології, хімії і біології Чорного моря. Існували також 

політичні стимули: держави хотіли точно знати, чим саме багате їхнє 

море і як цим найкраще скористатися. 

У 1890 році російський геолог-новатор Микола Андрусов по-
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чав перше систематичне дослідження чорноморських глибин. На 

виділеному йому військовому пароплаві Андрусов пройшов понад 
3000 кілометрів усього за 18 днів, заміряючи глибини, фіксуючи 
температуру і солоність води у різних точках, замальовуючи течії 
та забираючи проби з морського дна. Головне відкриття Андрусо

ва - наявність у морі безкисневого шару, існування якого він цілком 
коректно пояснював розпадом органічної матерії. Так само як атлас 
Манrанарі став квантовим стрибком у справі унаочнення фізичної 

географії моря, роботи Андрусова багато дали для розуміння хімії 

Чорного моря та її зв'язку з природними біологічними процесами. 
Одним із сучасників Андрусова був румунський зоолог r pirope 

Антіпа. Подібно до багатьох науковців його покоління він здобув 
освіту за кордоном, у Німеччині й Італії, в 1890-х роках повернувся 
до Румуній й влаштувався на державну службу. Йому доручили до
слідити риболовну галузь Румунії - як збільшити продуктивність 

за допомоги останніх наукових відкриттів - і створити зоологічний 

музей, який би показував природні багатства країни, що після Бер
лінського конгресу отримала нові кордони. Про море й узбережжя 

в Румунії знали досить мало, тому на часі стояли масштабні дослі
дження. (Перша румунська карта Чорноморського узбережжя країни 
вийшла лише 1900 року; румунський флот використовував її аж до 
1950-х років47.) Антіпа став головним румунським фахівцем із Чорно
го моря й одним з головних авторитетів країни у питаннях риболовлі 

та водних ресурсів. Його можна вважати основоположником сучасної 
біологічної науки в Румунії, він працював директором музею при

родничої історії в Бухаресті, пізніше названому на його честь. 
Манrанарі, Андрусов і Антіпа уособлювали новий тип науков

ця - фахівця з Чорного моря. Всі вони були дуже молоді, коли зро
били свої найважливіші відкриття, не мали й тридцяти років. Вони 

представляли перше покоління дослідників у своїй галузі - карто
графія, морська геологія і біологія - і здобули освіту в Центральній 
і Західній Європі. Ці люди навчалися в національних університетах 
нового типу і поставили свої знання на службу державі. Вони на
лежали до дедалі численнішого міжнародного цеху науковців, які 

ділилися результатами своєї роботи у журналах і на конференціях, 
а іноді віддавали колегам найдорожче: Андрусов був одружений з 
донькою археолога Гайнриха Шлімана, який знайшов Трою. 

Роботи цих та інших дослідників підняли рівень наукових знань 
про море на недосяжний досі рівень. Вони заклали основи нових на
укових дисциплін і одні з перших почали розглядати море як один 
окремий об'єкт досліджень, складну систему, яку слід розглядати в 
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цілому крізь призму географії, геології, хімії і біології. Але метою 
їхніх доСJІіджень було не просто чисте об'єктивне знання. Вони добре 
усвідомлювали позанауковий вимір своєї роботи, особливо Антіпа. 
Звісно, зрозуміти, як живе й функціонує море, - річ цінна сама по 
собі, але у свідомості Антіпи все це було пов'язано з великим про

ектом освоєння Чорного моря та реалізацією історичної долі чор
номорських країн і народів. У своїй головній праці «Чорне море» 

(1941), яка стала підсумком усього наукового життя автора, Антіпа 
підкреСJІив зв'язок науки з національними завданнями, на які вона 
має працювати: 

Слід визнати, що сьогодні ми <".> маємо потрібну географічну 
базу, щоб провадити важливу морську діяльність, до якої<".> нас 
зобов'язує розташування у гирлі Дунаю і сама наша територія<".>. 
Тому сьогодні, коли ми закладаємо основи розвитку нашої <".> 
держави, дуже важливо ясно утвердити і щосили захищати життє

во важливі національні інтереси <".> на узбережжі, яке відкриває 
нам широкі можливості <". > для торгівлі виробами нашої країни 
і нашого народу4а. 

Головне завдання, застерігав Антіпа, не дозволяти сусіднім дер
жавам зловживати багатствами моря. Чорне море, писав він, не має 
перетворюватися на «внутрішнє російське озеро», іншим державам -
Румунії, Болгарії, Туреччині - СJІід співпрацювати між собою, щоб 
убезпечитися від агресії радянських імперіалістів на півночі. 

Навіть наука про море не уникла спокус національної ідеї. Вчора 

Чорне море стало спадщиною нових національних держав, які щойно 
звільнилися від османського ярма, а вже сьогодні - скарбом, який 
СJІід було берегти від загребущих рук Радянського Союзу. В такому 
світлі ситуацію бачив не один Антіпа. Багато політичних лідерів теж 

уважали, що СJІід гуртувати лави проти країни, яка заволоділа біль
шою частиною Чорноморського узбережжя від Дунаю до Південного 
Кавказу. 

Прометейці 

Усі чотири країни, які постали довкола Чорного моря після Пер
шої світової війни, були по-своєму молоді. Всі вони виникли на руїнах 

старих держав та імперій і дістали нові кордони, а у випадку республі
канської Туреччини і Радянського Союзу - ще й кардинально новий 

соціальний устрій. У сі ці країни стикнулися з проблемами інтеграції 
нових територій, повоєнної відбудови і захисту свого суверенітету й 
незалежності від різного роду загроз. 
18' 
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Для трьох з цих держав головна стратегічна дилема полягала в 

тому, як дати собі раду з четвертою. Румунія, Болгарія і Туреччина об
рали націоналізм, ідеологію потужну, але самообмежену. Ці держави 
вели одна з одною територіальні суперечки, але вони зводилися до 
угочнення тієї чи тієї ділянки кордону. Радянський Союз, навпаки, 

сповідував ідеологію підкреслено універсального характеру - звіль
нення від пуг капіталізму, імперіалізму й націоналізму трудящих 

усього світу. Міжнародні стосунки у чорноморському регіоні оберта
лися довкола створення системи альянсів, яка мала стримувати біль

шовицьку загрозу й водночас утверджувати незалежність і кордони 
нових держав, що виникли в результаті повоєнних мирних угод. 

Перша світова війна принесла у чорноморський регіон глибокі 
геополітичні зміни, так само як і всій Європі. Згідно з повоєнними 
договорами, Румунія отримала колишній угорський регіон Трансиль
ванію, російську Бессарабію, австрійську Буковину і частину болгар

ської Добруджі; в результаті цих змін територія та населення країни 
подвоїлася. Болгарія, хоч і поступилася частиною узбережжя Румунії, 

підтвердила свою незалежність, отриману від османців лише в 1908 
році. У вирі більшовицької революції та громадянської війни свою 
республіку, так само як Грузія, Вірменія і Азербайджан, проголосили 

кримські татари; кілька державних угворень виникло на території 
України. З руїн Османської імперії народилася Турецька республіка, 
яка вела війну за незалежність проти греків і військ союзників. 

На середину 1920-х років картина трохи прояснилася, але дуже 
часто ціною трагічних наслідків. Україна разом із Кримом увійшла 
до складу нової Радянської держави, а рештки Білої армії та безліч 

цивільного населення рятувалися втечею закордон з Новоросійська, 
Одеси й інших портів на британських і американських кораблях. Гру

зію, Вірменію й Азербайджан захопила Червона армія, національні 
уряди мусили емігрувати, і короткий період незалежності майже 
стерся з пам'яті. Румунія, Болгарія та Туреччина опинились у кращій 

ситуації, але навіть у цих країнах активно діяли радянські агенти, 
намагаючись розпалити вогонь революції або розхитати периферійні 
регіони під гаслами визволення національних меншин. 

У цій ситуації клопотанням кількох чільних політиків антибіль

шовицьких країн виник рух, який став першою в новітній історії 
спробою концептуалізувати Чорномор'я як окрему політичну оди

ницю. Мета цього руху полягала в тому, щоб створити на Близькому 

Сході співдружність малих держав, яка гарантувала б непорушність 
кордонів і незалежність протидіяла спробам накинути в регіоні 
чужу владу. 



Прометейці 

Корабель з біженцями і білогвардійцями вирушає з Севастополя, 1919 р. 

Прометейський проект (за назвою організації та журналу «Про
метей», довкола яких він розвивався) істориками майже забуrий, 

але в 1920-1930-х роках він являв собою широкий план створення 
союзу чорноморських держав. Прометейський рух початково виник 
у Парижі серед групи емігрантів з колишньої Російської імперії; 
прометейці ставили за мету визволення народів Радянського Союзу 
і співпрацю проти радянської влади. Зрозуміло, що в міжвоєнний 

період таких груп не бракувало. Розчаровані повоєнними угодами 
політики, романтичного штибу націоналісти та багато інших людей 
шукали способу розвалити держави, створені Версальською систе
мою, або відродити імперії, на уламках яких ці держави виникли. 

Унікальність прометейського проекту полягає в тому, що він виник 
довкола специфічного списку країн і народів і усвідомлював важли
ву роль Чорного моря у міжнародних стосунках у Південно-Східній 

Європі. 
Прометейську ідею пізніше підхоплять чимало людей, зокрема, 

польські патріоти, які вбачали в ній інструмент зовнішньої політики 

Юзефа Пілсудського, міжвоєнного лідера Польщі, рішуче налашто
ваного проти Радянського Союзу. Польський уряд відігравав справді 
важливу роль у цьому процесі, виділяючи гроші на пропаганду та 
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вербуючи собі на службу радянських емігрантів-неросіян49. Поляки 

розраховували, що союз малих держав довкола Радянського Союзу 

стримуватиме російську експансію й у такий спосіб працюватиме на 
захист Польщі від східного сусіда. Але прометейський рух мав дуже 
еклектичний характер. До нього, зокрема, належали відомі постаті 
з антибільшовицьких кіл української та кавказької еміграції, яка 
мешкала у Західній Європі й Туреччині, а також балканські прихиль

ники цієї ідеї та багато інших людей: Мамед Емін Ресулзаде і Ной 
Жорданія, колишні президенти незалежного Азербайджану і Грузії; 

Джафер Сейдамет, міністр закордонних справ Кримської Народної 
Республіки; Гаяз Ісхакі, один з лідерів волзьких татар, які проголо

сили незалежність після краху Російської імперії; а також ціла ком
панія західноєвропейських політиків, професури і письменників, які 
спеціалізувалися на східноєвропейських справах. Усіх їх об'єднала 

одна мета -звільнення малих східноєвропейських націй і протидія 
російському та німецькому ревізіонізму50• 

Перше число журналу «Прометей» з підзаголовком «орган на

ціонального захисту народів Кавказу і України» вийшло в Парижі 

у листопаді 1926 року за редакції грузинського емігранта Георгія 
Г вазави. «Нами рухає лише бажання прислужитися справі миру і 
міжнародної справедливості», - писав Гвазава у першому номері, і 
утвердити роль Кавказу й України як «аванпостів» проти завоюван

ня більшовиками решти Близького Сходу51 • На кінець 1930-х років 
у сферу інтересів прометейців входили не лише Кавказ і Україна, а 
всі підлеглі народи Радянського Союзуs2 • Своїм журналом прометейці 
намагалися вплинути на іноземні уряди й показати несправедливість 

включення України та Кавказу до складу нового Радянського Союзу. 

Редакція організовувала лекції і симпозіуми, ініціювала підписання 
петицій керівникам держав, влаштовувала мистецькі фестивалі куль
тур «пригноблених народів» та інші публічні заходи, які промотували 

місію організації. Прометейці, дещо випереджаючи час, були свого 
роду аналітичним центром, що складався з колишніх політиків і ди
пломатів, які вичікували нагоди повернутися додому, у країни, яких 

більше не існувало на жодній карті. 
Чорне море стояло в центрі уваги прометейців. З перших чисел 

«Прометея» автори журналу доводили, що вільна навігація і торгівля 
на морі - одна з підвалин європейської політики з 1770-х років -
буде неможливою, якщо європейці не надаватимуть такої ж ваги 
свободі та незалежності причорноморських держав53 • А шлях до цієї 
мети один - розпад радянської держави і відновлення малих неза

лежних республік, що постали було після краху Російської імперії. У 
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1930-х роках деякі прометейці навіть почали виступати за створен

ня політичного й економічного союзу причорноморських держав у 
складі Туреччини, Румунії і Болгарії, також майбутніх незалежних 

України і Грузії. Один з українських авторів журналу прямо писав про 
стратегічну вигоду такого союзу: «Маючи лівий фланг, що торкаєть

ся Польщі, проходить дружніми територіями донських, кубанських 
і уральських козаків, і правий фланг, який досягає пригноблених 
народів Азії, Туркестану й інших території, цей блок держав раз 
і назавжди зупинить імперіалістичні зазіхання Росії, червоної, чи 
білої ... »54. З погляду прометейців чорноморське питання було суттю 
цілого східного питання. 

Ясна річ, прометейський проект провалився, принаймні до кін

ця ХХ століття. Кавказькі республіки безальтернативно лишались 
у складі Радянського Союзу. Кордони Румунії зазнали змін на ко

ристь Радянського Союзу під час Другої світової війни. Після війни 
Туреччина увійшла до НАТО й обірвались її зв'язки з балканськими 

державами, які потрапили у сферу радянського впливу. Однак про
метейська ідея жила в емігрантських колах у Лондоні, Парижі й 
інших місцях. У 1949 році колишні активісти-прометейці, що жили 
в Західній Європі, організували конференцію у Мюнхені з метою від
родити рух. Делегати конференції постановили поновити діяльність 

і перенести штаб-квартиру до Сполучених Штатів, які очолювали 
глобальну боротьбу з Радянським Союзом. На чолі організації став 
Роман Смаль-Стоцький, професор історії, що жив у Мілуокі, штат Ві

сконсин55. У 1951 році Едмунд Харашкевич, старий польський проме
теєць, надіслав відкритого листа колишнім лідерам руху, закликаючи 
їх відродити організацію й знову підняти прапор боротьби за визво
лення Чорномор'я від комуністів. Але, як нарікав він за два десятки 
років, «життя і нові обставини» завадили цій ініціативі56 . Невдовзі 
ідея чорноморської співдружності перетворилася на донкіхотський 

проект старої емігрантської гвардії, втім, він набуде нового життя 
після закінчення «холодної війни». 

Розвиток і занепад 

Нові обставини, які завадили планам Харашкевича і його ко
лег, - це зміна стратегічних розкладів у Чорномор~і після Другої 

світової війни. У червні 1941 року нацистська Німеччина і союзна їй 
Румунія почали наступ на Радянський Союз. Попереднього літа Ста
лін відібрав у Румунії Бессарабію, що автоматично дало румунському 
урядові та населенню підстави підтримувати вторгнення німців і 
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Італійські надмалі підводні човни у Констанці (Румунія), 1942 р. 

пришвидшило прихід до влади в Румунії свого фашисгського руху. 

Болгарія давно підтримувала з Німеччиною теплі стосунки. Ця країна 
воювала на боці Центральних держав у Першій світовій війні й у ре
зультаті розділила з ними гіркоту поразки. Їй було важко опиратися 
спокусі повернути втрачені землі, ба навіть створити Велику Бол
гарію, обіцяну в Сан-Стефанському мирному договорі багато років 
тому. На перших етапах війни Болгарія навіть спромоглася відібрати 
у своєї сусідки, а тепер союзниці територію Південної Добруджі. 

Майже всю війну Туреччина зберігала нейтралітет, приєднавшись до 
союзників лише в осганні дні й у такий спосіб увійшовши до табору 

переможців. 
Під час Другої світової війни операції в Чорному морі мали 

другорядне значення, порівняно з масштабними діями на Східному 
фронті. Головну роль відігравав стрімкий насгуп німецьких, румун

ських та інших військ на схід, який зупинився лише під Сталінградом. 
Ще на початку війни Радянський Союз утратив свої порти. Один 

за одним німецька армія і флот захопили Одесу, Миколаїв, Ново
російськ і Севасгополь. Так само як сголіття тому під час Кримської 

війни, місго було вщент зруйноване бомбардуваннями, і після бага
томісячної облоги німці його захопили. Але радянський флот мав 
змогу вести операції у відкритому морі з менших портів, як-от Поті 
та Батумі. Більшу частину війни німецькі кораблі провели на якорі в 

румунських і болгарських портах, осгерігаючись радянських есмінців 
і британських кораблів. Радянська авіація здійснювала періодичні 
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нальоти на Констанцу, Новоросійськ, Галац та інші міста, де стояли 

німці та їхні союзники. Після перемоги під Сталінградом Червона ар
мія швидко відбила портові міста. У вересні 1943 року німців і румун 
вибили з Новоросійська; у березні наступного року радянські війська 
повернули Миколаїв, а в квітні - Одесу. Коли саме радянський флот 

поверне свої позиції на морі й відіб'є у німців решту чорноморських 
портів стало лише питанням часу. 

І держави осі, і Радянський Союз енергійно вдавалися під час 
війни до етнічних чисток і політики геноциду. Захопивши Північно
Західне Причорномор'я, зокрема Одесу, німці та румуни зігнали в 

концтабори в Трансністрії сотні тисяч євреїв з Румунії й окупованої 
Україні. Деяким євреям поталанило врятуватися, організувавши ко
раблі до Палестини. Але заборонна імміграційна політика британ
ського керівництва в Палестині часто забирала в них останню надію. 
Кораблі з біженцями мусили уникати у відкритому морі і німців, і 

союзників, які іноді сприймали цивільний транспорт за військові ко
раблі супротивної сторони. Радянський флот відкривав вогонь навіть 

по нейтральних судах, сподіваючись зашкодити в такий спосіб по
стачанню противника. Найтрагічніший епізод такого роду - взимку 
1942 року радянський підводний човен потопив при вході у Босфор 
пасажирський транспорт «Струма», на якому з Констанци до Палес

тини пливло майже 800 єврейських біженців. Турецьким рибалкам 
вдалося врятувати з крижаної води лише одну людину57• 

Деякі національні групи спіткали такі самі депортації, що здій
снювалися кілька десятиліть тому на південному узбережжі. Напри

кінці війни радянська влада звинуватила кримських татар у підсо
бництві німецьким загарбникам. (Частина татарської еліти, поза сум
нівом, вітала прихід німців як визволителів, можливо, сприймаючи 

його як перший крок до реалізації прометейської мети - створення 
кримської республіки, хоча самі нацисти планували зробити Крим 
німецькою провінцією «Готія» і заселити німцями з Південного Ти
ролю.) У травні 1944 року 189 тисяч татар було депортовано у Серед
ню Азію; до 45 відсотків депортованих померли в дорозі або невдовзі 
після прибуття в кінцевий пункт. Так само було депортовано з Криму 
і людей інших національностей - 15 тисяч греків, 13 тисяч болгар, 10 

тисяч вірмен стали «ворогами народу», на яких поклали колективну 

вину за «колаборацію» з німцями58 • На початку 1944 року така сама 
доля спіткала ще кілька народів - понад півмільйона чеченців та 
інгушів, тюркомовних балкар, карачаївців і кумиків на Північному 
Кавказі, німців Поволжя. Всіх їх депортували в Середню Азію у не
людські умови. Після смерті Сталіна ці народи було реабілітовано, 
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багато людей змогли повернуrися на землі предків. Але масове по

вернення кримських татар почалося лише наприкінці 1980-х - у 

1990-ті роки. 

На зміну воєнному лихоліттю прийшов нелегкий мир, який ба

гато у чому нагадував стратегічне протистояння Північного і Півден
ного Причорномор'я, що тривало понад два століття. Символічно, 
що мирна конференція, яка визначила повоєнний устрій Європи, 

відбулась у Чорномор~і - регіоні, якому великі європейські держави 
традиційно відводили важливу роль. У лютому 1945 року Черчилль, 
Рузвельт і Сталін зібралися в Ялті, щоб накреслити повоєнну по

літичну карrу регіону і поділити сфери впливу Радянського Союзу 
і Заходу. 

У результаті їхніх домовленостей політичне, культурне й еко

номічне життя узбережжя від Балкан до Кавказу зазнало небаченої 
в чорноморській історії уніфікації та інтеграції. Румунія і Болгарія 
стали «народними демократіями» і невдовзі увійшли в тісну обо

ронну й економічну спілку з Радянським Союзом. Торгівля, сільське 

господарство та промисловість функціонували в рамках державного 
плану, який своєю чергою співвідносився з намірами та потребами 
Радянського Союзу. Південне узбережжя лишилося поза цією схемою. 

Туреччину взяли під оборону Заходу, в 1951 році країна увійшла до 
НАТО, і всю другу половину ХХ століття на морі панував створений 

холодною війною мир. Туреччина стала аванпостом капіталістичного 
Заходу, який пильно придивлявся до вигнуrого підковою узбережжя 
комуністичного Сходу або, з турецького погляду, комуністичної пів
ночі. Радянський Союз періодично домагався перегляду умов старої 

конвенції Монтрьо, аби право проходу Протоками мали тільки ко

раблі чорноморських держав, що на практиці перетворило б Чорне 
море на радянське озеро. Але протягом «холодної війни» Туреччина 

та Сполучені Штати наполягали на збереженні міжнародного стаrусу 
моря, відкритого для всіх військових і цивільних кораблів, адже, за 
умовами конвенції Монтрьо, американські кораблі могли спокійно 
проходити П ротокиs9. 

Попри всю відмінність двох соціальних систем, між якими тепер 
лежало Чорне море, радянського комунізму і турецького державного 
націоналізму, обидві країни поділяли ідеологію революційних змін, 

що мала свої наслідки для моря і прибережних областей. Друга по

ловина ХХ століття принесла Чорноморському узбережжю безпреце
дентні й дуже швидкі зміни. Чорноморські багатства, особливо риба, 
тепер належали не окремим прибережним громадам і не імператорові 
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Зустріч лідерів країн антигітлерівської коаліції в Ялті, лютий 1945 р. 

в столиці, який обкладав їх податками й боронив силою зброї. Чорне 
море опинилось у власності чотирьох держав, які прагнули швидких 
змін - три країни кинули виклик капіталістичним рецептам еко
номічного успіху, а четверта добре усвідомила, що саме економічна 
відсталість поховала її імперську попередницю. Всі вони прагнули 

надолужити відставання від Європи й увійти у світ модерності, і всі 
на собі відчують несподівані наслідки цього змагання. 

Серйозна зміна чорноморського довкілля - річ не нова. Пасови
ща на півночі і заході почали відступати перед селянським плугом 

ще наприкінці XVIII століття. Густі ліси на берегах північних річок 
зникли в той самий час, що й у Кавказьких горах. Балканські ліси 

щезли ще раніше. Але поєднання механізованого сільського госпо
дарства, індустріалізації, урбанізації та нових енергетичних техно

логій у другій половині ХХ століття сугrєво пришвидшило зміни в 
прибережних регіонах. Завдяки появі тракторів, комбайнів та інших 
сільськогосподарських машин колишній степ став одним з найродю
чіших регіонів світу. В середині ХІХ століття завдяки новим спосо
бам обробітку землі, вдосконаленим сортам пшениці, будівництву 
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залізниці в чорноземних районах почався справжній зерновий бум. 
Але завдяки аграрній революції 1960-х років, зокрема використанню 
хімічних добрив, поля України та південних областей Російської Фе
дерації стали справжньою гордістю Радянського Союзу. 

Промисловість впритул підступала до моря. Основу видобувної 
та нафтопереробної індустрії було закладено ще наприкінці ХІХ сто
ліття, але після Другої світової війни в Радянському Союзі та Румунії 

ці галузі промисловості розвивалися особливо швидкими темпами. 

Трубопроводами нафта йшла з Баку й інших каспійських родовищ 
до Новоросійська, а звідти танкерами через Босфор її розвозили по 
всьому світу. На румунському узбережжі виростали нафтопереробні 

заводи, причому їх нерідко розташовували по сусідству з незаймани
ми пляжами - гордість комуністичної промисловості було прекрасно 
видно з робітничих санаторіїв. 

Індустріалізацію супроводжували фізичні зміни довкілля. У 1932 
році зникли дніпровські пороги, які тисячоліттями були природною 
перешкодою для рибалок і купців. Гребля Дніпровської гідроелек

тростанції, яка вважається однією з головних промислових будов ста
лінської епохи, підняла рівень води і затопила пороги. Відступаючи, 

німецька (а перед тим у 1941 році радянська) армія частково підірвала 
греблю, але наприкінці 1940-х років її відбудували; нова гребля під
няла рівень води приблизно на 40 метрів і знову затопила пороги. У 
1952 році було відкрито Волго-Донський канал, який поєднав Чорне 
й Каспійське море, що свого часу виявилося понад силу османсько

му султану Селіму 11 і Петру І. Тепер по воді транспортували те, що 

раніше можна було довезти тільки суходолом. У 1948 року в Румунії 
відкрили ще один канал, він з'єднав Дунай із Чорним морем в обхід 

замуленої та мінливої дельти річки, яка погано надавалася для море
плавства. З відкриттям у Німеччині каналу Майн-Дунай на початку 

1990-х років корабель міг дійти з Північного моря у Каспійське; звіс
но, в цьому немає нічого нового для середньовічного норманського 

купця, але тепер цей шлях могли здолати великі морські кораблі. 
Завдяки новим шосе і залізницям перевозити товари та пасажирів 

і морем, і сушею стало дуже просто, а літаки і міжнародні авіалінії 
поєднали між собою мало не всі міста регіону. 

Однак усі ці проекти мали свою ціну, як людську, так і екологіч
ну. На багатьох масштабних будівництвах у комуністичних країнах 
використовували примусову працю. Канал Дунай - Чорне море в 
Румунії називали «каналом смерті» через високий рівень смертності 

серед політичних в'язнів, працю яких використовували на ранніх 
стадіях будівництва на початку 1950-х років. Усі ці проекті справили 
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Розвиток і занепад 

помітний вплив на стан самого моря. Природна рівновага моря дуже 

хитка, а порівняно тонкий шар живої води над масою сірчистого 

водню вразливий. Іронія полягає в тому, що тільки-но Туреччина 
та її комуністичні сусіди усвідомили переваги свого прибережного 

розташування, як море почало помирати. Почасти хвороби моря є 
прямим наслідком промислового розвитку й урбанізації, особливо 
на північному та західному узбережжі. Після Другої світової війни 
тривав бурхливий розвиток таких міст, як Новоросійськ, Одеса, Кон

станца та Варна; вони стали значними регіональними центрами з 
чималими передмістями, корабельнями й промисловими підприєм
ствами. У море текло багато промислових викидів, зокрема нафта та 
хімічні речовини з терміналів і перевантажних пунктів. Через будів

ництво гідроелектростанцій на північних річках піднялася темпера

тура води у гирлах, що призвело до скорочення чисельності окремих 
видів риби. Сучасне сільське господарство, яке активно використовує 

пестициди і хімічні добрива, забруднює водостік. У сі ці проблеми 
притаманні й іншим водним об'єктам. Але у випадку Чорного моря 
поєдналося два специфічних чинники: характеристики самого моря 
й один агресивний прибулець з Атлантики. 

Життя внутрішніх морів залежить від стабільного постачання 
живильної органіки, яку несуть з собою річки. Але її може бути за
надто багато. Надмірний рівень органічних речовин у вигляді водо

стоку з орних полів і міських стоків становить особливу небезпеку для 
Чорного моря. В процесі розкладу органіки поглинається кисень, що 

своєю чергою виснажує тонкий життєдайний поверхневий шар води. 
До того ж надмірний рівень органіки сприяє буянню морської фауни, 
зокрема, планктону, який також поглинає дефіцитний кисень в ході 
подальшого розкладу, цей процес відомий під назвою евфтрофікація; 

збільшення планктону може мати катастрофічні наслідки для риби. 
Періодичне зростання гіпоксії (занизького рівня кисню у морській 

воді) є результатом усіх цих процесів. Від 1973 до 1990 року територія, 
вражена гіпоксією, зросла з 3500 до 40 ооо квадратних кілометрів, 
особливо в наймілкіших ділянках моря, на північно-західному шель
фі біля берегів Румунії й України60• 

Помітне збільшення сільськогосподарських і міських стоків в 
останні чотири десятиліття - лише одна з проблем. Додаткова про
блема - новий морський вид у чорноморській екосистемі, який 
з'явився лише на початку 1980-х років. На днищах кораблів, що при
бували з Середземномор'я, ховалися великі безхребетні тварини, ві
домі науковцям під назвою Mnemiopsis leidyi, істоти, схожі на медуз. 
Мнеміопсис мешкає у прохолодній зоні Атлантики, але він прийняв 
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Чорне море за цілком придатну домівку. Збільшення чисельності 

планктону, яке збіглося з появою мнеміопсиса, забезпечило його 
великою кількістю їжі й дало можливість розмножуватися зі страш
ною швидкістю. Сьогодні з берега Босфору можна неозброєним оком 
бачити, як хитається на хвилях гігантська маса мнеміопсисів і їхніх 

родичок медуз, деякі розміром з баскетбольний м'яч. Наприкінці 
1990-х років загальну масу мнеміопсисів оцінювали в 900 мільйонів 
тон, це більше, ніж річний вилов риби в усьому світі61 • Ці медузи 
харчуються планктоном та ікрою, звичним харчем малої риби, і їхні 

апетити вже призвели до вимирання кількох видів. Це своєю чергою 
зменшує кількість їжі для інших риб, які стоять вище у харчовому 
ланцюжку і мають промислове значення. 

Поява мнеміопсиса збіглася зі ще одним явищем, яке б'є по стану 
моря: масштабний промисловий вилов риби. В результаті розвитку 
промислової риболовлі після Другої світової війни люди почали до
бувати дедалі більше риби. Нові технології, зокрема, тралові волоки, 

які досягали великих глибин і навіть ішли по дну, давали в середині 
століття величезний улов. Але ціною збільшення вилову стало по

ступове зменшення кількості риби. Від 1986 до 2001 рік вилов риби 
впав на третину. В 1960-х роках промисловим способом добували 
26 видів риби, у 1990-ті роки лише 6 видів траплялись у достатній 
для промислового вилову кількості. 

За словами Лоуренса Мі, британського океанографа й одного 

з чільних світових експертів з екології Чорного моря, через усе це 
наприкінці століття сталася «екологічна катастрофа»62• Деякі види, 

зокрема, певні типи планктону, важливі для вищих форм морського 
життя, практично зникли, з'їдені медузами. Окремі види риби, які 

тисячоліттями мали велике комерційне значення, тепер водяться в 
такій малій кількості, що ловити їх немає більше сенсу. Деякі види, 

про щорічну міграцію яких уздовж узбережжя писали античні авто
ри, тепер важко побачити. Анчоуси, традиційний дієтичний про
дукт на південному узбережжі, в деяких частинах моря більше не 
водяться. 

Наслідки цих змін для людини були передбачуваними, але руй

нівними. Риболовецький флот стоїть на приколі. Підприємства з 
переробки риби закрито, а робітників звільнено. Головне джерело 
білків почало зникати з місцевого раціону. Збільшилася міграція з 

узбережжя у внутрішні міста. Туристична інфраструктура, по якій 
ударив занепад узбережжя і забруднення пляжів, закривається. При

бережні громади переживають тепер мало не найбільшу екологічну, 
економічну та соціальну кризу в своїй історії. Понад два тисячоліття 
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різю 1мперн, держави і нації заявляли свої політичю и історичні 
права на води Чорного моря. На кінець ХХ століття вже стало не 

зрозуміло, чи варто триматися за це добро. 
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Більшість найважливіших воєн столітrя були вшнами 

кордону. Війни довкола релігії, різного роду союзів, че

рез повстання, конфлікти з причин надмірного возвели
чення, династичних інтриг або амбіцій (тобто війни, в 

яких часто домінував особистісний елемент) відійшли в 

минуле порівняно з війнами кордону, тобто війнами, які 
виникали через експансію держав (позаяк населений світ 

ущільнився), причому інтереси й амбіції однієї держави 

вступали в гостру й непримиренну суперечність з інтер

есами й амбіціями іншої. 

Лорд Керзон, 
1907 

Поділяючи спільне бачення своєї регіональної співпраці 
як частини інтеграційного процесу в Європі на основі 
прав людини і основних свобод, процвітання завдяки 
економічній свободі, соціальної справедливості, а також 

рівної безпеки і стабільності". 

Хартія Організації чорноморського економічного 
співробітництва, 

Ялта, 1998 

Спробуйте національне! Справжнє національне! 

На шмуцтитулі: 

Продавчиня татарської випічки, 
Чуфуткале, Крим, 

2000 

Штаб-квартира Організації чорноморського економічного співробітництва (BSEC) 
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портові міста, писав Фернан Бродель, дивляться в обидва боки -
на море, яке приносить різного роду впливи, і на суходіл та мате

рикові культури, які відіграють для цих міст роль якоря. Від середини 
ХІХ столітгя чорноморські політичні й культурні гравці систематично 

прагнули розвернути 

приморське житгя у 

бік суші, знівелювати 
притаманні йому роз

маїті ідентичності, а 
саме узбережжя Чор

ного моря оголосити 

спадщиною молодих 

націй і власністю ще 
молодших держав. 

Під час «холодної ві
йни» море перетво
рилося на бар'єр між 

ворожими країнами і 
соціальними система
ми. Кожен намагався 

Радянський підводний човен у Балаклавській га
вані 

відмежуватися від суперника-антипода, навіть попри те, що в їхній 

ідеології узбережжя і саме море однаково перетворювалися на об'єкт 
економічної політики держави. 

Подібні процеси тривали й після краху комуністичної системи та 

розпаду Радянського Союзу. В 1991 році в Чорномор'ї виникли нові 
держави - незалежні Україна, Росія та Грузія, - але звичка відмежо
вуватися від сусідів нікуди не зникла - її підкріплювала тепер кон
куренція за стосунки з НАТО і Європейським Союзом. Представити 
свою країну привабливішою для іноземних інвестицій, політично ста

більнішою, навіть цивілізованішою, ніж сусіди по Чорноморському 
узбережжю, - все це лишилося звичною практикою. Важко знайти 

інше місце у світі, де політичні еліти й пересічні громадяни знають 
про своїх сусідів менше, ніж у Чорномор~і. Втім, усе це є ситуація 

цілком свідома, вона tрунтується на історичних поглядах, згідно з 
якими нація - явище вічне, шлях до державності - наперед на
креслений, а регіон - це щось ефемерне. Не так уже й давно тісні 

зв'язки з рибалкою, купцем, портовим чиновником або родичем по 
інший бік моря були річчю цілком буденною. В результаті того, що 
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переміг певний спосіб мислити історію, політику і соціальні стосунки, 
сьогодні уявити собі таку ситуацію набагато важче. 

Екологічна криза, міграція населення, проблеми економічного 
розвитку й інші подібні питання спонукають відійти від ексклюзи

вістського розуміння нації та державоцентричного мислення. Про

блема полягає в тому, що перед чорноморським регіоном стоять 
два завдання, що здаються природно несумісними: з одного боку, 
це розбудова сильних та дієздатних держав, а з другого - такі дер

жави мали б прагнути співпраці коштом поступок деякими своїми 
суверенними правами. А 1990-ті роки добре показали, що одночасно 
творити і руйнувати державу - завдання заскладне. 

Після обміну населенням між Грецією та Туреччиною у 1920-х 
роках Арнольд Тойнбі писав, що «головний і однаковий інтерес усіх 

близькосхідних народів полягає у тому, щоб досягнути миру, подалі 
відійти від інтриг і амбіцій великих держав та отримати моральну й 
економічну підтримку міжнародних організацій»'. Саме цей рецепт і 

рекомендували покоління європейських дипломатів: надати Чорному 

морю і чорноморським воротам - Дунаю і Протокам - міжнародного 
статусу, щоб жодна держава в регіоні не змогла їх монополізувати, 

особливо під гаслами національного визволення. 
У певному сенсі стратегія, про яку писав Тойнбі, виявилася ви

нятково успішною. Попри територіальні суперечки і взаємну недо
віру, успадковану від докомуністичного й комуністичного минулого, 
збройні конфлікти між причорноморськими державами зараз уявити 

важко. Лише в одному випадку територіальна суперечка призвела 
до війни - конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за Нагір

ний Карабах, який завершився перемир'ям у 1994 році. Ще один 
потенційний міжнародний конфлікт міг розгорітися через статус 

радянського чорноморського флоту, на який претендували Україна 
і Російська Федерація. Але в 1997 році суперечку розв'язали мирним 
шляхом - майно флоту поділили, більшість кораблів відійшла Росії. 
Крім того, Україна віддала військово-морську базу в Севастополі в 

оренду росіянам, тож дві країни ділять між собою історичний осе
редок Чорноморського флоту. Звичайно, ніщо з цього аж ніяк не 

втішить жертв карабаського насильства, сотні тисяч біженців, які досі 
не можуть повернутися до своїх домівок в Азербайджані, та багатьох 
людей, які постраждали від громадянських конфліктів на Кавказі. 
Але варто зазначити, що в частині світу, який за часів Тойнбі здавався 
пороховою бочкою і, власне, був нею все ХІХ століття, майже повна 
відсутність міжнародних конфліктів є дивовижною. 
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На початку 2000-х років загрозу чорноморському миру та ста

більності становила не сила держави, а радше її слабкість. Деяким 
районам притаманна одвічна бідність, що не є просто результатом 
«переходу» від планової соціалістичної економіки, а є давньою струк

турною рисою економіки тих місць. Іноді державні установи, де вони 

взагалі функціонують, працюють лише тому, що являють собою дже

рело прожитку для чиновників у вигляді дрібних хабарів та великих 

«відкатів». Слабкість соціального забезпечення перетворює щоденне 

життя на змагання в одиночному розряді: люди можуть розрахову

вати тільки на традиційну соціальну мережу - свою родину, клан, 

етнічну групу, що розохочує їх мислити себе як рівних громадян мо
дерної держави. Ще гірше, що брак дієздатної поліції призводить до 
того, що міжнародні кримінальні угруповання можуть діяти майже 

безкарно, здійснюючи торгівлю будь чим - від зброї та наркотиків 

до людей. Деградація довкілля та потенційні екологічні катастрофи, 
що деякі з них успадковано від комунізму, а інші є результатом не

продуманої індустріальної та сільськогосподарської політики наступ

них урядів, становлять собою загрозу нинішньому й прийдешньому 

поколінням. Транзитні мігранти і пошукачі політичного притулку 

дедалі частіше розглядають Туреччину і пострадянські країни в як 
доступні зали очікування для остаточної міграції, легальної чи ні, до 

Європейського Союзу. Біженці з Балкан і Кавказу лягли додатковим 

тягарем для країн, яким важко забезпечувати власних громадян, не 

те що сусідів. Не буде перебільшенням припустити, що рух населен

ня у 1990-х - на початку 2000-х років (транзитні мігранти, біженці, 

шукачі політичного притулку, економічні мігранти) може так само 

сильно змінити демографічну структуру регіону, як це сталося через 

втрати населення у 1860-1920-х роках. 

Слабкість держави яскраво засвідчують наслідки сепаратистських 

рухів і громадянських воєн. На початку 1990-х років у Південно
Східній Європі спалахнуло кілька невеликих воєн і заворушень, але 
на середину 1990-х більшість конфліктів припинились і запанувала 
стабільність. У балканських країнах і пострадянських республіках 

було почасти підписано мирні угоди, почасти прийнято рішення про 

припинення вогню. У деяких регіонах утілюються міжнародні плани 

з реконструкції, а за спокій відповідають миротворці ООН. Після того 

як турецькі спецслужби в 1999 році захопили лідера курдського опору 
Абдулу Оджалана, сепаратистський рух на південному сході країни 

вщух. Але в чотирьох випадках закінчення війни не стало реальним 

розв'язанням проблеми. У зонах колишніх конфліктів постали не-
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визнані держави, які тишком-нишком обзавелися всіма атрибуrами 

суверенітеrу. 

Широкий світ мало чув про Південну Осетію, Абхазію, Наrірний 

Карабах і Придністров'я. Але ці уrворення існують у чорноморському 

реrіоні вже понад десятиліття. Визнані світом держави, на терито

рії яких розташовані ці одиниці - Грузія, Азербайджан і Молдо

ва, - постійно звертаються до світового співтовариства по допомогу 

в розв'язанні конфлікrу, представники ООН та інших міжнародних 
організацій не раз приїздили rуди з цією метою. У тій чи тій формі 

переговори тривали роками, але проблема так і лишилася. Балансу

ючи між миром і війною, ці невизнані держави створили інстиrути, 

які часом функціонують не rірше, ніж у країнах, від яких вони від

кололися. Всі вони мають базові урядові інстиrути й символи дер

жавності. Всі мають армію та яку не яку економіку. Всі влаштовують 
вибори, хоч і недемократичні. Всі мають свої банківські установи, 

прикордонний режим і систему освіти, окрему від «материнських)) 

держав. Ці чотири державні уrворення навіть співпрацюють між со
бою, надсилаючи своїх представників на регулярні саміти і засідання 
міністрів. Більшість карт показують лише шість держав довкола Чор

ного моря, але якщо головною ознакою «держави)) є проста здатність 

контролювати певну територію, то насправді чорноморських держав 
більше - залежно від того, хто як рахує. 

Саме проблемами слабкої держави та сиrуаціями, коли внутрішня 

суперечка ризикує перерости у міжнародний конфлікт, мала опікува

тися організація реrіональної співпраці, заснована чорноморськими 

державами та їхніми найближчими сусідами на початку 1990-х років. 
Новий міжнародний майданчик, Організацію чорноморського еконо

мічного співробітництва (ОЧЕС, Organization of Black Sea Economic 
Cooperation, BSEC), було засновано за ініціативи Туреччини, яка після 
завершення «холодної війню) шукала своє покликання в ролі ново

го реrіонального лідера. Водночас ОЧЕС стала інструментом уrвер

дження суверенітеrу нових держав у реrіоні, частина з яких здобула 

незалежність уперше в своїй історії. 

У червні 1992 року голови всіх причорноморських і низки сусід
ніх держав зустрілись у Стамбулі й оголосили про початок широкої 
програми співпраці в галузях охорони довкілля, боротьби зі зло

чинністю і корупцією, інвестицій, митної сфери й освіти. За шість 
років одинадцять держав-членів - Азербайджан, Албанія, Болга

рія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Туреччина 
й Україна - підписали угоду про створення постійної міжнародної 
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організації, секретаріат якої розташувався в імпозантній стамбуль
ській віллі прямо над Босфором. Було засновано також чорноморську 

парламентську асамблею, інвестиційних банк, багатонаціональний 
військово-морський корпус, літній університет і центр політичних до

сліджень. Уперше в історії різні береги Чорного моря зібрали разом 
не завоювання чи комерція, а намір політичних лідерів сформувати 
безпечне й взаємовигідне регіональне середовище, в центрі якого 
мало стояти море. 

Найактуальнішим питанням був, поза сумнівом, екологічний 

стан самого Чорного моря; саме тут ОЧЕС сконцентрувала всю свою 

увагу. Вже в квітні 1992 року шість прибережних держав підписали 
Бухарестську конвенцію про захист довкілля. Через рік на зустрічі в 
Одесі всі країни зобов'язалися створити у своїх прибережних районах 
заповідні зони, координувати екологічну політику щодо річок, які 

впадають у Чорне море, і ділитися науковою інформацією про рівень 

забруднення, стан флори і фауни. У 1996 році під егідою ОЧЕС за 
допомоги ООН та інших міжнародних організацій було здійснено 

перший міждержавний аналіз причин забруднення Чорного моря. 

Щоп'ять років науковці з усіх прибережних країн мали публікувати 
спільний звіт про стан моря. Ця ініціатива стала гігантським кроком 

уперед, порівняно із взаємною недовірою, яка заважала подібним 

проектам під час «холодної війни». 

Є певні підстави для надії. У 1990-ті роки знижувався рівень 

хімічних забруднень, які шкодили планктону, що призводило до 
розростання водоростей, які поглинали кисень і погіршували якість 
води. Трохи зменшилися обсяги промислових викидів, знизився 

надмірний вилов риби. Втім, за покращенням окремих показників 
стояв просто сприятливий збіг обставин. Через занепад сільського 

господарства в пострадянських країнах, загальний спад виробництва, 

а отже, й використання хімічних добрив трохи знизився рівень за

бруднення води, яка впадала у море. В результаті надмірного вилову 
риби після 1960-х років і економічної кризи у радянських країнах 
наприкінці 1980-х різко занепав риболовецький флот у прибережних 

державах, що сприяло збільшенню кількості риби в Чорному морі. 
(Через те, що риболовні судна в колишніх радянських республіках 
стояли на приколі, до 90 відсотків усього річного улову припадало на 
турецькі кораблі. Переконатися в цьому просто: достатньо замовити 

яку-небудь рибну страву в ресторані на румунському узбережжі.) Рі

вень промислових викидів лишався в деяких регіонах дуже гострою 

проблемою, але по Чорному морю в цілому він знижувався просто 
20-11-465 
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тому, що великі підприємства масово закривалися від Болгарії до 

Грузії. Але щойно економіка прибережник держав почне одужува
ти, екологічні проблеми неодмінно повернуться. Без належного пі

клування про екологію економічна стабільність і розвиток, будучи 

на якийсь час благом для прибережного населення, завдаватимуть 

Чорному морю непоправної довготермінової шкоди. 
В інших сферах, крім екології, реалізувати початкові масштабні 

задуми ОЧЕС не вдалося. Насправді, якийсь єдиний чорноморський 
регіон у політичному чи економічному сенсі розгледіти дуже важко. 

Торговельний оборот якоїсь причорноморської країни з партнерами 
по ОЧЕС становить у середньому лише 12 відсотків загального обсягу 
її торгівлі. Літаки національних авіакомпаній, імовірніше, літатимуть 
до Європи та Північної Америки, ніж з однієї столиці чорноморської 
країни до іншої. Одне з небагатьох місць, де регіональні зв'язки ви

являються на повну силу, це пляж: вирушаючи закордон у відпуст

ку, туристи з чорноморських держав найчастіше обирають сусідню 
Туреччину2 • Президенти зустрічаються на самітах, міністри їздять по 
конференціях, неурядові організації час від часу розробляють план 

дій щодо спільних проблем. Але до живого й тісного регіонального 
життя та співпраці від Греції до Азербайджану ще дуже далеко. 

Причини проблем Організації чорноморського економічного 
співробітництва зрозуміти неважко. Регіональне об'єднання, в яке 
входять Росія, Туреччина і Греція - три великі держави з різними ін
тересами і цілями, приречене пробуксовувати. Всі ці важливі держави 

мають осібне бачення своєї зовнішньополітичної ролі в чорномор
ському регіоні, але жодна не має достатньо коштів, аби фінансувати 
програми, які втілять це бачення у життя. До того ж ОЧЕС виникла 

не так в результаті щирої віри в регіональну співпрацю, як завдяки 

збігові певних геополітичних інтересів. На початку 1990-х років Ту
реччина примірялася до нової ролі регіонального лідера, можливо, 
для того, щоб засвідчити в очах Європейського Союзу своє стабільне 

становище, а також дипломатичний і економічний потенціал; нові 
незалежні держави прагнули вступити в будь-яку міжнародну ор

ганізацію, яка їх прийме; а Греція і Росія не хотіли, щоб Туреччина 
визначала новий «чорноморський регіон» без них. Почни, а решта 

підтягнеться, думав, певно, у 1992 році ініціатор створення ОЧЕС 
турецький президент Тypr'yr Озал. Решта таки підтягнулася - на 
численні саміти, засідання робочих груп, конференції та інші дискусії 

про майбутнє Чорного моря. Набагато складніше було продумати, 
чим конкретно має займатися новий міжнародний клуб після того, 

як до нього набрали членів. 
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Жоден політик у причорноморських країнах не вірить, що ОЧЕС 
має або може замінити членство у справді важливих регіональних 
об'єднаннях - НАТО і ЄС. У 2002 році Румунія і Болгарія вступили 
до НАТО, а 2007 року - до Європейського Союзу. Туреччина входить 

до НАТО мало не від часу заснування альянсу, але членство країни 
в ЄС довгі роки лишається примарою, у всякому разі європейські 

держави заявляють про готовність розглядати це питання не зараз, 

а у майбутньому. Президенти та прем'єр-міністри постійно говорять 
про відданість розбудові чорноморського регіону, але на практиці не 
мають особливих стимулів співпрацювати з країнами, шанси яких 

на вступ до НАТО і ЄС ще менші, ніж їхні. Хай як жваво проходять 
зустрічі ОЧЕС, справжніми рушіями міжнародної політики в чорно
морському регіоні виступають НАТО і Європейський Союз. 

У майбутньому на функціонування ОЧЕС і стосунки між країна
ми - членами організації впливатиме також енергетична політика. 
На початку 1990-х виникла гостра конкуренція між різними держа

вами й транснаціональними корпораціями за нафтові та газові родо
вища на Каспійському морі, де розвідано великі поклади вуглеводів. 
У се десятиліття точилася суперечка довкола шляхів, якими піде кас

пійська нафта. Одні компанії й держави виступали за традиційний 
шлях: нафтопровід у порти на східному узбережжі Чорного моря, 

а далі танкерами до Середземномор'я. Турецький уряд відкидав ці 

плани на тій підставі, що збільшення транспортного потоку через 

Босфор рано чи пізно призведе до екологічної катастрофи, як-от 
розлив нафти у густонаселеній місцевості, в самому центрі Стамбу

ла. Інші виступали за те, щоб нафтопровід ішов не Чорним морем, 
а на південь через Іран, що з політичних міркувань категорично не 

влаштовувало Сполучені Штати. 
Урешті-решт дискусії закінчилися рішенням побудувати підзем

ний нафтопровід з Південного Кавказу в Східне Середземномор'я. 
На початку 2003 року міжнародний консорціум на чолі з компані
єю ВР (колишня British Petroleum) почав будівництво нової труби, 
яке йде з Баку через Тбілісі в турецький порт Джейхан на Серед

земному морі. Нафтопровід омине чорноморські порти й зменшить 

кількість танкерів з каспійською нафтою, які йдуть через Босфор. 

За оцінками фахівців, у 2009 році цей нафтопровід перекачуватиме 
мільйон барелів нафти на день. Будівництво Закавказької залізни

ці у 1880-х роках змінило регіональну економіку південно-східного 
узбережжя та міжнародну торгівлю на Чорному морі, нафтопровід 
Баку-Тбілісі-Джейхан може зіграти ту саму роль на початку ХХІ 
20' 
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столітгя. Кінцевий пункт трубопроводу лежить далеко від Чорного 

моря, в Південній Туреччині, тому важко з певністю сказати, який 

саме вплив справить розхвалений проект на Чорномор'я в цілому. 

Але він може ще більше маргіналізувати чорноморські порти. 
Одначе думати про Чорне море лише на рівні високої політики 

означає дивитися на цей регіон надто вузько. Море досі пов'язує 

довколишні землі, але трохи в інший спосіб. Торговці-«човники», 
наступники купців минулих століть, тепер купують авіаквиток, а не 
дозвіл візантійського чи османського чиновника і везуть турецький 
товар на перепродаж до Одеси, Києва та Москви. Турецькі будівельні 

компанії проектують і зводять будинки по всьому колишньому Ра
дянському Союзі. А слов'янські жінки («наташі» на міжнародному 

секс-жаргоні) знаходять клієнтів у Стамбулі й Анкарі; за торгівлею 

жіночим тілом стоїть та сама суміш примусу, трагічної безвиході 

та хибного оптимізму, що спонукала колись черкесок шукати двері 
в гарем. Звісна річ, такого роді регіональні зв'язки є заручниками 

макроекономічної СИ'Іуації. Російський дефолт наприкінці 1998 року 
ударив по «чемоданній торгівлі» зі Стамбулом, зменшився і секс
потік з колишніх радянських республік. Але зв'язки нікуди не зникли. 
Варто лише пройтися стамбульським районом Лалелі - центром 

неформальної торгівлі з пострадянськими країнами - чи зайти у 
трабзонський готель, як стануть очевидними низові чорноморські 
зв'язки, що відновилися наприкінці ХХ столітгя. 

Виглядає, що в регіоні дедалі більше цінують давню мультикуль

турність Чорномор'я. Тамтешні археологи у співпраці з європейськи
ми й американськими колегами досліджують стародавні поселення 
та показують, як відбувалися взаємні культурні впливи в античності. 
Краєзнавчі музеї в Констанці, Варні та Сімферополі репрезентують 
розмаїті прибережні культури, а їхні експозиції нерідко суперечать 

картині, яку подають «національні» музеї в столицях. У Туреччині 

можна купити книжки про амшенців, лазів та інші народи Чорно

морського узбережжя, що якихось кілька років тому було справою 

небувалою, літератури, присвяченої національним меншинам, майже 
не існувало. Але це, на жаль, не означає, що на Чорномор'я от-от 
чекає період відродження. Міграція з прибережних районів лиша
ється високою. Місцеві економіки занепадають. Після повернення 
депортованих татар до Криму гостро постало земельне питання і 
проблема соціальної інтеграції; а причорноморські квазі-держави, від 
Придністров'я до Карабаху, живуть у хиткому перемир~і з «материн
ськими» державами. Відпочивальники мають нагоду насолодитися 
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прекрасними пляжами та курортами в Болгарії, але багато інших 

чорноморських регіонів гостинними не назвеш. 

У своїй головній книжці про наслідки Першої світової війни -
«Західне питання у Греції і Туреччині» - Арнольд Тойнбі зазначив 
три хибних протиставлення, вкарбованих у свідомість більшості за
хідних людей, коли ті думають про Східне Середземномор'я і Чорне 

морез. Перше - протиставлення християнства й ісламу, друге - Єв

ропи й Азії, третє - цивілізації та варварства. Кордони між цими 

протилежностями з відстані можуть здаватися чіткими, стверджував 

Тойнбі, але щойно ви зійдете з корабля або поїзда у Стамбулі, Одесі 
чи Батумі, як усі ці аналітичні побудови виглядатимуть просто ку
медно. 

Позаяк Чорне море стає східним кордоном НАТО і Євросоюзу -
його окреслюють імміграційна політика, торгові правила й оборонні 

доктрини, - постає питання, чи не виростає дедалі вища стіна між 

тойнбівськими протиставленнями. Ці кордони відрізняються від тих, 

що їх боронили царі та султани, або кордону між різними соціальни

ми системами за часів «холодної війни». Але вони все одно реальні 

для людей, які намагаються їх подолати. Візові інспектори і митни

ки - сучасні відповідники карантинних лікарів ХІХ століття. Але їхні 

зусИШІЯ, як і зусИШІЯ їхніх історичних попередників, поза сумнівом, 

зводитиме нанівець діяльність фахівців з перетину кордонів, людей, 
які самою своєю охотою до переміни місць з давніх-давен зводили 

чорноморський світ докупи, всупереч усім імперським і державним 

планам. Утім, не виключено, що на новому прикордонні житиме все 

менше і менше населення, адже молоді люди шукатимуть кращого 
житгя у містах, а дехто вирушатиме на пошуки легшої долі до Лондо

на, Берліна чи Нью-Йорка. У наші дні давнє Чорне море та характер
не чорноморське житгя ризикують зберегтися тільки в серцях людей, 
подібно до багатьох інших східноєвропейських культур. 

Утім, цей регіон має свого роду ноги. Чорноморський дух досі 

живий у громадах, яких розкидало по всьому світу: серед нащадків 

понтійських греків у Афінах і Тесалоніках; серед турецьких і лазських 
пекарів, будівельників і підприємців у Нью-Йорку; між євреями, ру
мунами, росіянами, українцями, вірменами, грузинами - в найроз

маїтіших їхніх комбінаціях - у Парижі, Лос-Анджелесі й Тель-Авіві. 
Навіть дуже далеко від Чорного моря можна спостерегти душевний 
зв'язок людей з цим регіоном. Перебираючись закордон, іммігранти 
з анатолійського узбережжя, найімовірніше, оберуть строкатий ба-
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7. Віч-на-віч із морем 

гатоетнічний район, схожий на звичне домашнє середовище, аніж 

селитимугься між людьми тієї самої нації4 • Особливо характерно, 
що мігранти першого покоління сприймають земляків (турецькою -
гемшері [hem~eri], тобто вихідців з того самого села чи місцевості) 

як людей ближчих, ніж члени тієї самої національної чи релігійної 
уявленої спільноти. Усупереч грубим узагальнювальним категоріям 
іноземців - цивілізований/варварський, тубільний/чужий, справ
жній/несправжній - лишатися віч-на-віч із морем і в щоденних 
справах всотувати всю його розмаїтість - усе ще може бути цілком 
поважним способом проживати своє життя. 

Посилання 

ТоупЬее, Arnold J. The East After Lausanne // Foreign Affairs. - Vol. 2. - № 1 
(September 1923). - Р. 86. 

2 Ці дані, звичайно, неповні й свідчать лише про заrальні тенденції. Висловлюю 

вдячність Адамові Толнею за зібрану інформацію. 

3 Див.: ТоупЬее, Arnold J. The Western Question in Greece and Turkey. - 2nd 
edn. - New York: Howard Fertig, 1970 [1923]. - Р. 328. 

4 Див.: DiCarlo, Lisa. Migration and Identity Among Black Sea Turks (PhD 
dissertation, Brown University, 2001). - Р. 23. 
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чук. - К. : Ніка-Центр, 2011. - 312 с. - (Серія «Ідеї та Істо
рії»; Вип. 6). 

ISBN 978-966-521-590-5 
ISBN 978-966-521-459-5 (Серія «Ідеї та Історії») 
Це книжка про море та його роль в історії, культурі й по

літиці прибережних народів і держав. У різні часи Чорне море 
становило стратегічну мету великих імперій - Візантійської, 
Османської, Російської. Автор книжки -американський учений 
Чарльз Кінг - звів докупи історію, культуру й політику народів, 
що жили й живуrь довкола Чорного моря. Причорномор я по
казано як ареал співіснування та змагання кількох цивілізацій. 
За періодами панування деяких з них тут виділено п'ять епох, 
кожній з яких присвячено окремий розділ. Також Ч. Кінг роз
глядає такі питання, як вплив на розвиток регіону наукових 
досліджень, епідемій та екологічних проблем. Автор подав на
ратив для великого регіону протягом усього історичного часу, 
що обіймає тисячолітrя, коротко, цікаво й просто. 

Для широкого кола читачів. 
УДК94(100) 

ББК63.3(0) 
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