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говорити про селянський рух окремо в 
1905, 1906 і 1907 рр., а вже потім — про 
його форми, виділяючи спеціальні підроз
діли для кожного року. Це спричинилось 
до повторень. Так, наприклад, про розгро
ми поміщицьких економій на Чернігівщині 
в 1905 р. те саме говориться на стор. 71 
і 91. Висновки, що їх робить автор в кін
ці кожного розділу, по суті короткі повто
рення того, що говориться в розділі. Ч а
сом навіть текст дослівно повторюється 
(стор. 132, 147).

У книзі багато говориться про розгро
ми поміщицьких економій. Думається, що 
слід було б розповісти про ставлення до 
цих розгромів більшовиків і В. 1. Леніна, 
а також показати і своє авторське став
лення до них, всебічно розглянувши це 
питання. Адже ж часом йшлося про зни
щення висококультурних для того часу 
господарств, в яких після перемоги рево
люції можна було організувати народне 
господарство. Про це варто згадати, бо, 
як пише автор, у 1907 р. «селяни остаточ
но переконалися, що найбільш дійовим 
методом боротьби проти поміщиків і са
модержавства є безпосередній наступ на 
економії і знищення їх» (стор. 147).

Говорячи про дві соціальні війни, ав
тор, на нашу думку, неправильно вважає, 
нібито в революції на селі протистояли 
одна одній сили: біднота і сільський про
летаріат — поміщикам і куркулям. Автор 
весь час говорить про поміщиків і кур
кулів як єдину контрреволюційну силу: 
«...підпали на Харківщині і Полтавщині 
в 1907 р. були найбільш масовою формою 
наступу селян на поміщицькі і куркульські 
володіння» (стор. 147), «...величезні по
жежі в поміщицьких і куркульських воло

діннях...» (стор. 159). Автор забуває вка
зівку В. І. Леніна про те, що в револю
ції 1905— 1907 рр. все селянство виступа
ло проти поміщицького землеволодіння.

Недоліком рецензованої праці є й те, 
що в ній дуже мало людей — безпосеред
ніх учасників революції. Автор, наприклад, 
пише, що «здебільшого керівниками се
лянського руху виступали селяни, які ра
ніше працювали в містах — на фабриках 
і заводах, а також поранені і демобілізо
вані солдати, що повернулися з армії 
(стор. 69). Але жодним фактом це не під
тверджено. Згадується, наприклад, що в 
якомусь селі вів агітацію той-то, але не 
вказується, хто він, до якої партії нале
жав. Говориться, що «пропагандист».

Надто спрощено, коротко, без потрібних 
висновків написана заключна частина, де 
йдеться про причини поразки та історичне 
значення першої російської революції. 
Тимчасом у книзі є чимало такого, без 
чого можна й обійтись, як, наприклад, 
згадка про виступ Олександра II перед 
московським дворянством напередодні ре
форми (стор. 7), визначення революційної 
ситуації (стор. 37). Книга містить чимало 
стилістичних погрішностей, невдалих фор
мулювань думок (стор. 8, 107, 139 та ін.).

Та загалом праця І. М. Реви заслуговує 
позитивної оцінки. Вона доповнює і уточ
нює ряд важливих питань з історії селян
ського руху на Україні в 1905— 1907 рр.
і, отже, збагачує наші знання про першу 
російську революцію в цілому. Можна спо
діватись, що книга знайде свого читача.

Л. В. ОЛІЙНИК ,

О. Т. ГОРА

М. Ю. Б Р А И Ч  Е В С Ь К И И .  БІЛИ  
Д Ж Е Р Е Л  С Л О В’ЯН СЬКО Ї ДЕРЖ А ВН О 
СТІ. (Соціально-економічний розвиток чер- 
няхівських племен) ,  вид-во «Наукова думка, 

К-, 1964, 355 с.

Книга М. Ю. Брайчевського становить 
значний внесок в радянську історичну лі
тературу. Цінність її полягає, по-перше, 
в тому, що вона підсумовує результати 
археологічних досліджень пам’яток першої 
половини та середини І тисячоліття н. е. 
По-друге, ця праця переконливо свідчить 
про те, що, незважаючи на брак писемних 
джерел, лише на підставі археологічних 
матеріалів, можна з вичерпною повнотою 
і виразністю відтворити правдивий образ 
зазначеної історичної епохи.

Протягом останнього десятиліття сукуп
ними зусиллями археологів, які вивчають 
пам’ятки першої половини І тисячоліття 
н. е., було поповнено джерелознавчу базу, 
видано публікації розкопаних пам’яток. 
З ’явилася реальна можливість підбити під
сумки польових робіт, розкрити взаємо
зв ’язок явищ, з ’ясувати в належний спо

сіб соціально-економічну структуру су
спільства на зламі від пізньоантичних ча
сів до раннього Середньовіччя.

Серед археологів, що працюють в галу
зі вивчення черняхівської культури (дато
ваної у В. В. Хвойки II—V ст. н. е.), 
М. Ю. Брайчевський перший зробив спро
бу перейти від публікації пам’яток до су
марного зведення зібраних матеріалів. 
Здійснена ним розвідка розкриває істо
ричний зміст доби та провідні напрямки 
розвитку нашої країни й суміжних тери
торій, де поширена була черняхівська 
культура. У «Вступі» до своєї книги 
М. Ю. Брайчевський вказує, що писемні 
джерела для вивчення черняхівських пле
мен практично відсутні, і тому в основу 
дослідження покладено археологічний ма
теріал (стор. 3).

Провідна елементарна риса, властива 
матеріальній культурі доби, це — типоло
гічна тотожність археологічних пам’яток. 
«П ам ’ятки лісостепової України, Молда
вії, південної Польщі, Румунії, Словаччи
ни,— пише автор,— виявляють надзвичай
ну подібність, що, на нашу думку, дозво-
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ляе розглядати їх як пам’ятки однієї куль
тури» (стор. 4). Звідси робиться висновок 
про єдність типу та рівня суспільного роз
витку і зумовлений цим напрямок етно- 
генетичного процесу, який вів до утворен
ня етнічної єдності населення згаданих те
риторій.

З висловленим твердженням слід пого
дитись. Тотожній рівень соціально-еконо
мічного розвитку породжував одногатун- 
ковість типу матеріальної культури всієї 
доби в цілому (в згаданих гео^графічно- 
територіальних меж ах). Щ оправда, цей 
погляд не користується загальним визнан
ням в літературі. Дехто з дослідників вва
жає, що термін черняхівська культура слід 
вживати на означення пам’яток лише Се
реднього Наддніпров’я. Типологічний уні
версалізм доби заперечується; натомість 
стверджується багатогатункова локальна 
розчленованість культури. Отже, висуває
ться теоретична концепція, цілком проти
лежна тій, яка виступає у рецензованій 
праці. На думку І. С. Винокура та 
Ю. М. Кухаренка, на Волині^немає пам’я
ток черняхівської культури; наявні тут 
синхронні пам’ятки репрезентують не чер- 
няхівський, а свій власний, окремий куль
турний тип.

Ми не поділяємо цієї позиції. Пошлюсь 
на свій польовий досвід. Наші розкопки в
1964 р. на Волині в с. Баєві біля м. Луць
ка показали з усією очевидністю, що Ба- 
ївський могильник — типова пам’ятка чер
няхівської культури. Дивовижну типоло
гічну близькість виявляють пам’ятки, до
сліджені нами за останні роки в різних 
районах України і М олдавії (згаданий 
Баївський могильник, Лохвицький на 
р. Сулі, Косанівський на р. Південному 
Бузі, Малаєштинський на р. Пруті, посе
лення в с. Стецівці біля м. Чигирина на 
р. Тясмині та ін.).

Стверджуючи єдність і заперечуючи кон
цепцію локальної роздрібненості, висту
паючи проти вживання терміна черняхів
ська культура в вузькому розумінні, 
М. Ю. Брайчевський підтримав правильну 
настанову в історичному дослідженні 
епохи.

Цінними є висновки автора з питань де
мографії черняхівських племен. «Густота 
розташування пам’яток черняхівського 
типу перевершує найбільш сміливі гіпотези 
і припущення», — пише він (стор. 17). 
Про густоту заселення свідчить той факт, 
що в краще обслідуваних місцевостях, 
як-от в районі Уманщини, фіксовані за  д а
ної доби понад 250 поселень. В цілому 
«нам відомо понад 2000 поселень черняхів
ського типу, але кожного року з ’являють
ся відомості про нові й нові поселення» 
(стор.^ 17). З цього видно, як мало наші 
звичайні уявлення та категорії, що досі 
панують в історичній літературі, відпові
дають реальній історичній дійсності, яку 
розкривають перед нами археологічні по
льові дослідження.

Подібна густота населення — явище

епохи. Як і інші дослідники, М. Ю. Брай
чевський посилається в даному разі на 
Ф. Енгельса. Загальну кількість населення 
Германії часів Ц езаря і Таціта Ф. Енгельс 
визначає близько 5 млн. чоловік К

Досі в літературі ще немає сталого о з
начення тієї території, де була поширена 
черняхівська культура, тобто географічних 
меж, в яких відбувалася консолідація 
цього культурно-етнічного масиву. На дум
ку М. Ю. Брайчевського, «основною тери
торією черняхівської культури є такі об
ласті: Сілезія, М ала Польща, північно- 
східна Словаччина, південна Волинь, Верх
ня і Середня Наддністрянщина, Поділля, 
Середня Наддніпрянщина» (стор. 19). Пев
но, таке широке визначення викличе рі
шуче заперечення з боку деяких дослідни
ків, але ми дозволимо собі приєднатись до 
висунутої тези оскільки вона якнайбільше 
відповідає відомостям, наведеним у йорда- 
на (551 р. н. е.). Згідно з його свідченням, 
землі в межах Дніпра, Дністра, Дуная та 
Вісли в першій половині VI ст. становили 
територіально-етнічну цілість. Це підтвер
джується і матеріалами розкопок. Д ово
диться визнати, що дана територіально- 
культурна єдність, яка склалася на протя
зі перших століть н. е. (II—V ст., за  Хвой
ною), збереглась у тих же географічних 
межах за наступної доби, в VI ст. н. е.

У розділі, присвяченому землеробству, 
автор підкреслює, що черняхівська куль
тура має «наскрізь землеробський харак
тер» (стор. 28). Він провів цінну кодифі
каційну роботу, подавши вичерпні дані 
про знахідки сільськогосподарського ін
вентаря (наральників, чересел, серпів), ви
рощуваних зернових культур і т. д. Ці ві
домості, а також топографічне розташ у
вання черняхівських селищ дозволяють 
з ’ясувати характер і обсяг хліборобства 
у «черняхівців». Довкола їхніх селищ 
простягалися широкі, неозорі лани польо
вої землі. Розташування поселень одне 
коло одного, значна заселеність країни, 
знахідки наральників, — усі це не зали
шає сумніву, що черняхівське землероб
ство було не тільки орним, але й подеку
ди плужним. Погоджуючись з тим, що за 
цієї доби «населення застосовувало пра
вильну систему використання орних зе
мель» (стор. 47), ми, однак, не можемо 
прийняти припущення автора, ніби «гене
зис трипільної системи уходить в перші 
віки або в середину І тисячоліття н. е.» 
(стор. 49). Для цього у нас немає достат
ніх аргументів. Так само викликає запе
речення думка, що «поява трипілля була по
в’язана з поширенням плуга» (стор. 49). 
Така взаємозалежність не обов’язкова. Як 
відомо, трипільна система хліборобства в 
середніх та північних областях Росії ба
зувалася протягом століть на застосуван
ні сохи, а не плуга.

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Со 
чинення, т. 21, стор. 145.
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В свою чергу, навряд чи була особлива 
потреба відводити в книзі чимало місця 
екскурсу про «землеробський календар» 
(стор. 52—60), з реконструкцією якого не
щодавно виступив Б. О. Рибаков. Безпе
речно, семантичний аналіз орнаменту на 
посудинах з Лепесівки, Малаешт, Ромаш- 
ків заслуговує на увагу, але в книзі не
має спеціального розділу про культові ві
рування, про землеробський фольклор, ри
туальну святкову обрядовість календарно
го циклу у «черняхівців». Звідки можна 
бути певним без спеціальних досліджень, 
що в «черняхівців» справді існували об
ряди на пошану Купала, Ярила, що «свя
то Купала зв ’язане з літнім сонцестоян
ням», а «Ярилин день (семик) — свято 
плодоносних сил природи» (стор. 60)? Усе 
це виходить за  рамки основної теми 
книги.

Радянська історична наука завдяки здо
буткам археологічних досліджень довела 
існування хліборобства у східних слов’ян
з найдавніших часів (всупереч тверджен
ням ряду учених дожовтневого періоду). 
Отже, на сучасному етапі 'завдання поля
гає зовсім не в тому, щоб стверджувати 
або заперечувати наявність землеробства 
у слов’ян, а в тому, щоб розкрити взаємо
зв ’язок явищ, встановити взаємозалеж
ність між характером орного хліборобства, 
обсягом і засадами общинного землекори
стування, товарністю хліборобської про
дукції, нормами топографічного розташ у
вання селищ, демографічними умовами 
часу. Розквіт хліборобства не становить 
собою чогось самодостатнього, як і факт 
осілості, на що досі головним чином звер
тали увагу дослідники, згадуючи про чер- 
няхівську добу. Справа не в цьому. Знач
ному розвитку хліборобства відповідав та 
кий же високий рівень металургійного ви
робництва, ювелірного ремесла, гончар
ства і т. д.

З цього погляду значний інтерес стано
вить розділ VI «Добування і обробка за 
ліза». Для черняхівської доби є характер
ним процес інтенсивного утворення в окре
мих пунктах великих виробничих центрів, 
зокрема металургійних, з сотнями залізо
плавильних горнів (т. зв. «димарок»), 
як-от в сс. Рудки, Підхелмя, Нова Слупя 
(повіт Кельці), Стара Слупя, Єленів (по
віт Опатів), Тропішов-Іголомь під Крако
вом та інших на території сучасної 
Польщі.

Не менш розвинутим було й гончарство 
(розділ VII, стор. 119— 150). Проте при
хильники теорії «впливів» і «запозичень» 
розглядали гончарну кераміку, як імпортну, 
запозичену від готів, витворену внаслідок 
германських або кельтських впливів. 
М. Ю. Брайчевський тут, як і в питанні про 
походження плуга, рішуче виступає проти 
таких тверджень, підкреслюючи, що виник
нення гончарства обумовлене не зовнішні
ми впливами, а економічними потребами» 
(стор. 120). Що ж до гончарських печей, 
то, за  слушним зауваженням автора, «це

був загальноєвропейський тип, властивий 
всім тим країнам, де існувало масове кера
мічне виробництво, розраховане на ринок» 
(стор. 128).

Розкопки показали наявність гончар
ських печей на всій території поширення 
черняхівської культури. На сьогодні за 
свідчено до ЗО пунктів з залишками гор
нів (стор. 123— 128). Відкриття промисло
вої округи в районі Кракова, де було ви
явлено близько 80 гончарських печей, з 
одноразовою партією обпалу до 80—90 
посудин, показало, що, при річній продук
ції кожної окремої печі «принаймні кіль
касот посудин за один виробничий цикл» 
(стор. 215), в окрузі Тропішова-Іголомі 
вироблялося за рік не менше кількох де
сятків тисяч горшків та мисок. Подібна 
концентрація виробництва свідчить про 
товарність продукції і розвиток ринкових 
взаємин.

Ми позбавлені можливості розглянути 
книгу в усіх аспектах її багатого і різно
манітного змісту. Праця М. Ю. Брайчев- 
ського, як уже відзначалось, є цінним 
внеском в радянську історичну науку. Все
бічним висвітленням соціально-економічно
го розвитку черняхівських племен автор 
підготував грунт для наступної постанов
ки і розв’язання однієї з центральних 
проблем всесвітньої історії: про боротьбу 
«варварів» з Римом, занепад і кінець сві
тового панування римської держави; про 
умови переходу від пізньоантичних часів 
до раннього Середньовіччя, від рабовлас
ницької епохи до нової, феодальної соці
ально-економічної формації. В книзі ви
разно показано, як «варварський світ» в 
своєму розвитку поступово сходив на той 
самий економічний рівень, на якому сто
яв Рим.

Однак це зовсім не значить, що в пра
ці немає дискусійних положень, супереч
ливих тверджень, прогалин, зумовлених, 
зокрема, неповнотою джерелознавчої ба
зи. Для прикладу наведемо спробу «роз
різнити територію формування черняхів
ської культури від території її поширен
ня» (стор. 20); твердження про «рух чер- 
няхівського населення вздовж Дніпра в 
межі степової зони», результатом якого 
була поява пам’яток даного типу в об
ласті Надпоріжжя і нижче порогів (стор. 
23); використання при дослідженні черня
хівських пам’яток археологічних матеріа
лів, які належать наступній, післячерня- 
хівській добі. При всій своїй важливості 
ці та інші питання (як-от: процес почат
кового формування матеріальної культу
ри черняхівського типу і територіальний 
напрямок цього процесу; хронологічні 
рамки культури тощо) є, зрештою, вто
ринними проблемами порівняно з провід
ною темою — структурною системою соці
ально-економічного ладу черняхівських 
племен. Ця основна проблема в книзі роз
в’язана.

В. М. ПЕТРОВ


