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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Останнім часом в українському науковому 

середовищі зростає інтерес до історії археологічної/історичної науки. Зайвим 

підтвердженням цьому є поява низки публікацій – від невеличких розвідок до 

монографічних досліджень, присвячених історії археології України [180; 637; 685]. 

Новий соціокультурний контекст стимулював суттєву переоцінку наявного 

археологічного/історичного знання, розширив сфери досліджень і обумовив 

активний пошук нових теоретико-методологічних регулятивів для інтерпретації й 

реконструкції відомих і маловідомих подій вітчизняної археології та історії. 

Протягом останніх двох десятиліть історія археології впевнено позиціонує себе 

як самостійну субдисципліну, що бурхливо розвивається. Свідченням цього, 

зокрема, є щорічні міжнародні наукові конференції з відповідної тематики, які 

проводяться в Україні з ініціативи Інституту археології Національної академії наук 

України, починаючи з 2010 р. У програмах наукових форумів, присвячених 

науковим проблемам археології, передбачаються спеціальні історіографічні секції. 

Серед причин активізації такого роду історіографічних досліджень, перш за 

все, слід відзначити сучасні тенденції в розвитку гуманітаристики, які пов’язані із 

підвищенням уваги до суб’єктивної складової наукового пізнання, так званим 

«антропологічним поворотом». Але, мабуть, головною причиною став 

незадовільний стан самої історіографії археології – нерозробленість її теоретичних 

основ, відсутність достатньо аргументованої періодизації історії цієї науки, 

недостатня вивченість «дореволюційного» періоду розвитку археології, наявність в 

історії вітчизняної археології безлічі «білих плям» і «забутих» імен [694, с. 5-6]. 

Інтерес до історії вітчизняної археологічної науки, серед іншого, ставить на 

порядок денний питання про необхідність вивчення історії археологічних з’їздів, які 

були проведені в Україні. Адже саме на цих наукових форумах обговорювалися 

актуальні загальнотеоретичні та практичні проблеми, ставилися завдання 

реформування наукових інституцій, ішов процес творення «інтелектуальних 

товариств», налагоджувалися канали наукової комунікації, що врешті-решт сприяло 

дисциплінізації та інституалізації археологічної науки як такої. 
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в археології відбулися суттєві зрушення. 

Було запропоновано чимало ідей щодо інтерпретації археологічних матеріалів. Слід 

зауважити, що на той час гуманітаристика у своєму розвитку все ще значно 

відставала від природничих наук. Більшість науковців своє основне призначення 

вбачали в накопиченні, зберіганні та розповсюдженні знань. Харківський 

університет не був винятком. У своєму виступі на відкритті з’їзду Д. І. Багалій 

визнавав, що до ХІІ Археологічного з’їзду (далі АЗ) університет порівняно мало 

займався археологічними та етнографічними дослідженнями регіону, але при цьому 

він мав непогане підґрунтя у вигляді наукових напрацювань І. С. Ризького, 

Г. П. Успенського, М. Я. Аристова, Ю. І. Морозова, О. О. Потебні та ін. За цих умов 

саме археологія з її акцентом на дослідженні речових джерел сприяла визначенню 

нових перспектив процесів пізнання в гуманітаристиці. 

Кінець XIX – початок XX ст. відзначені низкою досягнень теоретичної 

археології: відкриттям нових археологічних культур, початком вивчення 

культурних комплексів, успішним застосуванням методу порівняльного аналізу, 

визнанням ролі міграцій в історії, спробами простежити поширення культур у часі 

та просторі, виявити причини зміни культур. Ці відкриття та досягнення багато в 

чому спричинені появою такого каналу наукової комунікації як археологічні з’їзди. 

Завдяки археологічним з’їздам, проведеним у підросійській Україні, було 

започатковане комплексне вивчення археологічних пам’яток на її території, були 

відкриті археологічні пам’ятки епохи каменю, палеометалу, середньовіччя; виникли 

школи дослідників, формувалося відповідне інтелектуальне товариство, будувалися 

концепції використання археологічних даних в історичних реконструкціях; були 

визначені основні напрями розвитку вітчизняної археології – доби палеоліту та 

епохи бронзи, античної, скіфо-сарматської та середньовічної. Археологія 

формувалася як окрема наука зі своїми методами, теоріями і кадрами. 

З 15-ти археологічних з’їздів, проведених у Російській імперії, 6 відбулися в 

Україні. Із них найрезультативнішим і найпродуктивнішим традиційно вважається 

ХІІ АЗ, проведений у Харкові 1902 р. У зв’язку з цим постають питання: що 

сприяло такому визначному успіху цього археологічного форуму, які фактори 
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вплинули на плодотворний результат його роботи, що забезпечило харківському 

з’їзду такий суспільний резонанс? З іншого боку, необхідно проаналізувати і ті 

перешкоди та проблеми, які мали вирішувати організатори ХІІ АЗ. 

Переважна більшість сучасних дослідників розглядали археологічні з’їзди в 

контексті російської історичної науки [528; 630-631; 648], залишаючи поза увагою їх 

роль у становленні археологічних знань в Україні, у вивченні вітчизняної історії. На 

жаль, науковий доробок археологічних з’їздів, які відбувалися в Україні, у тому 

числі й харківського, залишається недостатньо осмисленим та узагальненим. Роль 

археологічних з’їздів у розвитку вітчизняної науки взагалі і в історії археології та 

історичного краєзнавства зокрема, досі не привернула належної уваги дослідників. 

На сьогоднішній день існує низка робіт, які висвітлюють ті чи інші сторони 

діяльності ХІІ АЗ. Більшість із них – невеликі статті та тези, присвячені ролі 

харківського археологічного форуму в розвитку окремого напрямку в науці або у 

вивченні окремого регіону.  

Перша спроба осмислити результати роботи ХІІ АЗ була зроблена після його 

завершення. Нечисленні публікації початку ХХ ст. мали переважно оглядово-

описовий характер, хоча й містили певні спроби визначити роль і місце ХІІ АЗ в 

історичній науці. Вони, як правило, давали позитивну оцінку діяльності 

харківського археологічного форуму (П. С. Уварова, Д. І. Багалій, Л. Львовський та 

ін.) і лише деякі статті мали критичний характер (О. І. Маркевич, М. Залізняк). 

Надалі ХІІ АЗ надовго випадає з поля зору науковців, хоча вчені, які 

досліджували ті чи інші археологічні культури, репрезентовані на харківському 

форумі, неодноразово зверталися до його напрацювань та матеріалів. 

Зростання інтересу до історії археології в середині 80-х рр. ХХ ст. виводить із 

тіні забуття й ХІІ АЗ. Однією із перших серед українських дослідників цією 

тематикою зацікавилася К. Г. Швидько, роботи якої стосувалися як окремих питань 

організації археологічних з’їздів у цілому, так і археографічних та краєзнавчих 

питань на них. Втім єдиною спробою системно підійти до діяльності археологічних 

з’їздів, які були проведені в Україні, залишається дослідження О. М. Каковкіної 

(1998 р.). Однак обсяг дисертації та специфіка визначених автором завдань не 
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дозволили розглянути історію ХІІ АЗ докладно й у повному обсязі. 

Таким чином, здійснення комплексного дослідження цієї непересічної події в 

історії розвитку української археології залишається актуальним науковим 

завданням. 

Об’єктом дослідження є процеси наукової комунікації та формування 

наукового співтовариства дослідників найдавнішого минулого в Україні на початку 

ХХ ст., передовсім під впливом археологічних з’їздів. 

Предметом дослідження є ХІІ АЗ як важлива історіографічна подія початку 

ХХ ст., зокрема, увесь комплекс заходів, які були реалізовані напередодні та під час 

його проведення, результати роботи харківського археологічного форуму, а також 

оцінки його історичного значення, які були висловлені в літературі. 

Хронологічні межі охоплюють період формування історіографічної бази 

дослідження та обмежені 1899-1905 рр. Вибір нижньої хронологічної межі 

обґрунтовується тим, що у 1899 р. було прийнято рішення про проведення ХІІ АЗ в 

Харкові та розпочалося оприлюднення відповідних публікацій. Верхня 

хронологічна межа датується проведенням наступного ХІІІ АЗ у Катеринославі. 

Територіальні межі визначені географією регіонів, які потрапили у сферу 

наукового дослідження учасників ХІІ АЗ: Харківська, Чернігівська, Полтавська, 

Курська, Воронезька губернії та Область Війська Донського, а також інші регіони, 

дослідження на території яких обговорювалися на харківському археологічному 

форумі (Подніпров’я, Південна Україна тощо). 

Мета дослідження полягає у вивченні ХІІ АЗ як форми наукової комунікації, 

що сприяла процесам дисциплінізації та інституалізації археології та інших 

історичних дисциплін на початку XX ст., визначення його наукового та суспільного 

значення. Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі дослідницькі 

завдання: 

– визначити теоретичні засади та розглянути методологічний інструментарій, 

який дозволяє дослідити історію розвитку археології як науки; 

– визначити стан розробки обраної теми в історіографії та перспективи 

подальших досліджень; 
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– реконструювати принципи організації та підготовки ХІІ АЗ: схарактеризувати 

діяльність МПК та ХПК, визначити внесок регіональних допоміжних комісій 

і відділень у підготовку харківського археологічного форуму; 

– проаналізувати Правила ХІІ АЗ та мовне питання;  

– вивчити хід підготовки та функціонування виставки ХІІ АЗ; 

– здійснити комплексний аналіз роботи ХІІ АЗ, проаналізувати його науковий 

доробок та визначити роль і місце в системі вітчизняного 

археологічного/історичного знання; 

– довести українознавчий характер ХІІ АЗ. 

Джерельну базу дослідження склав комплекс матеріалів, які стосуються 

безпосередньо предмета дослідження. Переважну кількість джерел було вперше 

уведено до наукового обігу. Значну джерельну базу, яка дозволяє відтворити 

історію організації та проведення ХІІ АЗ, складають «документи епохи» – 

матеріали, зосереджені в різних архівних установах, бібліотеках України та РФ. 

Зокрема, автором були опрацьовані фонди Центрального державного історичного 

архіву України (м. Київ), Центрального державного історичного архіву України 

(м. Львів), Державного архіву Харківської області (м. Харків), Державного архіву 

Полтавської області (м. Полтава), Музею історії Харківського університету, 

Центрального історичного архіву (м. Москва), Російського державного історичного 

архіву (м. Санкт-Петербург), Рукописного архіву Наукового архіву Інституту історії 

матеріальної культури Російської академії наук (м. Санкт-Петербург), Відділу 

писемних джерел Державного історичного музею (м. Москва), Державного архіву 

Курської області (м. Курськ), Державного архіву Ростовської області (м. Ростов-на-

Дону). 

Важливі документи зберігаються у фондах Центрального державного 

історичного архіву України м. Київ (ЦДІАУК). Серед них провідне місце посідає 

фонд Харківського історико-філологічного товариства (далі ХІФТ). Саме його 

члени займалися збиранням та обробкою основних матеріалів, які надходили до 

ХПК. На особливу увагу дослідників заслуговує багатющий етнографічний матеріал 

[58-77]: відповіді дописувачів на запитання програм для збирання етнографічних 
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старожитностей, відомостей про писанки, про кобзарів і лірників тощо. Цікавою 

складовою фонду є добірка оригіналів рукописів [99, 91-44 та ін.]. Частина з цих 

робіт була опублікована в «Трудах…» ХПК та «Трудах…» ХІІ АЗ. Окремі рукописи 

дочекалися на видання лише сучасними дослідниками [610]. Фонд містить 

оригінали протоколів засідань ХІІ АЗ і каталог його виставки [44]. Певна 

інформація щодо підготовки та проведення ХІІ АЗ міститься в особових фондах 

окремих науковців – Д І. Багалія (ф. 2020), М. Ф. Сумцова (ф. 2052), 

М. Г. Халанського (ф. 2194), В. І. Савви (ф. 2058), В. Б. Антоновича (ф. 832) та ін. 

Значна кількість документів зберігається в Державному архіві Харківської 

області (ДАХО). Серед них перш за все необхідно виділити документи з фондів 

канцелярії харківського губернатора, Харківської міської управи та Харківської 

губернської земської управи. Перша спроба проаналізувати цей джерельний 

комплекс була зроблена Б. П. Зайцевим та С. М. Куделком [275]. Вони відзначали, 

що більшість цих матеріалів ще не була введена до наукового обігу. Окремі 

документи допомагають з’ясувати проблему фінансування ХІІ АЗ. Спроба 

систематизувати та класифікувати джерела з фондів ДАХО, а також частково їх 

опублікувати була зроблена Б. П. Зайцевим та А. Ф. Парамоновим [276]. 

Незначна кількість документів щодо ХІІ АЗ зберігається в одному із фондів 

Музею історії Харківського університету. Серед них лист Охтирської повітової 

земської управи про надходження до ХПК 50 рублів на його потреби, відкритий 

лист на проведення археологічних розкопок О. М. Покровського [26]. Окрема папка 

містить список карт і планів, наданих на виставку ХІІ АЗ Головним архівом 

Міністерства іноземних справ; листи окремих установ із проханням повернути речі, 

надані на виставку при з’їзді [27]. 

Важливим джерелом вивчення ХІІ АЗ є документи, що зберігаються у Відділі 

писемних джерел Державного історичного музею (ВПД ДІМ) в Москві. Вони 

містять детальну інформацію про конфліктну ситуацію між харківськими 

науковцями, які намагалися утримати експонати відділу церковних старожитностей 

за Музеєм витончених мистецтв Харківського університету, та керівництвом 

Харківської єпархії, яке бажало скористатися результатами роботи харківських 
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науковців для створення церковного музею при Харківській духовній семінарії [2]. 

Крім того, в архіві зберігаються документи, які відображають участь голови ІМАТ у 

просуванні архівної реформи, а точніше проекту проф. Д. Я. Самоквасова (статті 

П. С. Уварової у ЗМІ, метою яких була популяризація архівної реформи) [2, арк.  31-

137, 140-167]; у вирішенні питання про покровительство кобзарям і лірникам 

(листування з цього питання з міністром внутрішніх справ В. К. Плеве, ХІФТ, 

Товариством любителів антропології та етнографії при Московському університеті 

тощо) [2, арк. 76-81]; у сприянні відкриттю університетського музею у Харкові 

(листування щодо виділення коштів на будівництво його приміщення) [2, арк. 87, 

88, 430] тощо. Фонд містить велику добірку вирізок із газет, присвячених ХІІ АЗ, які 

збирала П. С. Уварова. Особливий інтерес викликають спогади голови МПК, у тому 

числі й про ХІІ АЗ у Харкові [4]. 

Цікаві документи щодо проведення ХІІ АЗ містяться у Центральному 

історичному архіві Москви (ЦІАМ). Серед них матеріали про складання карти 

Харківської губернії [115], листи різних осіб із повідомленнями про знахідки 

старожитностей [116], фінансовий звіт В. О. Городцова про розкопки в Харківській 

губернії у 1900-1901 рр. [117], фінансова документація (рахунки, розписки, 

квитанції тощо) ХПК [118], оригінал доповіді В. Ю. Данилевича про карту 

монетних скарбів і монет із додатком самої карти [119] тощо. 

Інформацію щодо підготовки та проведення ХІІ АЗ містить і Рукописний архів 

Наукового архіву Інституту історії матеріальної культури Російської академії 

наук (РА НА ІІМК) у Санкт-Петербурзі. На особливу увагу заслуговують фонд 

Імператорської археологічної комісії (Ф.4) [31], фонд Російського археологічного 

товариства (Ф 3.) [30], а також фонд 1, який містить справи про засідання МПК 

щодо підготовки ХІІ АЗ [28], та справу про видачу відкритих листів на розкопки 

Попередньому комітету з підготовки ХІІ АЗ у Харкові [29]. 

Тема дисертації та специфіка джерельної бази визначили вимоги до 

теоретично-методологічної основи дослідження. Для вирішення дослідницьких 

завдань автор послуговувався загальнонауковими, конкретно-науковими та 

спеціально-історичними методами. Зокрема, методологічну основу дослідження 



11 

склали принципи історизму та системності. Принцип історизму дозволив 

дослідити процес підготовки та проведення ХІІ АЗ на тлі історичних подій початку 

ХХ ст., а також розглянути його історію в динаміці, з урахуванням певних 

просторово-хронологічних координат. Принцип системності дав можливість 

поглянути на ХІІ АЗ у контексті розвитку археології як науки на східних теренах 

Європи. 

Також автор дотримувався міждисциплінарного підходу, який дозволив 

використати напрацювання таких дисциплін як наукознавство та соціологія. 

Зокрема, йдеться про концепції та методи, які стосуються вирішення проблем 

комунікації та інституалізації в науці.  

З-поміж спеціально-історичних методів особливе значення було приділене 

історико-порівняльному методу, завдяки якому було проведено компаративний 

аналіз окремих подій та явищ, пов’язаних з історією ХІІ АЗ, визначено його роль і 

місце серед подібних археологічних форумів. Метод діахронного аналізу дав 

можливість виокремити якісні стадії ХІІ АЗ як складної динамічної події. 

Автор дотримувався міждисциплінарного підходу, який дозволив поєднати 

напрацювання таких дисциплін як історіографія, наукознавство, соціологія тощо. 

Соціокомунікативний підхід дозволив дослідити взаємопов’язаний вплив 

історичних викликів початку ХХ ст. на розвиток науки, зокрема, було акцентовано 

увагу на суспільні очікування та резонанс від ХІІ АЗ, взаємодію його організаторів 

та учасників форуму із соціальним середовищем. 

Дієвим методом дослідження історії ХІІ АЗ став «кейс-стадіс», який дозволив 

зосередитися на вивченні окремої локальної історіографічної події. Даний метод 

надав можливість вивчити ХІІ АЗ у його унікальності та неповторності, як 

самоцінне, цілісне явище у всій сукупності зв’язків, які його сформували. При 

цьому були враховані соціокультурні умови, у рамках яких стало можливим його 

проведення. 

Сукупність підходів, принципів і методів наукового пізнання, що були 

використані для досягнення поставленої мети і розв’язання задач дисертаційного 

дослідження, на нашу думку, обумовлюють достовірність аналізу, валідність та 
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обґрунтованість отриманих результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Проблеми історіографії та інтелектуальної історії 

Східної Європи нового та новітнього часу» (державний реєстраційний номер 

0112U004748) і «Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на 

матеріалах Слобожанщини)» (державний реєстраційний номер 0112U004969). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на рівні 

дисертаційного дослідження здійснена розробка актуальної наукової проблеми, яка 

досі не була предметом окремого дослідження в історичній науці, а саме: 

– вперше в українській історіографії відтворено цілісну картину підготовки та 

проведення харківського археологічного з’їзду; 

– здійснено виявлення та комплексне вивчення опублікованих та архівних 

джерел з історії ХІІ АЗ; введено до наукового обігу архівні джерела, які 

дозволяють всебічно розглянути історію харківського археологічного 

наукового форуму; 

– визначено ступінь розробки теми в історичній літературі та дискусійні і 

перспективні питання для подальших досліджень проблеми; 

– здійснено вивчення процесу організації та підготовки ХІІ АЗ, основних 

напрямів його роботи; 

– розглянуто формування фахового «інтелектуального співтовариства» в 

процесі організації та проведення ХІІ АЗ; досліджено канали, засоби та форми 

наукової комунікації, як системи соціальних взаємодій, спрямованих на 

пошук, накопичення та розповсюдження археологічних/історичних знань;  

– досліджено вплив харківського археологічного форуму на процеси 

інституалізації археології, дисциплінізації в галузі історичної науки; 

– визначено суспільне значення ХІІ АЗ в контексті процесів формування 

національної ідентичності. 
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Практичне значення основних положень й одержаних результатів дисертації 

полягає в тому, що вони можуть бути використані під час створення узагальнюючих 

праць і підручників з історії археології, історіографії вітчизняної історії та 

історичного краєзнавства, написання праць з історії окремих наукових товариств і 

організацій. Матеріали дисертації також можуть бути корисними для підготовки 

загальних і спеціальних курсів, що стосуються проблем історії науки. Досвід 

проведення масштабних наукових форумів, організації каналів наукової комунікації, 

накопичений попереднім поколіннями дослідників, може бути корисним і на 

сучасному етапі розвитку науки, у тому числі з метою усвідомлення власних 

наукових традицій. 

Особистий внесок здобувача полягає в постановці актуальної наукової 

проблеми та цілісній розробці усіх її складових. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, усі сформульовані висновки і рекомендації ґрунтуються на 

результатах особистих досліджень дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

обговорені на засіданні кафедри історіографії, джерелознавства та археології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Основні положення 

та висновки знайшли відображення в доповідях на наукових конференціях 

міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, серед яких: 57 Міжнародна 

конференція молодих вчених «Каразінські читання» (Харків, 2004); 22 краєзнавча 

конференція молодих учених, (Харків, 2004); 58 Міжнародна конференція молодих 

вчених «Каразінські читання», (Харків, 2005); 23 краєзнавча конференція молодих 

учених, (Харків, 2005); Міжнародна наукова конференція «Національна культура в 

контексті сучасних глобалізаційних процесів» (Київ, 2006); VІ Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми історії та археології України» (Харків, 2008); 27 краєзнавча 

конференція молодих вчених (Харків, 2009); Друга науково-практична конференція 

з пам’яткоохоронної справи «Слобожанщина та її культурна спадщина» (Харків, 

2009); Международная научная конференция «История археологии: личности и 

школы (к 160-летию В.В Хвойки)» (Київ, 2010); Міжнародна наукова конференція 

«Мадяри в Середньому Подніпров’ї» (Комсомольськ, 2011); Міжнародна наукова 
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конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного 

середовища України» (Київ, 2011); Міжнародна наукова-практична конференція 

«Краєзнавство і учитель – 2012» (Харків, 2012); Міжнародна наукова-практична 

конференція «Полтавський краєзнавчий музей: в ретроспективі археологічних 

досліджень» (Полтава, 2012); ІІ Международная научная конференция «История 

археологии: исследователи и научные центры» (Київ, 2012); VІІІ Міжнародна 

наукова конференція «Проблеми історії та археології України» (Харків, 2012); VІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Історія запорозького козацтва в 

пам’ятках та музейній практиці» (Запоріжжя, 2013); ІХ Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми історії та археології України» (Харків, 2014); ІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна політика міст: історія і 

сучасність» (Харків, 2015), ІІІ Міжнародна наукова конференція «Історія археології: 

міжособистісні та інституціональні комунікації» (Львів, 2015), Міжнародна 

конференція «Археология Восточноевропейской лесостепи» (Воронеж, 2015). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації оприлюднені у 19 

публікаціях, серед яких 8 статей у виданнях, що входять до переліку наукових 

фахових видань з історичних наук (3 із них написані самостійно, 5 – у співавторстві) 

та 2 статті в іноземних періодичних наукових видання (1 з них написана самостійно 

й 1 у співавторстві). У друкованих працях дисертанта знайшли своє відображення 

результати всіх розділів дослідження. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені характером проблеми, що 

вивчається, поставленою метою й завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, що мають одинадцять підрозділів, висновків, списку джерел 

та літератури (788 позицій), додатків (5 таблиць). Загальний обсяг дисертації 

складає 281 сторінок, із них 190 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Теоретичні основи та методологія дослідження 

У сучасних умовах історіографія зазнала істотних змін, які розширили 

«територію» історика та збагатили арсенал пізнавальних технік. Нові напрями 

історичних досліджень так чи інакше пов’язані з викликом постмодернізму. 

Постмодерністськи налаштовані інтелектуали вбачають в історіографічному 

дискурсі не «реконструкцію минулого», а процес його «конструювання».  

На думку С. П. Стельмаха, тенденції сучасної історіографії переконливо 

свідчать, що «персоніфікований» підхід до вивчення історіографічної спадщини 

повинен поєднуватися в одне проблемне поле із дослідженням соціополітичних та 

інтелектуальних умов функціонування історичної науки [666; 667, с. 2].  

У контексті розвитку сучасної гуманітаристики дискусії щодо історіографії, її 

теорії та методології кінця ХХ – початку ХХІ ст. свідчать про кілька важливих, 

навіть революційних, змін у розумінні минулого. Це стало предметом багатьох 

фундаментальних досліджень останніх років, серед яких слід вказати роботи 

Л. П. Рєпіної [596; 597] та за її редакцією, І. М. Савельєвої, А. В. Полєтаєва та ін. 

[619; 307; 483]. Серед найбільш показових і продуктивних досягнень історіографії, 

які дотичні спрямованості нашого дослідження, слід зупинитися на актуальних з 

1960-х рр. міждисциплінарних або інтердисциплінарних підходах, спрямованих на 

формування принципово нової соціально-історичної науки, представники якої 

відмовляються від домінування політичної історії, розширюючи об’єкт дослідження 

за рахунок різних сфер соціального життя. Таким чином, на перший план 

висувалося завдання широкої кооперації й інтеграції історії та суміжних наук, 

впровадження в історію системних і структурно-аналітичних методів дослідження, 

методики і техніки кількісного аналізу [596, с. 36]. Принциповою вихідною 

установкою провідних напрямів історіографії став погляд на суспільство як на 

цілісний організм, у якому всі елементи взаємодіють у складній системі прямих і 

зворотних зв’язків [596, с. 41]. При цьому характер досліджень і заяви самих 
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дослідників свідчать про різні стратегічні підходи. Розрізнення, стосується, по-

перше, відношення до значення особистості та структурних елементів соціального, 

що відбивається в протистоянні, наприклад, соціально-структурної історії з її 

надособистісними об’єктивними структурами і процесами та соціально-культурної 

історії, що акцентує увагу на суб’єктивних, антропологічних/ментальних факторах 

або стереотипах/моделях поведінки тощо; по-друге – макроаналітичних і 

мікроаналітичних стратегій дослідження. Особливо це стосується мікроісторичних 

досліджень. І зрештою, чи не найпоказовіша розбіжність між старою академічною 

історіографією, що орієнтується на фактуальне, позитивістське історичне 

дослідження, і новою постмодерністською історіографію, що виникає в контексті 

так званого «лінгвістичного повороту» і акцентує увагу на «історичному наративі», 

а разом з цим і неоднозначності інтерпретацій.  

Важливий поштовх для цілого напрямку досліджень другої половини ХХ ст. 

дали наукові роботи про мікровладу М. Фуко, у яких автор акцентував увагу на 

проблемах співвідношення розвитку наукових систем (епістем) і панівних структур 

і загалом соціокультурних способів панування. Саме до цього контексту можна 

віднести і зауваження Ю. Л. Безсмертного про те, що в сучасній історіографії 

особливе зацікавлення викликають прийоми владарювання, імідж влади в очах 

сучасників, засоби, якими він створювався, його ефективність [167, с. 15]. 

Проте чи не найважливішим у розвитку історіографії стали (загалом це 

пов’язано з контекстом постструктуралізму) спроби синтетичного дослідження, що 

враховує як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, такі як соціальні зв’язки, 

культурні традиції, моделі поведінки, життєвий світ людини, людські уявлення або 

стереотипи, що впливають на мотивації різних індивідів або груп. Л. П. Рєпіна 

зазначає, що звернення як до макроісторії, яка виявляє вплив суспільства на 

поведінку особистості, так і до мікроісторії, здатні розкрити способи включення 

індивідуальної діяльності в колективну [596, с. 81]. У контексті синтезу 

мікроісторичного і макроісторичного аналізу, який пов’язаний з «іншою соціальною 

історією» або «соціальною історією культурних практик», або «культурною 

історією соціального» важливим є звернення до характеру розвитку різних практик 
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у межах різноманітних інститутів, а також і до того, як під впливом людських 

практик ці інститути змінюються [596, с. 87-88]. Тут важливо також звернути увагу 

на постмодерністські підходи, що активно залучали засоби літературної критики, 

формуючи «антропологічну теорію історії» (Гайден Вайт), звертаючи увагу на 

характер «репрезентативних стратегій», аби виявити, яким чином взаємовідносини 

між соціальними групами породжують спільність інтересів і певні соціальні 

спільноти. 

На жаль, у працях з історіографії археології, за рідкісним винятком, не 

розкриваються теоретико-методологічні підходи авторів. Лише в окремих роботах 

можна зустріти викладене розуміння суті принципів історіографічного дослідження 

в археології: бачення предмета історії археології, коли емпіричний і теоретичний 

рівні пізнання виступають логічними ступенями в пізнавальному процесі. 

Вихідні теоретичні положення, на основі яких, на нашу думку, можна системно 

дослідити історію ХІІ АЗ, пов’язані з такими концептами як «інтелектуальне 

співтовариство», «інтелектуальна історія», «наукові комунікації», «інституалізація» 

та «дисциплінізація» науки.  

Розробка проблем теорії та методики дослідження інтелектуальних 

співтовариств активізувалася останніми роками. Зокрема, доцільно звернутися до 

поглядів Р. Коллінза, який репрезентує історію філософії як «соціологію 

інтелектуального розвитку» і конструює її як історію груп, друзів, партнерів з 

обговорення. На особливу увагу заслуговує метод моделювання інтелектуальних 

мереж, внутрішня структура якого складається з трьох складових: вертикальних 

ланцюжків (т. зв. «міжпоколінних мереж») – зв’язків на кшталт учитель-учень, що 

відповідає традиційному розумінню поняття «наукові школи»; «горизонтальних 

альянсів» – взаємопов’язаних послідовних груп інтелектуалів; структурного 

суперництва як важливої складової інтелектуального поля [407, с. 48-51].  

Проблема інтелектуальних співтовариств опинилася в полі теоретичної 

рефлексії учасників наукової конференції «Политические и интеллектуальные 

сообщества в сравнительной перспективе» (Москва, 2007), на якій були зроблені 

спроби дати визначення поняттю «інтелектуальне співтовариство». Зокрема, 
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І. С. Семенко, розглядаючи інтелектуальні співтовариства в ракурсі діалектики 

консолідації, трактує їх, як «сукупність людей, які використовують інтелект, як 

ресурс для творення нових смислів», члени якого продуктивні й відкриті до 

взаємодії із зовнішнім світом [629, с. 16]. Методологічні аспекти інтелектуальних 

співтовариств як об’єкта й предмета порівняльно-історичного дослідження були 

розглянуті Л. П. Рєпіною [595]. 

«Наукове співтовариство» стало об’єктом вивчення Г. П. Мягкова, який 

розглядає теоретичні аспекти проблем, пов’язаних з існуванням та 

функціонуванням наукового співтовариства істориків [475]. Особливу увагу він 

приділив феномену «історичної школи». Г. П. Мягков, порівнюючи дві моделі 

досліджень історії дореволюційної історичної науки, відзначив, що перша модель, 

яка склалася на межі 1920-1930-х рр., підходила до наукового співтовариства з 

позицій гіпертрофованої класової оцінки і вбачала в ньому «объект репрессии», 

друга ж модель, яка почала формуватися на межі XX-XXI ст., орієнтує на вивчення 

наукової спільноти в системі координат антропологічної парадигми [476]. 

Г. П. Мягков акцентує увагу на тому, що наукові дослідження 1980-90-х рр. привели 

до радикального зрушення в осмисленні та розумінні механізмів функціонування 

наукового знання, у тому числі історичного. У цей час дослідники звертають увагу 

на вивчення внутрішньої соціальності історичної науки, у результаті «наукове 

співтовариство» почали розглядати в іншій системі координат, орієнтованій на 

аналіз не стільки готового знання, скільки способів його вироблення, напрямів 

наукового пошуку [413, с. 48]. Це стимулює інтерес до вивчення творчої 

особистості, структури «світу наукових співтовариств», нормативних регулюючих 

цінностей всередині них. Тим самим, на думку Г. П. Мягкова, був кинутий виклик 

«старій» моделі історіографічного дослідження з гіпертрофованим класовим 

забарвленням. Результати досліджень, здійснених в умовах переходу до нової 

парадигми, дозволяють сформулювати наступну гіпотезу: дореволюційна російська 

історична наука пройшла шлях від появи перших професіоналів-істориків до 

складання цілісного наукового співтовариства, простір якого визначався 

інституційно-комунікативної мережею [476, с. 212]. 
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В Україні категорію «інтелектуальне співтовариство» та різні її тлумачення 

розглядає І. І. Колесник [404; 406]. Вона детально проаналізувала механізм 

утворення інтелектуального співтовариства та відзначила, що цей процес 

пов’язаний із появою лідера або організаційного ядра. Дослідниця стверджує, що 

протягом тривалого часу інтелектуальні співтовариства виникали з соціально-

однорідних елементів. Як правило, їхні учасники мають власну рефлексію, 

усвідомлюючи свою групову приналежність та статусну ідентичність. Вагомою 

складовою «інтелектуального співтовариства» є інформаційний ресурс, адже його 

учасники поглинають і продукують інформацію у вигляді ідей-проектів, програм, 

ідеологій, текстів. Результати творчості у вигляді різноманітної інформації 

циркулюють в інтелектуальному середовищі, генеруючи творчу, емоційну енергію 

для всіх, хто належить до нього. Важливо, що інтелектуальне співтовариство 

виступає носієм етичних, ментальних, соціальних і світоглядних цінностей. Саме 

моральні імперативи, поєднуючи теорію з практикою, створюють символічну владу 

у відповідних контекстах і конкретно-історичних ситуаціях.  

І. І. Колесник відзначає, що традиційно сучасні науковці зосереджуються 

переважно на усталених формах інтелектуальних співтовариств (університети, 

корпоративні співтовариства, професійні спільноти, наукові школи), але більш 

привабливим, на її думку, є мережевий підхід у сфері інтелектуальної історії, 

запропонований Р. Коллінзом. На думку дослідниці, концепт «інтелектуальне 

співтовариство» слугує важливим інструментом культурно-освітніх і науково-

корпоративних практик українських інтелектуалів. Вона відзначає, що важливою 

функцією інтелектуальних співтовариств на українському ґрунті є легітимізація 

культурного дискурсу – утворення й поширення різноманітних культурно-освітніх 

практик, продовження традицій, збереження цінностей. І. І. Колесник дійшла 

висновку, що саме існування інтелектуальних співтовариств в Україні в умовах 

тривалої бездержавності та інституціональної нелегітимності українських 

культурно-освітніх установ, створювали умови для використання інтелектуальних 

об’єднань для легітимізації українських форм розумово-освітніх практик в 

імперському дискурсі [404, с. 170, 171, 177]. 
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Вивчення історії ХІІ АЗ здійснювалося під впливом ідей «інтелектуальної 

історії», що вивчає аспекти творчої та інтелектуальної сфери людської діяльності 

через культуру, біографію та соціокультурне оточення їх носіїв, включаючи її 

умови, форми і результати. На думку Л. П. Рєпіної, під впливом культурної 

антропології і лінгвістики сфера інтелектуальної історії, що динамічно розвивається 

останнім часом, вивчає конкретні способи концептуалізації оточуючої природи і 

соціуму, всіх форм, засобів, інститутів інтелектуального спілкування [601, с. 6]. За 

твердженням Л. О. Зашкільняка, приймаючи «постмодерністський виклик», 

прихильники напряму вважають, що суб’єктивність, через яку проходить 

інформація, в тому числі історична, відбиває культурно-історичну специфіку свого 

часу, групи, суспільства [287, с. 39]. 

Актуальним проблемам інтелектуальної історії був присвячений перший 

випуск альманаху «Ейдос», автори якого намагалися визначити предметне поле 

інтелектуальної історії, її співвідношення з традиційною історією ідей, історією 

науки, культури, історичної свідомості тощо [265]. Проблеми теорії та методології 

інтелектуальної історії розглядалися Л. П. Рєпіною [602], Т. М. Поповою [556], 

Л. О. Зашкільняком [286] тощо. Питанням культурно-інтелектуальної історії 

України були присвячені розвідки І. І. Колесник [405], Я. В. Верменич [187] та ін.  

Ще однією важливою складовою, яка дозволяє дослідити історію ХІІ АЗ, є 

наукова комунікація. Роль комунікацій у науці активно досліджує В. П. Корзун. На 

її думку, той чи інший образ історичної науки промовляється/складається в 

науковому співтоваристві та стверджується завдяки різноманітним комунікативним 

практикам [411, с. 290]. Наукова комунікація являє собою особливим чином 

упорядковану систему соціальних взаємодій, спрямованих на пошук, накопичення 

та розповсюдження наукових знань про навколишню дійсність, здійснюваних за 

допомогою різних каналів, засобів, форм та інститутів комунікації [603, с. 154-155]. 

Стан наукової комунікації визначає життєздатність наукової спільноти, 

ефективність професійного спілкування її учасників. 

Структура наукових комунікацій включає наступні компоненти: безпосередні 

зв’язки – особисті бесіди, очні наукові дискусії, усні доповіді (особисті мережі); 
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зв’язки, опосередковані технічними засобами тиражування інформації – публікація 

книг, наукових журналів (опосередковані мережі); змішані зв’язки – наукові 

конференції, виставки тощо [603, с. 155]. 

Форми комунікації досить різноманітні за походженням, змістом та 

результатами. З ХVІІ ст. в Європі формуються перші практики наукової комунікації, 

засновані на особистих зв’язках – візити-подорожі, особисті зустрічі, листування. 

Саме мережі особистої комунікації лягли в основу формування соціальних структур 

у науці. Особиста комунікація, розростаючись, інституалізувалась у гуртки 

однодумців і наукові товариства ХІХ – початку ХХ ст.  

Важливою складовою становлення системи наукової комунікації став розвиток 

мережі спеціалізованих журналів, що розпочався в XIX ст. У ХХ ст. відбулося 

утвердження позицій наукового журналу як легітимного джерела наукових знань. 

Ця обставина викликає особливий інтерес до фахової періодики, що дозволяє 

вловити ритми наукової комунікації в археології. Впродовж XX ст. саме журнали 

обиралися як ефективні майданчики для маніфестування та оформлення нових 

напрямів у історіографії. Аналіз такого інституту комунікації, як журнальна 

періодика, доводить, що ця своєрідна форма наукотворчості виступає однією з 

найбільш продуктивних у розвитку дисципліни. Вона є не тільки способом 

трансляції знань, а й створює певні комунікативні стратегії співтовариства.  

Згодом наукові комунікації еволюціонували за характером, структурою, 

формою наукових контактів. Так починають формуватися різні типи 

комунікативних мереж: «республіка ученості» (ХVІІ ст.), «невидимий коледж» (ХІХ 

– ХХ ст.), «електронний невидимий коледж» [603, с. 155]. У ХХ ст. з’явилися 

комунікативні теорії, що спровокувало інтерес дослідників до механізмів 

функціонування наукових співтовариств. Чітке розуміння науки як системи 

комунікації є характерною рисою праць О. П. Огурцова [492], який відзначав, що 

однією з вирішальних характеристик науки є її комунікативна природа. Він 

акцентував увагу на тому, що ані хід, ані результати, ані суб’єкти пізнання не 

можуть бути відірвані від ситуації спілкування, у якій здійснюється наукове 

дослідження. За О. П. Огурцовим, кожен елемент пізнавального акту і його змісту 
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просякнутий контекстом комунікаційної взаємодії. Пізнавальний акт обумовлений 

спілкуванням, де кожен учасник комунікації взаємоорієнтований на спілкування, 

кожен акт комунікації навантажений інтенціональними смислами, установкою на 

інше рівноправне усвідомлення. О. П. Огурцов підкреслює, що наука «виткана» з 

безлічі живих діалогічних ниток – як зі своїми сучасниками, так і зі своїми 

попередниками. Взаєморозуміння, що досягається в діалогічній комунікації, є 

перебуванням на одній і тій же історичній площині, де кожен попередник стає 

сучасником і рівноправним учасником діалогу. Участь учених у комунікації привчає 

їх враховувати думки інших, співвідносити свою поведінку і власну думку з 

позицією колег, шукати порозуміння, досягати загальної точки зору. Наука, як 

інтерференція актів комунікації, підпорядковується певним нормам і зразкам 

взаємодії вчених. Ці норми і зразки забезпечують стійкість наукового знання, 

відкладаються в системі дисциплінарного знання і в певних ідеалах і критеріях 

науковості, що виявляються методологією науки. Інтелектуальні комунікації – це не 

тільки творення та обмін текстами, думками, а також коло читання, дискусії, лекції, 

видавнича діяльність. Еволюція форм інтелектуальної комунікації протягом кількох 

поколінь інтелектуалів і ситуація інтелектуальної конкуренції приводять до 

зростання рівня абстракції й підвищення рефлексії суб’єктів комунікаційного 

процесу. 

Комунікацію можна віднести до числа базових механізмів функціонування і 

розвитку науки та її зв’язків із суспільством, а також вважає її важливою умовою 

формування особистості вченого і його ціннісних орієнтацій. Стан наукової 

комунікації (широта, протяжність, інтенсивність) визначає життєздатність наукової 

спільноти, відбивається на рівні ефективності досліджень [411, с. 292]. 

У концепції Р. Коллінза важливу роль у системі наукової комунікації відіграє 

комунікативне поле, яке отримує статус самостійної проблеми [407]. У даному 

випадку під комунікативним полем науки розуміється соціальний простір інститутів 

і зв’язків, у якому народжуються, функціонують, трансформуються і вмирають 

наукові ідеї. Комунікативне поле має складну структуру, яка є єдністю 

внутрішньонаукових комунікацій (вони можуть бути як 
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внутрішньодисциплінарними, так і міждисциплінарними) і зовнішніх комунікацій, 

пов’язаних із соціокультурним контекстом. Ці структурні компоненти можуть мати 

як особистісний, так і інституційний характер. Авторами комунікації може 

виступати як окрема особистість, у нашому випадку – археолог (історик), так і 

окремі структури: як офіційні установи (університети, наукові інститути, музеї, 

ІМАТ), так і громадські організації (ХІФТ, НІФТ, архівні комісії тощо). 

І. І. Колесник відзначає, що структуру інтелектуального співтовариства 

становлять різні форми наукової комунікації, інтелектуальної взаємодії, 

інформаційного обміну ідеями, текстами, програмами, думками [404, с. 175]. 

Найбільш ґрунтовну типологізацію комунікацій в історичній науці пропонує 

В. П. Корзун [411, с. 293-294]. Запропонована нею типологія може служити 

дослідницькою програмою/моделлю для ідеальної реконструкції комунікативного 

поля археологічної/історичної науки. Вона орієнтує на розширення горизонту 

наукового пошуку, дозволяючи дослідити майданчики інтенсивного накопичення 

наукової інформації та канали її трансляції. Саме в цьому просторі й відбувається 

складання мереж спілкування між основним учасниками наукового процесу – як 

окремими науковцями, так і різного роду спільнотами, в тому числі науковими 

школами. Даний підхід дозволяє простежити динаміку комунікативних практик і 

поведінкових стратегій у науковому співтоваристві археологів/істориків, а також 

з’ясувати, яким чином відбуваються трансформації в комунікативному полі 

вітчизняної археологічної/історичної науки. 

Міжособистісні комунікації відображають різні грані процесу 

професіоналізації археологічної/історичної науки. Така форма наукової комунікації, 

як археологічні з’їзди, слугувала ефективним засобом передачі знань, цінностей, 

перевірки рівня власної компетенції, самоаналізу дослідницької діяльності. 

Термін «інституалізація» з 60-х рр. ХХ ст. увійшов у західну соціологію науки, 

а у 1980-х роках утвердився в Східній Європі. З початку ХХІ  ст. цим терміном 

досить широко стали користуватися історики. Визначаючи початок дисциплінарної 

стадії археології, слід зважити на наступні важливі ознаки дисциплінізації, які були 

запропоновані Т. М. Поповою, – інтенсивне зростання спеціальних публікацій; 
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формування власної теоретико-методологічної проблематики; поява навчальних 

курсів у вищій школі [555, с. 50-51]. Ці явища відображали не тільки індивідуальну 

рефлексію стосовно дослідницьких практик, а й певною мірою відбивали загальні 

зрушення у самоусвідомленні археологами їхньої фахової царини.  

Акцентуючи увагу на ролі вищої школи, С. П. Стельмах зазначив, що на 

початку ХІХ ст. історичні дослідження професіоналізувалися саме шляхом 

створення корпорації істориків, котрі отримували фахову підготовку в 

університетах, що перетворювалися на важливу інституцію науки, здійснюючи, 

поряд із підготовкою кадрів, функції наукових центрів, де розроблялися стандарти 

та критерії наукової роботи. Професіоналізація й академічна інституалізація 

історичної науки супроводжувалася створенням її інфраструктури (наукові 

товариства, архіви, публікація історичних документів, фахова періодика, об’єднання 

істориків), яка розширювала комунікаційне професійне «поле істориків» [667, с. 16]. 

Т. М. Попова відзначає, що «багатомірність» поняття «інституалізація» і, 

відповідно, диференційований підхід до процесів інституалізації – виділення рівнів і 

відповідних форм (інституційних структур) – дозволяє виділити кілька варіантів 

інституційного аналізу [555, с. 143-145]. На нашу думку, для вивчення 

інституційних процесів у галузі археології може бути використана така модель 

історіографічного процесу, яка розглядає процес формування її когнітивної системи, 

інфраструктури і системи відносин із суспільством. У процесі інституалізації 

виокремлюються основні сегменти знання з археології: визначення проблемного 

поля, основних джерел і методів роботи з ними, визначення теорії та методології 

дослідження тощо. 

Соціальна інституалізація відбувається на рівні інфраструктури, де вивчення 

історії археології приводить до консолідації наукової спільноти фахівців, появи 

спеціалізованих структур в академічних і навчальних центрах; утвердження 

археології як навчальної дисципліни в системі професійної підготовки істориків; 

розгляд питань історії археології на сторінках фахової періодики; формування 

системи нормативів, які визначають дослідницьку практику археологів, характер і 

форми їх комунікації тощо. 
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1.2. Джерельна база 

Дисертація написана на основі вивчення як опублікованих, так і рукописних 

матеріалів, які зберігаються у фондах різних архівних установ і бібліотек України та 

РФ. Дискусійне поняття «історіографічне джерело» створює складності для їхньої 

класифікації. На наш погляд, доцільним є виділення головної («опорної») групи 

джерел – наукові праці учасників ХІІ АЗ, архівні матеріали, публікації в засобах 

масової інформації тощо, і групу допоміжних джерел – речові, фотодокументи, 

статистичні, документи особового походження. Даний комплекс джерел дозволяє 

відтворити умови підготовки та проведення ХІІ АЗ, а також з’ясувати його 

результативність у контексті осмислення процесів творення спеціалізованої 

наукової продукції, формування поглядів окремих дослідників, складання фахового 

інтелектуального співтовариства, встановлення каналів наукової комунікації.  

Дослідження здійснене на основі репрезентативної джерельної бази, яка 

здебільшого являє собою комплекс різноманітних писемних джерел. Використані в 

роботі писемні джерела можна розподілити на декілька груп. 

Наукові праці. До цієї групи віднесені всі праці учасників ХІІ АЗ. Серед них ми 

виокремили праці, які стосуються різних галузей історичного знання: дослідження 

археологічних, історичних, етнографічних, церковних старожитностей тощо. Це 

дозволило визначити рівень розвитку археології, етнографії, краєзнавства, архівної 

справи на початку ХХ ст., з’ясувати роль і місце ХІІ АЗ. Аналіз археологічних праць 

розкрив широкі можливості залучення матеріалів розкопок початку ХХ ст. до 

сучасних досліджень з археології. Важливим джерелом стали не лише публікації 

дослідників, що займалися археологічними роботами в процесі підготовки та 

проведення ХІІ АЗ, а й щоденники їхніх розкопок, що виводило археологічні 

дослідження на новий рівень. Вивчення етнографічних, історичних і краєзнавчих 

наукових праць дало можливість довести українознавчий характер ХІІ АЗ. 

Звернення до наукових праць з церковної тематики дозволило досліджувати 

церковні пам’ятки та старожитності, які до наших днів не збереглися. Основні 

джерела цієї групи опубліковані в «Трудах…» ХПК [716-717], «Известиях…» [303] 

та «Трудах…» ХІІ АЗ [710-712]. 
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Діловодна документація. Діловодна документація, використана в дослідженні, 

– Правила ХІІ АЗ [560], протоколи засідань МПК [574], ХПК [572], засідань Ради 

з’їзду [570-571], засідань секцій [573], програми для збирання інформації про 

старожитності – є багатим джерелом для вивчення історії вітчизняної археології, 

визначення каналів наукової комунікації, що стали важливим механізмом розвитку 

науки, встановлення її зв’язку з громадськістю. Ці джерела надають можливість 

проаналізувати процес створення комунікативного майданчика для 

внутрішньогрупового спілкування археологів, етнографів, істориків, краєзнавців.  

Важливою складовою діловодної документації є офіційне листування. Зокрема, 

у фондах ЦДІАУК зберігаються листи П. С. Уварової до ХІФТ, до різноманітних 

наукових і державних установ, окремих фахівців, краєзнавців, студентів; відкриті 

листи науковців на проведення дослідницьких робіт тощо [47-53; 56-57]. Серед 

найбільш цікавих матеріалів, які зберігаються в ДАХО, необхідно виділити 

документи з фондів канцелярії харківського губернатора [22], Харківської міської 

управи [24] та Харківської губернської земської управи [25], Харківської духовної 

консисторії [23]. Вони містять листи, у яких розглядалися питання про можливість 

проведення ХІІ АЗ в Харкові, організаційні заходи щодо його підготовки тощо. 

Окремі документи надають уявлення про ставлення представників місцевої влади до 

ХІІ АЗ: вони не просто виявили інтерес до цієї події, а й надавали суттєву допомогу.  

Низка обласних архівів у своїх фондах містить офіційне листування щодо 

діяльності регіональних попередніх комісій і комітетів. У Державному архіві 

Полтавської області (ДАПО) зберігаються листи Д. І. Багалія та Є. К. Рєдіна до 

К. М. Скаржинської з проханням надати на виставку ХІІ АЗ етнографічні колекції 

[18; 19], лист П. С. Уварової до Полтавської комісії, у якому вона дала високу 

оцінку її діяльності та запропонувала членам комісії продовжити роботу у зв’язку із 

підготовкою наступного ХІІІ АЗ у Катеринославі [20]. 

Роботу Курської комісії дозволяють відтворити матеріали Державного архіву 

Курської області (ДАКО). Діловодна документація щодо її діяльності зберігається у 

фонді Курського губернського статистичного комітету. Особливий інтерес 

викликають циркуляри курського губернатора, рапорти земських начальників і 



27 

повітових ісправників, листування членів Курської комісії з ІМАТ [11; 12; 14]. 

Важлива інформація міститься у справах щодо організації Курської губернської 

ученої архівної комісії та створенні при статистичному комітеті історико-

археологічної комісії, на які було покладено основне завдання вивчення 

старожитностей Курської губернії до ХІІ АЗ [9, 13]. Окремі документи містять 

інформацію про наявність у межах губернії кам’яних баб [15], про надання 

старожитностей на виставку [16], про відрядження на з’їзд представників Курського 

губернського статистичного комітету [17] тощо. 

Особливості діяльності Донського відділення попереднього комітету 

відображають діловодні джерела, які зберігаються в Державному архіві 

Ростовської області (ДАРО). Вони містять свідоцтва про кам’яних баб, виявлених у 

станицях Донської області, матеріали про інші старожитності, інформацію про 

надання відкритих листів членам Донського відділення попереднього комітету, 

відповіді на запитання програм ХПК [21] тощо. 

Актові матеріали. Проведення археологічних досліджень, у тому числі й до 

ХІІ АЗ, регламентувалося загальноросійським законодавством – законами, 

постановами, циркулярами. Розробкою більшості з них займався спеціальний орган 

у структурі центральної виконавчої влади, покликаний здійснювати контроль за 

археологічними розкопками та охороною пам’яток на науковій основі – 

Імператорська археологічна комісія (ІАК), створена в 1859 р. До подібних джерел 

слід віднести наказ 1889 р., за яким ІАК наділялася правом надавати дозволи на 

проведення археологічних розкопок на державних та громадських землях. 

Наприкінці 1889 р. був вироблений проект постанови про порядок найбільш 

раціонального розподілу та придбання археологічних знахідок. У 1891 р. МВС з 

ініціативи ІАК розіслало губернаторам циркуляр із вимогою точного виконання 

постанови 1889 р., після отримання якого місцева влада стала переадресовувати 

клопотання шукачів скарбів до Археологічної комісії. Циркуляр 1894 р. ще раз 

підтверджував обов’язковість виконання розпорядження про доставку всіх 

старожитностей до ІАК [455]. Основні актові матеріали, які визначали правила 

охорони та дослідження старожитностей були видані 1978 р. [512]. Щодо актових 
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джерел, які безпосередньо стосувалися проведення робіт до ХІІ АЗ, слід відзначити 

циркуляри харківського [22] та курського [11, 12, 14] губернаторів. 

Джерела особового походження. Окрему групу джерел складають особисті 

документи – мемуари та спогади організаторів ХІІ АЗ – П. С. Уварової [720] та 

Д. І. Багалія [159], приватне листування його учасників. Ця група джерел значно 

збагачує уявлення про ставлення організаторів до процесу підготовки та проведення 

з’їзду, формує уявлення про академічну повсякденність, надає можливість 

зазирнути у «внутрішній світ» науковця минулого. 

Оцінка роботи ХІІ АЗ знайшла відображення в мемуарах П. С. Уварової, 

написаних в еміграції. Мемуари були видані співробітниками архіву в 2005 р. [720]. 

Аналізуючи роботу ХІІ АЗ, П. С. Уварова відзначила його особливості: 

доброзичливе ставлення університетського співтовариства, громадського та 

міського управління, що дало можливість дослідити не лише Харківську губернію, а 

й сусідні з нею – Курську, Воронезьку, Чернігівську, Полтавську, 

Катеринославську, і навіть частину Області Війська Донського та північну частину 

Таврійської губернії [720, с. 213-214]. 

Особливу цінність мають епістолярні джерела, які надають цікаву інформацію 

про мотиви та обставини написання окремих археологічних праць, сприйняття 

окремими науковцями тих чи інших археологічних досліджень, а головне – 

дозволили з’ясувати особливості формування комунікативного поля, співтовариств 

археологів, істориків, етнографів тощо. На основі епістолярних джерел можна 

простежити міжособистісні зв’язки окремих науковців та з’ясувати коло 

злободенних для авторів листів проблем. Зокрема, до таких джерел належать 

приватне листування Є. К. Рєдіна з П. С. Уваровою щодо збереження колекції 

церковних старожитностей за Харківським університетом [2] або листування 

М. Ф. Сумцова з учителем Охтирського повітового училища та жіночої прогімназії 

О. Д. Твердохлібовим щодо організації етнографічної роботи до ХІІ АЗ [107] тощо.  

Матеріали періодичної преси. Цінним джерелом вивчення історії ХІІ АЗ є 

періодика – газети, часописи, альманахи. Детальне висвітлення харківського 

форуму зустрічається на шпальтах місцевих газет – «Харьковских губернских 
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ведомостей» і «Южного края». Публікації в них доцільно розділити на дві групи. 

До першої – належать замітки, які висвітлюють підготовку з’їзду: створення МПК 

[142-144; 320] і ХПК [493], їхні засідання [282; 284; 318; 322-325; 327; 330; 336-338; 

344-351; 356-357; 359-360; 368-371; 561 та ін.]; візити П. С. Уварової до Харкова з 

метою вирішення організаційних питань [328; 363; 487-488; 563-564]; збирання 

відомостей про наявність у Харківській губернії курганів і городищ [627], кам’яних 

баб [626]; про підземні ходи в Харкові [538]; проведення археологічних розкопок 

[146; 154; 366; 533]; етнографічні дослідження та роботу над створенням 

етнографічного відділу виставки [372; 417; 537; 673; 683; 723; 773]; вивчення 

матеріалів архівів [760]; надходження експонатів до церковного відділу виставки 

[309; 333]. Низка повідомлень містить звернення до громадськості, священиків, 

учителів із проханням надати відповіді на запитання програм ХПК [196] та 

допомогу в збиранні старожитностей [353; 505; 521]. 

Місцева преса надає можливість відтворити процес вирішення низки 

організаційних питань, пов’язаних із підготовкою ХІІ АЗ: виділення коштів на 

придбання етнографічних предметів та організацію етнографічного відділу виставки 

[326]; залучення до фінансування розкопок підприємця та мецената 

П. І. Харитоненка [486]; прийом та розміщення делегатів з’їзду [214]; організація 

пільгової доставки залізницею експонатів для виставки [470]; видання до ХІІ АЗ 

губернським статистичним комітетом Альбому карт і планів Харківського 

намісництва [136], а М. П. Піддубним Атласу Слобідсько-Української губернії [365] 

тощо. Велика кількість повідомлень інформувала про делегування на з’їзд 

представників різними навчальними закладами та науковими установами [241-243; 

321; 362; 367; 478]. 

Другу групу публікацій складають статті, що безпосередньо висвітлюють 

роботу ХІІ АЗ: відкриття [358; 509]; засідання секцій [227-233; 235-237 та ін.]; 

робота виставки [162; 199-201; 295; 772]; проведення археологічних екскурсій на 

Донецьке городище та археологічний комплекс поблизу с. Ніцахи під час роботи 

з’їзду [238; 762]; музичний вечір, на якому була репрезентована творчість кобзарів, 

лірників, бандуристів, «троїстих музик» [168] тощо. 
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Роботу ХІІ АЗ висвітлювала не лише харківська преса. Цьому питанню 

відведено значне місце й на шпальтах інших газет, які видавалися в Російській 

імперії – «Петербургских ведомостей» [2, арк. 252-275], «Русских ведомостей» [2, 

арк. 131-137], «Кубанских ведомостей» [2, арк. 220-236], «Донских ведомостей» [2, 

арк. 218-219], і навіть «Пермского края» [2, арк. 237-242] та «Бессарабца» [2, 

арк. 211а-217]. Добірка цих статей зберігається у фондах ВПД ДІМ.  

Інформацію щодо підготовки та проведення ХІІ АЗ можна віднайти й на 

сторінках періодичних наукових видань – «Исторического вестника» [224-225; 310-

313; 331-332; 339-342; 352; 354-355; 408], «Киевской старины» [145; 266; 314-317; 

319; 343; 500; 569; 721], «Этнографического обозрения» [234; 752] тощо. 

Речові джерела. Окрему групу складають речові джерела. Основна частина 

експонатів, репрезентованих на виставці ХІІ АЗ, згодом потрапила до колекцій 

археологічного та етнографічного музеїв Харкова, але, на жаль, за часів 

громадянської, а згодом і Другої світової війн більшість із них була втрачена. Однак 

окремі речі, представлені на виставці ХІІ АЗ все ж таки дійшли до нашого часу і на 

сьогоднішній день зберігаються в фондах ХІМ. До таких джерел можна віднести 

колекцію писанок, окремі археологічні артефакти, монети тощо. Ці матеріали 

дозволяють сучасним науковцям залучати їх до своїх досліджень, оцінити з точки 

зору сучасної науки, зробити висновки на новому науковому рівні. 

Фотодокументи. Важливою групою джерел, які дозволяють візуально 

осягнути результати роботи ХІІ АЗ, є зображальні. Прикладами таких джерел 

можуть слугувати фотографії пам’яток церковних старожитностей (289 фото) 

Є. К. Рєдіна, які зберігаються у фондах ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна [1]; 

«Альбом…» виставки ХІІ АЗ [134], який містить цінну добірку фотознімків 

експонатів, представлених у відділах виставки – археологічному, церковних 

старожитностей, етнографічному тощо. До речі, про розуміння значущості цих 

джерел свідчить перевидання «Альбому…» у 2011 р. [135]. 

Певне уявлення про ХІІ АЗ надають біографічні відомості про керівний склад 

з’їзду [434], склад делегатів, відряджених на з’їзд науковими товариствами [655]; 

про його членів [761], склад МПК [656-657] та ХПК [658]. 
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В окремих випадках джерела складають окремі комплекси. Зокрема, такий 

комплекс виник у результаті конфлікту, спричиненого виникненням мовного 

питання на ХІІ АЗ. Окремі документи щодо зазначеної проблеми зберігаються в 

Центральному державному історичному архіві (ЦДІАУЛ) у м. Львові [33]. Вони 

відображають позицію галицьких учених щодо мовного питання. Ставлення до 

нього організаторів ХІІ АЗ відоражають документи з фондів Рукописного архіву 

Наукового архіву Інституту історії матеріальної культури Російської академії 

наук (РА НА ІІМК) у Санкт-Петербурзі [31, арк. 179; 180; 189], Російського 

державного історичного архіву (РДІА) у Санкт-Петербурзі [32, арк. 7]. 

Таким чином, джерельна база є достатньо репрезентативною і надає 

можливість відтворити підготовку та проведення ХІІ АЗ у широкому науковому та 

соціокультурному контексті. Акумуляція та системне дослідження комплексу 

різноманітних джерел відкривають широкі перспективи для розуміння процесу 

становлення і розвитку вітчизняної археологічної науки. 

1.3. Історіографічний огляд 

На сьогодні ґрунтовних досліджень, присвячених безпосередньо історії ХІІ АЗ, 

в історичній літературі не існує. Його підготовка та робота висвітлені фрагментарно. 

За влучним визначенням Г. К. Швидько «незважаючи на те, що Археологічні з’їзди 

вже не раз були об’єктом наукових досліджень, в тому числі дисертаційних…, 

залишаємося при переконанні в невичерпаності теми, в тому, що значення 

Археологічних з’їздів у розвитку і організації історичної науки ще не оцінено 

належним чином» [763, с. 157]. Як уже зазначалося, існують лише невеличкі 

розвідки щодо окремих аспектів діяльності харківського археологічного форуму в 

різних за жанрами працях: загальних та спеціальних публікаціях, у яких висвітлено 

окремі питання його підготовки або роботи, статтях у довідникових виданнях, 

бібліографічних покажчиках, невеличких замітках про внесок окремих осіб.  

Перша спроба осмислення результатів ХІІ АЗ була здійснена після завершення 

його роботи. Нечисленні публікації початку ХХ ст. мали переважно оглядово-

описовий характер, хоча й містили певні спроби визначення місця і ролі ХІІ АЗ в 
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розвитку історичної науки. Їх автори, як правило, надавали позитивну оцінку 

діяльності археологічного форуму, лише деякі статті мали критичний характер. 

Одна з перших заміток із коротким оглядом результатів підготовки та роботи 

ХІІ АЗ з’явилася на сторінках «Этнографического обозрения» [752]. Сама форма 

подачі матеріалу в рубриці «Хроника», передбачала стислий огляд роботи з’їзду, 

який був поданий у хронологічній послідовності; були коротко анонсовані різні 

відділи виставки; перелічені засідання секцій; названі найвизначніші доповіді; 

згадані археологічні екскурсії, а також кобзарський концерт. Стаття не містила 

жодних оціночних моментів. 

В «Историческом вестнике» був надрукований ще один короткий огляд 

роботи ХІІ АЗ, укладений за повідомленнями з газети «Русские ведомости» [224]. У 

публікації, крім фіксації результатів підготовчих робіт до ХІІ АЗ та огляду роботи 

самого з’їзду, не було зроблено спроби дати будь-яку оцінку цій історичній події. 

Інший характер мала публікація про ХІІ АЗ на сторінках журналу «Мирный 

труд», у якій була зроблена одна із перших спроб осягнути значення та визначити 

наслідки цієї визначної події для харківського регіону. Невідомий автор статті 

відзначив, що даний археологічний форум був першим у нашому краї, «столь мало 

изученном, исследованном в археологическом отношении», при цьому він відзначив, 

що археологічні з’їзди в цілому, і харківський, зокрема, «служат пока 

единственными проводниками археологических знаний в обществе и знакомят его с 

развитием, движением археологической науки» [226]. Автор статті торкався й 

актуального для Харкова питання – створення на базі виставкових колекцій 

старожитностей, підготовлених до ХІІ АЗ, «музея местных древностей» і 

«местного этнографического музея» [226, с. 168]. Крім того, на порядок денний 

ставилося обговорення ще однієї нагальної проблеми – «расширение преподавания 

истории искусства и археологии в … университетах» [226, с. 169]. 

У 1902 р. на сторінках «Живописной России» були надруковані дві оглядові 

замітки Л. Львовського [439; 440]. У них ішлося про дослідження «половецького 

степу» у зв’язку з підготовкою до з’їзду, було надано стислий огляд його роботи та 

доповідей на засіданнях секцій. Основний акцент був зроблений на тому, що 
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«богатые археологические и этнографические коллекции, собранные на выставке, 

дали основание постоянному музею в Харькове» [440, с. 504]. У цілому надавалася 

позитивна оцінка роботи ХІІ АЗ: «В общем харьковский археологический съезд 

оказался во всех отношениях и интересным, и поучительным» [440, с. 507]. 

До публікацій аналітичного характеру слід віднести статтю, яка була 

надрукована на сторінках «Киевской старины». У першій її частині висвітлено 

відкриття ХІІ АЗ, надано загальний огляд колекцій виставки, порушувалися питання 

охорони пам’яток і проблеми провінційних архівів, йшлося про визначення місця 

наступного археологічного з’їзду в Катеринославі [356]. Продовження статті було 

надруковане в номері за листопад [145]. У цій частині йшлося про роботу самого 

з’їзду. Автор публікації відзначив велику кількість розглянутих доповідей та їхнє 

жваве обговорення. Він звернув увагу на те, що більшість із них була зроблена на 

засіданнях секцій первісних старожитностей та етнографічній, відзначивши при 

цьому, що якщо перша секція «почти всегда и раньше изобиловала рефератами, то 

новинкой является многочисленность рефератов этнографической секции, 

обыкновенно отходившей на самый задний план» [145, с. 481]. На думку автора 

статті, саме це надало неповторного колориту ХІІ АЗ. Значна кількість доповідей на 

секції первісних старожитностей аргументувалася масштабними розкопками, 

проведеними на території Харківщини. Основна цінність доповідей, обговорених на 

з’їзді, на думку автора, полягала в тому, що вони були зроблені за матеріалами 

розкопок, спеціально проведеними до ХІІ АЗ. Було відзначено, що тематика низки 

виступів виходила за межі Харківщини. У статті наступним чином було підбито 

результати роботи секції первісних старожитностей: «краткий перечень 

рефератов… не исчерпывает всей деятельности этой секции, – каждый реферат 

поднимал обмен мнений, затрагивались новые вопросы и т.д., но и по … перечню 

можно судить, как много нового, интересного в области отдаленного прошлого 

дал Харьковский съезд» [145, с. 486]. Особливо були відзначені праці на історичну 

тематику: спільна розвідка Д. І. Багалія та Д. П. Міллера про заснування міста 

Харкова, дослідження М. М. Ковалевського про історію Азова. Автор статті 

відзначив, що більшість доповідей мала безпосереднє відношення до вітчизняної 
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етнографії: дослідження Л. В. Падалки про національну самоідентифікацію 

населення Полтавської губернії; вивчення народного побуту населення Полтавщини 

В. І. Василенком; доповіді, які були присвячені вивченню народного побуту 

населення Катеринославської губернії (О. П. Радакова), житла (А. М. Краснов), 

народних ремесел і промислів (В. І. Василенко, О. М. Покровський, І. А. Зарецький, 

В. О. Бабенко та ін.), фольклору (В. М. Мочульський) тощо. Поза увагою автора 

статті не залишився і концерт кобзарів і лірників, запрошених із Чернігівської, 

Полтавської та Харківської губерній, якому він дав таку оцінку: «исполнение 

многочисленными народными певцами дум, духовных стихов, песен и т.п. оставило 

после себя неизгладимое впечатление» [145, с. 490]. 

Щодо секції слов’янських старожитностей було зауважено, що вона «не 

отличалась обилием рефератов, да и прочитанные рефераты можно было бы с 

успехом отнести к какой-нибудь другой секции» [145, с. 488]. Серед виступів на цій 

секції були виділені лише дві доповіді О. Л. Липовського. 

На засіданнях археографічної секції жваво обговорювалися доповіді 

Д. Я. Самоквасова про необхідність архівної реформи [145, с. 488]. Цій же проблемі 

були присвячені дві публікації, які вийшли друком вже після завершення роботи 

ХІІ АЗ – Л. Львовського [441] та В. Сторожева [670]. Якщо перший автор 

висловлював підтримку проекту архівної реформи Д. Я. Самоквасова, із яким він 

виступав на ХІІ АЗ, то другий – піддав її нищівній критиці. 

Актуальною залишається й публікація, присвячена ХІІ АЗ, в «Журнале 

Министерства народного просвещения» [223]. У ній зроблено детальний огляд 

підготовчих робіт до харківського з’їзду, праць ХПК, роботи секцій тощо. Автор 

статті таким чином підбив підсумки роботи харківського археологічного форуму: 

«следует быть благодарным … за тот обильный материал, который собран 

местными учеными, и за постановку вопросов, а разрешение их дело будущего» 

[223, с. 25]. 

Історіографічну картину доповнює звіт про роботу ХІІ АЗ делегата від Ученого 

Естонського Товариства, що діяло при Юріївському університет [306, с. 4], 

А. І. Фойєрайзена [784]. Цікаво, що, аналізуючи археологічні здобутки ХІІ АЗ, автор 
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щодо археологічних старожитностей застосовує маловживаний на 

східноєвропейському просторі, але вже досить поширений у Західній Європі термін 

«праісторичні старожитності» [784, с. 25]. Серед найважливіших результатів роботи 

ХІІ АЗ він вважав розкопки В. О. Городцова. А. І. Фойєрайзен відзначив 

прихильність дослідника техніці розкопок, типології, аналізу речей, а не 

фантастичним висновкам. Він зауважив, що завдяки розкопкам поблизу Ізюма була 

створена міцна система епох [784, с. 25]. Показово, що професор В. Б. Антонович у 

звіті згадується як «Нестор руської археології», який відзначив плавний перехід від 

епохи каменю до доби бронзи [784, с. 28-29]. Серед археологічних досліджень, 

проведених до ХІІ АЗ, А. І. Фойєрайзен відзначив розкопки К. М. Мельник в 

Охтирському та Куп’янському повітах, результатом яких було дослідження 73 

курганів. Не залишилася поза увагою А. І. Фойєрайзена й масштабність виставки 

ХІІ АЗ. Порівнявши каталоги ризького (250 стор.) і харківського (900 стор.) з’їздів, 

учений відзначив, що в харківському виданні міститься професійний підхід до 

наукового аналізу, але при цьому воно мало суттєвий недолік – відсутність таблиць 

та ілюстрацій, що ускладнювало правильне розуміння та трактування речей [784, 

с. 24]. У звіті також відзначено, що делегат харківського з’їзду від Товариства історії 

та старожитностей Прибалтійських губерній Хуго Ліхтенштейн головну увагу 

звернув на проект реорганізації архівів Д. Я. Самоквасова. Його звіт про концепцію 

архівної реформи був передрукований естонськими колегами [784, с. 21]. 

Традиційно робота кожного наступного археологічного з’їзду розпочиналася з 

підбиття підсумків діяльності попередніх наукових форумів. Не став винятком і 

ХІІІ АЗ у Катеринославі, який відбувся в 1905 р. Саме на ньому П. С. Уварова, 

роблячи огляд діяльності перших 12-ти з’їздів, окремо зупинилася й на здобутках 

ХІІ АЗ у Харкові [715, с. 419-420]. До найбільших досягнень його роботи вона 

віднесла видання «Трудов…» ХПК та «Трудов…» ХІІ АЗ, указавши на те, що 

харківський з’їзд відіграв важливу роль у дослідженні регіону, який довгий час 

залишався поза увагою науковців. Серед найцікавіших публікацій у «Трудах…» 

ХПК П. С. Уварова відзначила наукове вивчення рукописів та стародруків 

М. Г. Халанським; іконографічні публікації Є. К. Рєдіна; дослідження срібних 
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люстерок, виявлених М. Ф. Катановим і Д. В. Айналовим, бронзового водолія 

(Я. І. Смирнов); анатомічне дослідження кісток із курганів Харківської губернії 

(М. О. Попов); звіти дослідників архівів Чернігова (Ю. В. Татищев), рукописів з 

історії Слобідської України (І. М. Катаєв), архівів духовного відомства Курської та 

Харківської губерній (А. С. Лєбедєв), архівів Харківської губернії (Д. П. Міллер); 

результати роботи етнографічних експедицій (М. Ф. Сумцов, М. О. Русов); 

матеріали про кобзарів і лірників тощо. 

Аналізуючи роботи, надруковані в «Трудах…» ХІІ АЗ, П. С. Уварова виділила 

археологічні дослідження Д. І. Багалія, пов’язані з укладанням археологічної карти 

Харківської губернії, а також статті низки археологів, які були написані на 

матеріалах розкопок, проведених спеціально до ХІІ АЗ. Серед публікацій, 

присвячених вітчизняній історії, були відзначені роботи М. М. Ковалевського, 

О. Я. Єфименко, Є. О. Альбовського та ін. Серед матеріалів, присвячених вивченню 

архівів, були виділені розвідки П. П. Короленка, І. М. Катаєва тощо. Серед 

етнографічних досліджень була виокремлена робота Б. С. Познанського. З 

порівняльної таблиці, у якій відображено кількість засідань секцій під час роботи 

того чи іншого з’їзду та кількість доповідей, заслуханих на них, добре видно 

вагомість ХІІ АЗ [715, с. 421]. Аналізуючи виставки попередніх з’їздів, 

П. С. Уварова особливо виділила виставку ХІІ АЗ, відзначивши її масштабність, 

різноманітність і багатство експонатів. Найбільшим резонансом вона вважала 

громадський інтерес, відзначивши, що виставку відвідало близько 60 тис. осіб 

«число невероятное и не виданное на остальных съездах» [715, с. 422-423]. 

Відхід від сталих оціночних характеристик ХІІ АЗ містився в статтях 

О. І. Маркевича [450] та М. Залізняка (К. Й. Трильовського) [278], надрукованих у 

«Записках…» ЗНТШ. Ці публікації, даючи в цілому позитивну оцінку роботи 

харківського з’їзду, містять низку критичних зауважень. 

Стаття О. І. Маркевича містила конструктивну критику щодо певних 

організаційних питань, відсутності на з’їзді галицьких учених, ставлення окремих 

науковців до змісту та якості своїх доповідей, змісту наукових дискусій тощо. 

У публікації М. Залізняка (К. Й. Трильовського) спостерігаємо суперечливу 
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оцінку харківського археологічного форуму. З одного боку, автор відзначав, що 

«археологічні екскурсії, зроблені спеціально для з’їзду, … дали багато археологічного 

матеріалу», що «інтересними являються розкопки Донецького городища», що 

«з’їзд дійсно поставив декілька … цікавих питань і зібрав певну кількість матеріалу 

для них», а з іншого – «матеріалу все ще не так багато, щоб можна було робити 

якісь певні висновки загальнішого характеру» та й «природа археологічного 

матеріалу така, що допускає багату й ріжнородну інтерпретацію», через що 

«мусимо більшість висновків, які даються в працях, уміщених в «Трудах» з’їзду, 

приймати з певним скептицизмом» [278, с. 197]. М. Залізняк одним із перших 

звернув увагу на українознавчий характер харківського з’їзду. Засуджуючи 

відсутність на ХІІ АЗ галицьких учених [278, с. 184], він відзначив виставку, «на 

котрій … з’їзд дуже велику увагу звернув на етнографію, українську очевидно» [278, 

с. 202].  

На нашу думку, не можна погодитися з упередженими висновками 

М. Залізняка про те, що «загалом сей з’їзд… не вніс нічого особливо важного і 

цікавого в науку української археології» [278, с. 197]. Сам факт відкриття 4-х нових 

археологічних культур, започаткування дослідження нових археологічних 

комплексів спростовують даний висновок. Не відповідає дійсності й ще одне 

твердження М. Залізняка про «байдужість самої суспільності до наукового 

розроблювання місцевих пам’яток». Більшість сучасників відзначали небувалий 

громадський резонанс ХІІ АЗ (це і участь студентів, учителів, духовенства в 

збиранні відомостей про старожитності, і фінансова допомога підприємців 

(П. І. Харитоненка, Алчевських), і відвідування виставки з’їзду пересічними 

громадянами, учнями, студентами тощо). До того ж автор статті вважав, що 

байдужість до власного історичного минулого «може зникнути тільки з 

національним освідомленнєм суспільности, котре покаже … наукову і практичну 

вагу дослідів рідного краю, рідної старовини» [278, с. 212]. На нашу думку, процес 

йшов у зворотному напрямку: саме через зростання інтересу суспільства до 

власного минулого відбувалося піднесення національної самосвідомості, а сприяти 

цьому мали заходи на зразок ХІІ АЗ. 
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Певним кроком на шляху переосмислення значення археологічних форумів 

став огляд історії археологічних з’їздів одного з їхніх постійних учасників 

Д. І. Іловайського в збірнику статей на честь графині П. С. Уварової [304]. Але 

харківський згадувався в ньому лише один єдиний у контексті з’їздів у Києві, 

Катеринославі та Чернігові, які на думку автора «исчерпали археологические и 

этнографические достопримечательности Малороссии» [304, с. 2]. З цим 

твердженням науковця погодитися важко, адже археологічні пам’ятки, які були 

відкриті у зв’язку із підготовкою до ХІІ АЗ, донині вивчаються дослідниками. 

Надалі на довгі роки інтерес до історії ХІІ АЗ зникає. Протягом тривалого часу 

ця тема не приваблювала особливої уваги дослідників. У радянській науці 

відбувалося свідоме виключення значної частини дореволюційної історіографії з 

кола актуальної культурної спадщини. У цей час можна віднайти лише поодинокі 

згадки про ХІІ АЗ. Зокрема, у добу українізації з’явилася «Автобіографія» 

Д. І. Багалія [159, с. 104-110]. У своїх спогадах, оглядаючи друковані праці 

харківського з’їзду, він, перш за все, відзначав його українознавчий характер. 

Окремо слід сказати про працю П. П. Курінного [423], присвячену історії 

археологічного знання в Україні, яка стала першою роботою в цьому напрямі. 

Вперше вона була видана в Мюнхені в 1970 р., і лише в 1994 р. перевидана в 

Україні. На думку П. П. Курінного, археологічні з’їзди, які відбулися в Україні, 

стали визначальними віхами на шляху розвитку вітчизняної археологічної науки. 

Але ХІІ АЗ у цій праці приділена незначна увага. Дослідник відзначив, що до «з’їзду 

працювали підготовчі комітети, що проводили дослідження переважно на 

Слобожанщині та на Правобережній Україні» [423, с. 82]. Важливим надбанням 

з’їзду він вважав виставку. Серед виступів і публікацій були відзначені роботи 

В. О. Городцова, В. Ю Данилевича, К. М. Мельник, Д. І. Багалія, В. О. Бабенка та ін. 

Із середини 1980-х рр. кількість робіт з історії археології поступово 

збільшилася. Інтерес дослідників до історії археологічних з’їздів був обумовлений їх 

багатим тематичним змістом. Серед українських науковців однією із перших даною 

тематикою зацікавилася Г. К. Швидько. У своїх розвідках вона торкалася як 

загальних питань, пов’язаних із організаційними засадами функціонування 
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археологічних з’їздів [765], так і окремих аспектів їх діяльності: вплив на розвиток 

краєзнавства [764], археографічні відкриття [763] тощо. На нашу думку, роботи 

Г. К. Швидько мали важливе значення, адже саме вони почали акцентувати увагу на 

науковому доробку археологічних з’їздів, які відбулися в Україні. Попри це, ХІІ АЗ 

згадувався лише побіжно.  

У 1992 р. була надрукована невеличка публікація Л. В. Алексєєва [131], 

присвячена ХІІ АЗ. У ній надано надмірно стислий аналіз роботи з’їзду. 

Найвизначнішими здобутками автор вважав дослідження В. О. Городцовим 

старожитностей доби бронзи та польові відкриття В. О. Бабенка, які, на думку 

дослідника, «составили эпоху в науке» [131, с. 197]. Л. В. Алексеєв відзначив, що 

серед археологічних з’їздів саме харківському належала «особенно видная роль», а 

своєю заміткою йому хотілося нагадати «о том месте, которое занимает в 

истории науки… ХІІ Археологический съезд, и о тех проблемах, которые впервые на 

нем были поставлены» [131, с. 198]. 

У тому ж 1992 р. вийшла монографія Г. С. Лебедєва, яка стала першою 

спробою системно розглянути історію археологічних з’їздів. Але ХІІ АЗ згадувався 

лише в контексті розробки В. О. Городцовим археологічної хронології. 

Г. С. Лебедєв відзначив важливість відкриття пам’яток салтівської культури та 

зауважив, що на ХІІ АЗ продовжували розглядати археологічні проблеми, підняті 

попереднім ХІ АЗ у Києві [425, с. 352-354]. 

Єдиним дослідженням, у якому можна простежити системний підхід до історії 

археологічних з’їздів, у тому числі й до ХІІ АЗ, у контексті вітчизняної історії 

археології, стала дисертація О. М. Каковкіної [378]. У ній дослідниця дійшла 

висновку про те, що археологічні з’їзди в Україні «віддзеркалювали об’єктивний 

процес становлення та розвитку археологічної науки на етапі переходу від 

накопичення матеріалу до його систематизації та інтерпретації на підставі 

еволюційної парадигми». О.М. Каковкіна однією з перших довела, що археологічні 

зїзди в Україні мали яскраву національну спрямованість. Однак обсяг дисертації та 

специфіка поставлених автором завдань, не дозволили всебічно розглянути історію 

харківського археологічного з’їзду. Поза увагою дослідниці залишився вагомий 
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пласт неопрацьованих архівних документів, характеристика широкомасштабних 

підготовчих робіт до ХІІ АЗ тощо. О.М. Каковкіна переважно зосередила увагу на 

вивченні наукового доробку українських з’їздів в галузі давньої історії. При цьому 

сама авторка дійшла висновку про те, що цей матеріал «вимагає якнайбільш повного 

дослідження». Обсяг та формат дисертації не дозволили також зосередитися на 

дослідженні інших напрямів роботи археологічних з’їздів – етнографічного, 

краєзнавчого, мистецтвознавчого, археографічного тощо. Захисту дисертації 

О. М. Каковкіної передувала низка її статей, у яких розглядалися окремі аспекти 

діяльності археологічних з’їздів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні, у 

тому числі містилися й оцінки ролі ХІІ АЗ [376-377; 379].  

У 2004 р. в «Хазарском альманахе» була надрукована доповідь В. К. Міхеєва, із 

якою він виступив на засіданні міжнародного історико-археологічного симпозіуму 

«Хазарское государство и проблема историко-культурного развития народов 

Евразии» [464]. Основну увагу дослідник зосередив на висвітленні окремих 

організаційних питань, пов’язаних із підготовкою та проведенням ХІІ АЗ, 

залишивши поза увагою його науковий доробок. 

Ще одна зі спроб системно підійти до характеристики археологічних з’їздів, які 

відбулися в Україні, пов’язана з невеличкою розвідкою С. П. Юренко [775]. 

Належне місце у даному дослідженні посів і ХІІ АЗ, характеристиці якого було 

присвячено чверть обсягу роботи. С. П. Юренко коротко зупинилася на підготовчих 

роботах до з’їзду та результатах його проведення: створенні ХПК, розробці 

програм, проведенні розкопок, діяльності регіональних комісій і відділень, внеску в 

підготовку ХІІ АЗ голови ХПК Д. І. Багалія; стислому огляду роботи тощо. 

На початку 2000-х років діяльність ХІІ АЗ стала предметом уваги істориків 

археології, етнографії, церковної археології, краєзнавства, архівної справи тощо.  

Серед праць археологів, які зверталися до наукової спадщини харківського 

археологічного форуму слід відзначити публікацію І. А. Сніжко, яка розглянула 

проблематику кам’яного віку в матеріалах ХІІ АЗ [651], дисертацію та монографію 

В. В. Скирди, який досліджував науковий доробок харківських археологів до ХІІ АЗ 

в контексті історії археології в Харківському університеті [636, с. 95-132; 637, с. 79-
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114.]. Інформація про участь К. М. Мельник у підготовці та роботі ХІІ АЗ міститься 

у статті Г. Г. Руденко [609], об’єктом наукового вивчення якої були життя та 

діяльність К. М. Антонович-Мельник. Результати та методика проведення розкопок 

В. Ю. Данилевичем були розглянуті в монографії В. В. Скирди [637 с. 107-111], 

статті С. М. Ляшко [443] та монографії А. О. Гомоляко [204, с. 107-109]. Спроба 

узагальнити результати археологічних досліджень В. Спесівцева зроблена 

В. В. Скирдою та С. В. Тарасенком [638]. 

Як уже зазначалося раніше, особливістю ХІІ АЗ стала широка етнографічна 

тематика. Цей напрям роботи став об’єктом вивчення сучасних етнографів і 

фольклористів. Серед них необхідно назвати роботи В. З. Фрадкіна [727-729], які 

містять відомості про етнографічний напрям у роботі ХІІ АЗ, створення 

етнографічного музею. ХІІ АЗ потрапив у поле зору і Г. А. Скрипник, яка 

розглядала його переважно в контексті становлення та розвитку етнографічних 

музеїв в Україні [647, с. 44-49]. 

Проблеми народнопісенного фольклору та репертуар кобзарів і лірників, із 

яким вони виступали на ХІІ АЗ, стали об’єктом вивчення багатьох фольклористів та 

музикознавців [247; 480; 607; 684; 754]. У своїх роботах вони довели, що 

кобзарський концерт, організований до ХІІ АЗ, мав винятково важливе значення для 

популяризації та збереження кобзарського мистецтва. Цей професійно 

підготовлений виступ переконав усіх у тому, що бандура – не примітивний 

інструмент зі струнами, а що вона має широкі можливості та може бути 

повноцінним ансамблевим і оркестровим інструментом. Дослідники відзначали, що 

кобзарський концерт на ХІІ АЗ став першою спробою гуртового співу та гри на 

бандурі перед глядацькою аудиторією. Увагу сучасних дослідників неодноразово 

привертала мистецька спадщина Г. М. Хоткевича та його внесок у вивчення 

кобзарського мистецтва [463; 495; 755]. 

Свою особливість мало вивчення церковних старожитностей. У зв’язку з тим, 

що за радянських часів їхнє дослідження було фактично неможливим, відновлення 

інтересу до церковної археології, у тому числі й до матеріалів, зібраних до ХІІ АЗ, 

відбулося лише наприкінці 90-х років ХХ ст. Низка робіт була присвячена 
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вивченню пам’яток церковного мистецтва на ХІІ АЗ. У цьому напрямі працювали 

О. Г. Павлова, С. І. Побожій, Р. І. Філіпенко, І. А. Карсим та ін. [513; 536; 725; 383-

384]. Проблемам української церковної археології на археологічних з’їздах була 

присвячена стаття І. С. Романенко [608], але церковній тематиці на ХІІ АЗ у ній 

відведено незначне місце. Подальша доля окремих експонатів відділу церковних 

старожитностей виставки стала об’єктом уваги С. А. Бахтіної [160-161]. Символіко-

алегоричний іконопис Слобожанщини, представлений на виставці ХІІ АЗ, 

проаналізувала Т. В. Паньок [523]. Матеріали ХІІ АЗ потрапили й до сфери 

наукового пошуку Н. Г. Ковпаненко, яка розглядала їх у контексті вивчення 

архітектурно-мистецької спадщини України [403]. 

Щодо вивчення візантинознавства до питання про роль археологічних з’їздів у 

його становленні зверталася С. Б. Авруніна [122]. Однак щодо ХІІ АЗ у її роботі 

констатувався лише факт широкого представництва на ньому візантійської 

проблематики (історичної, джерелознавчої, літературної, археологічної). Останньою 

за часом спроба переосмислити здобутки ХІІ АЗ в галузі візантиністики була 

зроблена М. Є. Домановською [252]. 

Сучасні науковці посилаються на матеріали ХІІ АЗ, досліджуючи й історію 

слов’ян. У цьому сенсі слід відзначити роботи О. М. Каковкіної [380-381]. 

До наукового доробку археологічних з’їздів зверталися й архівісти. Зокрема, 

Н. В. Бржостовська вважала, що в багатьох випадках питання архівознавства, які 

обговорювалися на археологічних з’їздах, не відрізнялися глибиною або 

стосувалися невеликих архівів другорядного значення [174]. Значною мірою це 

відповідало дійсності, але, на нашу думку, саме вивчення матеріалів регіональних 

архівів сприяло накопиченню та введенню до наукового обігу потужного пласту 

матеріалів з історії України, що у свою чергу сприяло зростанню інтересу науковців 

до вітчизняної історії. Для дослідження історії України вивчення матеріалів 

місцевих архівів, їх систематизація, публікація на сторінках наукових видань 

документів мало надзвичайно важливе значення. 

Вплив ХІІ АЗ на розвиток вітчизняного музейництва розглядався у невеличких 

розвідках Л. Л. Рибальченко [604-605]. 
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Окремих аспектів діяльності харківського археологічного форуму торкалися 

дослідники, які вивчали наукову спадщину учасників з’їздів. Переважно це були 

невеличкі замітки, присвячені внеску в підготовку та роботу ХІІ АЗ окремих осіб. 

Низка статей була присвячена визначенню внеску в підготовку та роботу ХІІ АЗ 

голови МПК П. С. Уварової [642; 649; 653]. Діяльність Д. І. Багалія на ниві 

підготовчих робіт до ХІІ АЗ отримала високу оцінку його сучасників ще за життя 

[575]. Втім у подальшому, протягом досить тривалого часу, діяльність Д. І. Багалія 

на цьому поприщі залишалася поза увагою дослідників. І лише нещодавно це 

питання знову постало на сторінках фахових видань у невеличких розвідках [452]. 

Відомості про співпрацю Д. І. Багалія з власниками приватних колекцій під час 

підготовки ХІІ АЗ містить невеличка розвідка С. О. Стрельцова [671]. Найбільше 

робіт присвячено Є. К. Рєдіну, і це цілком зрозуміло, враховуючи його самовіддану 

працю на цій ниві [465; 536; 640-641; 653; 682; 724]. Зокрема, про діяльність 

Є. К. Рєдіна на посаді секретаря ХПК йдеться у статті Р. І. Філіпенка [725]. Роль 

М. Ф. Сумцова в підготовці та проведенні харківського археологічного форуму була 

визначена М. М. Красіковим [416, с. 20-23]. Внесок у підготовку ХІІ АЗ 

В. Спесівцева був відзначений у некролозі на його смерть ще Є. К. Рєдіним [586]; 

діяльність В. В. Іванова проаналізована в праці В. Д. Берліна [166], В. О. Бабенка – у 

статті Н. В. Аксьонової [129], П. І. Харитоненка – у розвідці О. Г. Павлової [514]. 

Критична рефлексія здобутків ХІІ АЗ пов’язана з проведенням низки наукових 

конференцій до ювілейних дат харківського з’їзду: Всеукраїнська науково-

практична конференція з археології та історії Слобідської України, яка була 

присвячена 90-річчю ХІІ АЗ (Харків, 1992) [308], наукові конференції з нагоди 95-

річчя (Харків, 1997) [702], 100-річчя (Харків, 2002) [566], до 110-річчя ХІІ АЗ 

(Харків, 2012) [567]. У невеличких розвідках дослідники, які зверталися до окремих 

сторін підготовки та роботи ХІІ АЗ, намагалися з’ясувати внесок тих чи інших осіб 

у цей процес, підкреслювали вагому роль з’їзду в розвитку краєзнавства, що на 

багато років визначило вивчення минувшини Лівобережної України. 

Матеріали про ХІІ АЗ були систематизовані та описані відповідно до сучасних 

вимог у бібліографічному покажчику, підготовленому до 100-річчя проведення 
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цього наукового форуму [222]. Вони згруповані за тематичними розділами – 

загальні праці, підготовка з’їзду, засідання ХПК, робота з’їзду, документи з’їзду, 

напрямки наукових досліджень, внесок окремих осіб у підготовку та роботу з’їзду, 

значення з’їзду, бібліографія. Окремі бібліографічні описи супроводжувалися 

стислими анотаціями. Покажчик містить вступну статтю В. В. Скирди. 

До 100-річчя ХІІ АЗ був виданий ще один бібліографічний покажчик, 

присвячений діяльності ХІФТ [738]. Особливу увагу в ньому було приділено 

археологічному форуму 1902 р. Крім добірки загальних публікацій про харківський 

з’їзд, у покажчику подані матеріали, які відображають діяльність ХПК та хроніку 

роботи самого з’їзду. Окремий розділ містить перелік публікацій, присвячених 

виставці ХІІ АЗ. До покажчика включено матеріали про науково-допоміжні 

установи при ХІФТ – бібліотеку, історичний архів, музеї (археологічний, 

етнографічний, церковно-археологічний), що були створені після завершення 

роботи ХІІ АЗ. Видання містить вступну статтю С. І. Посохова. 

*** 

Підбиваючи підсумки, слід визнати, що сьогодні історія науки як 

соціокультурний феномен переживає період свого підйому. Якісні трансформації, 

які нині можна спостерігати у вітчизняній і світовій історії науки, стають предметом 

спеціальних наукових досліджень, викликають дискусії у фаховому середовищі, 

осмислюються з теоретико-методологічних позицій. У зв’язку з цим на часі постало 

завдання дослідити ХІІ АЗ як подію, яка характеризує стан наукової комунікації у 

процесі, інституалізації/дисциплінізації історичної науки, формування фахового 

інтелектуального співтовариства. Це був динамічний процес, що включав 

підготовчий етап, організацію та проведення серії науково-дослідницьких заходів. 

Саме такий комплексний підхід до дослідження ХІІ АЗ, у якому поєднуються мікро- 

та макроісторичні засоби, і визначив завдання нашої дисертації. 

Наявні джерела, які дозволяють дослідити підготовку та проведення ХІІ АЗ, 

визначити його історичне значення, подекуди утворюють солідні масиви 

(археологічні, етнографічні, історичні матеріали тощо). Така сукупність публікацій 

дозволить не лише простежити еволюцію уявлень про ХІІ АЗ, а й спрогнозувати 
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вірогідні наслідки, визначити науковий резонанс цієї події для фахового 

інтелектуального співтовариства. 

На нашу думку, проведення дослідження історії ХІІ АЗ, який є яскравим 

прикладом розвитку археологічної/історичної науки початку ХХ ст., має бути 

компаративним. Це передбачає комплексне вивчення наявних наукових праць 

учасників харківського археологічного форуму, архівних джерел, пов’язаних із його 

підготовкою та проведенням, напрацювань сучасних науковців тощо.  

Дослідити історію ХІІ АЗ дозволяють такі концепти як «інтелектуальне 

співтовариство», «інтелектуальна історія», «наукові комунікації», «інституалізація», 

«дисциплінізація» тощо. Інституалізація археологічної/історичної науки, про яку 

свідчить дослідження ХІІ АЗ, дозволяє розкрити складові внутрішньокультурної 

комунікації науковців (археологів, істориків, етнографів тощо), процес формування 

загальнокультурної комунікації на території східної України чи принаймні 

слобідського регіону на початку ХХ століття. 

Комплексне дослідження масиву писемних джерел переконує в тому, що він є 

достатньо репрезентативним і загалом забезпечує умови для розв’язання 

поставлених у дисертації завдань. Проаналізовані вище матеріали дають можливість 

з’ясувати обставини та особливості підготовки й проведення ХІІ АЗ, визначити його 

історичне значення, з’ясувати громадський і науковий резонанс. 

Історіографічний аналіз свідчить про те, що обрана для дослідження проблема 

привертала увагу істориків, але більшість публікацій, які висвітлюють ті чи інші 

сторони діяльності ХІІ АЗ, – це переважно невеликі замітки та тези. Не заперечуючи 

їхньої цінності, необхідно визнати, що тезове вивчення окремих фактів з історії 

ХІІ АЗ, часто вирваних із загального контексту, не відповідає сучасним потребам 

історії науки і потребує подальшого комплексного дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПІДГОТОВКА ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ 

2.1. Прийняття рішення про проведення археологічного з’їзду в Харкові 

Перша спроба провести археологічний з’їзд у Харкові через низку обставин 

зазнала фіаско. І лише друга – принесла бажаний результат. Вперше питання про 

скликання археологічного форуму в Харкові постало в 1884 р. на VІ АЗ в Одесі 

[223]. 10 жовтня 1884 р. Д. І. Багалій на засіданні ХІФТ, звітуючи про результати 

роботи цього з’їзду, висловив сподівання про те, що наступний VІІ АЗ, проведення 

якого було заплановано в Харкові, «вызовет исторические и археологические 

разыскания в пределах Харьковской и смежных с ней губерний…» [745].  

Ця заява Д. І. Багалія стала поштовхом до активізації археологічних досліджень 

на Харківщині. Серед тих, хто почав займатися даною справою, був І. А. Зарецький. 

У цей час дослідник активно збирав підйомний матеріал та займався розкопками 

курганів, серед яких були 6 курганів скіфського часу [637, с. 67-68]. Крім того, 

І. А. Зарецький підготував альбом, який містив 33 таблиці, що включали зображення 

й опис кількох сотень старожитностей, виявлених ним біля слободи Лихачівка [150]. 

Однак планам проведення VІІ АЗ у Харкові не судилося бути втіленими в 

життя. Однією з причин стала смерть у 1884 р. засновника та організатора 

археологічних з’їздів – графа О. С. Уварова. ІМАТ, не досить упевнене у своїх силах 

після цієї втрати, не наважилося на проведення археологічного з’їзду в Харкові. 

Офіційне пояснення П.С. Уварової звучало таким чином: «Харьков, не представляя 

особенного археологического интереса, требовал особых усилий…» [511]. 

Ще одним чинником, який, на нашу думку, міг стати перешкодою на шляху 

прийняття рішення про проведення VІІ АЗ у Харкові, було українське національне 

відродження. У цей час у Наддніпрянській Україні відбувалося осмислення 

національної ідеї інтелігенцією, її висвітлення в дослідженнях з історії, мови, 

етнографії та інших гуманітарних наук. Учені на підставі етнографічних даних та 

історичних документів намагалися довести ідею окремішності українського етносу, 

який мав власну мову, культуру й історію. Зрозуміло, що подібні думки почали 

звучати і з трибун археологічних з’їздів, особливо тих, які відбувалися в Україні. 
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Підтвердження нашої думки знаходимо в листі археолога, секретаря 

Рязанського статистичного комітету, члена Рязанської та Володимирської учених 

архівних комісій О. В. Селіванова до М. Ф. Сумцова: «…Вчера Московское 

Археологическое общество решило ходатайствовать о созыве Археологического 

съезда не в Харькове, а в Ярославле… Официально он вызван тем, что в Ярославле 

больше хотят съезд, чем в Харькове. Сообщаю Вам неофициальную, но 

действительную причину. Министерство очень недовольно Одесским съездом за 

нехорошее поведение хохломанов (в том числе и Эварницкого) ... Делянов боится, 

чтобы это не повторилось в Харькове и потому выбран Ярославль…» [106]. 

Отже, цього разу терези схилилися на користь рішення про проведення VІІ АЗ 

у Ярославлі, адже він був розташований ближче до Москви, а наявність місцевих 

архітектурних та іконографічних пам’яток виступала гарантом успіху з’їзду. 

Певною мірою, це дійсно полегшувало завдання організації та проведення цього 

з’їзду, яке постало перед новим головою ІМАТ – графинею П. С. Уваровою. 

Наступна спроба вирішити питання про проведення археологічного з’їзду в 

Харкові була зроблена в 1899 р. На нашу думку, прийняттю рішення на користь 

Харкова, у першу чергу, забезпечило те, що це було університетське місто. При 

Харківському університеті діяло потужне ХІФТ, а харківські науковці регулярно 

брали участь у роботі попередніх археологічних з’їздів. Підтвердженням наведеної 

думки є запис у спогадах П. С. Уварової: «Харьков, как город не представляет 

особого интереса, ни как здания, ни как личности, и потому весь интерес Съезда 

обусловился университетом и теми профессорами, которые заинтересовались 

им…» [720, с. 213]. 

Ще одним потужним фактором, який позитивно вплинув на рішення про 

проведення ХІІ АЗ в Харкові, стало сприяння місцевої влади, що неодноразово 

підкреслювала П. С. Уварова: «Крайне благоприятная особенность Съезда 

выразилась в том энергичном и сочувственном отношении к его делу, которое 

проявило в настоящем, первом за всю практику Съездов в чисто русских городах, 

случае Харьковское Городское общественное управление» [720, с. 213]. 

Співпраця з харківською міською адміністрацією, пов’язана з підготовкою 
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ХІІ АЗ розпочалася ще в липні 1899 р., коли П. С. Уварова надіслала запит 

харківському міському голові І. П. Голеніщеву-Кутузову щодо можливості 

проведення археологічного з’їзду в Харкові [24, арк. 1] і невдовзі отримала 

позитивну відповідь [24, арк. 2]. Дане рішення підтримала і Харківська міська дума, 

про що на заключному засіданні ХІ АЗ в Києві відзвітував І. П. Хрущова [24, арк. 3]. 

Київським з’їздом були отримані документи-запрошення з Харкова: постанова 

Харківського міського управління, запрошення харківського губернатора 

(Г. А. Тобізена), ректора Харківського університету (М. О. Куплеваського), 

попечителя Харківського навчального округу (В.К. Анреп), голови Губернської 

земської управи. Невідомий автор статті, присвяченої ХІІ АЗ в Харкові, у зв’язку з 

цим слушно зауважив: «Такое единодушие приглашавших уже заранее обеспечивало 

успех съезда…» [223, с. 1]. У результаті, рішенням київського з’їзду було остаточно 

визначено місцем проведення ХІІ АЗ м. Харків, а ІМАТ звернулося до міністра 

народної освіти з проханням дозволити зібрати попередній комітет з його 

організації в Москві на початку січня 1900 р. [714, с. 164]. Про це було повідомлено 

харківському губернатору Г. А. фон Тобізену листом від П. С. Уварової: 

«Московское Археологическое Общество… считает своим приятным долгом 

уведомить Вас…, что в заключительном заседании Совета ХІ Съезда 

постановлено местом будущего ХІІ-го Съезда избрать … г. Харьков, временем же 

созыва предположительно назначить Август 1902 г.» [22, арк. 1]. У жовтні 1899 р. 

з цим рішенням був ознайомлений і попечитель Харківського навчального округу 

[22, арк. 2]. До справи підготовки ХІІ АЗ долучилася і Харківська міська управа. 

Свідченням цього є активне листування П. С. Уварової з представниками міської 

влади [24]. 

Але найважливішими факторами, які, на нашу думку, робили м. Харків та 

Харківську губернію привабливими для організаторів ХІІ АЗ, була наявність на її 

території значної кількості невивчених археологічних пам’яток, перш за все, 

курганів, які так довго очікували на увагу дослідників. У листі П. С. Уварової до 

попечителя Харківського навчального округу йшлося саме про науковий інтерес 

організаторів ХІІ АЗ до Харківщини: «Совет последнего ХІ Археологического съезда 
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постановил … посвятить работы Предварительного Комитета главным образом 

обследованию и изучению того пространства, которое в былое время занимала 

половецкая степь … Научные задачи представляют высокий научный интерес, но 

вместе с тем и много затруднений в виду обширности охватываемого 

пространства и незначительного количества исследований…» [34, арк. 27].  

Аналізуючи питання щодо прийняття рішення про проведення археологічного 

форуму в Харкові, необхідно віддати належне сміливості П. С. Уварової, яка, 

незважаючи на те що на початку ХХ ст. українське національне відродження 

вступило до нової політичної фази, підтримала ідею проведення ХІІ АЗ в Харкові. 

Отже, переміг науковий інтерес до фактично невивченої і перспективної в плані 

наукових відкриттів Харківської губернії та прилеглих до неї територій.  

Таким чином, перша спроба провести археологічний з’їзд у Харкові зазнала 

провалу через низку причин: з одного боку – смерть О. С. Уварова, а з іншого – 

поширення ідей національного відродження, які починали звучати з трибун 

археологічних з’їздів, особливо тих, які відбувалися в Україні. Незважаючи на 

фіаско в 1887 р., ідея проведення археологічного з’їзду в Харкові була реалізована в 

1902 р. Серед факторів, які схилили терези на користь прийняття даного рішення, 

необхідно виділити наступні: наявність у Харкові університету та активна позиція 

його професорсько-викладацького складу, потужна дослідницька діяльність членів 

ХІФТ, сприяння організації з’їзду з боку місцевої влади, значний науковий інтерес 

до малодосліджених старожитностей регіону. 

2.2. Діяльність Московського та Харківського попередніх комітетів 

Головними координаторами та організаторами підготовчих робіт до ХІІ АЗ 

стали Московський і Харківський попередні комітети. Перш за все, їхнє завдання 

полягало в налагодженні каналів міжособистісної та інституціональної комунікації, 

пов’язаної з організацією підготовчих робіт до ХІІ АЗ. Провідним каналом 

комунікації стало листування організаторів ХІІ АЗ з науковцями, краєзнавцями, 

представниками адміністрації тощо. Саме воно дозволяє визначити масштабність 

підготовчих робіт. Важливу роль у справі наукової комунікації відіграли організація 
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наукових експедицій (археологічних, етнографічних та ін.) та узагальнення досвіду 

підготовчих робіт у фахових виданнях.  

Основні джерела, які висвітлюють роботу МПК і ХПК, – це протоколи їхніх 

засідань, листування між членами комітетів, пов’язане з вирішенням організаційних 

питань, а також «Труды…» ХПК, які стали підсумком підготовчих робіт до з’їзду. 

Окремі сторони діяльності МПК та ХПК були розглянуті в розвідках С. П. Юренко 

[775, с. 21-22] та В. К. Міхеєва [464, с. 189-190]. 

МПК, основне завдання якого полягало в тому, щоб виробити правила з’їзду, 

визначити наукові напрями його роботи, розпочав свою роботу в січні 1900 р. До 

його складу увійшло понад 100 осіб – члени провідних наукових, дослідницьких 

товариств і установ Харкова, Києва, Одеси, Москви, Санкт-Петербурга тощо. На 

їхньому тлі своїм кількісним і якісним складом помітно виділялася делегація 

харківських науковців. Участь у роботі МПК брали і представники Харківської 

міської адміністрації. Зокрема, до Москви був делегований член Харківської міської 

управи В. П. Щелков, який мав на місці ознайомитися з планами та програмою 

майбутнього з’їзду [720, с. 213]. На відрядження харківської делегації міська управа 

виділила 100 крб. [24, арк. 8-9]. 

Перше засідання МПК відбулося 4 січня 1900 р. На ньому були присутні 

75 осіб. Засідання відкрила голова МПК П. С. Уварова, яка ознайомила присутніх із 

дозволом міністра народної освіти скликати попередній комітет із улаштування 

харківського археологічного з’їзду в Москві 4-8 січня 1900 р. Учасники засідання 

почали формувати список питань, які б вчені хотіли винести на обговорення ХІІ АЗ. 

Вони були розподілені за секціями, які передбачалися в роботі майбутнього з’їзду. 

Перше засідання МПК було висвітлено і в харківській пресі [320]. 

Друге засідання МПК відбулося 5 січня 1900 р. На ньому були присутні 

60 осіб. Знову головувала П. С. Уварова. У ході засідання МПК продовжували 

надходити запитання, які бажано було б винести на обговорення з’їзду в Харкові 

[197, с. 31-36; 279, с. 37-42]. Одним із найважливіших рішень цього засідання стало 

рішення про створення ХПК. Цей процес ініціював Д. І. Багалій. За його планом до 

складу ХПК мали увійти представники всіх факультетів університету, а історико-
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філологічний факультет майже в повному складі. Потужним науковим 

підкріпленням мали стати члени ХІФТ. Д. І. Багалієм були визначені основні 

напрями роботи комітету: передбачалося провести систематичне обстеження 

Харківської губернії та сусідніх із нею Курської, Воронезької, Чернігівської, 

Катеринославської, а також Області Війська Донського; планувалося організувати 

збирання предметів побуту для детальної характеристики минулого «Старой 

Малороссии, Слободской Украйны и Запорожья и их наследников – Новороссии, 

Войска Донского и Кубанского» [572, с. 28]. Вчений запропонував організувати 

системне обстеження курганів із кам’яними бабами та скласти альбом з їхніми 

зображеннями та класифікацією. Актуалізувалося питання про поховальний обряд у 

кочовиків, передбачалося обстеження городищ басейну Сіверського Дінця, 

продовжувалося дослідження городища біля с. Лихачівка Богодухівського району та 

стоянки поблизу Райгородка, передбачалося дослідження Бєлгородської та 

Української укріплених ліній, укладення археологічних карт Харківської, 

Воронезької, Курської, Орловської і Полтавської губерній та Кубанської області, 

організовувалися експедиції («екскурсії») для вивчення церковних старожитностей 

та археографічних пам’яток [572, с. 28]. 

Після виступу Д. І. Багалія присутні перейшли до обговорення та конкретизації 

накреслених амбітних заходів. Слушні і суттєві пропозиції були внесені 

Д. М. Анучиним, Е. Р. Штерном, Д. Я. Самоквасовим, Ю. В. Арсеньєвим та ін. 

Зокрема, щодо кам’яних баб Д. М. Анучин запропонував взяти до уваги цікаві 

матеріали, зібрані покійним антропологом О. І. Кельсієвим, який намагався 

узагальнити відповідну інформацію в спеціальних таблицях. У них містилися 

важливі відомості про окремі деталі (головні убори, розташування рук, особливості 

одягу, посудин тощо). Е. Р. Штерн додав, що аналогічний матеріал був зібраний 

К. Гревінгом у Катеринославській і Херсонській губерніях, який, крім описового 

тексту, містив близько 200 знімків [572, с. 28-29].  

Д. Я. Самоквасов запропонував особливу увагу звернути на дослідження 

Донецького городища та курганів. Із пропозицією залучити до справи збирання 

відомостей про археологічні пам’ятки місцевих вчителів виступив 
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О. О. Кочубинський [572, с. 29].  

Про свою готовність працювати над укладенням археологічних карт певних 

регіонів заявили Д. І. Багалій (по Харківській губернії), Л. М. Савьолов (по 

Воронезькій губ.), Д. Я. Самоквасов (по Чернігівській та Полтавській губ.), 

В. К. Трутовський (по Курській губ.), В. М. Сисоєв (по Кубанській обл.). Пролунали 

пропозиції продемонструвати на виставці з’їзду карти, які б дозволили з’ясувати 

місце проходження так званих порубіжних («засічних») ліній. В. В. Суслов 

повідомив про наявність в Академії мистецтв цікавого альбому стародавніх 

дерев’яних церков Області Війська Донського, укладеного в 60-ті рр. ХІХ ст., який 

міг би бути дуже цінним для відділу церковних старожитностей. Висвітлення 

перших двох засідань МПК знайшло відображення на сторінках «Исторического 

вестника» [354]. 

МПК намагався залучити до підготовки ХІІ АЗ державних чиновників різних 

рівнів і різноманітні наукові товариства й установи. Так в січні 1901 р. 

П. С. Уваровою був відправлений лист на ім’я попечителя Київського навчального 

округу В. В. Вельямінова-Зернова з проханням дозволити Комісії з опису 

старожитностей України, створеної після ХІ АЗ при ІТНЛ, залучити до справи 

збирання інформації про старожитності округу вчителів народних училищ. Зокрема, 

у листі містилося прохання «разослать … учителям сих училищ один лишь вопрос – 

о нахождении в ближайшей округе городищ, курганов, древних сооружений, 

построек или их развалин для дачи на него соответствующих ответов» [34, 

арк. 36]. У відповідь на цей лист було прийнято позитивне рішення за підписом 

попечителя Київського навчального округу В. В. Вельямінова-Зернова та 

резолюцією Міністра народної освіти М. П. Боголєпова [34, арк. 37]. Крім того, 

В. В. Вельяміновим-Зерновим було видано розпорядження директорам і 

інспекторам народних училищ «посильно содействовать ученому предприятию 

Комитета, МАО и Обществу Нестора Летописца» [34, арк. 40]. 

Про готовність взяти участь в археологічних експедиціях, приурочених до 

ХІІ АЗ, заявили члени київського ІТНЛ. Так проведення археологічних досліджень 

у Чернігівській губернії доручалося О. М. Лазаревському, М. П. Василенку, 
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Ф. М. Уманцу, у Полтавській губернії – В. Г. Ляскоронському, В. І. Василенку, 

А. В. Стороженку, О. І. Левицькому [574, с. 30]. 29 вересня 1902 р. відбулося 

засідання ІТНЛ, присвячене обговоренню результатів роботи ХІІ АЗ [487, с. 22-23]. 

Внеску членів цього товариства в підготовку та роботу ХІІ АЗ була присвячена 

невеличка розвідка О. А. Ліньової [429], у якій закцентована увага на тому, що 

ХІІ АЗ сприяв встановленню тісних наукових зв’язків між київськими та 

харківськими істориками. Про залучення членів ІТНЛ до участі в підготовці та 

роботі ХІІ АЗ йдеться й у дослідженні С. П. Юренко, яка відзначила, що участь 

членів ІТНЛ стала одним із чинників розвитку історичного краєзнавства в Україні й 

засвідчила високий ступінь наукової комунікації українських істориків [775, с. 23]. 

ІМАТ намагалося якомога ширше залучити до справи підготовки ХІІ АЗ 

місцеві наукові сили. Перш за все, це стосувалося ХІФТ. ІМАТ висловлювало 

сподівання на те, що «Гг. члены Историко-филологического общества отнесутся к 

… Съезду с полным сочувствием и помогут устройству Съезда в разработке 

древностей местности… еще столь мало разработанной» [47]. У травні 1900 р. 

П.С. Уварова звернулася із черговим листом до ХІФТ із проханням «… приступить 

к детальной разработке вопросов, представляющихся неизбежными для съезда под 

видом летних командировок и раскопок, выработке программы для собирания 

сведений о частных коллекциях и памятниках древности в крае» [48].  

Участь ХІФТ у підготовці ХІІ АЗ стала об’єктом вивчення окремих науковців. 

Вперше спроба оцінити внесок товариства в підготовку ХІІ АЗ була зроблена 

Є. К. Рєдіним [592, с. 12]. Високу оцінку внеску ХІФТ в організацію ХІІ АЗ давав 

В. З. Фрадкін [728; 730]. Дослідник підкреслив особливий внесок членів товариства 

в підготовку етнографічного відділу виставки, що, на його думку, сприяло 

зростанню зацікавленості місцевої інтелігенції історичним краєзнавством і 

пожвавило роботу з вивчення пам’яток Лівобережжя України. В. З. Фрадкін, 

спростовуючи політизовані догми радянської історіографії про кризовий стан 

методології історичних знань кінця ХІХ – початку ХХ ст., дійшов висновку про 

високий рівень підготовки та проведення ХІІ АЗ є прямим запереченням цього 

факту [728]. Високу оцінку діяльності ХІФТ щодо організації харківського форуму 
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дає Н. В. Фрадкіна, яка відзначила, що ХІІ АЗ став тріумфом науки і культури на 

Слобожанщині [730]. Аналогічну оцінку надав і В. Ю. Назаренко [481, с. 64-67]. 

Внесок членів ХІФТ у ХІІ АЗ відображений у бібліографічному покажчику 

«Харківське історико-філологічне товариство (1877-1919)» [738, с. 27-39]. 

З метою підготовки ХІІ АЗ П. С. Уварова неодноразово відвідувала Харків, про 

що залишилися відомості в її замітках [4, арк. 4-6, 11-13]. Ці візити висвітлювалися 

харківською пресою [334; 363; 487-488; 563-564]. Перші результати підготовки 

ХІІ АЗ ІМАТ підбивало на засіданні у лютому 1901 р., на якому був прочитаний звіт 

про діяльність товариства за рік і зроблено повідомлення про підготовку до з’їзду в 

Харкові [469]. Організаторів бентежила відсутність у регіоні широко відомих 

пам’яток, приватних колекцій і музеїв, що суттєво відрізняло підготовку ХІІ АЗ від 

усіх попередніх [511, с. 264].  

Основні завдання з підготовки ХІІ АЗ були покладені на ХПК. Про початок 

його роботи було повідомлено в газеті «Южный край» у березні 1900 р. [493]. 

Діяльність ХПК тривала 2,5 роки. За цей час ним була проведена вражаюча за своїм 

розмахом робота. ХПК провів 24 засідання (див. табл. 4), які висвітлювалися у 

фаховій періодиці [572], в місцевих ЗМІ [282; 284; 318; 322-325; 327; 330; 336-338; 

344-351; 356; 359-360; 368-371; 490; 561] та у інших виданнях [225; 310-311; 317; 

319; 331-332; 339-342; 352; 355; 408]. Головою ХПК було обрано професора 

Харківського університету Д. І. Багалія, секретарем – приват-доцента Є. К. Рєдіна 

[572, с 1.]. Усього до складу ХПК увійшло близько 60 осіб, серед яких більшість 

складали викладачі Харківського університету (38 осіб) та члени ХІФТ (12 осіб) 

[658, с. 228.]. 

На 2-му і 3-му засіданнях, які відбулися в березні 1900 р., Д.І. Багалій визначив 

першочергові заходи, що стояли перед комітетом: складання та розповсюдження 

програм для збирання старожитностей; організація наукових експедицій; підготовка 

виставки до з’їзду; видання праць комітету; налагодження каналів надходження 

інформації про місцеві старожитності від народних вчителів, священників єпархії, 

власників приватних колекцій; підготовка приміщень для засідань з’їзду і т. ін. [572, 

с. 2-3; 327; 329]. Було обговорено і затверджено низку програм для збирання 
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старожитностей: 1) Програма для збирання відомостей про первісні старожитності; 

2) Програма для збирання відомостей про старожитності історичні (укладач 

Д. І. Багалій); 3) Програма для збирання відомостей про церковні старожитності 

(укладач Є. К. Рєдін); 4) Програма для збирання етнографічних предметів для 

виставки; 5) Програма для збирання відомостей про кобзарів та лірників; 

6) Програма для збирання писанок та відомостей про них (укладач М. Ф. Сумцов) 

[359; 369; 572, с 5-7]. На думку С. П. Юренко, ці програми не мали догматичного 

характеру і їх можна було адаптувати до місцевих умов [775, с. 24]. Значну роль у 

підготовці програм відіграли члени ХІФТ, які сприяли видрукуванню 5 000 тисяч 

примірників та поширенню їх серед місцевої інтелігенції [775, с. 22; 196]. 

Інформація про них була опублікована в газетах і часописах. Допомогу в 

розповсюдженні програм надавали архієпископ Амвросій і попечитель 

Харківського навчального округу В. К. Анреп: за їх розпорядженням програми були 

доставлені священикам єпархії та народним вчителям. 

Важливу увагу ХПК приділяв роботі з громадськістю. Протягом 1900-1902 рр. 

представники комітету неодноразово зверталися в періодичних виданнях із 

проханням до всіх небайдужих громадян надати допомогу в збиранні різноманітних 

предметів старовини, а також інформації про них [151; 353; 505]. Невдовзі до ХПК 

почали надходити відповіді на запитання програм і власне пам’ятки старовини 

[521]. Одним із перших відгуків стала стаття Є. Г. Ходської, надрукована у ХГВ, а 

згодом і у «Трудах…» ХПК [522; 746]. У ній містилася інформація про наявність 

курганів в Ізюмському повіті та городищ, могильників, кам’яних баб у 

Валківському повіті. У липні 1900 р. було надруковане повідомлення невідомого 

автора про археологічні пам’ятки в басейні р. Ворскли, яке згодом було 

передруковане в «Трудах» ХПК [519-520]. Він надавав інформацію про Кукуєве 

городище та кургани поблизу с. Ніцаха в Охтирському повіті. 

Увагу членів ХПК привернули й приватні колекції [152; 671]. Через повітових 

предводителів дворянства, голів земських управ та земських начальників із їхніми 

власниками було досягнуто домовленості про надання колекцій та предметів 

старовини на виставку з’їзду [22, арк. 26, 28.]. І хоча деякі повітові начальники 
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(охтирський, зміївський, куп’янський, харківський та ін.) відрапортували, що осіб, у 

яких могли б бути старожитності в їхніх повітах, немає, були й такі, хто з 

відповідальністю поставилися до цього питання. Серед них необхідно відзначити 

валківського, ізюмського та лебединського повітових ісправників, які надали 

корисну інформацію [22, арк. 30-40]. 

Найважливішим напрямком роботи ХПК стала організація і проведення 

комплексу науково-дослідницьких експедицій. У травні 1900 р., Д. І. Багалій заявив 

про необхідність «произвести возможно большее число раскопок…» [152]. Перш за 

все, дослідників необхідно було забезпечити відкритими листами. Це питання 

необхідно було узгодити з місцевою адміністрацією. У травні 1900 р. П. С. Уварова 

повідомила харківського губернатора про відрядження для проведення 

археологічних розкопок в Харківській губернії Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, 

Є. К. Рєдіна, А. К. Бєлоусова та М. О. Федоровського і просила видати їм для цього 

відкриті листи, а також забезпечити «содействие со стороны местных властей» 

[22, арк. 3.]. З аналогічним проханням до харківського губернатора звернувся голова 

ХПК Д. І. Багалій: «Предварительный комитет по устройству ХІІ 

Археологического съезда … планирует произвести в предстоящее лето… раскопки 

курганов в уездах Старобельском, Купянском, Изюмском, Змиевском; для 

совершения этих раскопок Комитет командирует в уезды – Старобельский и 

Купянский заслуженного профессора Университета им. Св. Владимира – 

Владимира Бонифатьевича Антоновича, г-жу Екатерину Николаевну Мельник, 

приват-доцентов Харьковского университета Егора Кузьмича Редина, Владимира 

Ивановича Савву и преподавателя гимназии Евгения Порфирьевича Трифильева; в 

Изюмский уезд – приват-доцента Харьковского университета Александра 

Михайловича Покровского и преподавателя гимназии Н. А. Федоровского» [22, 

арк. 4]. Результатом листування стало задоволення прохань МПК та ХПК: науковці, 

отримали відкриті листи [22, арк. 7, 8, 15]. 

4-те засідання ХПК відбувалося в урочисто-діловій обстановці в присутні 

П. С. Уварової, харківського губернатора Г. А. Тобізена, ректора Харківського 

університету Г. І. Лагермака, голови Губернської земської управи М. Є. Гордієнка. 
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Засідання відкрив Д. І. Багалій, який висловив подяку П. С. Уваровій за сприяння 

всебічному історико-археологічному вивченню регіону і сподівання на те, що 

«…Харьковский съезд… пробудит интерес в широких общественных кругах к 

местной старине и оставит после себя не только нравственное, но и 

материальное наследие в виде музея и коллекций…» [572, с. 40]. На засіданні були 

накреслені основні заходи на польовий сезон 1900 р. Сприяння у вирішенні 

поставлених задач обіцяли попечитель Харківського навчального округу 

В. К. Анреп і голова земства Є. М. Гордієнко. П. С. Уварова заявила про фінансову 

підтримку ХПК у розмірі 2 тис. крб. [572, с. 43]. Для проведення розкопок, крім 

місцевих сил, було вирішено залучити київських дослідників В. Б. Антоновича, 

К. М. Мельник та ін. [572, с. 39-44; 328]. 

На літній польовий сезон 1900 р. було заплановано проведення розкопок 

курганів у Богодухівському та Охтирському повітах, курганів із кам’яними бабами 

поблизу м. Чугуєва, археологічних пам’яток у Сумському повіті (на кошти 

П. І. Харитоненка), у с. Райгородка Ізюмського повіту. Підґрунтям для визначення 

місць проведення розкопок став аналіз уже відомих на той час археологічних 

пам’яток. Так з оглядом колекції, яка надійшла до Музею витончених мистецтв 

університету від краєзнавця В. Спесівцева в 1893 р., виступив М. О. Федоровський. 

Дослідник, спираючись на надану інформацію, зробив висновок, що «местность 

эта достойна внимания и изучения, как представляющая много интересного в 

археологическом отношении» [250, с. 50]. Результати досліджень В. Спесівцева 

були висвітлені в «Трудах…» ХПК. У першому повідомлені були описані залізні 

знаряддя праці та зброя, частину з яких він відносив до золотоординської епохи, а 

інші – до козацької доби [661, с. 372-373]. У другому – йшлося про знахідки цеглин 

із поливою. На думку дослідника, вони були залишками мавзолеїв узбеків періоду 

Золотої орди. Священиком була зібрана значна колекція золотоординських та інших 

монет [660, с. 437-438]. 

Важливе значення для організації розкопок до ХІІ АЗ мав візит до Харкова у 

травні 1900 р. професора Київського університета В. Б. Антоновича. На 5-му 

засіданні ХПК він виступив із доповіддю, у якій відзначив, що хоча Харківська 
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губернія і залишається малодослідженою археологами, але має значну кількість 

археологічних пам’яток, у першу чергу курганів [572, с. 52-53]. Тому 

В. Б. Антонович запропонував зосередитися на дослідженні курганів степових 

кочовиків і пам’яток слов’ян. Члени ХПК висловили йому подяку та прийняли 

рішення «просить В. Б. Антоновича и г-жу Е. Н. Мельник принять на себя труд 

производства раскопок в Старобельском и Купянском уездах» [572, с. 53]. 

Проведення цього засідання було анонсовано в харківських газетах [490]. 

Після завершення польового сезону 1900 р. учасники розкопок почали 

підбивати перші підсумки. Більшість із них доповідали про результати розкопок на 

6-му засіданні ХПК. Є. К. Рєдін ознайомив присутніх зі звітом К. М. Мельник, яка 

провела розкопки в Куп’янському повіті. Нею було досліджено 11 курганів 4-х 

могильників біля м. Куп’янська та с. Воронцовка. У 10-ти із них були виявлені 

колективні скорчені поховання, пофарбовані вохрою та орнаментовані глиняні 

посудини. Дослідниця віднесла їх, за тогочасною класифікацією, до кінця кам’яного 

віку. Зараз, мабуть, їх можна співвіднести із катакомбною культурою. Одне 

поховання в кургані К. М. Мельник віднесла до «варварського типу» [572, с. 68]. 

Попередній звіт був доповнений Є. П. Трифільєвим [572, с. 68-69], який брав участь 

у розкопках разом із К. М. Мельник. Вчений поділяв думку дослідниці щодо 

віднесення названих пам’яток до кінця кам’яного віку, але відзначив, що у кургані, 

розкопаному біля Сватової Лучки, були виявлені дві бронзові речі. 

Наступним доповідав М. О. Федоровський [572, с. 69], який звітував про 

дослідження поблизу с. Райгородка. Основним завданням дослідника була перевірка 

на місці інформації В. Спесівцева. М. О. Федоровський відзначив, що залишки 

городищ, згадувані В. Спесівцевим, ним не виявлені. Він це пов’язував із 

пересуванням піщаних дюн. При цьому М. О. Федоровський підтверджував 

наявність інших пам’яток кам’яної доби в околицях с. Райгородка Ізюмського 

повіту [722]. Крім того, він відзначав, що подібні археологічні пам’ятники 

зустрічаються в різних місцях Ізюмського, Старобільського та Куп’янського повітів 

по берегах Сіверського Дінця. Діяльність М. О. Федоровського, пов’язана з 

діяльністю ХІІ АЗ, була проаналізована в дисертації та монографії В. В. Скирди 
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[637, с. 82, 84-85]. 

Підсумки польового сезону підбив і О. М. Покровський [572, с. 70], його 

доповідь була розміщена в додатках до протоколу засідання ХПК [545]. 

Дослідником були розкопані 4 кургани біля с. Прелєсного Ізюмського повіту. За 

попередніми даними на 3-х із них раніше стояли кам’яні баби. У цих курганах було 

виявлено по кілька скорчених фарбованих вохрою кістяків і крем’яні вироби, що 

дало йому підставу віднести їх до кам’яного віку [545, с. 79]. 

У 1900 р. розкопки проводилися і за межами Харківщини. Л. Ю. Шепелевич 

власним коштом розкопав кілька городищ і 55 курганів поблизу м. Невеля 

Вітебської губернії [572, с. 70]. Матеріали розкопок не були опубліковані, тому 

важко визначити їх етнокультурну належність і період існування пам’яток. 

ХІІ АЗ сприяв зростанню інтересу до місцевих археологічних пам’яток, 

вивчення яких проводилося в попередні роки. Прикладом стала публікація в 

«Трудах…» ХПК статті Ю. І. Морозова [467]. Вона була передрукована із «ХГВ» за 

1881 р. [468]. У своєму дослідженні автор наводив різні визначення термінів 

«городище» та «городок», які зустрічалися в тогочасній історичній літературі. 

Аналізуючи городища Харківської губернії, Ю. І. Морозов найбільшу увагу 

приділив Більському, Куколевському, Хорошевському та Донецькому городищам. 

Важливо, що, розглядаючи дані пам’ятки, Ю. І. Морозов порівнював їх з іншими 

городищами європейської частини Російської імперії. На 9-му засіданні ХПК було 

заслухано повідомлення С. Л. Івановича про розкопки кургану в Ізюмському повіті 

в 1896 р. [300, с. 146-147]. Дослідником була наведена інформація про розташування 

кургану, яка супроводжувалася планом розкопу. У повідомленні йшлося про 

виявлені знахідки: 2 керамічні горщики, кістки небіжчика «в полном беспорядке» та 

металеві прикраси (сережки). Ймовірно, воно могло належати до зрубної культури. 

З метою збирання інформації про наявність археологічних пам’яток у 

Харківській губернії 1900 р. Д. І. Багалій надіслав листа до харківського 

губернатора, а останній зобов’язав земських начальників збирати інформацію про 

наявність курганів і городищ, «в особенностях о группах курганов…, с точным 

обозначением места их расположения…» [22, арк. 22, 24, 24 зв., 25]. 
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У лютому 1901 р. члени ХПК розпочали збирати інформацію про кам’яних 

баб. Важливим джерелом стала робота Г. С. Чірікова, яка була написана ще у 

1879 р., але так і не була опублікована [572, с. 152]. У зв’язку з актуальністю даної 

проблематики на ХІІ АЗ було прийнято рішення надрукувати дослідження 

Г. С. Чірікова в «Трудах…» ХПК [759]. Робота містила історіографічний огляд, у 

якому йшлося про кам’яних баб від Єнісею до Центральної Європи. Автор надавав 

інформацію про наявність кам’яних баб в Охтирському, Валківському, Зміївському, 

Ізюмському та Куп’янському повітах. Дослідник згадував про 6 кам’яних баб, 

встановлених біля Музею витончених мистецтв. Г. С. Чіріков наполягав на 

необхідності якнайшвидшого вивчення даних артефактів. Проаналізувавши 

наведену інформацію, Д. І. Багалій зауважив, що кількість баб, про які йшлося в 

статті Г. С. Чірікова, за даними Харківського статистичного комітету, значно 

зменшилася – до 84 екземплярів. М. О. Попов і М. Д. Лінда повідомили про 5 баб, 

розташованих біля приватних будинків у м. Харкові [572, с. 152]. 

Вивчення цього питання членами ХПК продовжувалося в подальшому. У 

1901 р. харківському губернатору було надіслано лист із проханням зібрати за 

допомогою земських начальників додаткову інформацію про кургани, на яких 

знаходилися кам’яні баби. Треба було уточнити «на чьей земле эти курганы 

находятся, с указанием имени, отчества, фамилии и места жительства частных 

владельцев» [22, арк. 41]. До листа додавався список курганів із кам’яними бабами 

Харківської губернії, відомих ХПК. 

У квітні 1901 р. ХПК знову вирішував питання видачі археологам відкритих 

листів на польовий сезон 1901 р. Були надіслані запити харківському губернатору 

[22, арк. 52] та ІАК [22, арк. 53] з проханням видати необхідну документацію 

особам, які будуть займатися розкопками. Невдовзі цю проблему було вирішено: 

В. І. Савва, Є. К. Рєдін, О. К. Бєлоусов, О. М. Покровський, Є. П. Трифільєв 

отримали відкриті листи [22, арк. 55, 56, 57.]. Дозвіл на проведення археологічних 

досліджень отримала і К. М. Мельник [37]. 

Продовження роботи науково-дослідницьких експедицій залежало від 

належного фінансування. Це питання розглядалося на 13-му засіданні ХПК. 
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Д. І. Багалій повідомив про виділення МПК та ІМАТ 2 035 крб. для проведення 

розкопок, етнографічних «екскурсій», вивчення архівів і церковних старожитностей. 

Внесок у фінансування науково-дослідницьких експедицій зробила і Харківська 

губернська земська управа, яка дозволила дослідникам безкоштовно користуватися 

поштовими кіньми [572, с. 234, 235; 225, с. 366; 357]. 

У 1901 р. ІМАТ відрядило для проведення «археологического исследования и 

по бассейну р. Донца в Изюмском и смежных с ним уездах» В. О. Городцова, 

Ю. В. Готьє та В. І. Большакова, про що П. С. Уварова повідомляла харківського 

губернатора [22, арк. 62]. Останній цю інформацію довів до відома вовчанського 

повітового ісправника і доручив йому «оказывать означенным лицам… возможное 

содействие» [22, арк. 63]. 

У зв’язку з прибуттям до Харкова В. О. Городцова 28 травня 1901 р. відбулося 

засідання спеціальної комісії, присвячене розкопкам курганів, запланованим на 

польовий сезон 1901 р. [572, с. 257-258]. В. О. Городцов звітував про нанесення на 

карту всіх відомих йому археологічних пам’яток Харківщини. Було прийнято 

рішення доручити розкопки курганів: В. О. Городцову – в Ізюмському, 

Є. П. Трифільєву – у Куп’янському, О. М. Покровському – у Зміївському повітах. 

Д. І. Багалій, О. М. Покровський і Є. П. Трифільєв мали провести розкопки 

катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів. Таким чином, розкопки мали 

охопити майже усю течію р. Сіверський Донець у Харківській губернії. У зв’язку з 

обмеженістю фінансування пропонувалося, у першу чергу, розкопувати ті кургани, 

на яких стояли кам’яні баби, та кургани, які складали групи, обираючи при цьому 

менші за розміром. Крім того, ставилося завдання обстежувати по можливості 

відомі городища й стоянки кам’яної доби та наносити їх на карту.  

Усі кам’яні баби з курганів, а також із приватних маєтків необхідно було 

доставити до Харкова. При вирішенні цього питання Д. І. Багалій у черговий раз 

звернувся до харківського губернатора, надавши йому список кам’яних баб, які 

необхідно було доправити до ХПК [22, арк. 68-69]. Харківський губернатор сприяв 

вирішенню цієї проблеми за допомогою земських начальників [22, арк. 72]. 

Після закінчення польового сезону 1901 р. виникла ідея проведення 
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археологічних «екскурсій» до Верхнього Салтова, Янковки та на Донецьке 

городище під час роботи з’їзду. Реалізація даного проекту була доручена 

Д. І. Багалію [572, с. 259; 318]. На нашу думку, проведення подібних «виїзних 

засідань» мало важливе значення, адже це надавало можливість оглянути 

нововиявлені пам’ятники на місці та ознайомитися з методикою їх досліджень.  

Підсумки польового сезону 1901 р. почали підбивати на 16-му засіданні ХПК 

[572, с. 265-270; 344; 360]. Воно відбувалося під головуванням П. С. Уварової. 

Д. І. Багалій звітував про результати діяльності комітету за рік і зупинився на його 

потребах щодо організації виставок і видань, підготовлених до з’їзду [313; 317]. 

П. С. Уварова висловила сподівання про те, що допомога комітету буде надана 

Харківським університетом, міським управлінням, губернським земством та 

правлінням. Зі свого боку, ІМАТ обіцяло надати матеріальну допомогу для видання 

наукових праць, приурочених до з’їзду [572, с. 265].  

На 17-му засіданні ХПК було заслухано звіт Є. К. Редіна про витрати комітету 

на експедиції та придбання речей; був озвучений кошторис майбутніх витрат на 

1902 р., передбачених, переважно, на облаштування виставки з’їзду [573, с. 349-354; 

312; 318; 325]. На 17-му та 18-му засіданнях ХПК продовжувалося підбиття 

підсумків польового сезону 1901 р. В. Ю. Данилевич повідомив про результати 

розкопок, які він проводив разом із К. М. Мельник в Охтирському, Богодухівському 

та Сумському повітах. Дослідники розкопали 59 курганів і 6 стоянок, ними були 

зроблені фотознімки курганних груп, окремих курганів, типових поховань, а також 

городища поблизу с. Ніцаха [572, с. 351]. 

Результати досліджень В. Ю. Данилевича були узагальнені в розвідках, 

надрукованих у додатках до протоколу 18-го засідання ХПК. Одна із них 

стосувалася розкопок біля с. Буди [219]. Особливу увагу дослідника привернуло 

поховання кургану, розташованого між селами Кириківка та Нова Рябина, у якому 

добре зберігся кістяк небіжчика. Викопане поховання В. Ю. Данилевич, за 

тогочасною класифікацією Д. Я. Самоквасова та Л. Нідерле, відніс до поховань 

кам’яного віку [219, с. 363]. Відповідно до сучасної періодизації воно, 

найімовірніше, належить до зрубної культури [637, с. 92]. Організаторами ХІІ АЗ 
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було прийнято рішення вирізати це поховання із землею та доставити його до 

Музею витончених мистецтв і старожитностей з метою подальшої репрезентації на 

виставці з’їзду. Завдання було непростим і вимагало оволодіння спеціальною 

методикою, яка на той час уже практикувалася в західноєвропейських країнах. 

В. Ю. Данилевич відзначав, що подібні експонати «еще редки даже в заграничных 

музеях…» [572, с. 355]. Після доставки поховання до музею «кости были обмыты 

при помощи щетки, ваты и губки и покрыты лаком, чтобы предохранить их от 

влияния влаги» [219, с. 364]. На нашу думку, проведення подібних робіт мало 

важливе значення, адже таким чином археологи набували передового на той час 

досвіду, оволодівали найсучаснішими методиками польових досліджень та 

камеральної обробки матеріалу. 

Стоянки, досліджені В. Ю. Данилевичем разом із К. М. Мельник, були 

віднесені до кінця неоліту. Однак, у зв’язку з тим, що на одній із них були знайдені 

бронзові речі, В. Ю. Данилевич зробив припущення про те, що вони могли 

належати до перехідної епохи від кам’яного до бронзового віку. Стоянка біля 

с. Янківка, на думку дослідника, була, напевно, майстернею з виготовлення 

крем’яних знарядь праці [218; 572, с. 355]. 

Улітку 1901 р. В. Ю. Данилевич супроводжував на Донецьке та Хорошевське 

городища П. С. Уварову. Обстеживши дані пам’ятки, учений відзначив, що 

городища, мабуть, належали до тієї ж «народности», що й кургани і городища біля 

с. Ніцаха. В. Ю. Данилевич відзначив, що через антропогенний чинник 

Хорошевське городище для науки фактично втрачене, а Донецьке городище та 

розташовані біля нього селища потребують негайного дослідження [215].  

Знайдені кістки стали об’єктом вивчення анатома М. О. Попова. Результати 

його досліджень були надруковані в спеціальному додатку до І тому «Трудов…» 

ХПК [551-552]. Один із відбитків він надіслав К. М. Мельник [40]. Уперше 

М.О. Попов звітував про анатомічні дослідження черепів і кісток, знайдених під час 

розкопок курганів у Харківській губернії, на 18-му засіданні ХПК [716, с. 356.]. Він 

вивчав матеріал із розкопок Є. М. Іванова (Куп’янський повіт) та Є. П. Трифільєва 

(Валківський повіт). Усього було досліджено 18 черепів і 134 інші кістки людських 
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скелетів. М. О. Попов разом із В. П. Криловим вивчали патологічні зміни кісток 

людей. Участь у вивченні кісток тварин брав професор зоології О. Ф. Брандт. Друга 

доповідь М. О. Попова, зачитана на 23-му засіданні ХПК, була присвячена 

вивченню 36 черепів, добутих із розкопок Д. І. Багалія, В. Ю. Данилевича, 

К. М. Мельник та ін. [572, с. 445]. Обидві публікації супроводжувалися 

краніометричними таблицями, складеними з урахуванням найновітніших на той час 

методик вітчизняних та європейських анатомів. 

З часом перед членами ХПК постала нова проблема – охорона виявлених 

археологічних пам’яток. За результатами відрядження до с. Верхній Салтів в червні 

1901 р. Д. І. Багалій констатував, що «местные крестьяне производят там 

хищнические раскопки» [22, арк. 64]. Тому він звернувся до харківського 

губернатора з проханням вжити заходи з охорони даної археологічної пам’ятки, щоб 

науковці мали можливість досліджувати її в подальшому. До охорони даної 

археологічної пам’ятки Д. І. Багалій пропонував залучити учителя В. О. Бабенка. 

Реалізацію цієї справи харківський губернатор доручив вовчанському повітовому 

ісправнику [22, арк. 65]. Питання охорони Верхньосалтівського могильника 

порушувалося і  наступного 1902 р. [22, арк. 99, 100]. 

Ще одним важливим напрямом наукових досліджень стали етнографічні та 

місцеві історичні старожитності. З підготовкою до ХІІ АЗ пов’язаний початок 

польових досліджень традиційно-побутової культури Слобожанщини. У лютому 

1900 р. А. М. Краснов у статті в «ХГВ» заявив про те, що «в числе задач … 

устройство большой этнографической выставки, посвященной южно-русским 

народностям вообще и малороссийской в частности» [417]. Передбачалося, що 

більша частина експонатів етнографічного відділу виставки після завершення 

роботи з’їзду залишиться в Харкові, «положив таким образом, начало первому 

местному этнографическому музею» [417].  

У березні 1900 р. за пропозицією Д. І. Багалія у складі ХПК було створено ряд 

підкомісій, серед яких почесне місце посіла етнографічна. До складу останньої було 

приєднано й створену раніше комісію з улаштування етнографічного відділу 

виставки до з’їзду. Інформацію щодо її створення та складу містить лист 
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А. М. Краснова до М. Ф. Сумцова: «Предполагая устроить этнографическую 

выставку ... организуется небольшой Комитет. В числе членов Комитета мы 

считаем Вас и, я надеюсь, Вы не откажитесь принять участие в Комитете и 

прийти в пятницу вечером 8 час. ко мне для обсуждения программы. Будут 

Д. И. Багалей, А. Я. Ефименко, Е. П. Радакова» [105]. 

На 2-му засіданні ХПК виступив голова етнографічної комісії А. М. Краснов. 

Він порушив питання про затвердження програми збирання етнографічних 

предметів і запропонував проект улаштування невеликих волосних етнографічних 

виставок за сприяння місцевих адміністрацій з метою ознайомлення з речами, які 

можна було б придбати для етнографічного відділу виставки. Під час обговорення  

цей проект був підданий критиці через складність улаштування подібних виставок 

за допомогою адміністративного впливу. Тому більш дієвими заходами були 

визнані безпосередні звернення до вчителів, священиків, земських начальників та 

організація етнографічних «екскурсій» в села та на ярмарки [572, с. 4]. 

Однією із запорук успішного виконання наукового завдання був пошук і вибір 

інформаторів, від яких, значною мірою, залежав успіх збирання етнографічних 

відомостей. А. М. Краснов запропонував звернутися за допомогою до поміщиків, 

священиків, ісправників, земських начальників, учителів та небайдужих до 

минулого краю осіб [417]. Саме вони мали стати основними дописувачами програм.  

Важливим кроком на шляху етнографічних досліджень стала підготовка 

наукових експедицій. Листування ХПК і владних структур щодо збирання 

етнографічних матеріалів у Харківській губернії дає уявлення про масштаби цієї 

роботи. Зокрема, з нього дізнаємось, що в 1900 р. «для изучения древностей 

этнографических и … сведений по изучению края в этнографическом отношении 

командируются – в Харьковский уезд профессор Харьковского университета 

Андрей Николаевич Краснов, в Изюмский уезд приват-доцент Александр 

Михайлович Покровский, в Старобельский уезд г-жа Елена Петровна Радакова, в 

Ахтырский уезд профессор Харьковского университета Николай Федорович 

Сумцов и с ним студент Карташев» [22, арк. 4]. Усім учасникам наукових 

експедицій були видані відкриті листи [22, арк. 11-12; 39].  
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Успішне проведення етнографічних експедицій залежало від їхнього 

фінансування. З метою отримання коштів на створення етнографічного відділу 

виставки, який після завершення роботи з’їзду мав стати постійно діючим музеєм, 

ХПК вів листування з Губернською земською управою, губернатором, земськими 

начальниками тощо [25, с. 3-7; 773]. До цієї справи долучилася П. С. Уварова [25, 

с. 1-2; 773]. У результаті на придбання етнографічних колекцій виділили 2000 крб. 

Підсумки етнографічних експедицій почали підбивати на 6-му засіданні. Про 

результати наукового відрядження до Курської губернії доповідав 

М. Г. Халанський, який займався дослідженням говірок населення Курської 

губернії, зокрема, так званих «горюнів» і «саянів» [572, с. 67-68]. Оцінку цього 

польового сезону вченим знаходимо в газеті ЮК [355].  

На 7-му засіданні ХПК звітувала О. П. Радакова [572, с. 99]. Її доповідь була 

надрукована в додатках до протоколу цього засідання [578]. Дослідниця мала 

здійснити етнографічну «екскурсію» до Старобільського повіту. Однак вона змінила 

регіон дослідження, мотивуючи це тим, що «южная часть уезда состоит почти 

исключительно из больших слобод, населенных великороссами и, следовательно, 

знакомство с бытом этой части уезда не дало бы никакого представления об 

этнографических особенностях более многочисленной группы населения 

малороссов» [578, с. 103]. О. П. Радакова склала такий маршрут експедиції, який би 

дозволив їй ознайомитися з побутом слобод, населених як росіянами, так і 

українцями, щоб мати можливість для порівняльного аналізу. Із типових слобод, 

населених «великороссами», О. П. Радакова дослідила слободу Новий Айдар, 

заселену частково донськими козаками, а частково – переселенцями з Суджанського 

повіту Курської губернії. Про останніх дослідниця зробила наступний висновок: 

«великороссы Старобельского уезда усвоили себе внешний быт малороссов; но 

благодаря некоторым особенностям своего внутреннего строя …, они гораздо 

консервативнее, труднее поддаются внешним влияниям, дольше сохраняют 

архаические формы раз усвоенного быта» [578, с. 105]. Увагу О. П. Радакової 

привернуло і традиційне вбрання старовірів. Щодо українського населення 

Старобільского повіту дослідниця відзначила схильність до різноманітних 
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запозичень. Особливо це стосувалося народного жіночого вбрання, яке в кожній 

слободі стрімко змінювалося під впливом моди. О. П. Радакова відзначила, що 

старовинний український стрій відшукати досить складно, і що навіть літні жінки не 

носять ані очіпків, ані запасок, ані плахт, майже увесь верхній одяг (кожухи, свитки, 

чинарки) виготовлявся домашнім способом або сільськими шевцями. О. П. Радакова 

досліджувала і народні промисли – гончарство, вичинку шкір тощо. Допомогу в цій 

справі надала повітова управа, яка попередньо зібрала інформацію та передала 

дослідниці вже зібрані матеріали. Підсумовуючи результати, О. П. Радакова 

запропонувала придбати етнографічні предмети для виставки не на ярмарках, а 

безпосередньо в їх виробників, ціни у яких були доволі помірними [578, с. 108]. Про 

кустарні промисли, одяг і будівлі в селах Старобільського повіту виступив 

О. В. Вєтухов [573, с. 99-100]. 

Зі звітом про етнографічну екскурсію до Охтирського повіту виступив 

М. Ф. Сумцов. Його науковій поїздці передувало листування з місцевим учителем 

О. Д. Твердохлєбовим, який цікавився етнографічною тематикою і до цього вже мав 

ряд цікавих публікацій. У листі до М. Ф. Сумцова О. Д. Твердохлєбов звернув увагу 

на те, що метод збирання етнографічних матеріалів через публікацію звернень у 

місцевій пресі є неефективним. Він вважав більш дієвим «способ личного 

ознакомления, по возможности тщательного, и … не дурен еще один… – 

непосредственное обращение к лицам, кои могут оказать полезные услуги» [107]. 

Далі О. Д. Твердохлєбов називав імена осіб, які могли бути корисними при збиранні 

етнографічних даних та предметів для виставки в повіті. Звітуючи про результати 

своєї етнографічної екскурсії, М. Ф. Сумцов відзначив населені пункти, у яких 

найбільше збереглися типові риси традиційно-побутової культури (Охтирка, 

Котельва), а також указав на такі, де відбулися суттєві зміни «в отношении 

национальных черт» (Боромля) [572, с. 100]. 

Важливо, що до пошукової етнографічної роботи залучалися не лише науковці, 

але й студентство. Про це свідчить лист студента історико-філологічного 

факультету П. Веретеннікова до ХІФТ: «Как один из студентов, предложивших г. 

профессору Краснову свои услуги для собирания этнографических сведений к 
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предстоящей выставке, я обращаюсь … с покорнейшей просьбой выслать мне 

несколько экземпляров программ… Собираю я сведения в Старобельском уезде 

Харьковской губернии, ко мне присоединилось несколько студентов как 

Харьковского, так Московского университетов» [57]. 

На 10-му засіданні ХПК розглядалося питання про організацію етнографічних 

експедицій на наступний польовий сезон. Для їх проведення планувалося відрядити 

А. М. Краснова, М. Ф. Сумцова та О. М. Покровського [572, с. 149]. 

А. М. Красновим була запропонована концепція проведення етнографічних 

досліджень на літо 1901 р., основною метою яких мало стати створення 

етнографічних колекцій до з’їзду [572, с. 149-150]. У зв’язку з обмеженим 

фінансуванням учений запропонував замість систематичного огляду всієї губернії, 

обмежитися дослідженням найбільш типових повітів на півдні, півночі, заході та 

сході губернії. А. М. Краснов пропонував у кожному повіті детально вивчати до 5-

ти пунктів, витрачаючи таким чином на дослідження кожного повіту до 350-400 

рублів. Житло, господарчі будівлі, за зразком європейських науково-етнографічних 

досліджень, мали бути сфотографованими. А. М. Краснов відзначив, що «на 

фотографиях же должны быть даны изображения одежд, полевых работ, 

различных видов употребления самодельных орудий, внутренности хат, а если 

возможно, то и характерных обрядов и празднеств; применительно к программе 

надо фотографировать и образцы кустарных производств» [572, с. 150]. Для 

створення етнографічних колекцій пропонувалося особливу увагу приділити 

збиранню предметів кустарного виробництва та національного вбрання. На цьому 

засіданні повідомлялося про зберігання в Рум’янцевському музеї в Москві малюнків 

«малоросійських» костюмів. Було прийняте рішення звернутися із проханням про 

їхнє надання для етнографічного відділу виставки. У квітні 1901 р. А. М. Краснову, 

М. Ф. Сумцову, О. М. Покровському, О. П. Радаковій були видані відкриті листи 

«для производства … этнографических исследований и фотографирования, 

относящихся к сему предметов» [22, арк. 58].  

На 13-му засіданні ХПК Д. І. Багалій повідомив про затвердження плану 

проведення етнографічних експедицій на 1901 р. [572, с. 235]. Крім того, 
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Д. І. Багалій та Є. К. Рєдін запропонували проект організації виставки до з’їзду, у 

тому числі й її етнографічного відділу [572, с. 236]. Є. К. Рєдін доповів про 

отримання відповідей на програми ХПК учителів Куп’янського та Ізюмського 

повітів, у яких містився багатий матеріал із етнографії та народнопоетичної 

творчості, малюнки предметів народного побуту [572, с. 237].  

На 16-му засіданні ХПК П. С. Уварова пообіцяла допомогти з виданням 

окремих етнографічних матеріалів, зібраних до з’їзду. Секретар статистичного 

комітету В. В. Іванов повідомив про надходження матеріалів для етнографічного 

відділу [572, с. 265]. Було заслухане повідомлення Катеринославських губернських 

земських зборів про виділення 200 руб. на придбання в губернії предметів для 

виставки, які були використані О. П. Радаковою. 

Зі звітом про результати літнього польового сезону, проведеного у Курській 

губернії, виступив М. Г. Халанський, який досліджував говірки «горюнів» і 

«саянів», їхній побут і національне вбрання. Науковець спробував з’ясувати 

історичну основу походження діалектів «горюнів» і «саянів». М. Г. Халанський 

вважав, що «горюни» оселилися у Путивльському повіті ще за доби литовсько-

польського панування, а згодом були приписані до Молченського монастиря, звідки 

й отримали назву «горюни» тобто «горемики». На думку дослідника, горюни 

«занимают переходное место от южно-великоруссов к белоруссам» [572, с. 267]. 

М. Г. Халанському вдалося придбати традиційне жіноче вбрання горюнів, яке було 

продемонстроване на виставці ХІІ АЗ. Саяни, на думку вченого, були «чистыми 

южно-великоруссами», які змінювали закінчення прикметників та займенників на  

«-ова», «-ива». Дослідник відзначив, що жінки-саянки носять стародавнє вбрання. 

Один із таких строїв М. Г. Халанський придбав для виставки. 

17-те та 18-те засідання ХПК ознаменувалися звітністю за двома напрямами – 

науковим і фінансовим. За результатами літного польового сезону 1901 р звітували 

А. М. Краснов, М. Ф. Сумцов, Б. С. Познанський та О. М. Покровський. 

А. М. Краснов досліджував матеріальну культуру селян «малоруських» та 

«великоруських» сіл Харківського, Валківського та Зміївського повітів. Він придбав 

предмети для етнографічних колекцій, які відображали різні сторони народного 
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побуту. А. М. Краснов зробив значну кількість фото, які відображали різні сторони 

селянського життя, зовнішній вигляд селян, сільські будівлі тощо [572, с. 349.].  

На особливу увагу заслуговував звіт М. Ф. Сумцова, який займався вивченням 

традиційно-побутової культури населення Охтирського та Лебединського повітів і 

м. Сум. Учений придбав понад 200 предметів та зробив понад 50 фотографій [572, 

с. 350]. Результати експедиції були узагальнені в його окремій розвідці [679, 680]. 

На думку вченого, відживання та занепад таких народних промислів як чумацтво, 

бджільництво, гончарство, коцарство та ін. мали негативний вплив на економічний 

та культурний стан місцевого населення. М. Ф. Сумцов відзначав культурні 

взаємовпливи російського та українського населення Охтирщини, підкреслюючи 

при цьому, що український вплив у регіоні був набагато відчутнішим. Аналізуючи 

традиційне вбрання, дослідник відзначив, що жіночий костюм зберігся набагато 

краще, ніж чоловічий.  

На перший погляд здається, що «Очерки народного быта» не мають чіткої 

структури і радше нагадують опис усього побаченого пересічним мандрівником. 

Але це легко пояснюється ставленням самого М. Ф. Сумцова до цього питання. Він 

вважав, що будь-якому серйозному дослідженню має передувати кропітка 

підготовча робота. З цього приводу він зауважував: «Научная разработка мелочей 

должна предшествовать крупным научным работам, подготовлять для них 

материал и отчасти выводы» [675, с. 402]. У майбутньому матеріали, зібрані 

М. Ф. Сумцовим до ХІІ АЗ, стали надійним підґрунтям для історико-етнографічної 

розвідки «Слобожане» [672]. 

Наступним звітував Б. С. Познанський, який дослідив 4 населених пункти 

Старобільського повіту (2 – російські та 2 – українські) [572, с. 350]. Для проведення 

цих робіт він двічі (у 1901 і 1902 рр.) отримував відкриті листи [22, арк. 58, 102, 

103]. Результатом роботи експедицій стало придбання 102 предметів для 

етнографічного відділу виставки, виготовлення 50 фото етнографічного змісту та 

збирання матеріалів для праці «Одежда малоросов» [540]. Б. С. Познанський 

намагався простежити історію українського національного костюма, відзначити 

його особливості, привернути увагу до проблеми його зникнення та необхідності 
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збереження. Основна частина була присвячена чоловічому традиційному одягу у 

зв’язку з тим, що він швидше виходив із ужитку і замінювався на сучасний. Автор 

описав і надав малюнки українських чоловічих головних уборів, спіднього та 

верхнього одягу, взуття тощо [540, с. 210]. Ініціатором видання праці 

Б. С. Познанського була П. С. Уварова, яка просила автора доповнити свою роботу 

інформацією про жіночий костюм. Б. С. Познанський обіцяв зробити це до осені. У 

листі до П. С. Уварової він писав про свою мрію проілюструвати опис жіночого 

одягу «раскрашенными рисунками, без чего описание это много теряло», адже, на 

думку автора, неможливо було передати «черным рисунком мережки, вышивки, 

узоры каймы, плахт, современной одежды…» [2, арк. 125]. Але, на жаль, своєї 

обіцянки Б. С. Познанський не дотримався і попросив П. С. Уварову повернути свій 

рукопис [2, арк. 127]. Згодом МПК вирішив надрукувати роботу в її первісному 

вигляді, а Б. С. Познанський звернувся із проханням надіслати йому, по можливості, 

примірники його розвідки [2, арк. 126]. Сучасні дослідники відзначають працю 

Б. С. Познанського, як одну із тих, що відкрила новий етап систематичного 

дослідження українського строю в усіх його локальних різновидах [491]. 

Підбив підсумки польового сезону в Зміївському та Вовчанському повітах і 

О. М. Покровський. Він зробив внесок у поповнення етнографічних колекцій 

виставки, придбавши предмети народного побуту. Ним була відзнята велика 

кількість фотографій поселень, будівель, селянських промислів тощо [572, с. 356].  

Крім наукових звітів, на 17-му ХПК засіданні було заслухано фінансовий звіт 

Є. К. Рєдіна, згідно з яким на потреби етнографічного відділу виставки з виділених 

2300 рублів було витрачено 1600 рублів, залишок на наступний 1902 р. складав 699 

руб. 75 коп. [572, с. 349]. Крім того, Є. К. Рєдін повідомив про підготовку видання 

«малорусского» народного орнаменту, зібраного П. Я. Литвиновою в Глухівському 

повіті Чернігівської губернії [572, с. 353]. 

Важливим напрямом роботи ХПК була систематизація етнографічних 

матеріалів. Цією роботою переважно займався О. В. Вєтухов. На 22-му засіданні 

ХПК він ознайомив присутніх із відповідями дописувачів на запитання програми 

про писанки [572, с. 401]. Вони були згруповані та систематизовані Є. К. Рєдіним. 
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На сьогоднішній день оригінали цих матеріалів зберігаються в ЦДІАУК у фонді 

ХІФТ [67-76], а оригінали самих писанок – у Харківському історичному музеї. 

Доповідь О. В. Вєтухова про писанки була надрукована в додатках до 22 засідання 

ХПК [195]. Основна інформація про цей вид народного мистецтва надійшла від 

священиків і учителів із 7 повітів Харківської губернії. І хоча ці дані не завжди були 

повними, іноді це були лише офіційні «відписки», проте, вони давали певне 

уявлення про стан писанкарства на Слобожанщині та фіксували тенденцію до 

зменшення власного виготовлення писанок. Їх виробництво витіснялося готовою 

продукцією, яка продавалася в місцевих крамницях. Для їхнього виготовлення 

використовувалася фабрична фарба. Поступово відживали й народні повір’я, 

пов’язані з пасхальними яйцями. 

Із оглядом рукописного етнографічного матеріалу, що надійшов у 

розпорядження ХПК, О. В. Вєтухов мав виступати на ХІІ АЗ. Але його доповідь не 

була заслухана за браком часу [303, с. 216], натомість вона була надрукована в 

«Трудах…» ХІІ АЗ [193], навіть незважаючи на критичний висновок, зроблений 

рецензентами: «Очерк г. Ветухова … по характеру своему представляет простой 

указатель и мог бы быть напечатан, но не в трудах Съезда» [2, арк. 128]. До 

аналізу етнографічних матеріалів, зібраних до ХІІ АЗ, О. В. Вєтухов повертався під 

час підготовки ХІІІ АЗ [192]. 

Важливим напрямком етнографічних досліджень ХПК стало вивчення 

автентичного фольклору. Початок ХХ ст. ознаменувався піднесенням інтересу до 

професійних носіїв народних дум. Вже на першому засіданні МПК був зачитаний 

лист проф. М. П. Дашкевича, у якому організаторам харківського з’їзду 

пропонувалося звернути увагу на збирання «остатков старого казацкого эпоса 

(дум)… и сведений о последних кобзарях и лирниках, а равно старинных 

исторических легенд и преданий» [574, с. 25-26]. Надалі за реалізацію цього проекту 

узявся ХПК, який на своїх засіданнях неодноразово звертався до питання вивчення 

українського фольклору та творчості кобзарів і лірників.  

У додатках до 7-го, 9-го та 13-го протоколів засідань ХПК був надрукований 

фольклорний матеріал, наданий А. І. Томіліною (голосіння та весільна пісня) 
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[652,701] та М. Лернером (весільна пісня) [428]. Збирачі відзначали, що носіями 

народних пісень є переважно люди похилого віку. За оцінкою дослідників дані 

фольклорні твори вже фактично не виконуються і швидко зникають. Своє ставлення 

щодо необхідності комплексного вивчення народних пісень у листі до 

М. Ф. Сумцова висловив один із членів статистичного комітету М. Ріттер, який 

відзначив, що українську поезію слід досліджувати «целиком, не отводя только 

мелких частиц, которые в таком случае могут остаться без достойной 

характеристики или и – просто неведения» [56]. 

Проблема збереження українського фольклору стала предметом обговорення 

науковців на 10-му засіданні ХПК. На ньому розглядалося клопотання МПК, у 

якому рекомендувалося місцевим товариствам і земствам «не только принять меры 

к собиранию народных песен и мотивов, но и об изыскании средств к их изданию и 

сохранению» [572, с. 151]. У результаті було прийняте рішення – звернутися до 

ХІФТ із проханням «принять на себя труд собирания и издания малороссийских 

песен и ходатайствовать пред Харьковским губернским земством об оказании ему 

в этом содействия и денежной помощи», а також просити етнографічне відділення 

ІМАТ відрядити до Харківської губернії для запису українських пісень фахівців-

музикантів [572; с. 151-152]. У лютому 1901 р. Д. І. Багалій направив до ХІФТ лист 

із проханням залучити до збирання українського фольклору і членів товариства [51]. 

ХІФТ у свою чергу спробувало залучити до цієї справи місцевих музикантів-

фахівців, але, на жаль, отримало відмову. Директор Харківського музичного 

училища повідомляв: «Из числа преподавателей музыкального училища не 

оказалось лиц, пожелавших принять на себя труд по делу собирания 

малороссийских песен» [52]. 

На 19-му засіданні ХПК із аналізом «народнопоетичних» матеріалів, що 

надійшли в розпорядження комітету, виступив М. Ф. Сумцов, який звернув увагу на 

збірку українських весільних пісень разом із чудовим описом весільного обряду, 

надану вчителем А. Г. Водолазьким, і нарис В. А. Гриненка тощо [572; с. 374].  

Важливим напрямом вивчення автентичного фольклору до ХІІ АЗ стало 

дослідження життя та творчості його носіїв – кобзарів і лірників. Дослідниця 
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І. С. Романенко відзначає, що особливо значущим заходом на шляху вивчення 

кобзарського мистецтва стала розробка спеціалізованої програми, яка серед низки 

інших питань передбачала збирання та записування (тобто фіксацію) відомостей 

про кобзарів, бандуристів, лірників та їхній репертуар [607]. 

До збирання інформації про кобзарів і лірників у Харківській губернії  

долучився студент Харківського університету Є. І. Кріст [572, с. 358]. Але перш ніж 

отримати дозвіл на проведення етнографічних досліджень, він мав пройти перевірку 

на «благонадійність» [22, арк. 78]. І лише після відповіді поліцмейстера про те, що 

«студент Евгений Иванович Крист … под судом и следствием не состоял и как в 

нравственном, так и в политическом отношении ни в чем предосудительном 

замечен не был» [22, арк. 79, 80], останній отримав спочатку свідоцтво, а згодом і 

відкритий лист, які дозволяли йому проводити дослідження, доручені ХПК [22, арк. 

81-82]. Про результати роботи Є. І. Кріст звітував на 19-му засіданні ХПК [572, 

с. 375]. Він ознайомив присутніх із біографічними даними та пісенним репертуаром 

кобзарів Остапа Бутенка, Петра Древкіна, Івана Зозулі. Крім запису дум і пісень, 

Є. І. Кріст намагався встановити школи виконавців. Йому вдалося виявити лише 

одну таку школу, яку започаткував Петро Кулібаба. Слухачів кобзарів і лірників 

Є. І. Кріст розділяв на дві категорії: випадкових і любителів. До останніх належали 

ті, які замовляли конкретні пісні або запрошували кобзарів і лірників виступити в 

себе вдома. Кобзарі та лірники переважно виступали по селах, адже в містах їх 

переслідувала поліція. Матеріал, зібраний Є. І. Крістом, ліг в основу роботи 

«Кобзари и лирники Харьковской губернии» [420]. ХПК висловив подяку Є. Крісту 

та його помічникам В. Леваковському й Б. Дробному за виконану роботу і чудові 

фотографії кобзарів. 

Систематизацією матеріалів про кобзарів, які надійшли в розпорядження ХПК, 

займався О. В. Вєтухов. Із результатами своєї роботи він ознайомив присутніх на 

19-му засіданні ХПК [572, с. 375]. Ці матеріали були надруковані в додатках до 

протоколу цього засідання [194]. Вони містили інформацію про 13 кобзарів і 

лірників, які мандрували Харківською губернією. Найбільш цікаві та повні 

відомості були надані священиком Шостенком про кобзаря Івана Петрика [194, 
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с. 385-387] із с. Сосновий Ріг Валківського повіту. Він навів біографічні дані про 

І. Петрика, інформацію про умови його життя та навчання, а також про репертуар. 

Інформація про харківських кобзарів і лірників була доповнена виступом 

Д. І. Багалія на 20-му засіданні ХПК. Науковець виклав результати спостережень за 

лірником Дем’яном Синялом, який був учнем старця Сергія Крупки. Лірник, 

втративши зір у 14 років, мандрував Харковом та селами губернії. Його репертуар 

складали як пісні релігійного змісту, так і народно-побутового [572, с. 389]. 

Кобзарі Харківської губернії стали об’єктом вивчення ще одного дослідника – 

П. Тиховського. Його робота була надрукована в «Трудах…» ХПК [696]. Вона 

складалася із двох розділів: перший був присвячений вивченню життя та творчості 

кобзаря Гната Гончаренка, другий – фіксації даних про інших кобзарів і лірників, 

відомих у Харківській губернії: Петра Древкіна, Ераста Удянського, Миколу 

Демченка та скрипаля Никифора Соломаху. 

Цікава інформація про лірників Полтавської та Чернігівської губерній 

містилася й у розвідці літературознавця С. І. Маслова [451]. У ній були зібрані дані 

про лірників Митра Куцого, Трохима Бабенка та Миколу Дуброву. Стаття містила 

відомості про їхні умови навчання, життя та переміщення, а також про особливості 

репертуару. С. І. Маслов підкреслював, що полтавські та чернігівські лірники не 

виконували дум. 

На засіданнях ХПК неодноразово обговорювалися питання, які стосувалися 

різних періодів історії Харківщини. Це стимулювало активізацію краєзнавчих 

досліджень. На 3-му засіданні ХПК було заслухано лист І. П. Щелкова, у якому 

були наведені дані про відомі йому археологічні пам’ятки на території Харківщини 

(Донецьке городище, кургани поблизу с. Рогань, давні вали біля с. Хорошеве тощо), 

а також про наявність підземних ходів у м. Харкові [529; 538]. Більш детальна 

інформація про останні містилася в повідомленні М. Леваковського [426]. Він надав 

інформацію про провали, підвали та підземелля Харкова, але власних висновків не 

робив. 

На 13-му засіданні ХПК М. Г. Халанський виступив із доповіддю про так 

званий «краснополянський голубець» [733]. Дослідник вивчив писемні джерела, 
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співставив їх інформацію з випадковими археологічними знахідками та переказами 

й дійшов висновку, що «краснополянський голубець» – це пам’ятник, встановлений 

на честь перемоги руських військ над татарами у битві, яка відбулася в 1628 р. 

У додатках до 24-го засідання ХПК був надрукований матеріал про слободу 

Олексіївська фортеця [409]. На думку її автора П. А. Константинова, залишки 

фортеці можна віднести до ХVІІІ ст. і були складовою оборонної лінії, яка тягнулася 

від Ізюма до Кременчука і захищала московські кордони від татар і запорожців. 

Дослідженню історичних старожитностей були присвячені ще дві статті, 

надруковані в «Трудах…» ХПК, – спільна розвідка М. Ф. Катанова та 

Д. В. Айналова [397], у якій ішлося про східні металеві дзеркала з Харківської та 

Катеринославської губерній, та дослідження Я. І. Смирнова [650] про бронзового 

водолія західноєвропейської роботи, знайденого в Харківській губернії. Ці доповіді 

базувалися на аналізі археологічних артефактів. Відповідно до висновків 

М. Ф. Катанова та Д. В. Айналова бронзові дзеркала, найімовірніше, мали арабське 

походження та належали до ХІ-ХІІ ст. Бронзовий водолій західноєвропейського 

походження, знайдений поблизу с. Кочеток Харківської губ., був датований 

Я. І. Смирновим ХІІ ст. 

Значна увага членами ХПК була приділена вивченню церковних 

старожитностей і релігійних пам’яток. На 4-му засіданні ХПК Є. К. Рєдін виступив 

із доповіддю «Памятники церковных древностей Харьковской губернии» [572, с. 40-

41], яка була надрукована в додатках до протоколу цього засідання [587], а також 

видана окремою брошурою [588]. Дослідник зупинився на необхідності вивчення 

церковних старожитностей краю, які, на його думку, являли «один из главных 

показателей культуры народа, его духовных интересов, высоты состояния его 

искусства…» [587, с. 44]. Учений акцентував увагу на тому, що церковні 

старожитності Харківської губернії були мало дослідженими, хоча пам’яток 

церковної старовини в регіоні було чимало. Тому Є. К. Рєдін запропонував до 

ХІІ АЗ зібрати інформацію про наявність церковних старожитностей у Харківській 

губернії, описати їх, зібрати якнайбільше релігійних пам’яток мистецтва (особливо 

тих, що вийшли з церковного вжитку), дослідити їх і приготувати альбом фото і 
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малюнків. Планувалося, що зібрані церковні старожитності складуть окремий 

церковно-археологічний відділ університетського Музею витончених мистецтв і 

старожитностей [572, с. 41]. 

Після обговорення доповіді Є.К. Рєдіна були прийняті рішення: по-перше, 

звернутися до єпархіального керівництва з проханням про надання допомоги в 

розповсюдженні програм для збирання церковних старожитностей серед 

духовенства Харківської губернії; по-друге, доручити Є. К. Рєдіну здійснити наукові 

експедиції з метою вивчення Харківської губернії. Таким чином, було 

започатковано дослідження пам’яток церковної старовини Слобожанщини. 

На 5-му засіданні ХПК було прийняте рішення про відрядження для вивчення 

матеріалів архівів церков і монастирів Бєлгорода й Курська А. С. Лебедєва, а для 

дослідження храмів Бєлгорода та церковних старожитностей Харківської губернії 

Є. К. Рєдіна. Крім того, останній проінформував присутніх про згоду Харківської 

духовної консисторії розіслати програми ХПК священикам єпархії [572, с. 53-54]. 

А. С. Лебедєв та Є.К. Рєдін звітували про результати своїх досліджень на 7-му 

та 8-му засіданнях ХПК. У своєму виступі А. С. Лєбєдєв відзначив, що архіви 

Сумської Преображенської церкви, Курського Різдвяного чоловічого та Троїцького 

жіночого монастирів, які були предметом його досліджень, містили цікавий та 

змістовний матеріал для характеристики побуту та звичаїв монастирів ХVІІІ ст., для 

дослідження історії єресей та іконопису регіону [572, с. 99]. 

Є. К. Рєдін, який улітку 1900 р. відвідав монастирі та храми Охтирського, 

Лебединського та Сумського повітів, у своєму звіті зупинився на визначенні 

особливостей архітектури дерев’яних церков ХVІІ-ХVІІІ ст. м. Лебедина та окремих 

сіл Охтирського повіту. Дослідник звернув увагу на спорідненість храмів цього 

регіону з архітектурою церков Донської області та відзначив вплив на них 

дерев’яної архітектури Галичини та Польщі [572, с 136]. В іконописі Є. К. Рєдін 

виділив роботи місцевого походження (образ Св. Миколая Чудотворця в церкві 

Різдва Христова в Боромлі) і західного зразка (різьблення на царських вратах і 

окремі ікони церкви Різдва Богородиці в с. Михайлівка Лебединського повіту). 

Учений відзначив витонченість ювелірних виробів церковного вжитку, особливо, 
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окладів Євангелій. Було зазначено, що окремі зразки були місцевої роботи. Західний 

вплив на пам’ятки церковної старовини Слобожанщини Є. К. Рєдін пояснював тим, 

що заселення краю відбувалося переважно «малороссиянами – выходцами из 

запольского рубежа» [572, с. 137].  

Дослідження церковних старожитностей Харківської губернії тривали 

протягом усього 1901 р. На 9-му засіданні ХПК розглядалося питання про доставку 

експонатів для відділу церковних старожитностей виставки. У результаті було 

прийнято рішення звернутися до архієреїв Харківської та Курської єпархій із 

проханням надати дозвіл священикам надсилати церковні пам’ятки, що вже вийшли 

з церковного вжитку, до попереднього комітету, а також дозволити членам ХПК під 

час експедицій брати церковні речі під розписку священику [572, с. 143]. 

На черговому засіданні ХПК А. С. Лєбєдєв доповів про результати досліджень 

архіву Курського Знаменського монастиря. Серед найбільш цікавих матеріалів він 

виділив опис майна архієрейського дому 1770 р., у якому його увагу привернула 

ікона із зображенням «на древе Христа отрока, спящего на кресте». Дослідник 

відзначив схожість пам’ятки з символічною іконою «Недремне око», яку передала в 

дар ХПК та Музею витончених мистецтв університету В. Н. Свєт [572, с. 150-151]. 

На цьому ж засіданні була запланована чергова наукова експедиція для вивчення 

церковних старожитностей регіону. У зв’язку із цим ХПК звернувся до харківського 

губернатора з проханням видати відкритті листи своїм членам, серед яких 

значилися Є. К. Рєдін зі студентом Харківського університету Карташовим, що 

направлялися до Харківської губернії «для изучения и фотографирования 

памятников старины и церковных древностей». Невдовзі вчений отримав 

необхідний дозвіл [22, арк. 52, 56 ]. 

Обговорюючи проект виставки ХІІ АЗ, Д. І. Багалій та Є. К  Рєдін 

запропонували у відділі церковних старожитностей розмістити експонати з Музею 

витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету, з Церковно-

археологічного музею при Київській духовній академії, а також речі та матеріали, 

надані регіональними відділеннями ХПК, приватними особами, єпархіями, зібрані 

Є. К. Рєдіним [572, с. 236]. Складання каталогу відділу церковних старожитностей 
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та його редагування було доручено Є. К. Рєдіну [572, с. 269]. 

У додатках до протоколу 16-го засідання ХПК було розміщено досить розлогу 

та змістовну статтю І. М. Рябініна, присвячену дослідженню історії Путивльського 

Преображенського собору та церков і монастирів, пов’язаних із ним [613]. 

Протягом червня-липня 1901 р. Є. К Рєдін продовжував досліджувати церковні 

старожитності Харківської губернії, а на 17-му засіданні ХПК він звітував про 

результати своєї діяльності. Об’єктом його вивчення стали храми та монастирі 

Вовчанського, Зміївського, Ізюмського та Харківського повітів. Дослідник описав 

найбільш цікаві ікони, іконостаси, богослужебні книги, предмети церковного 

начиння храмів тощо. Найбільш цінний матеріал був сфотографований (було 

зроблено близько 400 знімків), були зняті плани окремих найдавніших церков 

регіону [572, с. 353.]. Деякі експонати для виставки Є. К. Рєдін доставив особисто, 

щодо інших зробив заявки священикам із наданням списку необхідних речей. У 

відповідь до ХПК стали надходити церковні старожитності, про що Є. К. Рєдін 

регулярно звітував на наступних засіданнях. 

Важливим напрямом роботи з дослідження церковних пам’яток стало збирання 

інформації про церковні пам’ятки та старожитності Харківської і сусідніх із нею 

губерній. Цій проблематиці була присвячена низка матеріалів, розміщених у 

«Трудах…» ХПК. Серед них дві роботи Є. К. Рєдіна, у яких розглядалися символічні 

ікони на зразок «Недремного ока» [582, 583]. У них автор намагався простежити 

історію виникнення та поширення цього символічного образу, а також з’ясувати 

його ідейний зміст. Аналізуючи відомі йому взірці «Недремного ока» місцевого 

походження і порівнюючи їх із візантійськими та південно-руськими зразками ХVІ 

– ХVІІІ ст., науковець зробив висновок про його регіональну специфіку.  

У додатку до протоколу 19-го засідання ХПК була розміщена розвідка 

М. І. Алякритського, яка містила інформацію про наявність у Дмитрівському та 

сусідніх із ним повітах Курської губернії археологічних пам’яток: городищ і 

курганів, але основна увага була приділена вивченню церковних старожитностей 

[137]. Першим об’єктом вивчення стала церква Різдва Пресвятої Богородиці в 

м. Дмитрієві. М.І. Алякритський відносив її будівництво до часів Петра Великого, 
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мотивуючи це тим, що окремі церковні книги храму належали саме до цього часу 

(наприклад, Євангеліє 1717 р.). Привернуло увагу дослідника і Євангеліє часів 

Катерини Великої (1779 р.) та інші церковні старожитності. Наступним кроком 

стало дослідження храмів слободи Михайлівки, найцікавішим із яких виявилася 

церква Миколи Чудотворця, побудована 1746 р. Серед церковних старожитностей 

цього храму М. І. Алякритський виділив картину Страшного Суду; Євангеліє 

1751 р. в дорогому срібному окладі, яке не використовувалося при богослужінні, а 

було вставлене в стіну у вигляді ікони; статую Спасителя тощо. Ще один храм, 

вивченням якого займався М. І. Алякритський, – соборна церква Михаїла 

Архангела, будівництво якої відносили до 1872 р. Але, на думку дослідника, цей 

храм був побудований значно раніше, свідченням чого були низькі склепіння. З цієї 

церкви він узяв Біблію, з передмовами 1673 р. і 1751 р. Останній описаний у роботі 

храм – церква Іоанна Богослова, побудована в 1828 р. М. І. Алякритський відзначив, 

що більшість богослужебних книг, які зберігалися в храмі, належали до часів Петра 

Великого. Закінчувалася розвідка детальним описом двох синодиків із церков 

старого міста Дмитрієва та с. Михайлівки, які дослідник відносив ХVІІІ ст. 

На 24-му засіданні ХПК із доповіддю про синодики виступив Є. К. Рєдін [572, 

с. 450]. Вона була надрукована в додатках до цього засідання [585]. Автором були 

описані 5 синодиків, більшість із яких надійшла з Донської області. Особливу увагу 

дослідник приділив аналізу рукописного синодика церкви Іоанна Богослова 

с. Великих Проходів Харківського повіту, виготовлення цієї пам’ятки науковець 

відніс до початку ХVІІІ ст. Є. К. Рєдін відзначив подібність даного експоната до 

синодика другої половини ХVІІ ст. Колясниковської церкви Ярославської губернії. 

Він відзначив відсутність у його мініатюрах деталей південно-руського зразка. 

Стаття Є. К. Рєдіна була добре проілюстрована. Вона містила 6 фото – мініатюр 

зазначеного синодика. 

Участь у підготовці до ХІІ АЗ брав і професор М. С. Дринов. У «Трудах…» 

ХПК була надрукована його розвідка, присвячена аналізу досліджень 

О. Ф. Музиченком етнографічних особливостей болгарських колоністів 

Феодосійського повіту [258]. Стаття містила історіографічний огляд літератури та 



81 

цікаву інформацію щодо народних пісень болгарських колоністів, які мешкали на 

Кримському півострові.  

Одна із проблем, якою опікувався М. С. Дринов напередодні ХІІ АЗ, – 

запрошення на харківський з’їзд науковців зі слов’янських країн. З цим питанням 

він звертався до П. С. Уварової під час її візиту до Харкова 1902 р. Це видно з листа 

М. С. Дринова до ученого-славіста К. Я. Грота, вперше опублікованого 

В. Ю. Іващенко та С. І. Посоховим на сторінках «Дриновського збірника». Зокрема, 

у листі було зазначено: «Графиня … объявила, что приглашения уже посланы, но 

только в университеты Львовский, Краковский и Пражский, в академии 

Краковскую и Чешскую, да в Чешский народный музей. При этом она обещала в 

самом скором времени отправить такие же приглашения еще и в Академии Юго-

славянскую и Сербскую, в Загребский университет, в Белградскую высшую школу, в 

Софийское высшее училище и Болгарское книжное дружество, а также 

некоторым славянским ученым, Ягичу, Иречеку, Крекеи Нидерле» [302, с. 510]. Але, 

як зрозуміло з листа М. С. Дринова, ці запрошення були відправлені занадто пізно. 

Крім того, П. С. Уварова заявила про те, що «на прием славянских гостей нельзя 

будет уделить ничего из сумм, ассигнованных на устройство съезда». Тому 

представництво науковців зі слов’янських країн на ХІІ АЗ обмежилося лише 

Варшавським університетом в особі професора Є. Ф. Карського [303, с. 2]. 

Окремим напрямом роботи ХПК стало вивчення архівних матеріалів, 

археографічних пам’яток, старожитностей писемності та мови. На 5-му засіданні 

ХПК було прийнято рішення про проведення археографічних експедицій для 

дослідження архівів Харківської та сусідніх із нею губерній. Для вивчення архівів 

до Харківської губернії були відряджені Д. П. Міллер, Є. М. Іванов, 

М. М. Плохинський [572, с. 53]. У травні 1900 р. було відправлено запит про видачу 

цим особам відкритих листів «для изучения архивов правительственных 

учреждений и частных лиц» [22, арк. 4-5]. Невдовзі необхідні дозволи були 

отримані [22, арк. 11]. Для вивчення архівів церков і монастирів Курської губернії 

був відряджений А. С. Лебедєв [572, с. 53]. 

Результатом вивчення архівних матеріалів стала їхня публікація. Другий том 
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«Трудов…» ХПК фактично повністю був присвячений цій проблематиці. На його 

сторінках вийшли друком: робота Д. П. Міллера [462], у якій підсумовувалося 

вивчення матеріалів архівів Харківської губернії; розвідка І. М. Катаєва [387] з 

оглядом рукописних матеріалів з історії Слобідської України, що зберігалися у 

Військово-ученому архіві в Санкт-Петербурзі; робота Ю. В. Татищева [692], 

присвячена вивченню чернігівських архівів; дослідження А. С. Лебедєва [424] з 

аналізом матеріалів окремих архівів духовного відомства Курської та Харківської 

губерній; робота К. Ф. Білявського [163], яка містила добірку фіскальних документів 

із Московського архіву Міністерства юстиції тощо. 

Тісний зв’язок із вивченням архівних матеріалів мало дослідження 

старожитностей писемності та мови. Робота в цьому напрямку велася переважно 

М. Г. Халанським. Його науковий доробок, пов’язаний із підготовкою до ХІІ АЗ, 

розглянутий нами в окремій статті [644]. Значна частина пошуків М. Г. Халанського 

до ХІІ АЗ була присвячена дослідженню історичного наративу. На 5-му засіданні 

ХПК науковець ознайомив присутніх із результатами роботи зі слов’янським 

рукописом ХVІІ ст., який містив переклад творів Іоанна Дамаскіна, зроблений 

князем А. М. Курбським. М. Г. Халанський дослідив цей документ, провів паралель 

із перекладом із Хлудовського списку та вказав на певні відмінності між ними. 

Аналіз цього рукопису [734] започаткував серію досліджень М. Г. Халанського 

«Экскурсы в область древних рукописей и старопечатных изданий». На 7-му 

засіданні ХПК М. Г. Халанський продовжив звітувати про вивчення рукописів, які 

надійшли до ХПК (2 списки давньоруського целебника священика Петра Лукашова, 

список тлумачного Євангелія архієпископа Феофілакта, тріодь пісна тощо). 

Більшість досліджуваних джерел вперше вводилася до наукового обігу [572, с. 108-

121]. На 13-му засіданні ХПК М. Г. Халанський доповідав про результати роботи з 

рукописами та стародруками ХVІІІ – ХІХ ст. переважно церковного змісту [572, 

с. 245-249]. На 16-му засіданні ХПК він виступив зі звітом про відрядження до 

Курської губернії 1901 р. під час якого дослідник займався вивченням рукописів 

Маклаковської бібліотеки Путивля: давньоруського перекладного трактату з 

фізіології, медицини та гігієни, Стоглаву, Апокаліпсису тлумачного. Їхні тексти з 
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коментарями М. Г. Халанського були надруковані в додатках до протоколу [572, 

с. 270-281]. На 22-му засіданні ХПК науковець доповів про два оригінальні 

рукописні збірники імператорської публічної бібліотеки – варіанти переказів про 

перших руських князів. М. Г. Халанський відзначив, що в них київські князі 

наділені героїчними рисами і більше нагадували персонажів давньоруських билин. 

На думку вченого, саме в такому вигляді дружинний княжий героїчний епос 

продовжував існувати аж до ХVІ ст. [572, с. 400]. Останнім джерелом, яке 

завершило серію екскурсів М. Г. Халанського в царину рукописів і стародруків, став 

рукопис «Малороссийские пчеловодные обряды и заговоры» [735], який містив 

цікавий матеріал для досліджень народної демонології. Слід відзначити, що наукові 

пошуки М. Г. Халанського до ХІІ АЗ не втратили свого наукового значення до 

нашого часу. Одним із доказів їхньої актуальності є низка робіт сучасних 

дослідників, присвячених вивченню наукової спадщини вченого [442; 479].  

У «Трудах…» ХПК була надрукована робота Х. І. Попова [550], яка містила 

аналіз рукописів, наданих на виставку ХІІ АЗ Донським музеєм. Це були панегірики 

на честь діячів Війська Донського Єфремових від Харківського колегіуму. 

Узагальненням результатів підготовчих робіт ХПК стало видання двох томів 

його «Трудов…» [716-717]. З 15 археологічних з’їздів на видання «Трудов…» 

попередніх комітетів спромоглися лише тифліський [577], харківський і 

чернігівський [719]. Якщо порівнювати наукову кількість та цінність надрукованих 

матеріалів, то, без сумніву, першість належить ХІІ АЗ. 

Таким чином, основні роботи з підготовки ХІІ АЗ були організовані та 

проведені МПК та ХПК. МПК здійснював переважно координаційну роботу, 

забезпечував фінансову підтримку дослідницьких робіт, виконував консультативні 

функції тощо. Практичною реалізацією підготовчих робіт займався ХПК, із якими 

він впорався гідно. До основних здобутків діяльності харківського комітету, перш за 

все, слід віднести організацію наукового пошуку на територіях, які потрапляли до 

сфери наукових інтересів учасників ХІІ АЗ. Важливими складовими підготовчих 

робіт були: розробка програм для збирання відомостей про старожитності 

(археологічні, етнографічні, церковні, історичні тощо); систематизація отриманих 
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даних; організація роботи з громадськістю; проведення наукових експедицій 

(археологічних, етнографічних, археографічних тощо), налагодження 

міжособистісних та інституціальних комунікативних каналів (активне професійне та 

особисте листування в науковому співтоваристві, співпраця зі ЗМІ, встановлення 

контактів з міською владою), видавнича діяльність тощо. 

2.3. Внесок інших регіональних допоміжних комісій та відділень у 

підготовку ХІІ АЗ 

На 2-му засіданні МПК були визначені території, які потрапляли до сфери 

досліджень харківського з’їзду. Головним завданням мало стати вивчення т. зв. 

«половецького степу». Це означало, що об’єктами наукового вивчення ставали 

Слобожанщина, Лівобережжя, Південна Україна, а також окремі території сучасної 

РФ – Бєлгородська, Курська, Воронезька губернії, Область Війська Донського тощо. 

Розширити територію наукового пошуку вдалося завдяки створенню додаткових 

регіональних комісій та комітетів. Це питання було розглянуто на 2-му засіданні 

ХПК з ініціативи проф. М. О. Куплеваського, який заявив «о желательности 

устройства и в других центрах территории, подлежащей специальному 

обследованию ХІІ съезда, подготовительных комиссий» [572, с. 4]. 

Питання про необхідність відкриття регіональних комісій та відділень 

обговорювалося у квітні 1900 р. під час візиту до Харкова П. С. Уварової. У своїх 

спогадах графиня залишила наступний запис: «Предложено открыть 

Предварительный Комитет в Новочеркасске и Екатеринодаре и высказывалось 

Багалеем предложение о необходимости открыть такие же Комитеты в Курске, 

Воронеже, Полтаве, Чернигове и Екатеринославе, но я опротестовала… Решили в 

этих мелких пунктах собирать только сведения» [4, арк. 5]. Але згодом комітети та 

відділення в цих містах все ж таки були відкриті. 

Діяльність значної кількості допоміжних регіональних комісій та відділень, 

вирізняла підготовку ХІІ АЗ від попередніх. На жаль, їхня діяльність залишалася 

маловивченою та неузагальненою. Сучасні дослідники, якщо і торкалися цього 

питання, то тільки поверхово, розглядаючи ту чи іншу персоналію або певне 
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історичне явище. Для того, щоб отримати цілісну картину, визначити науковий 

доробок і реальний внесок згаданих вище комісій та відділень у підготовку ХІІ АЗ, 

зрозуміти проблеми та перешкоди, які виникали на шляху їх діяльності, необхідно 

скласти всі пазли в єдину картину. Тому ми зробимо спробу заповнити дану лакуну. 

Полтавська комісія. Серед комісій, які зробили суттєвий внесок у справу 

організації ХІІ АЗ та в дослідження свого регіону, перш за все, слід відзначити 

Полтавську. З метою її створення до Полтави було відряджено М. Ф. Сумцова [572, 

с. 43]. До складу Полтавської комісії увійшли представники місцевого 

статистичного комітету, архівної комісії та земські гласні. Вже на перший заклик 

голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової в 1900 р. взяти 

участь у підготовці ХІІ АЗ Полтавський статистичний комітет надіслав наступну 

позитивну відповідь: «Почтеннейшее сообщение Вашего Сиятельства …. по 

поводу устройства в Харькове ХІІ Археологического съезда и выставки при нем в 

1902 г. вызвало со стороны начальника Полтавской губернии живейшее сочувствие 

и готовность содействовать целям и задачам Съезда и Выставки» [503, с. 520]. 

Серед найбільш активних представників Полтавської комісії слід відзначити 

В. І. Василенка, М. О. Русова, Л. В. Падалку, І. А. Зарецького, П. М. Дубровського, 

А. М. Ореховського, І. Ф. Павловського, М. І. Сосновського та ін. 

Полтавська комісія поставила за мету збирати в межах Полтавської губернії 

старожитності, які могли зацікавити організаторів ХІІ АЗ, а також зосередити в 

Полтаві цікаві археологічні та історичні предмети, документи, рукописи, креслення, 

фотографії, колекції, щоб в майбутньому надати їх на виставку з’їзду. Для 

популяризації серед населення завдань Полтавської комісії, пов’язаних з ХІІ АЗ, в 

«Полтавских губернских ведомостях» були надруковані спеціальна стаття і 

програми для збирання у межах губернії старожитностей (археологічних, 

історичних, етнографічних тощо). Програми були розіслані землевласникам, 

священикам, учителям. Їх поширювали кореспонденти статистичного комітету. 

На 7-му засіданні ХПК було заслухано повідомлення члена Полтавської комісії 

М. О. Русова, у якому йшлося про перші результати роботи даної комісії. Члени 

Полтавської комісії планували вилучити цікавий історичний матеріал щодо 
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місцевих старожитностей із старих випусків газет «Полтавские губернские 

ведомости» та «Епархиальные ведомости» [572, с. 99]. Пріоритетним напрямом 

наукових досліджень було визначено етнографічний. З цією метою була 

передбачена організація етнографічної експедиції, яку мав здійснити 

В. І. Василенко, відомий своїми працями з регіональної етнографії, статистики та 

історії. Цей захід став можливим після того, як губернські земські збори асигнували 

комісії 300 крб. [364]. Фінансову допомогу в розмірі 100 крб. надав і Губернський 

статистичний комітет [503, с. 521]. За пропозицією А. М. Лазаревського Полтавська 

комісія особливу увагу приділила збиранню колекції дитячих іграшок. Прийняття 

даного рішення було викликано тим, що старі іграшки швидко виходили з ужитку 

та витіснялися новими. Комісія планувала скласти спеціальну програму для 

збирання дитячих іграшок та інформації про ігри та розваги полтавських дітей. 

Зібрану колекцію планували надати на виставку ХІІ АЗ, а програму надіслати до 

ІМАТ [664].  

Ще одним напрямом діяльності Полтавської комісії став збір інформації про 

архівні матеріали. Члени комісії звернули увагу на те, що в архівах Мгарського, 

Густинського та Переяславського монастирів міститься цікавий рукописний 

матеріал ХVII – XVIII ст. [503, с. 522]. Труднощі в роботі Полтавської комісії 

виникли із складанням археологічної карти Полтавської губернії. Члени комітету 

взяли на себе зобов’язання позначити на карті всі відомі їм археологічні та 

етнографічні пам’ятки Полтавщини. У зв’язку з відсутністю досвіду Полтавська 

комісія звернулася до ІМАТ з проханням надіслати для зразка карту, складену 

В. Б. Антоновичем. Робота з укладення археологічної карти ускладнювалася 

обмеженістю часу та коштів. З метою проведення дослідницької роботи на 

належному науковому рівні члени Полтавської комісії звернулися до ІМАТ з 

проханням про надання інформації щодо наукової літератури з питань заселення 

краю, а також методичних рекомендацій про етнографічні дослідження, програм 

вивчення будівель, знарядь праці, одягу, їжі тощо.  

Вагомий внесок у роботу Полтавської комісії зробив М. О. Русов, який влітку 

1901 р. здійснив етнографічну експедицію в межах губернії. Її підсумки були 
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підбиті у звіті, опублікованому в «Трудах…» ХІІ АЗ [611]. Основним завданням 

М. О. Русова стало вивчення дитячих ігор, забав та розваг; виявлення стародавніх 

городищ та укріплень; налагодження зв’язків із місцевими краєзнавцями та 

колекціонерами. З цією метою дослідник відвідав Полтавський, Зіньківський, 

Гадяцький, Миргородський, Лубенський, Лохвицький та Золотоніський повіти. 

Більшість із них була населена нащадками українських козаків і мала свою 

самобутню культуру. У зв’язку з обмеженим фінансуванням М. О. Русов не мав 

можливості придбати етнографічні експонати, такі як килими, очіпки, одяг тощо, 

тому основні свої зусилля він спрямував на записування дитячих ігор, збирання 

колекції іграшок та фотографування предметів старовини. Результати були дуже 

плідними: було зібрано близько 150 ігор дітей різного віку, літні, весняні, зимові; 

забави та розваги для дівчат та парубків на досвітках, вечорницях (більшість із них 

були записані вперше). На жаль, цікава та змістовна робота дослідника «Игры 

детей в Полтавщине» так і не була опублікована. Її оригінал зберігається в 

ЦДІАУК [89]. Дослідження містить велику кількість регіонального етнографічного 

матеріалу і є досить унікальною та оригінальною розвідкою, адже до М. Русова це 

питання фактично не було дослідженим. Під час експедиції науковцем було 

зроблено бл. 150 фотографій, зібрана колекція іграшок, яка нараховувала бл. 50 

дерев’яних та 120 глиняних експонатів (останні були придбані для Полтавського 

музею). Більшість із них була описана та надана на виставку ХІІ АЗ.  

До наукового обігу робота М. О. Русова «Игры детей в Полтавщине» [610] 

потрапила лише в 2008 р. завдяки дослідниці Н. В. Аксьоновій, яка звернула увагу 

на те, що своєю ґрунтовністю етнографічні матеріали, зібрані М. О. Русовим, не 

поступаються відомим збіркам ігор, які свого часу були укладені П. В. Івановим, 

С. М. Ісаєвичем, Є. А. Покровським та П. П. Чубинським [130]. Під час 

етнографічної експедиції був зібраний матеріал, який ліг в основу статті 

М. О. Русова «Описание Полтавщины» (рукопис зберігається у фондах ЦДІАУК) 

[94]. Згодом ця робота під назвою «Очерк поселений и построек Полтавской 

губернии» була опублікована в «Трудах…» ХПК [612].  

Ще одним напрямком діяльності Полтавської комісії стала розробка та 
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поширення в межах губернії спеціальної програми для збирання матеріалів «по 

народной бытовой технике», яку розробив доктор антропології Ф. К. Волков 

(Х. Вовк) [568]. У руслі етнографічних досліджень працював і полтавський 

дослідник В. І. Василенко. Зібрану інформацію він узагальнив у двох розвідках, 

надрукованих в «Трудах…» ХПК [181; 186]. Інформацію про лірників до ХІІ АЗ 

збирав полтавський дослідник С. І. Маслов [451]. 

Полтавська комісія досліджувала і церковні старожитності губернії. Свою 

допомогу в цій справі комісії надала Полтавська духовна консисторія, яка зібрала 

змістовний описовий матеріал про стародавні храми та церковні старожитності 

Полтавщини. Цей матеріал також був опублікований ХПК [504, с. 523-546]. 

Вагомий внесок Полтавською комісією був зроблений у підготовку 

етнографічного відділу виставки ХІІ АЗ. Лише одна Полтавська губернія 

спромоглася підготувати окремий регіональний відділ і навіть надрукувати власний 

каталог до нього, складений І. А. Зарецьким [396, с. ІІ; 248]. У цьому відділі були 

репрезентовані окремі експонати та видання Лубенського музею 

К. М. Скаржинської [685, с. 43, 74]. З пропозицією щодо участі музею у виставці 

ХІІ АЗ до керівництва закладу в травні 1901 р. звернувся голова ХПК Д. І. Багалій: 

«Ваш музей богат различными памятниками древностей вообще и особенно 

Полтавской губернии. Присутствие ваших коллекций, особенно этнографических, 

будет весьма важно и полезно на выставках при ХІІ археологическом съезде. 

Поэтому предоставлением Ваших коллекций для выставки при съезде Вы окажете 

великую услугу ХІІ археологическому съезду» [18, арк. 1]. Крім того, у фондах ДАПО 

зберігаються листи Є. К. Рєдіна з подяками Лубенському музею К. М. Скаржинської 

за передачу в дар ХПК низки цікавих видань [19, арк. 1-2]. 

Представники Полтавської комісії взяли активну участь і в роботі самого 

з’їзду. З доповідями на ньому виступили В. І. Василенко [182-185], І. А. Зарецький 

[280-281], Л. В. Падалка [515-518], М. А. Янчук [778-779].  

Діяльність Полтавської комісії до ХІІ АЗ була високо оцінена П. С. Уваровою: 

«…Московское Археологическое общество позволяет себе обратится в 

Полтавскую комиссию … с покорнейшею просьбой продолжить исследования и 
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собирание материалов, предпринятые для Харьковского съезда и убедить лиц, 

поработавших для Харькова, не оставлять начатой работы, а продолжить ее и 

впредь, чем принесут несомненную пользу… будущему Съезду» [20, арк. 4]. 

Таким чином, наведений матеріал свідчить про те, що представники 

Полтавської комісії зробили вагомий внесок у підготовку та роботу ХІІ АЗ.  

Ніжинська комісія. Внесок у справу підготовки ХІІ АЗ зробила й Ніжинська 

комісія. Основним об’єктом її дослідження стала Чернігівська губернія. Оцінити 

науковий доробок Ніжинської комісії намагалися у своїх розвідках дослідники 

Ю. А. Конюшенко [410], В. О. Дятлов і О. Б. Коваленко [259], С. П. Юренко [775, 

с. 22-23]. Їхні статті ґрунтуються переважно на матеріалах звіту голови Ніжинського 

історико-філологічного товариства (далі НІФТ) А. В. Добіаша [249], розміщеного в 

додатках до протоколу 12-го засідання ХПК та в звіті П. С. Уварової [511] про 

діяльність МПК.  

На 3-му засіданні ХПК О. П. Кадлубовський запропонував залучити до 

підготовки ХІІ АЗ Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька, 

при якому діяло НІФТ. До останнього ХПК надіслав клопотання з проханням 

надати допомогу в «трудах… по подготовке съезда в Харькове и по устройству при 

нем выставки…» [572, с. 7]. З аналогічною пропозицією до НІФТ у червні 1900 р. 

звернулася і П. С. Уварова: «Императорское Московское общество … честь имеет 

покорнейше просить … образовать при обществе отдел … для собирания к ХІІ 

Археологическому съезду сведений и предметов древности по Черниговской 

губернии…» [249, с. 197]. Зі свого боку ІМАТ обіцяло всіляку допомогу. У відповідь 

на ці клопотання НІФТ прийняло рішення: «принять на себя предложенную 

Харьковским предварительным комитетом задачу… и ходатайствовать перед 

Московским археологическим обществом об облечении Общества… 

соответственным официальным названием, которое давало бы право собирать 

для ХІІ Археологического съезда сведения и предметы древности по Черниговской 

губернии» [249, с. 195]. Таким чином, було створено «товариство в товаристві» – 

окрему особливу комісію на чолі з професором А. В. Добіашем, до складу якої 

увійшли М. М. Бережков, М. І. Лілеєв, В. К. Піскорський, М. Н. Сперанський, 



90 

В. І. Рєзанов та ін. [259, с. 25]. Згодом до підготовчих робіт до ХІІ АЗ були залучені 

члени Чернігівської губернської архівної комісії (далі ЧГАК) серед яких особливе 

місце належало археологу і краєзнавцю С. А. Гатцуку. До складу офіційної делегації 

на ХІІ АЗ увійшли й інші члени цієї комісії – О. М. Васютинський, А. В. Верзилов, 

П. М. Добровольський та О. К. Яригін [780, с. 28]. 

Протягом 1900 р. відбулося чотири засідання Ніжинської комісії, на яких 

розглядалася інформація про наявність старожитностей і різноманітних історичних 

пам’яток Чернігівської губернії, які могли б зацікавити організаторів і учасників 

ХІІ АЗ [249, с. 197]. Вперше результати діяльності Ніжинської комісії підбивалися 

на 7-му засіданні ХПК, на якому про хід підготовчих робіт до ХІІ АЗ звітував голова 

НІФТ А. В. Добіаш [572, с. 98]. У доповіді відзначалося, що комісією було 

надруковано 3 тис. примірників програм. До співпраці були залучені учителі, 

священики, краєзнавці та любителі старовини багатьох повітів Чернігівської 

губернії. Члени ХПК покладали великі сподівання на те, що «работы комиссии 

дадут весьма ценный научный результат и богатый материал для изучения 

древностей Черниговской губернии» [572, с. 98]. Вдруге про результати діяльності 

Ніжинської комісії йшлося на 12-му засіданні ХПК. У звіті відзначалося, що склад 

комісії значно розширився, а її діяльність знайшла підтримку громадськості та 

місцевої адміністрації. Так, завдяки допомозі чернігівського губернатора комісія 

отримувала відомості про окремі пам’ятки, була організована доставка 

старожитностей через волосні правління, повітових ісправників тощо [572, с. 190]. 

Зусиллями членів Ніжинської комісії на території Чернігівської губернії були 

проведені археологічні дослідження. За дорученням НІФТ М. І. Лілеєв, С. А Гатцук, 

Ф. П. Яневський провели археологічні розкопки та розвідки на території 

Ніжинського, Остерського, Конотопського, Мглинського та Суразького повітів. 

Вони надали організаторам з’їзду свої колекції старожитностей [249, с. 202, 219, 

225, 226]. Надані матеріали дуже знадобилися при уточненні археологічної карти 

Чернігівської губернії, над якою працював Є. І. Кашпровський [259]. 

Важливим напрямом роботи Ніжинської комісії стало вивчення та 

систематизація архівних матеріалів. Цією справою займалися С.А. Гатцук, 
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М. Н. Сперанський, М. Н. Бережков, В. К. Пискорський та ін. Члени комісії почали 

досліджувати і розробляти архіви Ніжинського грецького монастиря та Ніжинської 

старої Думи [249, с. 227-231]. Паралельно велося виявлення та дослідження 

приватних колекцій. Одна із колекцій (церковні старожитності Фальковського) була 

придбана музеєм Київської духовної академії, а колекція отця Яновського із 

с. Вишеньок була надана на виставку з’їзду [511, с. 270]. 

Зусиллями Ніжинської комісії до ХІІ АЗ були зібрані цікаві етнографічні 

матеріали [249, с. 203, 208, 210-212, 218, 226, 231]. За фінансової підтримки НІФТ 

був виданий фотоальбом етнографічних типів Чернігівської губернії О. Н. Малинки. 

До його укладення члени НІФТ намагалися залучити місцевих фотографів, 

краєзнавців та інших зацікавлених осіб. З цією метою товариство розробило і 

надрукувало спеціальну програму «проектируемого А. Н. Малинкою альбома» 

[511]. Цей альбом був репрезентований на виставці ХІІ АЗ [514, с. 270]. 

О. Н. Малинка виявив неабиякий інтерес до збирання фольклору. На ХІІ АЗ був 

заслуханий його реферат «Сведения о 24-х украинских кобзарях, бандуристах и 

лирниках» [447], а згодом видана праця «Сборник материалов по малоруському 

фольклору» [446], що містила фольклорні записи Чернігівської, Волинської, 

Полтавської губерній.  

Особливий внесок у підготовку ХІІ АЗ був зроблений членом Ніжинської 

комісії учителем С. А. Гатцуком. Дослідженням його наукової спадщини займалася 

низка чернігівських дослідників [401; 402; 756], які відзначають, що С. А. Гатцук 

являв собою класичний тип краєзнавця-універсала. Він одним з перших почав 

систематичне обстеження археологічних пам’яток (переважно курганних 

могильників і городищ давньоруської доби) у межах Мглинського, Суразького і 

Новгород-Сіверського повітів. У полі зору дослідника знаходилися і сімейні архіви 

місцевого дворянства, які містили унікальні документи. Значний інтерес викликало 

зібрання старожитностей С. А. Гатцука, яке частково експонувалося на виставці 

XII АЗ [401]. 

Досить повне уявлення про коло наукових інтересів і дослідницьку методику 

С. Гатцука дають так звані «Археологічні журнали» – 5 рукописних зошитів, 
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датованих 1900-1903 рр., що зберігаються в Дніпропетровському історичному музеї 

ім. В. Тарновського. Вони містять частково ілюстровані малюнками і фотографіями 

нариси, замітки, зібрані автором у зв’язку з підготовчими роботами до XIІ АЗ. 

Власне археологічним пам’яткам Північного Лівобережжя присвячений тільки 

другий «Археологічний журнал». У ньому описано і замальовано старожитності 

кам’яного віку, а також знахідки з радимичських курганів поблизу сіл Дігтярівка і 

Лугівка, що на території Могилянського повіту [401].  

Вагомий внесок у роботу Ніжинської комісії зробив і М. І. Лілеєв. У 1898 р. він 

розпочав дослідження курганів у Ніжинському та Остерському повітах, які за 

походженням належали до доби бронзового віку. Дослідник провів розкопки 16 

курганів, а археологічні знахідки надав на ХІІ АЗ [260]. ХПК звернувся до 

Ніжинської комісії з проханням доставити на виставку речі, надані М. І. Лілеєвим: 

образ Миколая Чудотворця, два старовинних козацьких шовкових пояси, дві 

старовинні жіночі сорочки, розшиті шовком та ін. [572, с. 191]. 

Археологічні розвідки П. М. Добровольського на Чернігово-Сіверщині, у тому 

числі й до ХІІ АЗ, стали об’єктом вивчення О. Є. Черненко та Л. В. Ясновської 

[758]. Вони, відзначаючи участь П. М. Добровольського в роботі ХІІ АЗ, 

акцентують увагу на тому, що причетність до роботи харківського з’їзду розширила 

науковий кругозір дослідника, дозволила йому ознайомитися з сучасними методами 

археологічних досліджень. 

Цікаво, що участь у роботі Ніжинської комісії брав і відомий український 

письменник, етнограф Б. Д. Грінченко, який надав комісії цінні етнографічні 

матеріали, зібрані ним в Чернігівській та сусідніх із нею губерніях, а також каталог 

Музею українських старожитностей В. В. Тарновського [249, с. 203, 212-216]. 

Не залишилася осторонь від підготовки ХІІ АЗ і Чернігівська земська управа, 

яка підняла дуже важливе і актуальне питання збереження пам’яток народної 

творчості, які знаходились під загрозою зникнення. Управа пропонувала 

«…сохранить все художественное наследство, принятое… от нашего прошлого». 

З цією метою членам земської управи доручалося налагодити контакт із місцевими 

любителями старожитностей для збирання етнографічних матеріалів та інших 



93 

пам’яток старовини. На організацію даної справи земство передбачало витратити 

500 крб., а зібрані матеріали друкувати на сторінках «Земского сборника». Крім 

того, Чернігівська земська управа зверталася до уряду з пропозицією дозволити 

професійним артистам виконувати українські пісні та п’єси на загальних умовах з 

російськими [251]. Таким чином, з трибуни ХІІ АЗ де-факто пролунав протест проти 

положень Емського указу 1876 р.  

Підбиваючи підсумки діяльності Ніжинської комісії, створеної при НІФТ, 

необхідно відзначити, що вона працювала протягом двох років і надала гідну 

допомогу ХПК у підготовці ХІІ АЗ. Комісія провела серйозну дослідницьку роботу 

в Чернігівській губернії зі збирання предметів, повідомлень, рукописів, більшість із 

яких були репрезентовані на виставці харківського з’їзду. Члени комісії 

продовжували працювати і надалі, зокрема, проводити роботу зі збирання 

інформації з історії Чернігівщини. Досвід краєзнавчих досліджень, отриманий 

членами НІФТ під час підготовки харківського з’їзду був затребуваний уже через 

кілька років у зв’язку з проведенням ХІV АЗ у Чернігові 1908 р. 

Воронезька комісія. Відтворити картину діяльності Воронезької комісії з 

підготовки ХІІ АЗ частково дозволяють «Труды Воронежской ученой архивной 

комиссии» за 1902 і 1904 рр., у яких на особливу увагу заслуговує низка доповідей і 

повідомлень, що стосуються підготовчих робіт до з’їзду в Харкові [708-709]. 

У 1900 р. МПК звернувся до воронезького губернатора з пропозицією 

організувати при Воронезькому губернському статистичному комітеті (далі ВГСК) 

«особую подготовительную комиссию» для більш детального дослідження губернії 

в археологічному та етнографічному плані, а також залучення матеріалів на 

виставку ХІІ АЗ. Ця комісія розпочала свою роботу у жовтні 1900 р. З урахуванням 

побажань МПК до її складу були введені С. Є. Звєрєв і Є. Л. Марков [708, с. V – VI.]. 

Невдовзі дана комісія злилася з новоутвореною Воронезькою ученою архівною 

комісією (надалі ВУАК), з передачею останній усіх функцій із підготовки ХІІ АЗ 

[288, с. 149]. Відкриття ВУАК її засновники вважали особливо бажаним «в виду 

предстоящего в 1902 г. Харьковского археологического съезда, в программу 

которого входит исследование истории … Воронежской губернии» [508, с. 50]. 
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Надалі археологічна проблематика займала все більше місця в діяльності ВУАК при 

закріпленні за ВГСК переважно функцій обліку статистичної інформації [285, с. 71]. 

Членство багатьох краєзнавців одночасно в обох організаціях дозволяло 

узгоджувати за необхідності їх діяльність. 

У 1900-1902 рр. програма археологічного дослідження Воронежчини багато в 

чому визначалася завданнями, поставленими перед комісією МПК і ХПК. На 

першому засіданні комісії з підготовки ХІІ АЗ визначено план дій: планувалося 

зібрати відомості про місцеві колекції старожитностей; про археологічні пам’ятники 

Воронезької губернії, у тому числі і про кургани; найбільш цікаві було вирішено 

розкопати за участі фахівців [498, с. 559-560]. На другому засіданні в грудні 1900 р. 

ці завдання були поставлені головою Воронезької комісії Є. Л. Марковим перед 

місцевими краєзнавцями. Л. М. Савьолов звернув увагу на важливість складання 

археологічної карти Воронезької губернії з докладними позначеннями місцевостей, 

де знаходилися речові пам’ятки (кургани, залишки зброї, домашнє начиння, кам’яні 

баби та ін.). Він запропонував програму, яка передбачала такі завдання: розіслати у 

повіти опитувальні листи, використовувати матеріали, вже наявні в ІМАТ, 

Археологічній комісії, Центральному статистичному комітеті та інших установах; 

звернутися за корисними вказівками до тих, хто вже займався вивченням 

Воронезької губернії: проф. Московського університету Д. М. Анучина, викладача 

Задонського духовного училища М. В. Воскресенського тощо [271, с. Х]. 

До літа 1902 р. робота ВУАК переважно велася в руслі підготовки до XII АЗ. 

Відомості з губернії за програмами ХПК надходили безпосередньо до Воронезького 

комітету з підготовки ХІІ АЗ, ВГСК і ВУАК. Для збору відомостей про кам’яних 

баб на території Воронезької губернії ВУАК звернулася за допомогою до вчителів. 

На початку травня 1901 р. були отримані відповіді з малюнками; відомості були 

перевірені; з малюнків перед відсиланням їх до Харкова зробили знімки «в целях 

местной разработки подобного материала кем-либо из членов комиссии» [271, 

с. LIX-LX]. Відповіді, що зберігалися в архіві Воронезького обласного краєзнавчого 

музею, були опубліковані в 60-ті рр. ХХ ст. А. Ф. Шоковим [767]. У них містилася 

інформація про кам’яних баб із Бірюченського та Острогозького повітів [557, с. 30]. 
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Посильний внесок у підготовку ХІІ АЗ зробив і Воронезький церковний 

історико-археологічний комітет (ВЦІАК), який основне завдання вбачав у вивченні 

церковно-релігійного життя. Світські старожитності лише зрідка потрапляли до 

уваги його членів. Але незважаючи на це в 1901 р. на основі «Записки для обозрения 

русских древностей» І. П. Сахарова в комітеті була розроблена програма для 

історико-статистичного опису єпархії, у якій рекомендувалося зафіксувати залишки 

«общих древностей» – курганів, городищ, валів, печер тощо [198, с. 6, 46]. Згодом ці 

відомості були використані Л. М. Савьоловим для доповнення археологічної карти 

[709, с. ІІ]. Світські старожитності доставляли до музею, який існував при церковній 

комісії. У звітах ВЦІАК найчастіше згадуються священики Павловського повіту 

І. Суринов і Д. Попов. Так, у звіті Комітету за 1902 р. повідомляється: «Из вновь 

поступивших пожертвований нельзя не отметить, как особенно ценные для музея 

... интересные коллекции разных предметов из древнего могильника и с полей сел 

Буйлова и Горохова Павловского уезда, доставленные священниками Д. Поповым и 

И. Суриновым. В состав этих коллекций входят каменные ножи и наконечники 

стрел, черепа из могильника, древние глиняные сосуды…, костяные предметы…, 

женские украшения …, бронзовые и железные наконечники стрел, 

принадлежности конской сбруи, обломки сабель, часть кольчуги, пушечные ядра из 

затонувшего когда-то на Дону судна, татарские монеты и пр.» [606]. Деякі з цих 

предметів експонувалися на виставці XII АЗ [557, с. 28]. 

Однією з головних проблем на шляху організації археологічного вивчення 

Воронезького краю була проблема відсутності фахівців. Член комісії В. М. Тевяшов 

у звіті про розкопки 1900 р. в Острогозькому повіті зазначив, що це завдання не під 

силу любителям археології, позбавленим наукової підготовки та практичного 

досвіду. Тому на початковому етапі існування ВУАК завдання організації 

самостійних розкопок не ставилося, а свої функції члени комісії вбачали у тому, 

щоб привернути увагу фахівців до археологічних пам’яток Воронезької губернії 

[693, с. 94]. У зв’язку з цим у період підготовки до ХІІ АЗ ВУАК спеціальних 

археологічних досліджень не здійснювала. Члени Воронезької комісії здебільшого 

звертали увагу на випадкові археологічні знахідки; і лише деякі з них проводили 
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розкопки з власної ініціативи [557, с. 31]. Серед останніх, перш за все, слід 

відзначити розкопки М. П. Трунова, який протягом двох польових сезонів 1901-

1902 рр. дослідив 7 курганів у Бобровському повіті. 

У зв’язку із проведенням ХІІ АЗ активізувалося і дослідження Маяцького 

городища. Вивчення даної археологічної пам’ятки ініціював у вересні 1901 р. 

В. М. Тевяшов. Дослідник висловлювався за його давньоруську приналежність [693, 

с. 71]. У 1902 р. на Маяцькому городищі були проведені незначні розкопки 

Л. М. Савьоловим і М. П. Труновим [557, с. 33, 34]. Але навіть цього було достатньо 

для того, щоб після доповіді О. М. Покровського на ХІІ АЗ про розкопки у 

Верхньому Салтові М. П. Трунов співвідніс матеріали цих двох пам’яток і висловив 

припущення про їх належність хозарам [712, с. 332]. 

У 1901 р. розкопками курганів між річками Доном і Битюгом біля 

с. Владимирівка Острогозького повіту займався В. М. Тевяшов. Того ж року 

Є. Л. Марков досліджував на берегах річок Валуї та Тихої Сосни залишки 

«Белгородской черты» та ряд городищ. Крім того, він склав карту, на яку наніс 

досліджувані пам’ятки та давній Кальміуський шлях [289, с. 4, 6]. До археологічних 

розшуків, визначених до ХІІ АЗ, належить обстеження О. І. Мілютіним городища і 

курганів поблизу с. Подклєтного Воронезького повіту [709, с. ХІХ-ХХІІ]. 

Інформація про кургани Воронезької губернії була надана в розпорядження 

ХПК Б. С. Познанським [539, с. 179-180], який був висланий до м. Острогозька 

Воронезької губернії за участь у діяльності громад. На 11-му засіданні ХПК було 

заслухано його повідомлення, яке було надруковане в додатках до протоколу цього 

засідання. Б. С. Познанський надіслав кілька копій карти Воронезької губернії, на 

якій позначив відомі йому кургани та городища. Карта супроводжувалася довідкою 

з короткою характеристикою позначених на ній археологічних пам’яток.  

Воронезька делегація на ХІІ АЗ була другою за чисельністю учасників після 

харківської [557, с. 35]. Але, на жаль, на самому з’їзді було заслухано лише дві 

доповіді членів цієї делегації. У підсумковому виступі учасник ХІІ АЗ С. Є. Звєрєва 

на засіданні ВУАК зауважив, що Воронеж не міг бути гідно репрезентованим на 

з’їзді в Харкові у зв’язку з тим, що підготовка велася «без опытного и специального 
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научного руководства и направления, и без всяких материальных средств» [288]. 

Сучасні дослідники розглядають діяльність Воронезької комісії з підготовки 

ХІІ АЗ переважно у зв’язку з роботою ВГСК [285] та процесом заснування й 

становлення ВУАК [557-559] і ВЦІАК. Н. А. Поташкіна, аналізуючи процес 

становлення ВУАК, відзначає вплив ХІІ АЗ на її діяльність: «Деятельность 

Комиссии получила высокую оценку на XII-ом Археологическом съезде и 

стимулировала на дальнейшую работу в этом направлении все лучшие силы 

губернии» [557, с. 38]. 

Таким чином, Воронезька комісія зібрала і надала в розпорядження ХПК 

загальну інформацію про наявність у межах губернії окремих артефактів, курганів 

та інших археологічних пам’ятників. І хоча цей матеріал не давав можливості 

визначити культурну приналежність згаданих пам’яток, однак був цікавий тим, що 

принаймні визначав місця їхнього розташування. Зібраний Воронезькою комісією 

матеріал був надрукований в «Трудах…» ХІІ АЗ [498]. Незважаючи на те що до ХІІ 

АЗ члени Воронезької комісії фактично не здійснювали самостійних досліджень, 

комісія провела значну роботу зі збирання відомостей про різноманітні пам’ятки 

губернії, склала, нехай і недосконалі, археологічні карти, активно поповнювала 

фонди губернського музею, а окремі старожитності Воронежчини експонувалися на 

виставці ХІІ АЗ. 

Курська комісія. Посильний внесок у підготовку ХІІ АЗ був зроблений 

спеціально створеною при Курському губернському статистичному комітеті (далі 

КГСК) історико-археологічною комісією. Питання про її створення неодноразово 

обговорювалося на сторінках місцевої преси, але слушна нагода виникла лише у 

зв’язку із підготовкою ХІІ АЗ у Харкові. 13 грудня 1899 р. КГСК отримав лист від 

ІМАТ за підписом П. С. Уварової із запрошенням взяти участь у роботі МПК [10, 

арк. 1]. У відповідь на нього було прийнято рішення про відрядження для участі в 

роботі МПК секретаря КГСК М. І. Златоверхнікова, на підтвердження чого йому 

було видане відповідне посвідчення [10, арк. 2-6]. У квітні 1900 р. ХПК звернувся до 

курського губернатора з проханням посприяти підготовці ХІІ АЗ [9, арк. 1]. У травні 

1900 р. М. І. Златоверхніков у листі до Є. К. Рєдіна висловив готовність працювати 
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на користь харківського з’їзду [9, арк. 2-3], у відповідь на що отримав подяку від 

секретаря ХПК і обіцянку надати КГСК 100 примірників програм ХПК [9, арк. 6-7]. 

У травні 1900 р. курський губернатор О. Д. Мілютін отримав лист від 

П. С. Уварової з проханням «образовать при Статистическом Комитете особую 

Комиссию» [9, арк. 4-5]. У відповідь губернатор повідомляв «о возникшей в 1899 

году мысли создать при КГСК историко-археологическую комиссию и сейчас это 

было бы кстати», але при цьому він нарікав на недостатню кількість фахівців і 

тому висловлював побажання, щоб до складу майбутньої історико-археологічної 

комісії увійшли представники МПК і ХПК [9, арк. 9]. Ідея створення Курської 

історико-археологічної комісії при КГСК обговорювалася наприкінці 1900 р. на 

черговому засіданні КГСК. О. Д. Мілютін виступив із пропозицією «учредить … 

особую комиссию, которая бы … выполняла работы исторического характера и 

для действий которой в настоящее время представляются наиболее 

благоприятные условия, так как ученые учреждения, … заинтересованные… 

научным обследованием и Курской губернии» [306, с. 133]. Метою цієї комісії було 

визначено надання «содействия Московскому и Харьковскому предварительным 

комитетам в производстве подготовительных работ к предстоящему ХІІ 

Археологическому съезду». Згодом ця комісія мала стати постійною і сприяти 

місцевому статистичному комітету «в разработке вопросов по изучению в 

историческом отношении Курской губернии» [501, с. 557]. Згодом був розроблений 

проект даної історико-археологічної комісії [9, арк. 37-47]. П. С. Уварова особисто 

контролювала цей процес, про що свідчить її лист до КГСК із запитом про 

створення комісії й запитанням про те, що було зроблено курськими дослідниками з 

підготовки до ХІІ АЗ [9, арк. 27].  

У подальшому велося активне листування між курським губернатором, 

директором Інституту археології М. В. Покровським та Міністерством внутрішніх 

справ щодо питання відкриття в Курську губернської архівної або історико-

археологічної комісії [9, арк. 29-36, 48-50, 51-52, 53-58]. Міністерство внутрішніх 

справ надіслало лист курському губернатору, у якому повідомлялося: «находя 

слишком обременительным учреждение при Курском губернском статистическом 
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комитете Губернской архивной комиссии, Министерство … полагает более 

целесообразным разрешить Комитету выделить из состава своего постоянную 

историко-археологическую комиссию…» [9, арк. 59]. Офіційне відкриття Курської 

історико-археологічної комісії відбулося 3 грудня 1901 р. [510, с. 12]. Її головою 

було обрано А. О. Танкова [13, арк. 2 зв.]. 

Основним координатором дослідження Курської губернії у зв’язку з 

підготовкою до ХІІ АЗ став секретар КГСК М. І. Златоверхніков. У 1901 р. на 

сторінках «Курского сборника» була надрукована його стаття, у якій відзначалося, 

що останнім часом інтерес до історичного минулого Курщини збільшився, але саме 

тепер, за умов особливої уваги компетентних установ (ІМАТ, МПК, ХПК) до 

вивчення Курської губернії, настав слушний момент для «местных учреждений и 

лиц, интересующихся историей родного края, проявить посильную деятельность и 

оказать … содействие к успешному выполнению намеченных по отношению к 

Курской губернии работ для Съезда» [290, с. 102]. Збірник містив низку додатків: 

Правила ХІІ АЗ, програми для збирання старожитностей і звернення членів ХПК 

Д. І. Багалія та Є. К. Рєдіна у зв’язку з організацією підготовчих робіт до ХІІ АЗ. У 

цьому ж випуску було надруковано ряд матеріалів, пов’язаних із археологією [663], 

історією [690; 691; 292] та етнографією [614] Курської губернії. 

Інтерес ХПК викликали матеріали, надані А. І. Томіліною, які містили опис 

колекцій, зібраних поміщиком с. Мандрова (сл. Мантурово) Тимського повіту 

Курської губернії Є. І. Томіліним, – друковані та рукописні книги; монети; церковні 

старожитності; географічні карти, глобуси; окремі старожитності; речі, виготовлені 

на замовлення тощо [701]. 

Члени КГСК брали участь у збиранні інформації про кам’яних баб. 

Враховуючи, що Курщина була самою північною губернією, де зустрічалися 

подібні пам’ятки, КГСК зміг зібрати дані лише про 4 баби, одна із яких, за 

переказами місцевих жителів, була привезена з Криму з обозом солі. Всі вони були 

описані з визначенням їх розмірів, кольору каменю, із якого вони були виготовлені, 

деталей зовнішнього вигляду (зачіска, розташування рук тощо) [485, с. 11-13; 15]. 

Цікавий матеріал до ХПК надійшов від Курської духовної консисторії, яка 
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надала інформацію про археологічні пам’ятки окремих повітів Курської губернії у 

формі відповідей на запитання програм, запропонованих ХПК. У звітах йшлося про 

наявність курганів і городищ, кам’яних баб та інших знахідок (кременевих 

наконечників стріл, монет, знарядь праці, залишків поховань тощо) [502]. 

Внесок у справу вивчення церковних старожитностей зробив І. М. Рябінін 

[613], який надав матеріал про Путивльський Преображенський собор та інші 

церкви та монастирі. Цікаві факти з історії та археології м. Путивля знайшли 

відображення у розвідці І. Левитського, яка згодом була опублікована в «Трудах…» 

ХІІ АЗ [427]. Інформація, надана І. М. Рябініним і І. Левитським, була розглянута на 

16-му засіданні ХПК [572, с. 268]. 

Під час підготовки до ХІІ АЗ до справи вивчення старожитностей Курської 

губернії долучився М. Г. Халанський. Висвітленню наукового внеску 

М. Г. Халанського в дослідження стародруків і рукописних книг, зібраних до 

ХІІ АЗ, присвячена стаття С. М. Міщука, у якій автор розкриває внесок дослідника у 

розвиток методики наукового описування та дослідження текстів книжкових 

пам’яток [466]. М. Г. Халанський залучав до дослідження Курської губернії і 

студентів Харківського університету. Так, на одному із засідань студентського 

літературно-історичного гуртка, виступив студент юридичного факультету 

П. М. Роздольський, який доповів про свої дослідження, проведені в Курській 

губернії у зв’язку з підготовкою до ХІІ АЗ [683]. 

Курська комісія зробила свій внесок в організацію виставки з’їзду. 

Пожвавленню цієї роботи сприяли листи ХПК [14, арк. 1] та ІМАТ [16, арк. 2-2 зв.] з 

проханням прискорити надання речей та їхнього короткого опису у зв’язку з 

укладанням каталогу виставки. У результаті КГСК надіслав до Харкова 41 експонат 

[12, арк. 66-66 зв.]. Деякі з артефактів були вельми цікавими, а інформація про них 

знайшла своє відображення в пресі. Наприклад, повідомлялося про те, що священик 

с Козацького Путивльського повіту прислав ризи і воздухи, подаровані колись у 

місцеву церкву І. Самойловичем. Звідти ж був доставлений і пояс, що належав 

гетьманові [315; 333]. 

22 лютого 1902 р. П. С. Уварова звернулася з проханням до КГСК направити 
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своїх представників на ХІІ АЗ. У результаті було прийнято рішення відрядити на 

з’їзд до Харкова А. О. Танкова та М. І. Златоверхнікова [17]. 

Підбиваючи підсумки роботи ХІІ АЗ у Харкові, М. І. Златоверхніков [291] 

відзначив, що головну роль у вивченні Курської губернії здебільшого відігравали не 

місцеві дослідники, а представники ХПК та МПК. До того ж він наголосив, що 

місцеві дослідники отримали від ХІІ АЗ значно більше, ніж вони зробили для нього. 

Наявні архівні та писемні джерела, у яких ідеться про роботу Курської комісії, на 

нашу думку, дають підстави вважати висновок, який був зроблений 

М. І. Златоверхніковим, у цілому обґрунтованим. 

Катеринославська комісія. З метою дослідження Катеринославщини до 

ХІІ АЗ було створену Катеринославську комісію. Її діяльність була надзвичайно 

млявою. Зокрема, О.М. Каковкіна відзначає, що «не дивлячись на безпосереднє 

сусідство Катеринославської та Харківської губернії представники Катеринослава 

фактичної участі у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду не взяли» [378, с. 99]. 

Одне повідомлення про дослідження курганів у межах Катеринославської 

губернії було надруковане в «Трудах…» ХПК [777]. Розкопки мали випадковий 

характер і були пов’язані з будівництвом залізниці. Автор повідомлення А. Яковлев 

звертав увагу на те, що лінія залізниці, яка прокладалася, співпала з лінією курганів. 

Під час будівельних робіт їх довелося зрізати. Автор повідомляє, що два кургани 

містили цікавий матеріал: кістяки, фрагменти глиняного посуду та скляне намисто, 

але робітники залізниці знищили їх. Третій курган було розкопано в присутності 

А. Яковлева. Робітники отримали розпорядження вести розкопки обережно, але це 

не врятувало знахідки, адже робітники не володіли методикою проведення 

розкопок. А. Яковлев вилучив зі згаданого кургану речі (уламки черепа та посуду), 

сподіваючись, що це дозволить з’ясувати тип кургану. Ці артефакти були передані 

ХПК. А. Яковлев порушував питання про знищення великої кількості археологічних 

пам’яток під час будівництва залізниць та невиконання будівельниками правил, які 

«предписывают все предметы, найденные при постройках железных дорог и 

имеющие научный интерес, доставлять в археологические общества и комиссии». 

Таким чином, автор порушував надзвичайно актуальне питання охорони 
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археологічних пам’яток під час здійснення будівельних робіт і привертав увагу до 

цієї проблеми. 

Ще один курган на Катеринославщині у Верхньодніпровському повіті був 

розкопаний у 1900 р. О. М. Харузіним [740]. Дослідник склав детальний протокол 

проведення розкопок цієї пам’ятки. Він містив опис місцевості та інформацію про 

розміри кургану. Автор відзначав, що досліджувана ним «окрестная степь 

покрыта многочисленными курганами разной величины». Розкопки були проведені з 

дотриманням методики, відомої на той час. Курган дав доволі цікавий матеріал: 5 

поховань і поховальний інвентар, які були детально описані О. М. Харузіним. 

Протокол містив план розміщення поховань у кургані. 

У тогочасній пресі міститься повідомлення й про розкопки, які вів на околицях 

Катеринослава директор комерційного училища А. С. Синявський. Перед ним була 

поставлена мета – «собрать материал для определения древнейших насельников 

территории, ближайшей к Екатеринославу, и установить, существовало ли 

единство между правой и левой стороной Днепра» [361]. Важливо відзначити, що 

дослідник дотримувався передової методики проведення розкопок, незважаючи на 

те що це здорожчувало роботи. У статті повідомлялося, що розкопки дали доволі 

цікаві результати: було досліджено 8 поховальних комплексів, які, на думку автора, 

належали осілому населенню брахіцефальної раси, що виготовляло посуд без 

гончарного кола. 

Таким чином, робота Катеринославської комісії не мала системного характеру і 

мало чим допомогла підготовці ХІІ АЗ.  

Кубанське та Донське відділення попереднього комітету 

ХІІ Археологічного з’їзду. З метою дослідження південних областей було створено 

два додаткових відділення попереднього комітету: у Катеринодарі (тепер – 

Краснодар) для наукового дослідження Кубанської області та у Новочеркаську – з 

метою вивчення старожитностей Області Війська Донського. Керівництво цим 

процесом здійснював Д. І. Багалій.  

Кубанське відділення було створено на базі Товариства любителів вивчення 

Кубанської області, яке існувало в Катеринодарі. Його очолював В. М. Сисоєв. 



103 

Питання створення Кубанського відділення обговорювалося на засіданні 

Товариства в січні 1900 р. Присутні «отнеслись с … сочувствием к этому вопросу и 

постановили по соглашению с Московским Комитетом, образовать Кубанский 

предварительный комитет по ХІІ Археологическому съезду» [506, с. 586].  

До приїзду Д. І. Багалія було скликане екстрене засідання Кубанського 

відділення, яке відбувалося в присутності наказного отамана Кубанського козачого 

війська Я.Д. Малама. Перед Кубанським відділенням були поставлені завдання: 1) 

адаптувати програми ХПК до місцевих особливостей регіону, роздрукувати їх і 

розіслати священикам, учителям та іншим особам; 2) на підставі отриманих 

матеріалів скласти археологічну карту Кубанської області, укладачам карти було 

рекомендовано використовувати  дані про кубанські старожитності, що містилися в 

архівах ІМАТ, ІАК, академії мистецтв, Святійшого Синоду тощо; 3) зібрати в межах 

Кубанської області речі, які будуть надані на виставку ХІІ АЗ; 4) провести 

археологічні розкопки.  

Після виступу Д. І. Багалія слово було надане В. М. Сисоєву, який відзначив, 

що «многие из намеченных выше целей уже начали осуществляться» [572, с. 64]. 

Створення археологічної карти було доручено Є. Д. Феліцину. На нього і 

В. С. Шамрая було покладено обов’язок оглянути кургани в Кубанській області. 

Вивчення церковних пам’яток даного регіону доручалося П. П. Короленку. До цієї 

справи долучився і О. М. Дьячков-Тарасов, який зосередився на дослідженні 

Сентинського храму та його фресок. В. М. Сисоєв взяв на себе декілька завдань: 

зробити добірку даних про Тмутараканське князівство, дослідити кам’яних баб 

Кубанської області, вивчити запорізькі старожитності даного регіону, зробити огляд 

давньогрецьких колоній на «восточных берегах Черного и Азовского морей» [506, 

с. 587]. Під керівництвом В. М. Сисоєва передбачалося проведення розкопок 

курганів і дольменів у Кубанській області. До вивчення історії Босфорського 

царства долучилися М. О. Поночевний та С. Ф. Мельников-Разведенков. 

Фотографуванням старожитностей мав займатися С. І. Борчевський. Робота 

Кубанського відділення активізувала питання про необхідність створення в 

Кубанській області історичного та етнографічного музеїв. Ця проблема була 
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озвучена Ф. А. Щербиною [771], який наголошував на тому, що вже давно визріли 

умови для створення подібних установ. Тим більше, що Кубанське військо мало 

можливість виділити на цю справу необхідні кошти.  

Під час відрядження до Катеринодара Д. І. Багалій, оглянувши Музей 

військового статистичного комітету, звернув увагу на колекцію кам’яних баб. 

Військовий отаман Я. Д. Малама дав згоду на облаштування для них критого 

приміщення та здійснення наукового опису даних антропоморфних пам’яток. Крім 

того, Д. І. Багалій зацікавився колекцією військових регалій і портретів, яка 

містилася у військовому штабі. Про результати свого відрядження до Катеринодара 

Д. І. Багалій звітував на 6-му засіданні ХПК [572, с. 64-65]. 

Створенню Донського відділення передувала кропітка робота завідувача 

Донського музею Х. І. Попова: переговори з особами, які цікавилися місцевими 

старожитностями, заручення підтримкою отамана Війська Донського тощо. На 

запит про можливість створення Донського відділення Х. І. Попов запропонував 

заснувати його при комісії по Донському музею. У відповідь отримав резолюцію 

отамана К. К. Максимовича «Очень сочувствую этому и вполне согласен» [499, 

с. 562] із дорученням надати йому конкретні пропозиції щодо відкриття Донського 

відділення в Новочеркаську. Серед завдань, які були поставлені перед майбутнім 

комітетом визначалися наступні: обстеження найбільш відомих городищ, перевірка 

інформації про місцеві старожитності, виявлення розташування літописних міст в 

Області Війська Донського, підготовка відповідей на запитання програм, створення 

археологічної карти області тощо. 

З метою створення Донського відділення до Новочеркаська у червні 1900 р. 

прибув Д. І. Багалій. В урочистій обстановці відбулося 1-ше засідання Донського 

відділення. Його відкрив отаман К. К. Максимович. На засіданні були присутні 

Д. І. Багалій, Х. І. Попов, голова комісії зі створення Донського музею 

І. М. Добринін, члени Донського статистичного комітету та інші особи. Х. І. Попов 

ознайомив присутніх із листом П. С. Уварової, яка пропонувала заснувати в 

Новочеркаську Донське відділення. З доповіддю виступив Д. І. Багалій [713], який 

відзначив, що територія Області Війська Донського потрапляє до сфери наукового 
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інтересу ХІІ АЗ. Ним були поставлені конкретні завдання, які мали бути 

вирішеними Донським відділенням. Пріоритетною вважалася реєстрація кам’яних 

баб у межах Області Війська Донського. Д. І. Багалій наголошував на необхідності 

визначити місце, звідки вони були взяті; детально описати антропоморфні 

зображення та зробити їхні фотознімки або, на крайній випадок, малюнки. Наступне 

завдання полягало в збиранні інформації про городища в межах Області Війська 

Донського та інші археологічні пам’ятки й нанесення їх на археологічну карту. На 

карті необхідно було позначати самі городища, кургани, наявність кам’яних баб, 

місця проведення розкопок – «хищнических», «случайных», «правильных», а також 

супроводжувати усі позначки пояснювальним текстом. Цінним доповненням до 

археологічної карти, на думку Д. І. Багалія, могли стати карти заселення Області 

Війська Донського, які були зібрані в Донському музеї зусиллями його завідувача 

Х. І. Попова. Ще одне важливе завдання полягало в організації археологічних 

розкопок, адже «Донской край обилен памятниками доисторической древности и в 

особенности курганами». Але більшість із них залишалися не вивченими. Тому 

поставало питання про виділення коштів на проведення розкопок. Д. І. Багалій 

запропонував місцевому керівництву виділити певну суму на реалізацію цього 

проекту, мотивуючи це тим, що виявлені речі надійдуть до Донського музею. 

Голова ХПК звернув увагу і на необхідність збирання історичних старожитностей – 

регалій, портретів історичних діячів, предметів побуту тощо, адже «донское 

население представляет большой интерес в сохранившихся памятниках одежды, 

оружия, типов и т.д.». Доцільним, на думку Д. І. Багалія, було вивчення місцевих 

приватних колекцій. Щодо вивчення церковних старожитностей голова ХПК 

пропонував звернути особливу увагу на старовинні дерев’яні церкви Області 

Війська Донського. Найбільш цікаві речі мали бути репрезентовані на виставці 

ХІІ АЗ. Серед них у картографічному відділі пропонувалося представити карти і 

плани міст Донської області, а у відділі стародруків – старовинні рукописи та книги. 

За результатами доповіді Д. І. Багалія були прийняті наступні рішення: Донське 

відділення мало підготувати відповіді на запитання, які стосувалися Області Війська 

Донського (вони містилися у додатках до протоколу 1-го засідання Донського 
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відділення) [713, с. 9-12]; програми ХПК мали бути адаптованими до місцевих 

особливостей, до них треба було внести доповнення та зміни, а потім розіслати 

особам та установам, які могли б надати необхідну інформацію; на членів 

відділення покладалося завдання обробки матеріалів, зібраних у Донській області, а 

також проведення різноманітних експедицій з метою збирання матеріалів до ХІІ АЗ. 

Про результати свого відрядження до Новочеркаська та створення Донського 

відділення Д. І. Багалій звітував на 6-му засіданні ХПК. У звіті він відзначив, що 

основною рушійною силою діяльності Донського комітету може стати місцевий 

музей старожитностей («с любопытными коллекциями») на чолі із завідувачем 

Х. І. Поповим [572, с. 65]. Д. І. Багалій залишився задоволений результатами 

відрядження і так резюмував його результат: «Можно надеятся, … что 

Новочеркасское отделение привлечет достаточное число членов и исполнит по 

крайней мере часть предстоящих ему задач» [572, с. 66]. 

Проведена Д. І. Багалієм робота в Новочеркаську незабаром стала приносити 

свої результати. До ХПК стала надходити змістовна інформація про наявність у 

межах Області Війська Донського археологічних пам’яток. Так, на 9-му засіданні 

ХПК було розглянуто повідомлення А. Яковлєва «о случайно произведенной им 

раскопке могил доисторичекого века в холмах у реки Чир в Донской области…» 

[572, с. 141]. Звіт А. Яковлєва про результати розкопок був надрукований у додатках 

до протоколу [776]. У ньому йшлося про випадково розкопаний курган під час 

будівництва залізниці. Він відніс 8 поховань, знайдених у двох ямах, до плоских 

поховань кам’яного віку. Але за описом знайдених кістяків, окрашених вохрою, та 

крем’яних виробів поховання, найімовірніше, належали до кінця енеоліту – початку 

бронзи. 

Яскравим прикладом дослідження стародавніх пам’яток у межах Області 

Війська Донського є звіт автора розвідок з історії Донського краю І. Тимощенкова 

про обстеження городища на балці Ригіній [695]. Ним були визначені розміри 

пам’ятки, а також наявність на ньому більше 20 об’єктів, які в сучасній науці 

отримали назву «зольників». Він дослідив залишки поховань, які, ймовірно, 

належали до салтівської культури. І. Тимощенков розкопав курган, у насипу якого 
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було знайдено поховання пізньокочівницького типу. Основні поховання цього 

кургану, виходячи з наведених дослідником матеріалів, належали до зрубної 

культури бронзового віку. Але сам дослідник не робив спроби визначити їх 

етнокультурну та хронологічну належність. 

Цікаву інформацію містив і звіт студента Московського університету 

В. А. Харламова [739], який за дорученням Донського відділення разом із членом 

статистичного комітету І. М. Суліним «совершил поездку по Донской области в 1-м 

Донском и Донецком округах с целью собирания материала по археологии местного 

края» [739, с. 576]. Він навів дані про шляхи та городища й інші пам’ятки, згадка 

про які зберігалася в народних переказах. Дослідник надав опис Карпівського 

городища та курганів навколо нього. Він розкопав 7 курганів, які відповідно до 

періодизації того часу відніс до половецько-татарської епохи. 

Обстеження Кобякового городища було доручено В. Богачову. Його 

результати були оприлюднені в «Трудах…» ХІІ АЗ [169]. Наведений звіт є доволі 

фрагментарним і не дає можливості зробити висновки щодо даної пам’ятки. Крім 

того, у «Трудах…» ХІІ АЗ був опублікований перелік інших городищ Області 

Війська Донського, але без їхнього опису [205].  

На відміну від інших регіонів адміністрація Війська Донського, яка не мала 

значних коштів, використовувала т. зв. «адміністративний ресурс». На думку 

А. Л. Бойка, саме використання жорстких воєнно-бюрократичних методів збору та 

обробки інформації дало можливість сконцентрувати і частково обробити значну 

кількість інформації про археологічні пам’ятки доволі великого регіону [170]. 

Розглянутий нами матеріал свідчить про те, що жодна з допоміжних 

регіональних комісій не виконала поставлених перед нею завдань сповна. Це, в 

першу чергу, було пов’язано із браком фахівців і належного фінансування. Однак 

кожна із комісій зробила свій неповторний внесок у підготовку ХІІ АЗ. На наш 

погляд, найбільш плідно попрацювали члени Полтавської комісії, які здебільшого 

зосередили звої зусилля на етнографічних дослідженнях. У галузі археології 

найбільший доробок був зроблений представниками Воронезької комісії, які, крім 

проведення розкопок, намагалися скласти археологічну карту губернії. Плідно 



108 

попрацювали до ХІІ АЗ члени НІФТ, які, крім проведення археологічних розкопок, 

займалися вивченням архівів, історичних старожитностей та етнографічних 

матеріалів у межах Чернігівської губернії. Діяльність Кубанського та Донського 

відділень сприяла активізації дослідницьких робіт у різних галузях історичних знань 

у даному регіоні. Як і іншим комітетам, їм бракувало коштів, але це компенсувалося 

можливістю використовувати, т. зв. «адміністративний ресурс». Роботи Курської 

комісії здебільшого була спрямована на вивчення архівних матеріалів і стародруків. 

Найменшим виявився науковий доробок Катеринославської комісії. Варто 

відзначити, що всі регіональні допоміжні комісії та відділення займалися збиранням 

експонатів для виставки ХІІ АЗ. Їхня діяльність сприяла пожвавленню роботи 

місцевих губернських статистичних комітетів, учених архівних комісій, зростанню 

інтересу до історичного минулого даних регіонів, активізації краєзнавчих 

досліджень тощо. 

2.4. Підготовка та відкриття виставки ХІІ Археологічного з’їзду 

Важливим підсумком підготовчих робіт до ХІІ АЗ стала організація виставки 

[643]. До основних джерел, які дають можливість відтворити процес її підготовки та 

відкриття, належать протоколи МПК та ХПК, публікації у ЗМІ [162; 199-201; 372; 

537; 673; 723; 773; 774], каталоги, розроблені до кожного відділу, відгуки про 

виставку сучасників тощо. Ці матеріали дають можливість скласти уявлення про 

масштабність виставки та науковий підхід до її організації в порівнянні із 

попередніми. Варто відзначити, що тільки загальний обсяг каталогу виставки склав 

близько 900 стор. [389] Лише до харківської виставки був виданий «Альбом…» 

[134], матеріали якого дають наочне уявлення про окремі артефакти та колекції.  

Вперше питання про необхідність створення виставки з’їзду було розглянуто 

на 2-му засіданні МПК у січні 1900 р. [574, с. 27]. Перед її організаторами було 

поставлене завдання: зібрати якнайбільше предметів, які б характеризували 

історичне минуле Наддніпрянської України, Слобідської України, Запоріжжя, 

Війська Донського і Кубанського, а також Новоросії. Пропонувалося звернутись до 

різних установ із проханням надати на виставку старі мапи, плани, портрети 
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видатних діячів тощо [574, с. 28]. 

Основна робота покладалася на ХПК. Слід відзначити, що його діяльність у 

цьому напрямі вражає своїми масштабами. Вже в лютому 1900 р. в «Харьковских 

губернских ведомостях» була розміщена стаття А. М. Краснова, у якій він відзначив 

роль виставки не тільки в роботі майбутнього археологічного з’їзду, але й в житті 

Харківщини взагалі [417]. Етнографічний відділ виставки повинен був 

започаткувати перший місцевий етнографічний музей у м. Харкові. Однак 

здійснення цієї справи було неможливим без сприяння та допомоги громадськості. 

Тому А. М. Краснов звертався з проханням до священників, ісправників, учителів, 

земських начальників та інших небайдужих людей надсилати до Харківського 

університету зразки національного одягу, головних уборів, знарядь праці, предметів 

побуту. Особливе побажання було висловлено фотографам-любителям, які б могли 

надати знімки сільських хат, селян в національному одязі, картин польових робіт, 

весільних обрядів тощо [572, с. 4]. Аналогічне звернення було опубліковане в газеті 

«Южный край» [357]. До ХПК почали надходити різноманітні старожитності від 

населення [521], а місцеві установи погодилися надати на виставку ХІІ АЗ рідкісні 

матеріали з архівів волосних правлінь [459].  

На 2-му засіданні ХПК А. М. Краснов висунув проект улаштування 

невеличких волосних етнографічних виставок з метою ознайомлення й відбору 

зібраного матеріалу для виставки ХІІ АЗ, а М. Г. Халанський запропонував 

підготувати виставку стародруків [572, с. 4]. 

На 4-му засіданні ХПК Є. К. Рєдін порушив питання про необхідність 

підготовки окремого церковного відділу. У своїй доповіді він відзначив, що 

Харківська губернія має багато церковних пам’яток, але вони фактично не вивчені 

та не досліджені, тому до ХІІ АЗ їх необхідно зібрати, описати, приготувати альбом 

фотографій і малюнків. Надати допомогу обіцяв єпископ Іннокентій [572, с. 40-41]. 

Організатори вирішили залучити на виставку артефакти із приватних колекцій. 

Із цією метою ХПК звернувся з проханням до Харківського губернатора зібрати за 

допомогою повітових ісправників інформацію про власників старожитностей [22, 

арк. 26]. Невдовзі були отримані рапорти повітових урядників. Найбільш 
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відповідально до цієї справи підійшли урядники Валківського, Вовчанського, 

Ізюмського, Лебединського, Сумського та Зміївського повітів, які надали змістовну 

інформацію щодо цього питання [22, арк. 32, 33, 35, 37,50]. 

Організація виставки була неможливою без належного фінансування. 30 квітня 

1900 р. Харківські губернські земські збори отримали лист від П. С. Уварової, у 

якому визначалося наукове і практичне значення етнографічної виставки. Голова 

МПК акцентувала увага на тому, що в окремих регіонах Російської імперії вже 

давно існують етнографічні музеї, а Харківська губернія в етнографічному 

відношенні залишалася майже недослідженою. Мотивуючи тим, що ХІІ АЗ 

відбудеться в Харкові, а предметом етнографічного дослідження стане сільське 

населення Харківської губернії, а також враховуючи той факт, що етнографічна 

виставка після закінчення залишиться в Харкові, МПК звернувся до Харківського 

губернського земства з проханням про виділення 2000 руб. на придбання 

етнографічних предметів у межах Харківської губернії [25, арк. 1].  

Питанню створення майбутнього етнографічного музею в м. Харкові на базі 

етнографічного відділу виставки ХІІ АЗ була присвячена і окрема стаття [774], у 

якій відзначалося, що хоча окремими особами та установами (переважно 

Статистичним комітетом, допомогою народних учителів і сільських священників) у 

Харківській губернії зібрано багато етнографічного матеріалу, але в цілому вона 

залишалася мало дослідженою. Тому виникла нагальна потреба в тому, щоб 

зібраний матеріал проаналізувати, систематизувати та поповнити предметними 

колекціями, моделями, фотографіями, малюнками, що фактично неможливо було 

зробити без матеріальної підтримки. У статті підкреслювалося, що окремі 

етнографічні музеї в Російській імперії (наприклад, Чернігівській або Полтавській 

губерніях) з’явилися саме завдяки зусиллям окремих осіб і земських закладів, тому 

попередній комітет звертався до Губернських земських зборів з проханням виділити 

необхідну суму на організацію етнографічної виставки. На початку 1901 р. 

Харківська губернська земська управа задовольнила дане прохання [25, арк. 8]. 

Протягом 1900-1902 рр. тривали широкомасштабні роботи зі збирання предметів і 

матеріалів для виставки. 
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На 13-му засіданні ХПК Д. І. Багалій та Є. К. Рєдін запропонували проект 

організації виставки ХІІ АЗ. Передбачалося організувати 6 відділів виставки: 

первісних старожитностей, історичних старожитностей, церковних старожитностей, 

картографічний, стародрукованих книг, рукописів. На виставці мали бути 

презентовані речі, здобуті під час різноманітних експедицій, організованих ХПК та 

іншими регіональними комітетами та відділеннями, матеріали з архівів, а також 

предмети, надані приватними особами [572, с. 235]. Згідно з проектом організації 

виставки ХПК надіслав звернення з клопотанням про надання предметів на 

виставку до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії, до 

музею Б. І. Ханенка, до Музею старожитностей при університеті Св. Володимира, 

Новочеркаського музею старожитностей, Кубанського статистичного комітету, 

музею К. М. Скаржинської, до Одеського товариства історії та старожитностей, 

музею В. В. Тарновського, музею Полтавського земства, Московського товариства 

любителів природознавства, антропології та етнографії, Московського архіву 

Міністерства юстиції, Московського відділу архіву Головного штабу, 

Імператорської публічної бібліотеки, Імператорської академії мистецтв, архівів 

Святійшого Синоду тощо [572, с. 251-252].  

При підготовці виставки ХІІ АЗ виникли і певні труднощі. Перш за все, це 

стосувалося каталогізації її експонатів. Харківські науковці з цим не дуже 

поспішали, а, можливо, дехто з них сповна не розумів необхідності подібної роботи. 

Коли цей процес став «пробуксовувати», у справу змушена була втрутитися голова 

МПК П. С. Уварова. У зв’язку з цим вона залишила наступний запис у щоденнику: 

«проф. Н. Ф. Сумцов и А. Н. Краснов хлопочут об Этнографической выставке при 

Съезде с расчетом, что выставка эта послужит основанием будущего 

Этнографического Музея …, но вместе с тем… когда дело дошло до составления 

каталога… – то никто за него не хочет приняться… В том же положении 

находится и устройство Выставки Первобытных древностей. Занимались 

раскопками Городцов, Багалей, Трефильев, Мельник, Покровский и Данилевич, но 

никто из них не может или не хочет заняться Выставкой… Егор Кузьмич Редин, 

единственный человек, всецело преданный делу» [4, арк. 11]. Ймовірно, що саме 
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тверда позиція П. С. Уварової щодо питання каталогізації експонатів і наполеглива 

робота Є. К. Рєдіна призвели до того, що в результаті до харківської виставки був 

складений один з найкращих та найякісніших каталогів, який був «обширен и 

обстоятелен во многих своих частях» [224, с. 366]. Сама виставка була 

організована на найвищому рівні та мала шалений успіх не лише в науковому 

співтоваристві, а й у широких колах громадськості. 

Виставка була відкрита 15 серпня 1902 р. 

Перший відділ – первісних старожитностей – складали речі, добуті в результаті 

розкопок, які були здійснені членами ХПК у 1900-1901 рр., а також випадкові 

знахідки, пожертвувані або надані окремими особами та музеями. Серед них 

особливо виділялися артефакти, надані В. Спесівцевим, зібрані біля с. Райгородка 

Ізюмського повіту. Експонати, представлені у відділі первісних старожитностей, 

відтворювали давню історію, починаючи з кам’яної доби і закінчуючи раннім 

залізним віком. Перше місце за кількістю посідали кременеві знаряддя – вістря 

стріл, списів, ножі, скребки, кам’яні сокири. Були виставлені численні фрагменти 

кераміки, цілі глиняні посудини різних археологічних культур та епох, різноманітні 

за формою та орнаментом, експонувалися прикраси: намисто, бронзові та золоті 

каблучки, підвіски, пряжки. Привертала увагу колекція намиста Г. Р. Гугеля, яку він 

збирав протягом 10 років у Пантикапеї, Ольвії, Херсонесі та Фанагорії [223, с. 8]. У 

відділі демонструвалися залишки одягу, взуття, збруя, різноманітна зброя. Солідну 

колекцію складали людські черепи. Серед найбільш цікавих експонатів було 

розкопане В. О. Городцовим поховання біля с. Миколаївки Ізюмського повіту – 

дубова труна, витесана у вигляді човна, у якій знаходився кістяк людини, ліворуч 

від нього була покладена дерев’яна чаша, залізна шабля, праворуч – кольчуга, у 

ногах – кілька наконечників залізних стріл [392, с. 74]. Участь у підготовці 

експозицій відділу взяли всі учасники розкопок. 

Другий відділ виставки – старожитності церковні. Його основу складали 

пам’ятки з храмів і монастирів Харківської єпархії. У відділі були репрезентовані 

предмети з Церковно-археологічного музею Київської духовної академії, 

Воронезького губернського музею, Донського музею [134, с. 6-7]. Більшість 



113 

експонатів складали старожитності, які вийшли з церковного вжитку. Найбільший 

внесок у підготовку колекцій відділу зробив Є. К. Рєдін, який влітку 1900 та 1901 рр. 

здійснив експедиції по Харківській губернії [199]. У відділі були виставлені 

символічні ікони – «Плоди страждань Христових» [395, с. 5-7], «Недремне око» 

[395, с. 11] та ін. Ще один цікавий експонат – фото іконостасу церкви святих Бориса 

та Гліба с. Водяне Зміївського повіту [395, с. 112-113], який надійшов до цієї церкви 

в 1817-1822 рр. із козачого Миколаївського монастиря. У відділі експонувалися 

царські врата чудового різьблення, колекція хрестів, потири, дарохранильниці, 

плащаниці, шлюбні вінці, церковний одяг тощо. Містив відділ й запорізьку 

церковну старовину, надіслану з собору м. Нікополя, куди вона потрапила після 

знищення останньої запорізької церкви [343, с. 123]. У відділі можна було 

ознайомитися з великою кількістю фото із видами храмів і церковних 

старожитностей, значна кількість яких сьогодні зберігається у фондах ЦНБ ХНУ [1]. 

Довершували картину малюнки храмів Області війська Донського художника 

Є. А. Ознобишина, які були доставлені на виставку Імператорською академією 

мистецтв [395, с. ІІІ]. 

Третій відділ виставки – історичні старожитності. У ньому експонувалися 

колекції, зібрані Музеєм витончених мистецтв та старожитностей Харківського 

університету, НІФТ, Воронезьким, Полтавським і Донським музеями [343, с. 121]. 

Відділ був поповнений експонатами приватних колекцій П. Оленич-Гнененко, 

М. М. Ковалевського, І. Суліна, П. В. Гладкого, Г. І. та М. А. Ходжопуло та ін. [134, 

с. 18]. Значна частина була присвячена історичному минулому Харкова: колекція 

картин із виглядом міста у ХVIII – XIXст., фото з добірки Д. І. Багалія. Привертала 

увагу колекція портретів університетських діячів, ХІФТ, Музею витончених 

мистецтв, видатних діячів Харківщини: легендарного засновника м. Харкова – 

Харка, філософа Г. С. Сковороди, харківського полковника Г. Є. Донець-

Захаржевського та ін. Тут же були виставлені портрети харківських і бєлгородських 

архієпископів, діячів Харківського колегіуму [393, с. 4-5]. Серед цікавих експонатів, 

що характеризували історичне минуле України, треба відзначити колекцію 

портретів українських гетьманів. Значна кількість картин була присвячена 
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побутовим сценам з життя українців, серед них запорожець, що грає на бандурі; 

картина старого малороса, авторство якої приписувалося Т.Г. Шевченку, 

слобожанські пейзажі. У відділі була презентована солідна колекція зброї: 

запорозькі шаблі, мечі, карабіни, пістолі, кинджали, порохівниці, мушкети. Тут же 

знайшли місце і різноманітні побутові речі. Незначна кількість картин і фотографій 

відділу з їх описом була розміщена в «Альбоме…» виставки ХІІ АЗ [134, с. 18-24]. 

У четвертому відділі виставки – нумізматичному – експонувалися переважно 

монетні скарби та окремі монети. Тут було розміщено не весь нумізматичний 

матеріал, який надійшов до ХПК, а найцікавіші його зразки. Це пояснювалося тим, 

що матеріал був різнохарактерним і не давав цілісної картини, цікавої для науки 

[391, с. 2]. У відділі кожен скарб був позначений особистим номером. Розташування 

скарбів і монет розпочиналося з експонатів, знайдених у м. Харкові та в повітах 

Харківської губернії. Далі в алфавітному порядку були виставлені експонати, що 

надійшли з інших губерній. Нумізматичні матеріали, зібрані на Харківщині, 

увійшли до пояснювальної записки до мапи скарбів та окремих знахідок 

Харківської губернії, складеної до ХІІ АЗ В. Ю. Данилевичем [216].  

Найбагатшим відділом виставки, її гордістю був етнографічний. Високу оцінку 

йому дав сучасник О. І. Маркевич: «Мушу запримітити, що на виставці, урядженій 

харківським з’їздом … найвизначнішою частиною була етнографічна. Харківські 

етнографи зібрали силу інтересних пам’яток української «живої старини» й зручно 

скомбінували їх у цілі образи. Через те й результат був чудовий…. етнографічна 

частина її була справді окрасою цілого з’їзду» [450, с. 14]. Відділ містив предмети, 

зібрані найперше в Харківській, Полтавській, Катеринославській губерніях і 

частково доставлені із Воронезької, Курської та Чернігівської губерній. При відборі 

матеріалу головна увага приділялася тим предметам, що виходили з народного 

вжитку і зустрічалися як залишок давнини або як пережиток минувшини [396, с. І]. 

Експонати відділу були розташовані в приміщенні нової університетської бібліотеки 

й займали дві зали; частина предметів у зв’язку з нестачею місця знаходилась у 

вестибюлі та на сходах [537]. У вестибюлі експонувалися селянські вози та сані, 

селянські землеробські знаряддя праці, вироби з дерева. У вітрині на сходах був 
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розміщений дерев’яний столовий і кухонний посуд, предмети освітлення: свічники, 

каганці, кремені, кресала тощо.  

У одній із зал знаходилася хата в натуральну величину з традиційним 

внутрішнім начинням. Саме ця експозиція викликала непідробний інтерес 

відвідувачів, про що свідчать спогади А. Є. Лейкіна, надруковані у газеті «Пермский 

край»: «Больше всего привлекал публику к себе «отдел этнографии»... Что же 

влекло в этот отдел? Может быть многие из посетителей находили здесь связь с 

прошлым? На эту мысль нас навела одна сценка. На выставке была 

малороссийская хата в натуральную величину, снабженная полною внутреннею 

обстановкой, начиная с мебели, посуды и кончая мелкими предметами обихода. Так 

вот в этой хате, в стороне от других посетителей, мы заметили женщину, она не 

смотрела на окружающие предметы, не замечала, кажется, кто проходил мимо, а 

устремив взгляд куда-то вдаль – глубоко задумалась. Невольно как-то 

чувствовалось, что она переживает в эту минуту… глубокую драму разрыва с 

деревней и переселения в город» [2, арк. 237-283]. У цій же залі були розміщені, з 

одного боку, рибальське приладдя та човен з Дінця, з іншого – пасіка зі знаряддям і 

манекеном сторожа тощо [537]. Тут знайшли собі місце плани дворових будівель, 

моделі та малюнки селянських хат. У головному залі були зібрані колекції 

кустарних промислів – ткацтва, коцарства, шерстобивства, чоботарства, бондарства. 

Особливу увагу привертали вироби гончарів. Вони отримали високу оцінку 

невідомого автора статті: «Вряд ли и прежде когда-нибудь наше кустарное 

гончарство стояло на более художественной степени…» [201]. Особливо 

колоритним був відділ одягу – взуття, головні убори, манекени в національному 

одязі. Важливо, що всі експонати увійшли до «Каталога…» виставки ХІІ АЗ, у 

якому була зроблена спроба порівняти національний устрій українців і росіян 

(«малоросов» і «великоросов») [396, с. 23-47]. На окремій вітрині експонувалися 

прикраси: намиста, дукачі, сережки, підвіски тощо. Цікавою та оригінальною 

виявилася колекція писанок. Тут же були розміщені й приладдя для фарбування та 

розписування яєць. У ритуальному відділі знайшли місце атрибути стародавніх 

обрядів (переважно весільного) – весільний хліб, коровай, калачі, весільні квіти, 
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скатертини тощо. У музичному відділі були розміщені ліра, сопілки, ріжки, скрипка, 

бубон та інші музичні інструменти. Народна медицина була репрезентована 

гербарієм цілющих трав, який надав ХПК секретар Харківського статистичного 

комітету В. Іванов [343, с. 125-126]. Цікавим був відділ дитячих іграшок, у якому 

експонувалися вироби, виготовлені самими дітьми й місцевими кустарями, 

переважно гончарями. Відділ вишивок знайомив відвідувачів із різними зразками 

українського та російського національних орнаментів. Яскравим додатком до 

етнографічних експонатів стали фото сільських вулиць, дворів, кустарних 

майстерень, ярмарок тощо. Містилася тут і добірка картин з етнографічними 

мотивами С. І. Васильківського, В. В. Вязмітінова, Б. А. Дроб’язка, В. О. Бабенка. 

Високу оцінку роботи етнографічного відділу виставки дали тогочасні ЗМІ, 

наприклад, стаття «Малороссийская деревня в Харькове» [201].  

У шостому та сьомому відділах виставки експонувалися унікальні стародруки 

та рукописи. Вони були описані в окремому каталозі [394]. Цією справою займався 

переважно М. Г. Халанський, Є. К. Рєдін та А. А. Попов. Рукописи на виставку 

ХІІ АЗ надійшли з храмів Харківської губернії, від приватних осіб. В основному 

вони були церковного змісту, але серед них зустрічалися унікальні документи і 

світського характеру. Серед останніх найбільш цінними для історії України був 

рукопис ХVІІІ ст. на 135 сторінках – варіант літопису Г. Граб’янки. Цей документ 

надійшов на виставку з Інституту князя Безбородька. Не менш цікавим був рукопис, 

наданий ХІФТ – «Краткое описание малороссийского казацкого народа с начала 

его происхождения и разнообразного по временам состояния до 1761 г.». Інтерес 

викликали рукописи, надані бібліотекою Харківського університету. Їхній опис був 

зроблений Д. І. Багалієм. Значна кількість документів з історії України та 

Слобожанщини містилася в рукописах Військово-навчального архіву Головного 

штабу. Архівні документи були надані різними установами: Новочеркаським 

Донським музеєм, ХІФТ, Харківською публічною бібліотекою, Інститутом князя 

Безбородька, Архівом св. Синоду, Путивльською бібліотекою Маклакових, 

Воронезьким губернським музеєм, Харківською духовною семінарією, Військово-

навчальним архівом Головного Штабутощо.  
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Останній відділ виставки – картографічний. Він давав можливість 

ознайомитися з маловідомими картами і планами, що зберігалися в різних архівах, 

музеях і бібліотеках. Лише незначна частина цього матеріалу знаходилася в 

науковому обігові, більшість його залишалася недослідженою науковцями. 

Організатори ХІІ АЗ сподівалися, що ознайомлення з даними джерелами буде 

сприяти їх перевиданню, а значить – зробить доступними широкому загалу. 

Початок цій справі було покладено Харківським губернським статистичним 

комітетом, який надрукував до з’їзду «Атлас Харьковского наместничества» під 

редакцією В.В. Іванова [458], а з ініціативи ХПК на кошти колишнього харків’янина 

М.П. Піддубного було видано «Атлас Слободско-Украинской губернии. 1802 г.» 

[365]. Особливу зацікавленість фахівців викликали карти та плани Військово-

навчального архіву Головного штабу в Санкт-Петербурзі. Картографічний матеріал 

для виставки ХІІ АЗ надали Архів Міністерства юстиції в Москві, Імператорська 

публічна бібліотека, Імператорська Академія наук, бібліотека Харківського 

університету, ХІФТ, Воронезький музей, Курський статистичний комітет та ін. [390, 

с. 3-4]. Увесь матеріал для зручності було розділено на декілька груп за належністю 

до історії тієї чи іншої губернії. Окремо були виділені карти та плани колишньої 

Запорозької Січі та Області Війська Донського. Дві таблиці з матеріалами 

картографічного відділу були надруковані в «Альбоме…» виставки ХІІ АЗ [134, рис. 

162, 163-164].  

Виставка ХІІ АЗ викликала гучний суспільний резонанс. За нетривалий час 

роботи її відвідали понад 56 тис. осіб (див. табл. 3). Про інтерес до виставки свідчать 

відгуки її сучасників: «…открытие … выставки нельзя не приветствовать, как 

чрезвычайно важного факта в истории нашего Харькова и всего южного края…» 

[295], або: «…Выставка … имела огромное общественно-воспитательное значение. 

В души многих из её 57 000 посетителей – интеллигентных, учащихся и простого 

люда – проникло, может быть, впервые серьёзное отношение к памятникам 

родной старины, мелькнула мысль о преемственности культурных явлений, ожил 

дух для бодрой деятельности на пользу науки и родины» [223, с. 10-11].  

Аналізуючи виставку ХІІ АЗ, необхідно відзначити її особливості, що 
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вирізняли її на тлі попередніх. По-перше, треба відзначити її масштабність. 

Організаторами виставки були створені багаті, цікаві та інформативні колекції, які 

всебічно відображали історичне минуле не лише Слобожанщини, а й Лівобережжя. 

Слід звернути увагу й на те, що основу виставок, які практикувалися на попередніх 

археологічних з’їздах, складали переважно предмети з уже відомих музейних і 

приватних колекцій, у той час як більшість експонатів харківської виставки була 

отримана завдяки експедиційним виїздам членів підготовчих комітетів і відділень. 

Чимало матеріалів надійшло від кореспондентів у відповідь на розіслані програми. 

Підготовка виставки здійснювалася на основі наукового підходу при формуванні 

колекцій. Усі артефакти, які надходили до підготовчого комітету, були ретельно 

розібрані, систематизовані та розподілені за відділами. Для кожного відділу був 

розроблений окремий каталог. Особливо виразно на виставці була репрезентована 

традиційно-побутова культура населення регіону, що надавало їй яскравого 

національного забарвлення. Організатори намагалися наочно показати 

багатогранність традиційно-побутової культури різноетнічного населення 

Слобожанщини.  

*** 

Таким чином підготовку ХІІ АЗ у Харкові слід визнати як глибоко продуману 

систематичну наукову та пошукову роботу. МПК та ХПК, які взяли на себе роль 

організаторів, координаторів і керманичів, гідно впоралися із завданнями, 

покладеними на них, що дозволило вивести підготовку до проведення з’їзду на 

якісно новий рівень у порівнянні з попередніми аналогічними  форумами. До 

основних здобутків їхньої діяльності слід віднести створення розгалуженої мережі 

регіональних підготовчих комітетів і відділень, що дозволило дослідити значну 

територію, яка перетворилася на предмет наукового вивчення. Професійна 

координація науково-дослідної і пошуково-експедиційної роботи стала запорукою 

успішної діяльності майбутнього з’їзду. Науковий матеріал, зібраний зусиллями 

попередніх комітетів та відділень, став цікавим як для сучасників, так і для 

майбутніх дослідників.  

Суттєвий вплив на підготовчі роботи до ХІІ АЗ мала специфіка 
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соціокультурного середовища, актуалізація регіональних досліджень, які сприяли 

національному забарвленню історичної науки.  

Особливістю проведення підготовчих робіт до ХІІ АЗ стало залучення до 

наукового пошуку як професіоналів (істориків, археологів), так і представників 

міської влади та широкої громадськості (краєзнавців, учителів, духовенства тощо). 

Одним із дієвих способів інформування наукового співтовариства та громадськості 

з результатами археологічних, етнографічних, історичних досліджень, приурочених 

до ХІІ АЗ, ознайомлення з традиційною регіональною культурою, її самобутністю і 

багатством, стала широка видавнича робота ХПК. Вона втілилася як у 

широкомасштабну співпрацю з газетами та науковими виданнями, так і в 

узагальнення результатів підготовчих робіт до з’їзду в двох томах «Трудов…» ХПК.  

Якісна підготовча робота сприяла подальшій професіоналізації та 

інституалізації історичної науки, розширенню напрямів і тематики наукових 

пошуків, дослідженню історичного наративу, акумулюванню наукового потенціалу 

тощо. Організатори з’їзду не тільки врахували досвід своїх попередників, а й 

збагатили його новими організаційно-методичними прийомами. Під час 

підготовчих робіт місцеві науковці оволодівали найсучаснішими на той час 

методиками проведення розкопок, використовували нові підходи до вивчення 

історичних, етнографічних і церковних старожитностей тощо. 

Важливим здобутком підготовчих робіт стала репрезентація матеріальної 

культури регіону. Виставка, організована до ХІІ АЗ, відрізнялася від попередніх 

своєю масштабністю, науковим підходом до формування її колекцій, новизною 

експонатів. Найважливішим було те, що вона стала надійним підґрунтям 

формування музейного осередку в Харкові, склавши у майбутньому основу 

археологічного, етнографічного та церковного музеїв. 

Отже, широкомасштабні підготовчі роботи до ХІІ АЗ виконували важливу 

місію перетворення Харківщини та прилеглих до неї територій на предмет 

ретельного наукового вивчення, сприяли розвитку вітчизняної археологічної, 

історичної науки, виведенню її на якісно новий рівень. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕБІГ ПОДІЙ, РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ІСТОРИЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ 

 3.1. Правила ХІІ Археологічного з’їзду та мовне питання на з’їзді 

Робота ХІІ АЗ визначалася Правилами, які були обговорені та вироблені на 1-

му засіданні МПК в грудні 1900 р., а затверджені 15 квітня того ж року [560]. За 

основу були взяті Правила попереднього ХІ київського з’їзду, але до них були 

внесені зміни та доповнення. Згідно з Правилами ХІІ АЗ підготовчі роботи 

покладалися на МПК, який мав право створювати місцеві регіональні комітети для 

проведення попередніх робіт. Правила декларували відкритість засідань з’їзду. Його 

членом могла стати будь-яка особа, яка виявила бажання взяти участь у роботі з’їзду 

і заплатила членський внесок (5 карбованців). При цьому участь в археологічних 

«екскурсіях» мали право брати лише ті особи, які отримували особисті запрошення 

від Розпорядчого комітету. Учасникам з’їзду видавався членський квиток і 

особливий членський знак, які надавали право відвідувати засідання секцій. 

Останнім часом вийшла стаття Ю. В. Орел і Д. В. Сєрих, у якій йшлося про 

нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАУК 

[494]. Так у фонді Антоновичів було виявлено 5 членських знаків [39], які, на думку 

авторів статті, належали К. М. Мельник-Антонович. Серед них був і членський знак 

ХІІ АЗ. 

Правила ХІІ АЗ визначали кількість відділень з’їзду, основні напрями роботи, 

організацію виставки тощо. Попередній комітет мав право запрошувати на з’їзд 

іноземних учених. Аналізуючи Правила ХІІ АЗ, необхідно зупинитися на пунктах, 

які викликають інтерес. По-перше, виникає питання щодо пункту 17 Правил, який 

зобов’язував голів відділень допускати до виступу лише тих доповідачів, реферати 

яких були заздалегідь схвалені, а «словесные сообщения допускаются комитетом 

только после рассмотрения тезисов» [560, с. 8]. Наявність цього пункту в Правилах 

можна пояснити бажанням відсіяти доповіді, які не мали наукової ваги, але якщо 

пригадати скандальні події попередніх з’їздів із «незручними» виступами, то цей 

пункт забезпечував надійну цензуру. По-друге, Правила ХІІ АЗ торкалися мовної 
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проблеми, яка вилилася у інцидент із галицькими рефератами на попередньому 

ХІ АЗ [139], а згодом дала про себе знати і на з’їзді в Харкові.  

Правилами ХІІ АЗ чітко визначалося: «все рассуждения в заседаниях съезда, 

как общих, так и частных, по отделениям происходят на русском языке». 

Щоправда, далі йшло доповнення про те, що Вчений комітет, у випадку присутності 

іноземних учених, мав право призначати засідання німецькою або французькою 

мовами, «равно как и на всех славянских наречиях» [560, с. 10]. У даному випадку 

влада пішла на поступки порівняно з попередніми з’їздами, і це нібито давало 

офіційний дозвіл на використання на ХІІ АЗ української мови. Але якщо пригадати, 

що до цього часу в Російській імперії продовжував діяти Емський указ, то 

П. С. Уварова добре уявляла антагонізм, що мав виникнути між імперською владою 

та галицькими вченими, які від імені НТШ, надіслали до ІМАТ запит про 

можливість використання на з’їзді української мови [31, арк. 179].  

Щоб уникнути можливих ускладнень, пов’язаних із мовним питанням, при 

проведенні ХІІ АЗ, графиня вирішила діяти на випередження. На початку 1902 р. 

П. С. Уварова звернулася до міністра внутрішніх справ Д. С. Сипягіна з 

«покорнейшей просьбой не отказать в разъяснении, возможно ли со стороны 

Московского археологического общества пригласить на Харьковский съезд из 

Галиции местных ученых, дозволен ли им будет въезд в Россию и нет ли между 

ними лиц, присутствие каковых в России было бы признано Министерством 

внутренних дел неудобным и нежелательным» [32, арк. 7]. Як тільки організаторам 

з’їзду став відомим склад делегації галицьких учених, П. С. Уварова вирішила 

узгодити його з вищим поліцейським керівництвом, надавши перелік осіб, серед 

яких були зазначені М. С. Грушевський, К. Й. Студинський, Ф. М. Колесса, 

І. Г. Верхратський, І. Я. Франко, В. Г. Щурат і В. М. Гнатюк. Графиня просила 

вказати, хто з цих учених може бути запрошеним на харківський з’їзд [31, арк. 180]. 

У відповідь П. С. Уварова, отримала лист від голови поліцейського департаменту із 

грифом «таємно», у якому зазначалося, що «приглашение профессоров Франко, 

Грушевскаго, Колесса и Гнатюка… представляется в виду имеющихся о них 

неблагоприятных сведений, весьма нежелательным; к участию же на съезде 



122 

остальных лиц… препятствий со стороны Министерства внутренних дел не 

встречается» [31, арк. 189]. Врахувавши вимоги Міністерства, графиня надіслала 

запрошення тільки тим ученим, які не потрапили до списку небажаних депутатів – 

К. Й. Студинському, І. Г. Верхратському та В. Г. Щурату. Це були персональні 

запрошення, які позбавляли львівських представників статусу делегатів від НТШ. 

У зв’язку із цим виникає слушне питання, а якою ж була реакція на ці перипетії 

членів самого НТШ? Вперше можливість участі галицьких учених у роботі 

харківського з’їзду обговорювалася на спільному засіданні Товариства 20 квітня 

1902 р. На ньому голова НТШ М. С. Грушевський зачитав лист від 

М. Ф. Біляшевського із запитом: «Хто з галичан і з якими рефератами хоче їхати 

до Харкова» [33, арк. 44 зв.]. Після цього розпочалося обговорення, у результаті 

якого було прийняте рішення: «галицькі учені не діставши ніяких запрошень, а не 

знаючи чи взагалі українська мова на з’їзді буде допущена, на з’їзд не ладяться» 

[450, с. 3], але в кожній секції «є члени готові з рефератами» [33, арк. 44 зв.-45]. 

Вдруге повернулися до розгляду цього питання на спільному засідання 12 липня 

1902 р. Присутні прийняли рішення про те, що галичанам «не личить їхати до 

з’їзду», мотивуючи його тим, що офіційно Товариство так і «не дістало 

запрошення» [33, арк. 46.]. Отже, визнавши таку постановку питання 

дискримінацією, галичани відмовилися від участі в з’їзді. На думку О. А. Сапеляк, 

це рішення було принциповим, оскільки йшлося не про подання окремих наукових 

праць чи досягнень, а презентацію Товариства, тобто визнання української наукової 

інституції, а тим самим – української науки [624, с. 190-191]. 

Завершився цей інцидент тим, що член НТШ К. Й. Студинський запропонував 

«ту цілу історію публічно пояснити, а проф. Грушевський хоче про те просити» 

редакцію «Киевской старины», що згодом і було зроблено. Даний конфлікт 

висвітлювавя на сторінках видань «Киевской старины» [315, с. 36-37] та «Записок 

НТШ» [453]. Учасник ХІІ АЗ, автор статті в «Записках НТШ» О. І. Маркевич, 

підбиваючи підсумки роботи з’їзду в Харкові, задається питанням: «З’їзд був 

великий, приїзжих багато; та чомусь членів з австрійської України-Русі знову не 

було? Чому?» [450, с. 3]. Далі в коментарях до статті О. І. Маркевича зустрічаємо і 



123 

відповідь на це запитання: «Організатори харківського з’їзду, по київськім 

прецеденті, свідомо хотіли оминути «українське питання», для того не тільки до 

українських учених в Галичині, а і взагалі до слов’янських інституцій і учених не 

удавалися з запрошеннями, і пущене було гасло, що харківський з’їзд буде мати 

локальний («местный») характер» [450, с. 3]. 

Голова МПК П. С. Уварова у зв’язку з мовним питанням потрапляла у 

неоднозначне становище. З одного боку, графиня намагалися наполегливо 

відстоювати інтереси наукової корпорації, захищаючи право галицьких учених 

читати доповіді українською мовою, що знайшло своє відображення навіть в 

Правилах ХІІ АЗ, а з іншого – прагнула відповідати порядкам, які існували в імперії, 

співпрацювати з поліцейським відомством та міністерством внутрішніх справ. В 

даній ситуації П. С. Уварова відчувала тиск і з боку «великороських» націоналістів. 

Так, графиня отримала гнівного листа від автора, підпис якого нам розібрати не 

вдалося. Виходячи зі змісту цього мітингового за стилем звернення, його автор 

належав до москвофільської суспільно-політичної течії. Щоб краще зрозуміти суть 

проблеми, вважаємо за необхідно навести зміст листа мовою оригіналу: «… Не 

хочется верить очам, читая, Светлейшая графиня, известная русская патриотка, 

корреспондует с «паном» Студинским в Галиции, который отрекся от русскости, 

убрав польский контуш на себя яко «украинец». Человек сей удостоился 

корреспонденции с Вами и выработал за свое дело приглашение для «научного 

Товариства имени Шевченки в Львове» на археологическую Выставку в Харькове. У 

нас в Галиции между истинно русскими людьми есть убеждение, что 

«Товарищество Шевченка в Львове» есть теперь центром нигилизму, изгнанного из 

России, а тенденциями своими антирусскими Руси впредь враждебное!» [2, 

арк. 481]. 

Вперше спроба проаналізувати проблему українського національного питання, 

зокрема і мовної проблеми, на археологічних з’їздах в Україні, була зроблена 

О. М. Каковкіною [378, с. 111-119; 376-377; 379], яка у своїй дисертації прийшла до 

слушного висновку про те, що «боротьба вчених за вживання української мови 

обумовила важливе місце археологічних з’їздів у суспільно-політичному житті 
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України і створювала передумови для легальної діяльності національних учених на 

терені вивчення та популяризації історії України» [378, с.119]. Ґрунтовно до 

вивчення мовного питання на археологічних з’їздах, які відбувалися в Україні, 

підійшов О. С. Смирнов [649], який, спираючись на архівні матеріали, довів, що 

саме завдяки зусиллям П. С. Уварової українська мова стала однією з офіційних мов 

археологічних з’їздів. 

Із усього наведеного вище видно, що, по-перше, у порівнянні з попередніми 

з’їздами, відбулася певна лібералізація Правил, а по-друге, продовжувалася 

боротьба галичан за право на використання української мови на археологічних 

з’їздах. П. С. Уварова хоча і відстоювала, як і на попередньому київському з’їзді, 

право на вживання української мови, але при цьому не вважала негожим 

узгоджувати з поліцейським відомством імперії склад учасників з’їзду. У результаті 

список делегатів формувався не в залежності від наукової ваги доповідей, а в 

залежності від політичних переконань їх авторів і думки про їхню благонадійність.  

3.2. Відкриття з’їзду та характеристика складу його учасників 

Робота ХІІ АЗ тривала з 15 до 27 серпня 1902 р. Його початку передувало 

засідання Ради з’їзду [570, 571], яке відбулося 14 серпня 1902 р. в актовій залі 

Харківського університету. Участь у засіданні Ради взяли депутати від 63 наукових 

установ [224, с. 367]. На засіданні були проведені вибори керівного складу з’їзду: 

його головою була обрана П. С. Уварова; головою ученого комітету – Д. І. Багалій, 

головою розпорядчого комітету – В. В. Іванов; були призначені керівники секцій. 

Учасникам зачитали урядові постанови міністра народної освіти: про відкриття 

ХІІ АЗ та дозвіл професорам і викладачам середніх навчальних закладів залишатися 

на з’їзді в Харкові до закінчення його роботи. Вирішенням останнього питання 

П. С. Уварова займалася особисто, про що свідчить її активне листування з 

Міністерством народної освіти [34, арк. 43, 44]. Наступним кроком стало 

ознайомлення присутніх із Правилами ХІІ АЗ. Були перевірені списки депутатів від 

різних установ і наукових товариств. На початок роботи з’їзду до Харкова прибули 

264 особи [224, с. 368]. 
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15 серпня 1902 р. відбулося урочисте відкриття ХІІ АЗ. Після проведення 

молебня в університетській церкві делегати з’їзду зібралися в актовій залі 

університету. Засідання відкрила П. С. Уварова, яка зачитала телеграму від 

почесного голови з’їзду, великого князя Сергія Олександровича, з привітанням 

учасників ХІІ АЗ [303, с. 15; 712, с. 260]. Далі слово було надане попечителю 

Харківського навчального округу М. М. Алексеєнку [303, с. 13-15; 712, с. 261], який 

відзначив важливу роль археології для вивчення найдавнішої історії. Після цього 

виступу до слова був запрошений тимчасово керуючий губернією М. М. Осоргін. 

Він основну увагу акцентував на значенні ХІІ АЗ для вивчення історії 

Слобожанщини, складовою якої була Харківська губернія. Наступним привітав 

делегатів з’їзду ректор Харківського університету М. О. Куплеваський. Він 

підкреслив, що Харківський університет фактично з моменту його виникнення став 

потужним центром розвитку науки, при якому діяли різні наукові товариства. 

Ректор відзначив, що за свою майже сторічну історію Харківський університет 

неодноразово зустрічав у своїх стінах учених різних спеціальностей з інших міст і 

регіонів, але тільки тепер «университет в первый раз … видит так много 

собравшихся вместе как отдельных научных деятелей, так и представителей 

ученых обществ, ученых комиссий и комитетов» [303, с. 16-17; 712, с. 262]. 

М. О. Куплеваський звернув увагу на те, що ХІІ АЗ став потужним стимулом, який 

суттєво вплинув на пожвавлення наукового життя в університеті. 

Від міської думи учасників ХІІ АЗ привітав харківський міський голова 

О. К. Погорєлко [303, с. 17; 712, с. 263]. Він висловив тверду впевненість у тому, що 

робота з’їзду помітно вплине на культурний розвиток регіону, оголосив подяку 

організаторам за те, що місцем проведення даного наукового форуму було обрано 

саме м. Харків. Надалі слово було надане виконувачу обов’язків голови 

Харківського товариства розповсюдження в народі грамотності В. М. Козлову [303, 

с. 17-18; 712, с. 263]. Він підкреслив, що вивчення старожитностей є однією з умов 

розвитку народної самосвідомості та освіти і побажав учасникам ХІІ АЗ плідної 

роботи. Від імені ХІФТ учасників наукового форуму вітав його голова 

М. Ф. Сумцов [303, с. 18; 712, с. 263]. Він звернув увагу на схожість наукових 
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інтересів і цілей ХІІ АЗ та ХІФТ, на активну участь членів товариства в роботі ХПК 

та відзначив, що з’їзд сприяв розширенню краєзнавчих інтересів харківських 

науковців, збагаченню Харківського університету пам’ятками старовини та 

предметами народного побуту. З презентацією альбому стародавніх карт і планів 

харківського краю, укладеного комітетом за дорученням колишнього харківського 

губернатора Г. А. Тобізена [303, с. 18; 712, с. 263], виступив секретар Харківського 

губернського статистичного комітету В. В. Іванов. 

Згодом зі звітом про діяльність МПК виступила П. С. Уварова [303, с. 18-21; 

712, с. 263-275]. Вона коротко схарактеризувала історію скликання археологічних 

з’їздів, окремо зупинившись на питанні про прийняття рішення щодо проведення 

з’їзду в Харкові. У звіті П. С. Уварової були висвітлені наступні питання: виконання 

постанов попереднього київського з’їзду та видання його матеріалів; підготовка 

ХІІ АЗ та виставки до нього. Проблеми, які не вдалося вирішити, були пов’язані 

переважно із виконанням рішень ХІ АЗ. Зокрема, було відмовлено в наданні 

грошової субсидії архівним комісіям, не вдалося відкрити російський археологічний 

інститут у Римі та видати російською мовою серію творів класичних, візантійських 

та арабських письменників, які були причетні до історії слов’ян. Відкритим 

залишилося й питання створення кафедр археології в університетах. Завдання, 

поставлені ХІ АЗ перед МПК та ІМАТ, були здебільшого виконані. 

Наступним про результати роботи ХПК звітував Д. І. Багалій [303, с. 21-24; 

712, с. 275-283]. Підбиваючи підсумки, він, перш за все, звернув увагу на те, що 

підготовчі роботи до ХІІ АЗ ускладнювалися тим, що Харків «не имел почти 

никаких коллекций древностей и Харьковская губерния в археологическом 

отношении представляла terram incognitam» [303, с. 22]. Д. І. Багалій підкреслив, 

що вирішення завдань, які постали перед науковцями у зв’язку із проведенням ХІІ 

АЗ, було під силу тільки Харківському університету «с учеными силами всех его 

факультетов, и с состоящими при нем учеными Обществами» [303, с. 22]. Серед 

здобутків ХПК його голова виділив розробку та розповсюдження програм, на які 

було отримано понад 1000 відповідей дописувачів; створення регіональних 

комітетів і відділень, організацію наукових експедицій та виставки до з’їзду; 
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видання «Трудов…» ХПК тощо. В окремій частині звіту Д. І. Багалія розглядалося 

фінансове питання. Усього на потреби ХІІ АЗ було витрачено близько 14 000 крб. 

Серед основних спонсорів виступили ІМАТ, Харківський університет, ХІФТ, 

Харківське міське управління, губернські та повітові земства (Харківське, 

Катеринославське, Полтавське тощо). Уявлення про фінансування ХІІ АЗ зусиллями 

ІМАТ можна отримати завдяки матеріалам, які зберігаються в ЦІАМ [118]. 

Д. І. Багалій звернув увагу на небайдужість і особливу допомогу місцевої 

громадськості. У цьому він убачав наступність традицій попередніх поколінь, 

зусиллями яких постав і Харківський університет. Визнаючи, що до ХІІ АЗ 

університет порівняно мало займався археологічними та етнографічними 

дослідженнями, він все ж таки мав надійне підґрунтя у вигляді наукових 

напрацювань В. Н. Каразіна, І. С. Ризького, М. Я. Аристова, Г. П. Успенського, 

Ю. І. Морозова, О. О. Потебні та ін. А тому, коли у зв’язку із проведенням ХІІ АЗ 

з’явилася можливість продовжити роботу своїх попередників, знайшлися «и ученые 

силы, и материальные средства, и поддержка общества» [303, с. 24]. Після звіту 

Д. І. Багалія були зачитані вітання від окремих осіб та установ, а П. С. Уварова 

презентувала видання, присвячені ХІІ АЗ. 

Увечері 15 серпня 1902 р. відбулося засідання Вченого комітету ХІІ АЗ, на 

якому була вироблена програма засідань секцій на 16-18 серпня. Делегати ХІІ АЗ 

були від різних міст Російської імперії (30 міст) і наукових установ, які діяли в них 

(див. табл. 1). Найбільші представництва мали харківська, московська та 

петербурзька делегації. У роботі харківського з’їзду брали участь науковці 

8 університетів – Харківського, Московського, Санкт-Петербурзького, Київського, 

Новоросійського, Казанського, Юріївського, Варшавського, а також Історико-

філологічного інституту князя Безбородька, Лазаревського інституту східних мов і 

Санкт-Петербурзького археологічного інституту (див. табл. 2). 

Важливу роль у справі популяризації наукових досліджень на початку ХХ ст. 

виконували наукові товариства. У роботі ХІІ АЗ брали участь представники 

21 товариства (див. табл. 2). Більшість із них існували при вищих навчальних 

закладах. На прикладі діяльності ІМАТ, ХІФТ, ІТНЛ, НІФТ нами вже був 
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визначений їхній внесок у підготовку ХІІ АЗ у попередньому розділі. На окрему 

увагу заслуговує і науково-пошукова та дослідницька діяльність статистичних 

комітетів та архівних комісій. Їхня діяльність активізувалася особливо в тих 

регіонах, які потрапляли до сфери наукового інтересу археологічного з’їзду. У 

цьому ми вже змогли переконатися на прикладі діяльності подібних установ у 

Полтаві, Курську, Воронежі. Представники статистичних комітетів і архівних 

комісій брали активну участь у діяльності регіональних попередніх комітетів і 

комісій із підготовки ХІІ АЗ, а в майбутньому й у роботі з’їзду. У цілому на 

харківському з’їзді були представлені 15 учених архівних комісій і 5 губернських 

статистичних комітетів (див. табл. 2). 

На відміну від статистичних комітетів і архівних комісій, музеї на харківському 

з’їзді були представлені доволі скромно – всього 4 установами (див. табл. 2). 

Ймовірно, це було пов’язано з невеликою кількістю музеїв у Російській імперії 

(порівняно з європейськими країнами), а можливо, і з тим, що музеї в цей час не 

розглядалися як наукові установи, а радше виконували популяризаторську або, у 

кращому випадку, навчальну функцію. На нашу думку, ХІІ АЗ став тим поштовхом, 

який суттєво вплинув на стан музейної справи на українських землях, ставши 

трибуною для озвучення проблем, що існували в царині українського музейництва. 

Зокрема, на одному із засідань з’їзду М. А. Янчук актуалізував питання відсутності 

етнографічних музеїв в Україні. Перебуваючи під враженням від етнографічних 

колекцій, репрезентованих на виставці ХІІ АЗ, він зауважив, що етнографічний 

відділ дає яскраву картину місцевого побуту. Крім того, М. А. Янчук відзначив 

необхідність якісно нового підходу до дослідження народної культури, який має 

базуватися на обробці та аналізі джерел матеріальної культури, місцем зберігання 

яких мав стати місцевий музей. Він висловив сподівання на те, що саме на долю 

Харкова випаде щастя заснувати перший український етнографічний музей, який 

стане тим ядром, яке об’єднає навколо себе місцеві наукові сили і зможе 

продовжити справу вивчення етнографічних старожитностей регіону [303, с. 105]. 

Археологічні з’їзди викликали жвавий інтерес не лише світських, але й 

духовних установ. Їхню увагу привертали доповіді з історії церкви та вивчення 
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церковних старожитностей. Харківський з’їзд не став винятком: участь у його 

роботі взяли представники 4 духовних академій, а також низки наукових товариств, 

які цікавилася даною проблематикою (див. табл. 2). 

Щоб зрозуміти науковий потенціал харківського форуму, доцільно 

проаналізувати якісний і кількісний склад його учасників. У роботі ХІІ АЗ взяли 

участь 403 делегати. Із них понад 60 мали наукові звання: 50 професорів і 12 приват-

доцентів [662; 655; 761]. Саме це, на думку організаторів з’їзду, мало стати 

запорукою його успішної роботи. Втім, професор О. І. Маркевич, який був 

учасником як харківського, так і багатьох попередніх з’їздів, відзначив факт 

ігнорування подібних наукових заходів окремими визнаними фахівцями. Він піддав 

критиці і ставлення авторитетних науковців до якості їхніх виступів. Зокрема, 

О. І. Маркевич констатував, що вони «коли й приїдуть, не читають рефератів, а 

беруть участь радше в усяких святкуваннях, де їм робляться, певна річ, ріжні 

овації, на які вони мусять відповідати конвенціональними фразами, що, 

розуміється, не коштують ніякої праці, але й не інтересні нікому» [450, с. 3-4]. 

Щоправда при цьому він відзначав, що, на щастя, із цього правила існували 

винятки. Зі свого боку, зазначимо що в роботі ХІІ АЗ взяли участь чимало видатних 

науковців. 

3.3. Наукові доповіді та дискусії під час роботи з’їзду 

Робота ХІІ АЗ здійснювалась за кількома напрямами. Організаторами з’їзду 

була передбачена робота 9-ти секцій: 1) первісні старожитності; 2) історико-

географічні та етнографічні старожитності; 3) пам’ятки мистецтв, нумізматики, 

сфрагістики; 4) побут домашній, господарський, громадський, юридичний та 

військовий; 5) церковні старожитності; 6) старожитності писемності та мови; 

7) старожитності класичні, візантійські, східні та західноєвропейські; 8) слов’янські 

старожитності; 9) археографічні пам’ятки. Робота з’їзду була організована таким 

чином, що секції мінімально перетинались між собою і переважно були розведені у 

часі (див. табл. 5). Такий підхід давав можливість його учасникам відвідувати 

максимальну кількість засідань, заслуховувати різні доповіді та брати участь у 
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наукових дискусіях. 

Первісні старожитності та пам’ятки нумізматики. Під час роботи ХІІ АЗ 

відбулося 6 засідань секції первісних старожитностей, на яких були заслухані й 

обговорені 22 доповіді. Крім того, відбулися дві археологічні екскурсії – на 

Донецьке городище та до археологічного пам’ятника поблизу с. Ніцаха. 

На 1-ще засідання секції первісних старожитностей делегати з’їзду зібралися 

16 серпня 1902 р. Воно розпочалося із зачитування привітальних телеграм 

учасникам з’їзду. Вітання надійшли від міністра народної освіти Г. Е. Зінгера, від 

єпископа Інокентія, від професора В. Ф. Міллера та ін. Після офіційної частини 

учасники засідання перейшли до обговорення наукових питань. 

Першою була заслухана доповідь В. О. Городцова [210; 211]. На підставі 

проведених розкопок вчений виділив 4 типи поховань на берегах Дінця. Але інтерес 

дослідника викликав лише один із них – той, що супроводжувався похованням коня. 

На думку В. О. Городцова, поховання з конем з’явилися на півдні Росії тільки 

наприкінці бронзового віку, тобто приблизно в другій половині ІІ тис. до н. е. 

Дослідник відзначив, що цей обряд набув найбільшого поширення в залізному віці. 

У цей час із небіжчиком ховали як цілих коней (іноді навіть живих), так і їхні 

частини. Іноді поховання супроводжувалися «неодушевленными символами», які 

мали уособлювати коня. З точки зору В. О. Городцова, цей обряд був принесений на 

південь Росії східними народами, спочатку його сприйняло місцеве населення – 

фіни, а згодом і – слов’яни, які під час Великого розселення колонізували «западно- 

и среднерусские земли» [303, с. 30]. Дослідник зауважив, що ні фіни, ні слов’яни не 

практикували обряд поховання з конем так часто, як це робили східні народи, які 

проникли сюди із Середньої Азії. Щодо існування даного обряду серед слов’ян, то, 

на думку В. О. Городцова, його найбільше практикували кривичі. Саме це 

твердження доповідача і викликало найбільшу дискусію.  

М. Ю. Бранденбург відзначив, що питання поховань із конем неодноразово 

обговорювалося на попередніх з’їздах, але воно так і залишалося відкритим. Він 

висловив сумніви щодо співвіднесення даного обряду поховань із кривичами. До 

думки М. Ю. Бранденбурга приєднався і В. І. Сизов, який запропонував 
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співвіднести даний обряд поховання не з окремою народністю, а з певною верствою 

(класом). М. І. Троїцький, посилаючись на те, що іноді кістки коня ховали окремо 

від померлої людини, а в інших випадках – поховання коня замінювалося 

символами (наприклад, підвісками з бронзи), висловив припущення про те, що у 

фінів особливу роль міг відігравати «культ коня». Але В. О. Городцов заперечив 

дане припущення. У результаті дискусії доповідач визнав, що він повинен буде ще 

раз «критически пересмотреть те заключения, которые он делал» [303, с. 32]. 

Виступ В. О. Городцова викликав зацікавленість не лише в науковому середовищі, а 

й у пересічних громадян, про що свідчать публікації його виступу в місцевій пресі 

[358], в «Петербургских ведомостях» та в газеті «Бессарабец», яка виходила у 

Кишиневі [2, арк. 212, 252-254].  

Не менш дискусійною виявилася і доповідь В. В. Хвойка [743; 744]. Дослідник 

особисто участі в роботі ХІІ АЗ не брав, а його розвідка була прочитана проф. 

І. А. Лінниченком. Вона була присвячена дослідженню городищ Середнього 

Подніпров’я, серед них були відомі городища Жарище й Мотронинське в 

Черкаському повіті та Шаргород у Васильківському повіті. В. В. Хвойко, детально 

описавши форму, внутрішній і зовнішній устрій вище згаданих пам’яток, дійшов 

висновку, що «городища эти представляли не только оборонительные пункты, но 

и вообще селения, жившие торгово-промышленной жизнью». Досліджувані 

городища належали до різних періодів: найдавніші він відносив до V-ІV ст. до н.е., а 

найпізніші – до великокнязівської доби. Намагаючись визначити етнічну належність 

населення, що проживало в них, В.В. Хвойко відносив його до слов’ян. 

Після доповіді розпочалося її активне обговорення. Професор В. З. Завітневич, 

визнавши велику заслугу В. В. Хвойка «с методологической стороны», не 

погоджувався з його думкою щодо слов’янського походження даних пам’яток, 

мотивуючи це тим, що «славяне были мирными земледельцами, а в находках г. 

Хвойка оказывается много оружия, что скорее свидетельствовало бы в пользу 

воинственного азиатства» [303, с. 33]. Із цим зауваженням не погодився 

І. А. Лінниченко, який відзначив, що зброя була виявлена не в курганах, а це могло 

свідчити про те, що мешканці міст використовували її не для нападу, а для захисту. 
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Припущення В. В. Хвойки щодо етнічного визначення носіїв трипільської культури 

не поділяв і професор Е. Р. Штерн, який відзначив, що «на основании сделанных 

находок нельзя переделать этнологии данной местности и изменить показания 

греческих писателей, по которым Приднепровье в древнейшее время было населено 

скифами, славяне же пришли сюда значительно позже» [303, с. 33-34]. Таким 

чином, питання часу та етнічного походження носіїв трипільської культури так і 

залишалися невизначеними. Підбиваючи підсумки дискусії, П. С. Уварова 

запропонувала «выразить сочувствие деятельности г. Хвойки на поприще 

исследования Приднепровья … и пожелать ему дальнейших успехов» [303, с. 34]. 

18 серпня 1902 р. відбулася екскурсія на Донецьке городище. 150 екскурсантів 

були доставлені на археологічну пам’ятку спеціально виділеним потягом. На 

Донецькому городищі на екскурсантів очікували В. О. Городцов, 

М. Ф. Біляшевський та В. Ю. Данилевич, які розгорнули тут показові розкопки. Під 

час їх проведення були знайдені фрагменти орнаментованого посуду, кістки тварин 

і риб, залізні знаряддя праці, стріли, наконечники списів тощо. Після огляду місця 

розкопок перед екскурсантами виступив В. Ю. Данилевич із коротким історичним 

нарисом «Донецкое городище», а В. О. Городцов доповів про результати проведених 

розкопок і значення виявленого археологічного матеріалу. Згодом перейшли до 

практичної частини, під час якої екскурсанти спостерігали за проведенням 

розкопок. Після обіду частина екскурсантів направилася оглянути Хорошевський 

монастир, а частина – залишилася спостерігати за продовженням розкопок [303, 

с. 61]. Екскурсія знайшла висвітлення в місцевій пресі [238; 239].  

20 серпня 1902 р. розпочалося 2-ге засідання секції первісних старожитностей. 

Перша доповідь В. І. Сизова була присвячена аналізу гончарного виробництва [632; 

633]. Дослідник відзначив важливе значення знахідок кераміки на курганах та 

городищах, після чого перейшов до аналізу гончарних виробів із Гньоздовського 

могильника. В. І. Сизов вважав, що всі вони мали ритуальне значення. Серед них 

дослідник виділив два типи – посудини-урни для зберігання перепалених кісток 

небіжчика та посуд для ритуальної їжі. Особливий інтерес вченого викликали 

таврування на знайденому посуді. Доповідач вважав, що вони мали символічне 
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значення і протягом часу еволюціонували від простих до більш складних сюжетів. 

Провівши аналогію між посудинами і таврами Гньоздовського могильника з 

аналогічними артефактами з Прибалтійських музеїв, В. І. Сизов визнав населення, 

що залишило Гньоздовський могильник, «рассеянным западным славянским 

племенем» [632, с. 86]. Д. І. Іловайський та М. Ф. Біляшівський висловили свої 

сумніви щодо ритуального значення клейм, які могли бути просто «фабричными 

знаками или знаками собственности» [303, с. 86]. Д. Я. Самоквасов звернув увагу 

на те, що тавра, подібні гньоздовським, зустрічаються і в інших місцевостях, і 

поцікавився у Д. І. Багалія, чи зустрічаються подібні знаки на керамічних виробах 

салтівського могильника, на що отримав стверджувальну відповідь [303, с. 86]. 

Наступним на засіданні секції виступав професор Е. Р. Штерн [769; 770]. На 

підставі аналізу матеріалів, добутих ним під час розкопок у Білецькому повіті 

Бессарабської губернії (залишки жител, антропоморфні статуетки, кераміка тощо), 

Е. Р. Штерн виявив аналогію з археологічною культурою, відкритою В. В. Хвойком 

біля с. Трипілля на Київщині та з подібними пам’ятниками в Галичині та Румунії 

(біля Кукутені). Це давало можливість значно розширити ареал поширення 

трипільської культури. Е. Р. Штерн порушив декілька проблемних питань, які 

очікували свого наукового вирішення. По-перше, науковця цікавило призначення 

великих площадок, які неодноразово зустрічалися на даних пам’ятках. Вчений 

припустив, що вони могли бути або місцями поховань, або залишками житлових 

приміщень. Останнє припущення згодом було доведене і підтверджене даними 

сучасної науки. По-друге, на відміну від В. В. Хвойка, який вважав носіїв 

трипільської культури автохтонним слов’янським населенням, Е. Р. Штерн 

знаходив аналогію трипільської кераміки із троянською культурою, а тому 

співвідносив її носіїв із греками. При цьому дослідник визнавав, що 

«высказываемое мнение есть только догадка, а не точно и строго обоснованный 

вывод» [769, с. 89]. Більшість учасників дискусії визнали наведену в доповіді 

Е. Р. Штерна гіпотезу можливою, але Л. Г. Лопатинський заявив про те, що було б 

доцільно навести додаткові докази руху греків із півночі на південь. 

Останнім на цьому засіданні виступав професор В. З. Завітневич із доповіддю, 



134 

присвяченою виявленню візантійського впливу на побут слов’ян дохристиянського 

періоду [272, 273]. Доповідач провів порівняльний аналіз знахідок із розкопок 

Херсонеса Таврійського та слов’янських курганів. Він відзначив майже повну 

аналогію таких речей, як срібні перстні, металеві та скляні браслети, намисто, 

пряжки тощо. В. З. Завітневич відзначив і запозичення слов’янами із Візантії 

технології виготовлення свічок. При цьому науковець звернув увагу на те, що посуд, 

який виробляли слов’яни, не зазнав візантійського впливу. У результаті 

В. З. Завітневич зробив висновок, що між Візантією та східними слов’янами в 

дохристиянський період існували торгівельні зв’язки, що призводило до посилення 

візантійського впливу на життя та побут слов’ян. У процесі обговорення даної 

доповіді М. Ф. Біляшівський висловив припущення про існування в Херсонесі 

руської торгівельної колонії. 

Основною тематикою 3-го засідання секції первісних старожитностей, яке 

відбулося 22 серпня 1902 р., стало обговорення результатів розкопок, проведених на 

Харківщині, у зв’язку із підготовкою до ХІІ АЗ. Дві перші доповіді були присвячені 

Донецькому городищу. Першим виступав В. О. Городцов зі звітом про результати 

розкопок Донецького городища, які були проведені під час роботи ХІІ АЗ [207; 212]. 

Проаналізувавши матеріал, знайдений під час розкопок городища, В. О. Городцов 

дійшов висновку, що «население характеризуется оседлостью, земледельческим 

бытом и мирным характером…» [212, с. 120]. Він відніс час існування Донецького 

городища до ХІ-ХІІ ст., а його населення вважав слов’янським. Під час обговорення 

доповіді В. З. Завітневич і І. А. Лінниченко висловили припущення, що дане 

городище існувало і після монгольської навали [303, с. 120-121], що було 

підтверджено результатами археологічних розкопок [768, с. 48-49].  

Наступним із доповіддю про Донецьке городище та могильник, пов’язаний із 

ним, виступав Д. Я. Самоквасов. Свій виступ він розпочав із історіографічного 

огляду та проаналізував дані писемних джерел, які мали конкретне відношення до 

Донецького городища. Час його існування він відносив до V-Х ст. На відміну від 

В. О. Городцова, Д. Я. Самоквасов заперечував належність Донецького городища 

сіверянам і співвідносив його з половцями. На думку дослідника, цегляний колір 
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землі свідчив про те, що городище було знищене через пожежу, яку доповідач 

пов’язував із монгольською навалою. Могильник, який знаходився поряд із 

Донецьким городищем, Д. Я. Самоквасов вважав язичницьким, мотивуючи це тим, 

що поховання небіжчиків супроводжувала жертовна їжа [303, с. 121-123]. 

Під час обговорення даної доповіді І. А. Лінниченко, заперечуючи висновки 

Д.Я. Самоквасова, заявив про те, що він не бачить на Донецькому городищі 

половецької або взагалі будь-якої іншої кочівницької культури. Підбиваючи 

підсумки дискусії, голова секції В. І. Сизов відзначив, що «раскопки Донецкого 

городища еще слишком незначительны для того, чтобы уже теперь можно было 

прийти к каким-либо … окончательным выводам» [303, с. 123].  

Останнім на засіданні секції виступав О. М. Покровський із доповіддю про 

результати розкопок, проведених на Верхньосалтівському катакомбному 

могильнику [541, 542]. Він проаналізував історію відкриття даної археологічної 

пам’ятки (була виявлена випадково сільським учителем В. О. Бабенком) та її 

розкопок до ХІІ АЗ, якими займалися, крім доповідача, В. О. Бабенко, Д. І. Багалій, 

Є. П. Трифільєв, П. С. Уварова. Доповідач детально описав розкопані катакомби, 

розміщення та орієнтацію небіжчиків у них, поховальний інвентар: посуд, зброю, 

прикраси тощо. Щодо питання етнічної належності населення, яке залишило даний 

могильник, О. М. Покровський висловив припущення, що це були «какие-то 

богатые кочевники или полукочевники» [541, с. 126]. Д. Я. Самоквасов висловив 

виправдане майбутніми археологічними дослідженнями припущення про те, що 

даний могильник був хозарським [303, с. 126]. Д. І. Багалій на підставі 

співвідношення матеріалу Верхньосалтівського могильника з даними писемних 

джерел, зробив аналогічний висновок [303, с. 126-127]. О. М. Покровський додав, 

що й антропологічний матеріал вказує на його відмінність від слов’ян [303, с. 128]. 

В. І. Сизов стверджував, що для остаточного визначення даної пам’ятки хозарською, 

необхідно буде провести розкопки городища, розташованого поряд із могильником. 

І це завдання він покладав на харківських археологів [303, с. 128]. 

Засідання секції було завершено повідомленням Н. А. Янчука про розкопки 

одного кургану в Лубенському повіті Полтавської області [779; 780]. П. С. Уварова 
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відзначила подібність знахідок, виявлених у даному кургані, до тих, які були 

знайдені під час розкопок К. М. Мельник і В. О. Городцова в Ізюмському повіті. 

Наступне засідання секції первісних старожитностей відбулося 23 серпня 

1902 р. На ньому було заслухано 4 доповіді. У перших двох знову розглядалися 

результати розкопок у Харківській губернії, приурочених до ХІІ АЗ. Першим 

виступав Є. П. Трифільєв із доповіддю про результати археологічних розкопок у 

Куп’янському повіті [704; 705]. Він обстежував археологічні пам’ятники по 

узбережжю р. Красної Куп’янського повіту. Дослідником було розкопано 32 

кургани, у яких були виявлені поховання кам’яного віку, римської епохи ІІ-ІІІ ст. та 

кочівницькі. Серед курганів, розкопаних Є. П. Трифільєвим були 2 кургани, на яких 

стояли кам’яні баби (біля слобід Сватова Лучка та Торська) [703]. При розкопках 

одного із них були виявлені срібний шийний обруч, велика бурштинова намистина, 

залишки шовкової тканини, золоті нашивки, фрагменти посуду. Обговорення 

доповіді спрямувало дискусію на вирішення питання про кам’яних баб, яке було 

визначено пріоритетним для ХІІ АЗ. Учасники дискусії намагалися виявити зв’язок 

між даними антропоморфними фігурами та курганами, на яких вони знаходились. 

Дане питання було порушене і В. О. Городцовим, який заявив, що, незважаючи 

на проведені ним розкопки курганів із кам’яними бабами, питання їхнього зв’язку із 

певними курганами залишається невирішеним. Доповідь В. О. Городцова стала 

своєрідним звітом про проведення археологічних розкопок в Ізюмському повіті під 

час підготовчих робіт до ХІІ АЗ [206; 209; 213]. Результати розкопок 

В. О. Городцова вражають своїми масштабами. За 4 місяці науковцем було 

досліджено 107 курганів, у яких виявлено понад 200 поховань. Серед них він 

виділяв пам’ятки неолітичної та металевої доби. До періоду неоліту вченим були 

віднесені знахідки в 5-ти місцях на березі Сіверського Донця, на яких були знайдені 

кам’яні знаряддя праці. Металева доба була поділена В. О. Городцовим на бронзову 

та залізну епохи. Серед поховань бронзової доби ним було виявлено та описано 3 

типи, які в подальшому лягли в основу виділення нових археологічних культур – 

ямної, катакомбної та зрубної. Більш детально результати розкопок В. О. Городцова 

розглянуті нами в спеціальній статті [639]. Проведені В. О. Городцовим роботи 
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отримали гідну оцінку учасників ХІІ АЗ. Так, Д. Я. Самоквасов після завершення 

доповіді дослідника «указал на научную важность работ В. А. Гороцова, 

благодарил его за труды от имени секции» [303, с. 159]. 

Наступна доповідь проф. М. І. Веселовського [188; 189] була присвячена 

дослідженню курганів у Кубанській області. У 1901 р. вчений розкопав 60 курганів, 

у 1902 р. – ще 44. М. І. Веселовський відзначив подібність здобутих ним знахідок із 

тими, що були розкопані Є. П. Трифільєвим і В. О. Городцовим у Харківській 

губернії. Дані пам’ятки вчений відніс до римської епохи ІІ – ІІІ ст. Питання етнічної 

приналежності населення виявлених пам’ятників залишалося відкритим. 

Останнім на засіданні секції виступав член воронезької делегації 

Л. М. Савьолов [618]. Доповідь розпочиналася з короткої географічної й історичної 

довідки про Коротоякський повіт Воронезької губернії. Після чого доповідач 

порушив питання про необхідність якнайшвидшого дослідження курганів регіону у 

зв’язку з тим, що більшість із них знаходилася під загрозою знищення, чому 

сприяли «все уничтожающее время, при деятельной помощи старающегося 

перещеголять его человека» [618, с. 159]. Саме тому, на думку доповідача, існувала 

нагальна потреба «приведения в известность курганов и городищ, подробное 

исследование их системы устройства, их расположения» [618, с. 159]. Сам 

доповідач розкопок не проводив, розуміючи необхідність здійснення «правильной 

раскопки», яка мала проводитися професійними археологами [618, с. 159]. Свою ж 

місію він вбачав у збиранні інформації про відомі у Коротоякському повіті кургани 

та городища. Заслугою Л. М. Савьолова було те, що, на відміну від попередніх 

дослідників, він чітко визначав місце розташування курганів та городищ. Увазі 

учасників з’їзду була запропонована археологічна карта Коротоякського повіту 

Воронезької губернії, на яку було нанесено 622 кургани, 12 городищ і 3 майдани. 

Л. М. Савьолов наводив розміри та форми курганів, а також картографував окремі 

знахідки. Дослідником були зроблені фото з окремих місцевостей, курганів і 

знахідок. За створення карти Д. Я. Самоквасов оголосив доповідачеві подяку [303, 

с. 162]. 

В основі доповідей, заслуханих на 5-му засіданні секції первісних 
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старожитностей, яке відбулося 24 серпня 1902 р., знову були результати 

археологічних розкопок, приурочених до ХІІ АЗ на території Харківської губернії. 

Першій слово було надане К. М. Мельник [456; 457], яка звітувала про 

результати розкопок, проведених за дорученням ХПК у басейні р. Ворскли на 

кордоні Охтирського та Богодухівського повітів та р. Оскол у Куп’янському повіті. 

Участь у цих розкопках брали Є. П. Трифільєв та В. Ю. Данилевич. У результаті 

було досліджено 8 могильників, на яких були розкопані 73 кургани. Частина із них 

була віднесена дослідницею до кам’яної доби (поховання з трупоспаленнями та 

поховання із пофарбованими кістками в скорченому положенні), частина – до 

поховань слов’янського типу. Значна увага в доповіді К. М. Мельник була 

приділена аналізу поховань із пофарбованими кістками в скорченому положенні. За 

тогочасною періодизацією дослідниця відносила їх до кінця кам’яного віку, але при 

цьому констатувала значний вплив «неоскифской культуры» на її носіїв [456, с. 182-

184]. Оригінал рукопису доповіді К. М. Мельник зберігається в ЦДІАУК [36]. 

К. М. Мельник звітувала і про розкопки біля с. Ніцахи, де було виявлено 

слов’янське городище і могильник із кількома сотнями курганів. До ХІІ АЗ 40 із них 

були розкопані К. М. Мельник і 15 – Д. І. Багалієм. Дослідниця віднесла Ніцахський 

могильник до слов’янських курганів, але при цьому відзначила його відмінності, які 

пояснювалися значним відривом населення регіону від основного слов’янського 

масиву та впливом сусідніх кочових народів. К. М. Мельник висловила припущення 

про те, що ці кургани могли належати відомим за літописними даними бродникам. 

Слов’янську приналежність даної пам’ятки підтримував і Д. І. Багалій [456, с. 184].  

Доповідь К. М. Мельник викликала дискусію, яка, передусім, стосувалася 

датування різних типів курганних поховань. Активну участь у ній взяли професори 

Ю. А. Кулаковський, В. Б. Антонович, Д. Я. Самоквасов, а підсумки підбив 

В. З. Завітневич, який відзначив, що науковці поки не мають достатньої кількості 

матеріалів, які б дозволили зробити узагальнення щодо датування різних типів 

курганних поховань. В. З. Завітневич відзначив важливість робіт К. М. Мельник, 

підкресливши при цьому їх високий методологічний рівень [303, с. 186]. 

Науковою «родзинкою» засідання стала презентація Д. І. Багалієм 
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археологічної карти Харківської губернії [155; 158]. Не маючи можливості детально 

позначити на карті усі пам’ятки, Д. І. Багалій надавав їх докладний опис у 

пояснювальній записці. Всього дослідник наніс на карту 645 об’єктів. При 

укладанні карти Д. І. Багалій посилався на дані рукописних і друкованих джерел. 

Вся інформація була ретельно перевірена вченим. Цікаво, що сама карта була 

виготовлена за дорученням Д. І. Багалія студентом Харківського технологічного 

інституту М. І. Лавилевським, за що останній отримав 40 крб. [118, арк. 223]. 

Оригінал карти зберігається у фондах ЦДІАУК [114]. Професори В. З. Завітневич та 

М.І. Веселовський вказали на значний обсяг робіт, проведених Д. І. Багалієм, 

зауваживши, що наявність карти буде спонукати дослідників до більш широкого 

вивчення Харківщини в плані археології [303, с. 187-189]. 

Наступним доповідачем був О. М. Покровський [543; 544], який ознайомив 

присутніх із результатами розкопок у Зміївському та Ізюмському повітах. Він 

відзначив, що більшість розкопаних ним поховань містили пофарбовані скорчені 

кістяки, грубий глиняний посуд і за загальними рисами вони були подібними до 

поховань, розкопаних К. М. Мельник і В. О. Городцовим у Куп’янському та 

Ізюмському повітах. Серед розкопаних курганів на території Зміївського повіту 2 

були з кам’яними бабами. Один із них виявився порожнім, а в іншому було 

виявлене багате поховання, у якому знайшли бронзове дзеркало та золоті прикраси. 

Після своєї доповіді О. М. Покровський прочитав реферат професор 

Д. М. Анучина [140; 141], у якому була зроблена спроба проаналізувати черепи із 

розкопок В. О. Городцова Вони були розподілені на 3 групи: більшість була 

віднесена до бронзової доби, один – до залізної, а черепи з ґрунтового могильника 

біля с. Зливки – до «тюркського племені». 

25 серпня 1902 р. організатори ХІІ АЗ провели археологічну екскурсію до 

с. Ніцахи Охтирського повіту [303, с. 205-206]. Там на делегатів з’їзду (80 осіб) 

очікував В. О. Городцов, який провів підготовчі роботи. До прибуття екскурсантів 

для огляду були підготовлені 8 курганів та знята частина схилу городища. У 

курганах були виявлені кістяки, які добре збереглися, бронзові браслети, каблучки, 

скроневі кільця, намисто, ножі тощо. Речі, знайдені на Ніцахському городищі 
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виявилися подібними до артефактів із Донецького городища. У розкопках у день 

екскурсії взяли участь П. С. Уварова, К. М. Мельник, Д. Я. Самоквасов, Д. І. Багалій, 

та ін. Ця подія була висвітлена в місцевій пресі [762]. 

Останнє засідання секції первісних старожитностей відбулося 26 серпня 

1902 р. Воно розпочалося із доповіді В. Ю. Данилевича, який підбив підсумки 

розкопок, що проводилися ним разом із К. М. Мельник в Охтирському та 

Богодухівському повітах [220; 221]. В. Ю. Данилевич основну увагу зосередив на 

дослідженні курганів біля с. Буд, де було розкопано 12 курганів, а біля с. Березівка – 

9 курганів. Дослідник відніс їх до кінця кам’яного віку. Населення, яке залишило 

дані поховальні пам’ятки, практикувало обряд трупоспалення, а обпалені кістки для 

поховання складало в ритуальні урни. На підставі поховального інвентарю 

В. Ю. Данилевич зробив спробу відтворити основні заняття та спосіб життя 

населення. Доповідач звернув увагу на те, що предмети, виявлені в курганах, були 

аналогічними, за винятком одного – більш пізнього типу, у якому знайшли бронзову 

фібулу «готського типу». 

Наступним виступав В. О. Перелєшин, який презентував археологічну карту 

Воронезької губернії з нанесеними на неї курганами і городищами. В. Б. Антонович 

відзначив велику роботу, проведену укладачем, але водночас зауважив, що карта 

недосконала і потребує подальших суттєвих доповнень. На неї, крім курганів і 

городищ, доцільно було нанести знахідки кам’яного та бронзового віків, місця 

розташування кам’яних баб, валів тощо [303, с. 220-221]. 

Після презентації карти слово було надане професору М. І. Веселовському 

[190; 191], доповідь якого була присвячена вивченню кам’яних баб. Дослідник 

провів аналогію між кам’яними бабами півдня Росії та надгробними спорудами, 

виявленими в північній Монголії й відомими під назвою «балбал». 

М. І. Веселовський вважав, що кам’яні баби являли собою надгробні пам’ятники і 

належали «народам тюркского племени» [190, с. ]221. Крім того, він запропонував 

виділити новий тип баб – «лежачий» [190, с. 223]. Така баба була знайдена на 

кургані Зубовського хутора на Кубані. В обговоренні доповіді взяли участь 

Д. І. Багалій і В. Б. Антонович, які навели приклади подібних баб у різних регіонах. 
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Однак спільної думки щодо даної проблеми так і не дійшли [303, с. 223]. 

З повідомленням виступила А. А. Скриленко, яка надала опис глиняних 

статуеток із розкопок В. В. Хвойки на Трипіллі. Дослідниця вважала, що вони 

належать «неолітичним землеробам» Подніпров’я й уособлюють образ Матері-землі 

[645; 646]. 

Через відсутність на засіданні В. Спесівцева його доповідь про результати 

розкопок біля с. Райгородка [659] була зачитана О. О. Мироновим. У доповіді 

йшлося про артефакти, виявлені на пам’ятнику, вони належали до різних 

історичних епох – від кам’яної доби до ХVІ ст. Із 6 розкопаних курганів 4 виявилися 

повністю пограбованими. Два інших, найімовірніше, належали до скіфської епохи. 

Крім того, В. Спесівцев провів дослідження стоянки кам’яної доби і надав 

ретельний опис кам’яних знарядь. Враховуючи відсутність на стоянці кісток тварин, 

він відніс її до неолітичної доби. Поблизу Зливкинського ґрунтового могильника, 

розкопаного В. О. Городцовим, В. Спесівцев дослідив городище. На ньому він 

знайшов дирхем ІХ ст. і речі різних епох. Внесок краєзнавця у роботу ХПК високо 

оцінив Д.І. Багалій і запропонував висловити В. Спесівцеву подяку [303, с. 224].  

Результати роботи секції були підбиті М. І. Веселовським, який перелічив 

доповіді, які не були заслухані на засіданнях секції через брак часу, і запропонував 

передати їх до редакційного комітету для подальшого розгляду та публікації у 

матеріалах з’їзду [303, с. 224]. Серед них заслуговує на увагу розвідка 

В.О. Городцова, у якій були зібрані матеріали для археологічної карти басейну 

р. Оки за результатами експедиції, здійсненої дослідником у 1895 р. [208]. Ще одна 

робота стосувалася вивчення пам’яток Західного Забайкалля, автором якої був 

Ю. Талько-Гринцевич [689]. Вона супроводжувалася картою із позначенням 

місцезнаходження цих пам’яток. У розвідці О. О. Міллера йшлося про проведення в 

1902 р. розкопок у Таганрозькому окрузі Області Війська Донського [460]. 

Дослідник розкопав 7 курганів біля с. Покровське та 2 – біля с. Гусельщиково. Він 

не робив спроби визначити їхню етнічну та хронологічну належність. Дані 

пам’ятки, скоріш за все, можна співвіднести із середньовічними кочівниками, про 

що свідчить наявність у курганах залишків поховань коня, довгих мечів і шабель. 



142 

Ще одна доповідь, яка безпосередньо стосувалася археології, була зроблена 

В. Ю. Данилевичем [217] на засіданні секції пам’яток мистецтв, нумізматики та 

сфрагістики. Вона викликала жвавий інтерес і стала важливим кроком на шляху 

узагальнення інформації про знахідки монет і скарбів на Харківщині. Один із 

екземплярів своєї роботи з автографом В. Ю. Данилевич надіслав К. М. Мельник 

[36]. Важливо, що виступ В. Ю. Данилевича супроводжувався презентацією карти 

монет і скарбів, до якої була розроблена спеціальна легенда. Роботу над доповіддю 

та картою вчений продовжив і після завершення ХІІ АЗ, що знайшло відображення 

в листуванні В. Ю. Данилевича з П. С. Уваровою [2, арк. 447]. Згодом 

доопрацьована доповідь була надрукована в «Трудах…» ХІІ АЗ [216]. Вона містила 

інформацію про час, місце та обставини знахідки тих чи інших монет або скарбів. 

Стаття супроводжувалася географічним та предметним покажчиками, а також 

списком джерел та літератури. З усієї колекції монет В. Ю. Данилевичем виділено 

16 видів, які він розбив на 4 групи: до першої – були віднесені грецькі, 

пантікапейські, боспорські та римські (античні монети); до другої – візантійські, 

сассанідські, арабські та ілекскі (монети раннього середньовіччя); до третьої – чеські 

та золотоординські (монети пізнього середньовіччя); до четвертої – російські, 

польські, західноєвропейські, турецькі та грузинські (монети ХVІ-ХІХ ст.). 

Відсутність монет ХІ-ХІІ ст. на Харківщині дослідник пов’язував із бідністю 

населення та його слабкими зв’язками з Київською Руссю. Опрацювання монетного 

матеріалу дало можливість В. Ю. Данилевичу зробити висновок про те, що 

головною торгівельною артерією з найдавніших часів до ІІ ст. н.е. була 

р. Сіверський Донець, а з ІІ до V ст. цю функцію почав виконувати Дніпро. 

Оригінал доповіді В. Ю. Данилевича та карта зберігається у ЦІАМ [119]. 

Етнографічні та історико-географічні старожитності. Другою за 

популярністю та результатами роботи стала секція етнографічних та історико-

географічних старожитностей. За час роботи ХІІ АЗ відбулося 6 її засідань, на яких 

була заслухана 21 доповідь. 

Перше засідання відбулося 17 серпня 1902 р. Його урочисто відкрив почесний 

голова професор О. І. Маркевич, який згадав талановитих харківських учених і 
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митців, які працювали в галузі етнографії та залишили помітний слід у царині науки 

та культури. Серед них були названі імена П. П. Гулака-Артемовського, 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, І. І. Срезневського, М. І. Костомарова, 

А. Л. Метлинського, О. О. Потебні, М. Ф. Сумцова, М. Г. Халанського та ін. 

Далі було надане слово професору А. М. Краснову. Його виступ був 

присвячений аналізу селянського житла та одягу населення околиць м. Харкова 

[418; 419]. Доповідач на підставі власних спостережень, які він провів, збираючи 

експонати для етнографічного відділу виставки, констатував той факт, що населення 

Харківського та прилеглих до нього повітів переважно складалося з українців 

(«малороссов»), серед яких «вкраплены острова великороссов» [418, с. 44]. Росіяни, 

що мешкали на Харківщині, перейняли в українців характер будівель та їхнє 

розташування. А. М. Краснов звернув увагу на те, що селянське житло значно 

змінилося та еволюціонувало за останні 100 років. При цьому він зазначив, що 

«новый тип хат является строго национальным усовершенствованием старинной 

хаты» [418, с. 44]. Проводячи порівняльний аналіз селянського житла, доповідач 

демонстрував фото. А. М. Краснов відзначив, що в українців на відміну від росіян, 

національний одяг швидко змінювався під впливом моди. На цю особливість 

вказувала і О. П. Радакова, яка проводила свої спостереження в Катеринославській 

губернії. 

В обговоренні доповіді А. М. Краснова взяли участь більше 10 осіб [303, с. 45-

47]. Найцікавіші доповнення щодо еволюції селянського житла були зроблені 

професорами М. Ф. Сумцовим, Ю. Ф. Карським, Ю. А. Кулаковським та 

Д. І. Багалієм. Зокрема, М. Ф. Сумцов, звернувши увагу на такі назви елементів 

української хати, як «ґанок», «дах», «шибка», відзначив можливість німецького 

впливу. Дану точку зору підтримали Ю. А. Кулаковський, І. А. Лінниченко, 

Л. Г. Лопатинський. На наявність білоруських і польських впливів указали 

Ю. Ф. Карський і В. Ю. Данилевич. Ю. Ф. Карський відзначив, що з метою 

простеження еволюції селянського житла, необхідно обов’язково враховувати, 

звідки на територію Слобожанщини прийшло населення. Основним недоліком 

доповіді А. М. Краснова він вважав відсутність наведення фактів про заселення 
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Харківщини [303, с. 46]. Цю прогалину заповнив Д. І. Багалій, який зауважив, що 

колонізація регіону здійснювалася спочатку мешканцями «Заднепровской 

Малоросии» і лише згодом Лівобережної України [303, с. 46]. 

Доповідь, із якою виступала О. П. Радакова [579; 580], стала підбиттям 

підсумків роботи її етнографічної експедиції в Новомосковському та 

Слов’яносербському повітах. Дослідниця підкреслила строкатість населення регіону 

та відзначала, що українці («малороси»), які чисельно переважали, знаходилися під 

значним впливом російського та німецького елементів, а цілий ряд складних 

факторів швидко нівелював національні риси. Оригінал доповіді О. П. Радакової 

про її етнографічну експедицію 1902 р. до Катеринославської губернії зберігається у 

фондах ЦДІАУК [93]. На нашу думку, саме на ньому і був побудований виступ 

дослідниці на ХІІ АЗ. Підсумком роботи О. П. Радакової став висновок про 

асиміляцію народів, які проживали на Катеринославщині, та про необхідність 

негайної наукової фіксації того матеріалу, який ще можна було зібрати. Після 

виступу М. Ф. Сумцов зауважив про значний внесок О. П. Радакової у створення 

етнографічного відділу виставки, а також звернув увагу на те, що в майбутньому 

жінкам буде належати значне місце у вивченні етнографії [303, с. 47]. На думку 

сучасної дослідниці Л.М. Борщенко, висновок зроблений О. П. Радаковою, дає 

можливість зрозуміти, чому так мало залишилося до нашого часу зразків 

матеріальної культури, завдяки яким можна було б вивчати формування 

культурного шару в краї впродовж ХІХ – на початку ХХ ст. [173, с. 12-13].  

Ймовірно, висновок, зроблений О. П. Радаковою, прийшовся не до вподоби 

рецензентам її статті, якими було винесене наступне рішення щодо публікації даної 

роботи: «Количество материала … недостаточно для сделанных ее выводов о 

взаимном влиянии народностей великорусской, малорусской и немцев-колонистов, а 

также и разработка других существенных вопросов обоснована ею недостаточно. 

Желательно, чтобы автор дополнил свои наблюдения и исследования к будущему 

Археологическому съезду в Екатеринославе, – и только тогда может быть поднят 

вопрос о напечатании ее труда» [2, арк. 128]. 

Останньою була доповідь статиста, етнографа і краєзнавця Л. В. Падалки [517, 
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518]. Основним методом, яким користувався дослідник для збирання етнографічних 

даних Полтавщини, було анкетування. Доповідачем було опитано понад 190 

респондентів, які належали до різних категорій населення (козаки, селяни, дворяни, 

священики, вчителі тощо). Щодо національної самоідентифікації основна частина 

населення Полтавської губернії «не знает своего собственного имени; повсеместно 

распространено лишь частное обозначение: казаки и мужики» [517, с. 47], назву 

«руські» щодо себе опитані не визнавали, назву «хохли» вважали насмішливою, а 

назва «малороси» була переважно книжною і взагалі малознайомою народу. 

Народні обряди і звичаї, за спостереженнями доповідача, поступово відживали. 

Підсумовуючи, Л. В. Падалка зробив висновок про те, що «национальный тип 

сглаживается». У зв’язку з браком часу обговорення даного виступу було 

перенесене на наступне засідання, але й надалі воно не відбулося. Щодо публікації 

доповіді Л.В. Падалки в «Трудах…» ХІІ АЗ рецензенти винесли наступне рішення: 

«работа дает сырой материал, мало обработанный, но интересный» [2, арк. 128]. 

Тому було рекомендовано опублікувати її не в «Трудах…» ХІІ АЗ, а в будь-якому 

місцевому виданні. У результаті в «Трудах…» ХІІ АЗ був опублікований не повний 

текст доповіді, а лише її тези. 

Провідною темою секції історико-географічних та етнографічних 

старожитностей, яке відбулося 19 серпня 1902 р., стало кобзарське мистецтво 

Вечірнє засідання відкрив А. М. Краснов. Він відзначив складність збирання 

фольклорного матеріалу, адже, крім володіння етнографічними знаннями, така 

робота вимагала від дослідника «громадное музыкальное чутье, умение не только 

записать песню, но и точно воспроизвести ее» [303, с. 77]. 

Основна доповідь на засіданні секції була зроблена М. Ф. Сумцовим. Він 

присвятив її кобзарям і лірникам Харківської губернії [676]. Перш за все, науковець 

наголосив на важливій ролі, яку відіграли історичні пісні та думи в житті 

українського народу, особливо в ХVІ-ХVІІ ст. Цей різновид усної народної 

творчості він вважав гарною «виховною школою» для селянства, із якого згодом 

сформувалося українське козацтво. Свій виступ М. Ф. Сумцов розпочав із 

невеличкого історіографічного огляду робіт про кобзарів. Доповідач називав імена 
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кобзарів, відомих своєю творчістю на Лівобережній Україні, – Іван Крюковський, 

Прокіп Чуб, Іван Радовенко. Інформація про харківських кобзарів була надана 

О. Д. Твердохлєбовим і П. В. Івановим, про чернігівських – О. Н. Малинкою та 

В. Лисевичем. У виступі М. Ф. Сумцов звернув увагу на актуальність вивчення 

кобзарства. На його думку, необхідно було терміново зібрати усю інформацію, яка 

стосувалася життя та творчості кобзарів, записати думи та історичні пісні, які вони 

виконували, адже носії кобзарського мистецтва вимирали. Окремо М. Ф. Сумцов 

зупинився на важкому становищі, у якому перебували кобзарі: з одного боку – 

сліпота, а з іншого – переслідування поліцією. Він закінчив виступ анонсом 

музичного відділення, яке мало завершити засідання секції історико-географічних 

та етнографічних старожитностей [676, с. 80]. 

Наступним на засідання секції з коротким повідомленням виступив 

В. В. Іванов [293; 294]. Доповідач порушив непросте питання життя сліпих людей, 

які називали себе «невліпами». До них належала і більшість кобзарів. Доповідач, 

вважав непристойним те, що ці люди змушені жебракувати. Вирішення проблеми 

В. В. Іванов убачав у визнанні, по-перше, людської гідності осіб із вадами зору, а по-

друге, у створенні для них особливих закладів, у яких би незрячі мали можливість 

отримувати освіту та опановувати певну професію. 

Теоретичну частину засідання секції завершив Г. М. Хоткевич доповіддю про 

кобзарство та перспективи його розвитку [749; 750]. У своєму виступі 

практикуючий етномузикознавець, інструментознавець і пропагандист народних 

дум і пісень зробив короткий огляд розвитку кобзарського мистецтва в Україні. Він 

детально описав устрій бандури та ліри. Ним були відзначені особливості 

репертуару та техніки гри кобзарів Полтавської, Чернігівської та Харківської 

губерній. Виступ Г. М. Хоткевича став сміливим словом про тяжку долю кобзарів за 

умов постійного переслідування їх поліцією. Він палко відстоював права 

знедолених музик, що несли в маси мистецтво, закликав громадськість активно 

підтримати їх. Щоб ця заява не була голослівною, учасниками ХІІ АЗ була 

проведена благочинна акція, в результаті якої на підтримку кобзарів і лірників було 

зібрано 122 крб. 15 коп. [303, с. 82]. 
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На думку С. Димченка, доповідь Г. М. Хоткевича викликала невдоволення 

графині П. С. Уварової, а тому не була надрукована в повному обсязі в «Трудах…» 

ХІІ АЗ [247, с. 91]. На нашу думку, дана точка зору є хибною. Після виступу 

Г. М. Хоткевича на з’їзді його доповідь була передана на рецензування до 

Етнографічного відділу Імператорського товариства любителів природознавства, 

антропології та етнографії, яке діяло при Московському університеті. Доповідь була 

визнана актуальною та рекомендована до друку [2, арк. 128]. Згодом її опублікували 

на сторінках «Этнографического обозрения», про що згадував Г. М. Хоткевич [751]. 

Щоправда, автор скаржився на цензуру, якій була піддана його праця [747, с. 467]. 

Найцікавішою знахідкою організаторів з’їзду був автентичний виступ кобзарів 

і лірників, який став фінальним акордом засідання секції історико-географічних та 

етнографічних старожитностей 19 серпня 1902 р. Ідея проведення концерту 

належала М. Ф. Сумцову. За її реалізацію узявся Г. М. Хоткевич, зусиллями якого 

була започаткована нова форма виконання народної музики в Слобідській Україні – 

ансамблева. Г. М. Хоткевич об’єднав кобзарів і лірників Харківської, Полтавської та 

Чернігівської губерній у фольклорно-етнографічний оркестр, із яким блискуче 

виступив перед делегатами ХІІ АЗ. Кобзарський концерт був анонсований 

делегатам з’їзду А. М. Красновим: «В понедельник 19 августа в 7 часов вечера в 

Актовом зале университета имеет быть заседание этнографического отделения с 

участием кобзарей, лирников и артистов» [22, арк. 125]. 

Для участі в концерті були запрошені відомі на той час кобзарі, лірники і навіть 

«троїсті музики». Під час виступу перед делегатами ХІІ АЗ у їхньому виконанні 

прозвучали історичні пісні, думи, колядки, гумористичні пісні. Для участі в 

концерті Г. М. Хоткевич запросив харківських кобзарів Павла Гащенка, Івана 

Кучугуру-Кучеренка, Івана Нетесу, Петра Древченка, Гната Гончаренка, Опанаса 

Барю та лірників Івана Зозулю, Самсона Веселого, Ларівона, прізвище якого було 

невідомим, а також чернігівського кобзаря Терешка Пархоменка та полтавського – 

Михайла Кравченка, скрипалів Яцька Невінчаного (перша скрипка), Арсенія Мову 

(друга скрипка) і басиста, прізвище якого не встановлено [748, с. 180]. Ініціатор 

кобзарського виступу М. Ф. Сумцов прагнув, щоб на концерті були представлені дві 
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кобзарські школи, відомі на той час на Слобожанщині – харківська та 

богодухівська. Зібравши кобзарів, Г. М. Хоткевич розпочав клопітку роботу зі 

створення кобзарського ансамблю. Цей процес знайшов відображення в спогадах, 

присвячених його співпраці зі сліпими музикантами. Творчі зустрічі та співпраця 

митця з кобзарями продовжувалися і після завершення роботи ХІІ АЗ [747; 748].  

Виступ кобзарів було розподілено на 3 відділення: історичне, релігійно-

моральне та побутове; гумористичне та сатиричне [303, с. 82-83]. Найкращим 

знавцем дум виявився молодий кобзар Терешко Пархоменко, який на ХІІ АЗ 

виконав уривок із «Пісні про Морозенка». Це сприяло зростанню інтересу фахівців і 

любителів українського фольклору до цього твору. Згодом повний текст цієї пісні 

був надрукований на сторінках «Этнографического обозрения» [524]. Серед 

харківських виконавців найбільше визнання здобув Гнат Гончаренко [481, с. 108]. 

Резонанс від концерту був гучним: до бандури і мистецтва народних 

виконавців пробудився інтерес широких кіл громадськості, передусім серед 

міського населення. Високу оцінку цій події дав К. Бич-Лубенский: «…Огромный 

интерес предавало заседанию то, что на нем были представлены хранители 

музыкального поэтического творчества малорусского народа: его лирники, кобзари 

и «троиста музыка» …Музыкальный вечер … показал, какой богатый и роскошный 

материал представляет … наша малорусская песня… Честь и слава нашему ХІІ 

археологическому съезду так блестяще демонстрировавшему родное музыкально-

художественное богатство! Быть может, благодаря ему выйдет из загона наша 

родная песня и наш национальный инструмент» [168]. Г. М. Хоткевич дав таку 

оцінку кобзарському концерту: «Громом прогримів сей вечір по Вкраїні й приніс за 

собою багато наслідків. Се був початок нової ери в життю кобзарів» [748, с. 182]. 

На заключному засіданні Ради з’їзду М. Ф. Сумцов запропонував порушити 

клопотання перед Міністерством внутрішніх справ про взяття під опіку народних 

співців і надання їм можливості вільно займатися своєю справою [303, с. 231]. 

Ухвала ХІІ АЗ про кобзарство стала об’єктом обговорення чергового засідання 

ІМАТ, яке відбулося 28 лютого 1903 р. Про намагання вирішити дану проблему 

після завершення роботи ХІІ АЗ свідчить і активне листування П. С. Уварової з 
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міністром внутрішніх справ В. К. Плеве, окремими вченими та науковими 

установами [2, арк. 76-77, 78, 79, 80-81, 84-85]. В. К. Плеве висловив свою 

зацікавленість у вирішенні цієї проблеми: «…вполне присоединяюсь к Вашему 

воззрению относительно … кобзарей и лирников…, я готов идти на встречу 

пожеланию, выраженному ХІІ Археологическим съездом, и сделать распоряжение 

об оказании им поддержки» [2, арк. 76.]. Але ця проблема не була остаточно 

вирішена через передчасну смерть В. К. Плеве [565; 747, с. 478]. 

Працюючи над вирішенням проблеми покровительства кобзарям і лірникам, 

ІМАТ звернулося до осіб, зацікавлених у цьому питанні, із проханням 

конкретизувати дані про сліпих народних виконавців. У відповідь на запит 

П. С. Уварової до ІМАТ надійшла інформація від М. Ф. Сумцова та етнографа і 

фольклориста О. Н. Малинки. Їхні розвідки про кобзарів і лірників були надруковані 

в «Трудах…» ХІІ АЗ. М. Ф. Сумцов відзначав, що його робота є не стільки науковим 

дослідженням, скільки намаганням привернути увагу до проблеми кобзарства 

наукового співтовариства та громадськості [677]. О. Н. Малинка надав відомості про 

24 українських кобзарів, бандуристів і лірників [447]. Питанням вивчення 

кобзарського мистецтва М. Ф. Сумцов продовжував займатися і після завершення 

роботи ХІІ АЗ, свідченням чому є його розвідка в «Трудах Харьковской комиссии по 

устройству ХІІІ Археологического съезда в г. Екатеринославе» [681]. 

Проблема народнопісенного фольклору порушувалася учасниками ХІІ АЗ і на 

засіданні секції 21 серпня 1902 р., на якому професор В. М. Мочульський виступив 

із доповіддю про смерть козака за піснями та думами [471; 472]. За коротким її 

викладом важко відновити повний зміст доповіді. Однак рецензенти винесли 

наступне рішення щодо роботи В. М. Мочульського: «Самостоятельных 

исторических экскурсов в статье нет. Тем не менее, для этнографа эта работа 

имеет безусловный интерес и могла быть напечатана в специальном или научно-

популярном издании, посвященном этнографии» [2, арк. 128]. В. М. Мочульський 

відзначив, що загальна картина смерті козака за українськими піснями і думами 

відповідає традиційному епічному стилю, але при цьому відсутні точні історичні 

прив’язки до конкретних подій. Доповідач звернув увагу на те, що в піснях 
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міститься дуже мало інформації про поховальний ритуал козаків, але вона добре 

доповнюється археологічними даними. На підтримку останнього твердження 

виступив А. С. Синявський, який займався розкопками запорозьких поховань на 

Катеринославщині.  

Доповідь В. М. Мочульського викликала жваву фахову дискусію, у якій взяли 

участь Ю. І. Тиховський, М. Г. Халанський, О. Д. Твердохлєбов, М. А. Янчук і 

М. Ф. Сумцов [303, с. 106-107]. Зокрема, Ю. І. Тиховський висловив сумніви щодо 

оригінальності окремих текстів народних пісень, на які посилався доповідач. У 

відповідь на дане зауваження В. М. Мочульський заперечив, що «приведенные им 

песни слишком… поэтичны, проникнуты глубоким народным духом» [303, с. 106]. 

Доповідача підтримав М. А. Янчук, який зауважив, що питання фальсифікації 

пісень не є актуальним за умови, якщо вони складені в народному дусі та 

відзначаються поетичністю. У свою чергу, М. Г. Халанський, посилаючись на 

твердження О. О. Потебні про те, що «кожне запозичення, є творчістю», додав, що 

запозичення мотивів не виключає їхньої народної обробки. Крім того, 

М. Г. Халанський відзначив відсутність у доповіді В. М. Мочульського 

порівняльного аналізу українських пісень і дум, присвячених смерті козака, з 

аналогічними творами інших народів. Його підтримав М.Ф. Сумцов, який зауважив, 

що українські пісні більш доцільно вивчати паралельно «с другими народными 

песнями о смерти эпических героев, в том числе и иностранными» [303, с. 107]. 

Підбиваючи підсумки дискусії, М. А. Янчук звернув увагу на доцільність 

встановлення зв’язку між піснями про смерть козака та про смерть чумака в степу. 

Він також зауважив, що В. М. Мочульський у своєму виступі не врахував ще один 

цікавий сюжет українських народних пісень – розмову коня з козаком, що помирає. 

На думку М. А. Янчука, не було особливого сенсу в тому, щоб надто багато уваги 

приділяти прив’язці народних пісень до певних історичних подій [303, с. 107]. 

Другим на засіданні цієї секції виступав дослідник народних художніх 

промислів Полтавщини В. І. Василенко. Сферою його наукових інтересів були 

питання, які стосувалися повсякденного життя українців: традиції, пов’язані із 

землеробством, метеорологічні знання, норми звичаєвого права тощо. У своїй 



151 

доповіді дослідник намагався привернути увагу до необхідності систематичного 

етнографічного вивчення народного побуту українського населення різних губерній 

[182; 183; 569]. Вихід він бачив у створенні губернських товариств любителів 

наукового вивчення краю, які, на його думку, могли б зробити вагомий внесок у 

збирання етнографічних матеріалів. Крім того, він пропонував звернути увагу 

губернських земств південних губерній на необхідність створення місцевих 

історико-археологічних та етнографічних музеїв. Повний текст доповіді 

В. І. Василенка не був надрукований, ймовірно, через негативну рецензію 

етнографічного відділу Імператорського товариства любителів антропології та 

етнографії при Московському університеті [2, арк. 128]. 

Проблеми, які порушив В.І. Василенко, виявилися надзвичайно актуальними, 

про що свідчить їх жваве обговорення після завершення виступу [303; с. 108-109]. 

Перш за все, постало питання про необхідність відновлення Південно-Західного 

відділу Російського географічного товариства. На цьому питанні акцентував увагу 

Ю. І. Тиховський. У свою чергу М. І. Веселовський запевнив, що робота в даному 

напрямку ведеться, та висловив сподівання, що найближчим часом ця проблема 

буде вирішена позитивно. Учасники дискусії (М. Ф. Сумцов, Д. І. Багалій, 

В. М. Сисоєв, М. А. Янчук, М. Ф. Трунов та ін.) підтримали ідею створення 

наукових товариств любителів вивчення краю. М. Ф. Сумцов відзначив, що це 

питання є актуальним для таких міст як Катеринослав, Чернігів, Полтава, оскільки в 

університетських містах подібні наукові товариства вже діяли. В. М. Сисоєв 

запропонував розробити типовий статут, що, на його думку, мало полегшити справу 

затвердження наукових установ. А. І. Томіліна запропонувала розробку цього 

документа покласти на організаторів ХІІ АЗ, але П. С. Уварова заявила, що такі 

повноваження знаходиться поза компетенцією археологічних з’їздів. 

Тематикою двох наступних засідань секції, які відбулися 23 і 24 серпня 1902 р., 

були переважно народні промисли. Засідання, яке відбулося 23 серпня 1902 р., 

відкрив В. М. Мочульський. У своєму виступі він підкреслив роль Харківського 

університету в організації ХІІ АЗ і відзначив національне забарвлення наукового 

форуму, підкресливши, що центр українських інтересів змістився і тепер 
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зосереджується в харківському окрузі: «Здесь бьется живой нерв малорусской 

жизни, здесь много оказалось деятелей, проникнутых народными интересами» 

[303, с. 163]. При цьому В. М. Мочульський вказував на проблеми, які залишалися 

невирішеними, а саме – відсутність повного видання народних українських пісень, 

ґрунтовного українського словника тощо. 

Надалі слово було надане О. М. Покровському, виступ якого був присвячений 

вивченню золотарства в Харківській губернії [546, 547]. В основу його доповіді 

покладені спостереження про розвиток даного народного промислу лише в 

с. Верхній Салтів. О. М. Покровський відзначив, що золотарство поступово 

занепадає через те, що коштовні матеріали заміняються більш дешевими. 

Переважно вироби виготовлялися із міді та покривалися золотом або сріблом. Через 

це вироби ставали менш витонченими та втрачали свою привабливість. Для 

виготовлення прикрас майстри використовували як техніку лиття, так і штамповки 

[546, с.164]. 

У процесі обговорення доповідь була доповнена коментарями В. І. Василенка, 

В. В. Іванова, П. Я. Литвинової та О. Д. Твердохлєбова, які відзначили, що 

золотарський промисел існує не лише у с. Верхній Салтів, а й в інших населених 

пунктах Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній. Професор 

О. В. Вєтухов запропонував доповідачу дослідити наявність золотарських шкіл і 

з’ясувати питання надходження матеріалів для золотарського промислу [303, с. 164-

165]. 

Наступний виступ В. І. Василенка був присвячений ще одному народному 

промислу – ткацтву [184; 185]. Доповідь була побудована на матеріалах, зібраних у 

Полтавській губернії. В. І. Василенко відзначив, що ткацький промисел на 

Полтавщині був найбільш поширеним, але, незважаючи на це і він поступово 

витіснявся фабрикою; індивідуальне ручне ткацтво могло б успішно конкурувати із 

масовим виробництвом. Його перевагу він убачав у нескінченному різноманітті при 

комбінуванні візерунків та індивідуальності готових виробів. При цьому 

В. І. Василенко вважав, що народний орнамент заслуговує на системне вивчення 

спеціальними художниками та науковцями. Щоб ткацький промисел не зник, на 
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думку доповідача, необхідно було відкривати спеціальні школи із викладанням 

малювання та стилізації народного орнаменту [184, с. 166]. 

В обговоренні доповіді В. І. Василенка взяли участь О. Д. Твердохлєбов, 

М. Ф. Сумцов і В. В. Іванов, які зробили припущення, що занепад традиційного 

ткацького промислу пов’язаний зі збіднінням населення і дешевим промисловим 

виробництвом. Однак В. І. Василенко з цим не погодився [303, с. 166]. 

Розгляд питань, пов’язаних із народними промислами, був продовжений на 

наступному засіданні секції, яке відбулося 24 серпня 1902 р. На ньому було 

заслухано доповідь В. О. Бабенка [148; 149]. До ХІІ АЗ він займався дослідженням 

одного з найдавніших промислів Харківщини – коцарства. Доповідач відзначив, що 

цей народний промисел останнім часом утратив своє колишнє значення, 

незважаючи на те що в минулому був одним із найпоширеніших на Харківщині. 

Намагаючись простежити історію розвитку коцарста, доповідач відзначив, що 

перші згадки про нього відносилися до кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст., а пік 

розвитку припадав на кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. Пам’ять про масштабний 

розвиток коцарства в Харкові була закарбована в назві однієї з вулиць, на якій воно 

було зосереджено. Його назва походить від знаменитих харківських довговорсових 

пристрижених однобічних килимів із вовни – коців. Доповідачем була 

охарактеризована технологія їх виробництва. Факти В. О. Бабенко підтверджував 

першоджерелами, зокрема даними з «Топографического описания Харьковского 

наместничества». Дослідник відзначав, що харківські коци користувалися 

широким попитом не лише в Україні, а й за її межами. З 70-х рр. ХІХ ст. розпочався 

занепад коцарства. Причину цього явища В. О. Бабенко вбачав у конкуренції із 

фабричними килимами, які були значно дешевшими. 

Під час обговорення доповіді В. О. Бабенка, В. В. Іванов повідомив про 

наявність архівних матеріалів, які стосуються розвитку коцарського промислу на 

Харківщині. Крім того, він заявив про необхідність збирання «кустарной 

номенклатуры», яка швидко виходить із ужитку, але має важливе значення. 

В. І. Василенко звернув увагу на те, що технічні прийоми та назви цього промислу 

на Полтавщині дещо інші, але вони детально описані ним у технічному словнику 
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Полтавської губернії. Занепад коцарства він пов’язував із відсутністю в середовищі 

коцарів певної організації [303, с. 201]. Рецензенти роботи В.О. Бабенка відзначили 

її обмежене значення через відсутність ілюстрацій і зробили наступний висновок-

рекомендацію: «…С рисунками очерк был бы хорошим дополнением к коллекциям 

[выставки] и мог бы быть напечатанным в «Трудах» Съезда» [2, арк. 128]. У 

ЦДІАК зберігається ще одна етнографічна розвідка О. В. Бабенка 

«Этнографический очерк Верхнего Салтова», яка так і не була видана [92]. 

Наступна доповідь І. А. Зарецького присвячена характеристиці гончарства та 

вивченню орнаменту на гончарних виробах [280; 281]. Доповідач відзначив, що 

гончарство залишалося одним із найважливіших промислів Полтавщини. Цьому 

сприяли кількість і якість глини в даному регіоні. У виступі дослідник зупинився на 

технології виготовлення гончарних виробів, але найбільше увагу він приділив 

аналізу їхньої орнаментації. І. А. Зарецький відзначав багатство та самобутність 

орнаментів. На думку дослідника, більшість з них мала східно-азійське походження, 

але зі значними місцевими впливами. Орнаменти, що зустрічалися на гончарних 

виробах на Полтавщині, були узагальнені в спеціальних схемах і таблицях. На жаль, 

вони не були надруковані в «Трудах…» ХІІ АЗ. 

Останнім на засіданні секції виступав Г. Г. Лук’янов [437; 438]. Його доповідь 

була присвячена вивченню питання чаклунства. Він відзначав переважно позитивне 

ставлення до чаклунів і відунів населення у ХVІІ ст. Як приклад він навів матеріали 

судової справи проти чаклуна з м. Шацька, який був виправданий судом. Щодо його 

роботи рецензенти зробили наступний висновок: «Статья… представляет 

некоторый историко-этнографический интерес, но, во-первых, автору следовало 

бы более… остановиться на вопросах о существовании колдунов в ХVІІ в., способов 

их практики…, во-вторых, сделать указания на источники… После … переработки 

можно … поднять вопрос о напечатании … в «Трудах» Съезда» [2, арк. 128]. 

На засіданні секції, яке відбулося 26 серпня 1902 р., домінувала історико-

географічна тематика. Це було пов’язано із рішенням Ради з’їзду про поділ секції 

історико-географічних та етнографічних старожитностей на два самостійні відділи 

[303, с. 71]. Із першою доповіддю про заснування Харкова виступив Д. І. Багалій 
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[156; 157]. Ним були наведені відомі на той час легенди та наукові гіпотези про час 

заснування та назву міста. Гіпотеза, висловлена Д. І. Багалієм про те, що історію 

м. Харкова можна починати з Донецького городища доби Київської Русі, 

підтримується і сучасними дослідниками [768, с. 45-49]. Матеріали, озвучені 

Д. І. Багалієм, були лише частиною його ґрунтовної праці, присвяченої історії 

Харкова, над якою він працював спільно з Д. П. Міллером [153]. У ході обговорення 

доповіді виступив лише М. Г. Халанський, який погодився із висновками, 

зробленими Д. І. Багалієм, але не поділяв його думки про те, що осадчого Івана 

Каркача слід вважати міфічною особою [303, с. 215].  

Після виступу Д. І. Багалія голова секції М. Ф. Сумцов оголосив список 

доповідей, які були заявлені на секцію, але так і не були заслухані через брак часу. 

До нього потрапили 12 доповідей, лише 3 із яких були надруковані в «Трудах…» 

ХІІ АЗ [147; 427; 780]. Далі О. І. Маркевич презентував роботу М. М. Ковалевського 

[400], присвячену ранній історії Азова. Докладно зупинятися на її аналізі 

О. І. Маркевич не став, посилаючись на те, що вона буде надрукована в «Трудах…» 

з’їзду. М. Г. Халанський відзначив важливість цієї роботи, зважаючи на те, що Азов 

часто згадується в українській поезії [303, с. 217]. 

У «Трудах…» ХІІ АЗ була надрукована ще одна змістовна робота 

М. М. Плохинського [532], у якій розглядалося питання колонізації України 

греками, циганами та грузинами, яка розпочалася у ХVІ – ХVІІ ст. Робота була 

побудована переважно на архівних матеріалах, значна частина яких була 

надрукована у додатках до статті. На думку М. М. Плохинського, поява 

грузинського та циганського етносів мала незначний влив на події на українських 

землях, чого не можна було сказати про греків. Останні відігравали важливу роль в 

економіці, особливо в торгівлі, а також у взаємозв’язках між російськими 

правителями, українськими гетьманами та візантійськими патріархами. 

Близькою за тематикою до історико-географічних та етнографічних 

старожитностей була секція, яка отримала назву «Побут домашній, 

господарський, громадський, юридичний та військовий». Усього відбулося 5 її 

засідань, на яких було заслухано 10 доповідей. Більшість із них стосувалася історії 
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України. Перше засідання секції відбулося 16 серпня 1902 р. Доповіді, які 

розглядалися на ньому, стосувалися питання козацької колонізації Поволжя та 

Дону. В. М. Поліванов [548; 549] коротко розглянув історію козацтва в 

Симбірському Поволжі. На його думку, етнічну основу поволзького козацтва 

складали козаки – вихідці з Дону та Дніпра. Козаки були незручними мешканцями 

для місцевої влади, їх почали переселяти на нові території, що призвело до 

започаткування Терського та Оренбурзького козацтва. Беручи участь в обговоренні 

доповіді В. М. Поліванова, Д. І. Багалій відзначив, що було б цікаво дослідити роль 

дніпровських козаків і черкасів у колонізації Поволжя, через те що вони складали 

особливу етнічну групу. У відповідь на дане зауваження доповідач сказав, що 

місцеві джерела не дають можливості для виділення окремих груп козацтва. Однак, 

учасники наукового обговорення – М. І. Троїцький, С. Ф. Платонов, І. Я. Гурлянд, 

заявили, що такі джерела існують і навели приклади [303, с. 36-37]. 

Другою була доповідь Х. І. Попова [553; 554]. Він ознайомив присутніх із 

короткою історією козацьких поселень на Дону. Автор відзначив їхній 

різноетнічний характер. На його думку, важливе місце в заселенні краю відігравали 

«великороси», але значна роль у цьому процесі належала і «запорозьким черкасам». 

Із доповненнями виступили Є. Ф. Лонткевич і М. І. Троїцький. Останній указав на 

відсутність у доповіді «прагматизму». Продовжуючи конструктивну критику 

виступу, професори Д. І. Багалій і С. Ф. Платонов заявили про необхідність 

переходу від літописної манери викладення історії Дону до вивчення внутрішнього 

життя його мешканців [303, с. 38-39]. 

Вдруге на засідання секції її учасники зібралися 20 серпня 1902 р. Першою 

виступала О. Я. Єфименко [263; 264]. Дослідниця дійшла висновку, що данники 

південно-руських областей, які входили до складу Великого князівства 

Литовського, мали значну автономію. При цьому вона відзначила, що місцеве 

населення відзначалося архаїчністю побуту, що наближувало їх до давньоруського 

населення. Особливої дискусії доповідь не викликала, але І. А. Лінніченко та 

М. О. Куплеваський поставили запитання, на які отримали вичерпні відповіді. 

Наступним до слова був запрошений Л. В. Падалка, виступ якого був 
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присвячений аналізу формування народного побуту на Полтавщині [515; 516]. 

Автор відзначив, що сучасне населення регіону почало складатися в другій половині 

ХVІ ст. На його думку, на цей процес впливали 3 основні етнічні елементи – 

тюркський, кочівницький і староруський. Назву «черкаси» місцеве населення 

отримало після переселення на Полтавщину з Північного Кавказу «п’ятигорських 

черкас» наприкінці ХVІ ст. Найбільш вживаною щодо Полтавщини назвою була 

Мала Русь. Л. В. Падалка, аналізуючи побут населення Полтавщини, відзначив, що 

на його формування впливали вікові, а у віруваннях навіть тисячолітні традиції. 

У процесі обговорення доповіді основна дискусія виникла навколо питання про 

походження назви «черкаси». Якщо В. Б. Антонович і Л. Г. Лопатинський 

погодилися із точкою зору доповідача, то Д. І. Іловайський і Д. І. Багалій виступили 

проти цього припущення. На їхню думку, назва «черкаси» походить від 

українського міста Черкаси на Дніпрі, а тому була принесена на територію 

Полтавщини переселенцями з Правобережної України. Крім того, Д.І. Іловайський 

відзначив, що назва «Мала Русь» не є новою, а в писемних джерелах вона 

зустрічається раніше, ніж назва «Велика Русь» [303, с. 93-95]. 

Третє засідання секції відбулося 23 серпня 1902 р., на якому із доповіддю 

виступив Є. К. Альбовський [132; 133]. Вона була присвячена початковому етапу 

історії Харкова та непростим взаєминам між козаками та бєлгородським воєводою. 

Доповідь отримала схвальні відгуки Д. І. Багалія та Д. П. Міллера. Д. І. Багалій 

звернув увагу на те, що протиріччя між воєводою та «черкасами» виникли не через 

небажання переселенців укріплювати місто, а через те, що останні укріплювали 

його за козацькими фортифікаційними традиціями [303, с. 175-176]. 

На четвертому засіданні, яке відбулося 24 серпня 1902 р., було заслухано 

доповідь професора М. О. Максимейка [444; 445]. Вона хронологічно і тематично 

перегукувалася з виступом О. Я. Єфименко і стосувалася питання впливу «Руської 

правди» на формування литовського законодавства. Об’єктом вивчення дослідника 

стали судові акти, виявлені ним у Литовській метриці. Аналіз цих документів і 

порівняння їх з правовими нормами «Руської правди» дозволили автору зробити 

висновок про значні запозичення литовського законодавства з давньоруського 
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права. На думку дослідника, норми «Руської правди» були чинними за литовського 

панування на землях південно-західної Русі.  

Доповідь М. О. Максимейка викликала жваву дискусію, у якій взяли участь 

професори Ю. Ф. Карський, Д. Я. Самоквасов, В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, та ін. 

[303, с. 196-197]. Крім обговорення суто правових аспектів доповіді, зовсім 

несподівано розгорілася жвава контраверсійна дискусія навколо питання про те, яку 

територію слід вважати Руською землею. На думку Ю. Ф. Карського, це були не 

лише південно-західні області, як стверджував доповідач, а всі землі, заселені 

східними слов’янами [303, с. 196]. З даною точкою зору категорично не погодилися 

В. Б. Антонович і Д. І. Багалій, які, посилаючись на різні писемні джерела, 

стверджували, що Руссю називали Київщину [303, с. 196-197]. 

Останнє засідання відбулося 26 серпня 1902 р. Воно розпочалося виступом 

О. Я. Єфименко [261; 262], присвяченим такому явищу української історії як 

братства. Робота мала переважно історіографічний характер. Дослідницею були 

проаналізовані роботи німецьких, французьких і вітчизняних авторів. У виступі 

дослідниця доводила існування тісного зв’язку між братствами і цехами. Дану точку 

зору підтримали Г. Я. Стрижевський і М. І. Петров. Д. І. Багалій відзначив, що 

братства на Слобожанщині, на відміну від Лівобережжя та Правобережжя, 

переважно опікувалися освітньою та культурницькою діяльністю. На його думку, 

для того, щоб остаточно встановити зв’язок між братствами та цехами, необхідно 

було провести більш детальний аналіз архівних матеріалів. Між Д. І. Багалієм та 

О. Я. Єфименко виникла дискусія, але до єдиного висновку дійти не вдалося і кожен 

залишився при своїй точці зору [303, с. 226-227]. 

Наступним на засіданні секції виступив В. В. Іванов [296; 297], доповідь якого 

була присвячена Слобідській Україні ХVІІІ ст. Основна увага була приділена 

питанням землеволодіння та розвитку кустарних промислів, серед яких доповідач 

виділив художні. Доповідь супроводжувалася демонстрацією великої кількості 

таблиць. Автор вважав своє дослідження незавершеним, тому що залишалася 

недоопрацьованою велика кількість архівного матеріалу, виявленого ним в архівах 

Москви та Санкт-Петербурга. Д. І. Багалій відзначив, що В. В. Івановим була 
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проведена масштабна робота, а зібраний ним матеріал «подрывает мнение, будто 

малорусское население не имело склонности к художествам и ремеслам». Суттєвим 

недоліком даного дослідження Д. І. Багалій вважав те, що зібрані доповідачем 

статистичні дані були позбавлені історичного контексту. 

Церковні старожитності. На ХІІ АЗ значна увага була приділена вивченню 

церковних пам’яток. Під час роботи з’їзду відбулося 3 засідання секції церковних 

старожитностей – 17, 19 та 21 серпня 1902 р. 17 серпня 1902 р. на секції головував 

М. В. Покровський. Роботу секції він розпочав промовою, присвяченою аналізу 

експонатів відділу церковних старожитностей виставки ХІІ АЗ [303, с. 53-54]. 

Доповідач відзначив, що завдяки зусиллям Є. К. Рєдіна, депутати отримали 

унікальну можливість ознайомитися з «собранием обширным и разнообразным» 

церковних пам’яток. У своєму виступі М. В. Покровський відзначив, що, на перший 

погляд, експонати відділу виставки не надають загальної картини. Однак при більш 

детальному аналізі стає зрозумілим, що всі ці предмети належать до одного часу – 

другої половини ХVIІ – ХVІІІ ст. Важливим для дослідників було те, що ці речі 

надавали можливість простежити різні впливи на розвиток церковного мистецтва – 

московський, київський, італійський, польський тощо. В іконописі Слобожанщини, 

на думку М. В. Покровського, домінував західноєвропейський стиль у «київському 

виконанні», який поширився сюди через київські гравюри: «Широко обнаруженное 

стремление к красоте форм, анатомической строгости… прямо говорят о 

приёмах западно-европейского письма» [303, с. 53].  

Засіданні секції відкрив М. І. Троїцький [706; 707]. Його виступ був 

присвячений пам’яті ініціатора проведення археологічних з’їздів графа 

О. С. Уварова. У 1902 р. виповнилося 50 років з того часу, як О. С. Уваров 

започаткував систематичні розкопки Херсонесу. Але через нестачу коштів 

дослідження були припинені, а «на смену научных исследований явилось… хищение» 

[706, с. 54]. Лише в 1902 р. розкопки в Херсонесі були відновлені. Під час 

археологічних робіт у Карантинній бухті був відкритий унікальний храм із 

подвійними стінами. Доповідач припускав, що після того, як була зруйнована перша 

будівля, на її місці була зведена нова [706, с. 55]. 
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Цікавим відкриттям М. І. Троїцький вважав храм, який у своїй основі мав 

хрестоподібну форму з рівними кінцями. Східний і південний кінці хреста були 

поєднані стіною та абсидою. Під будівлею виявлені поховання-катакомби, у яких 

були знайдені монети, світильники, хрести тощо. Спираючись на знахідки монет 

(були виявлені кілька монет VI ст. – Юстиніана І, а в катакомбах знайдені монети 

виключно IV ст.), доповідач датував дану пам’ятку V або кінцем IV ст. Увагу 

дослідника привернула підлога храму, викладена мозаїкою з жовтого, червоного, 

чорного та білого мармуру. Цікавим був сюжет: ваза, з якої виходили сплетені гілки, 

на яких розмістилися різні птахи, риби, плоди, хрестики. М.І. Троїцький вважав, що 

це було зображення «древа життя». Частина дослідження була присвячена історії 

виникнення даного сюжету та з’ясуванню його символізму [706, с. 55-59]. 

Наступною була доповідь професора О. С. Хаханова [741; 742], який вивчав 

грузинські рукописи, що зберігалися в Іверському монастирі ІХ ст. Серед 

досліджених манускриптів (Житіє Баграта Тавроманійського, твори Євагрія, 

апокрифи, канони) увагу науковця привернув список Біблії 987 р. О. С. Хаханов 

порівняв друкований текст грузинської Біблії, яка перевидавалася тричі із 

рукописним списком 987 р. та з’ясував особливості останнього. На думку 

доповідача, вони полягали у відмінностях афонського кодексу від грецького 

біблейського тексту й зберігали сліди грузинського перекладу, ймовірно, з 

сирійської мови. 

Наступне засідання секції відбулося 19 серпня 1902 р. Першим до слова був 

запрошений професор М. А. Остроумов [496; 497]. Порівнявши текст Слов’янської 

Кормчої з грецьким оригіналом синопсису (який зберігся у двох редакціях – 

Стефана Ефесського та Симеона Магістра), дослідник зробив висновок про те, що 

текст Слов’янської Кормчої, має в основі не зведення тлумачень Священного 

Писання, а переробку заголовків церковних правил із грецького синопсису. Участь в 

обговоренні доповіді взяли професори М. С. Дринов та Д. І. Іловайський [303, с. 68]. 

З наступною доповіддю виступив професор О. П. Голубцов [202; 203]. Він, 

намагався з’ясувати місце та призначення давньоруської «меры среди церкви», 

розглянути питання виникнення та поширення символу «орлеца» в православних 
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храмах. Доповідач звернув увагу на те, що в храмах візантійських і давньоруських 

будівельники мармуровою плиткою, частіше геометричною фігурою, викладеною 

мозаїкою, виділяли місце в центрі храму. О. П. Голубцов відзначив, що в ХVІ – 

ХVІІ ст. це місце на Русі було відоме під назвою «меры среди церкви». Воно 

служило місцем для зупинок священнослужителів і для розміщення священних 

предметів, у тому числі й т. зв. «орлеца» [202, с. 70].  

Останнє засідання секції відбулося 21 серпня 1902 р. З першою доповіддю 

виступив Д. В. Айналов [124; 125]. Учений на підставі різних джерел намагався 

встановити, яке саме блюдо княгиня Ольга подарувала церкві Св. Софії та який 

вигляд воно мало. Спираючись на свідоцтва паломника Антонія, який відвідав 

Царгород у 1252 р., та на повідомлення, відомі в шести редакціях, Д. В. Айналов 

відзначив, що факт дарування Ольги не викликає сумніву, але необхідно з’ясувати, 

що то було за блюдо і якою була його подальша доля. Вивчаючи писемні джерела, 

Д. В. Айналов відзначив подібність «Ольжиного блюда» з тим, яке зберігалося в 

церкві Св. Марка. При цьому доповідач зауважив, що саме до цього храму надійшла 

значна частина посудин із церкви Св. Софії. Це дало досліднику підставу 

припустити, що, можливо, це і є те саме блюдо, яке бачив і описав Антоній. Таким 

чином, Д. В. Айналов зробив висновок про те, що Ольга подарувала церкві 

Св. Софії в Царгороді «служебное блюдо» – дискос [124, с. 113]. 

Із наступною доповіддю виступив В. С. Малченко [448; 449]. Його розвідка 

стала відповіддю на запит депутата Санкт-Петербурзького товариства архітекторів 

М. В. Султанова про наявність у Солікамську пам’яток дерев’яного зодчества. 

Незважаючи на те що запит надійшов надто пізно, до ХІІ АЗ Пермській губернській 

ученій архівній комісії (переважно її члену А. І. Слупському) вдалося зібрати фото й 

архівні довідки про них. В. С. Малченко визначив особливості храмів Солікамська 

ХVІІ ст., описав орнамент, вказав на їхні пізніші переробки. Таким чином, були 

досліджені Св. Троїцький літній собор (1685 р.), Богоявленська (1687 р.), 

Введенська (кін. ХVІІ ст.) церкви, Хрестовоздвиженський зимовий собор (1698 р.), 

Преображенська (1684 р.) і Спаська церкваи (1689 р.).  

Виступ В. С. Малченка викликав жваву дискусію [303, с. 115-117]. Професор 
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М. В. Покровський відзначив, що презентований матеріал дозволяє простежити 

поширення московської архітектури періоду її розквіту (ХVІ-ХVІІ ст.). Він виділив 

ознаки московського стилю в церковних пам’ятках Солікамська, а на закінчення 

додав, що тепер залишилося описати дані церковні пам’ятки та видати. 

М. І. Троїцький відзначив, що в церковних пам’ятках Солікамська простежуються 

риси псковських і новгородських будівель. М. В. Покровський не погодився з 

точкою зору М. І. Троїцького, відзначивши, що «элементы областной 

архитектуры нашли художественное выражение в творческом гении Москвы и 

отсюда … художественные образцы определённого архитектурного стиля 

распространялись в разные стороны» [303, с. 116]. М. В. Покровського підтримав 

проф. С. Ф. Платонов, який звернув увагу на те, що міста Чердинь та Солікамськ 

були етапами московської колонізації Сибіру [303, с. 116]. 

Аналізуючи доповіді, що надійшли до секції церковних старожитностей, 

М. В. Покровський зупинився на роботі П. П. Короленка, яка була присвячена 

вивченню церковних старожитностей кубанських козаків [415]. Цей матеріал 

згодом був надрукуваний в «Трудах…» ХІІ АЗ. П. П. Короленко, спираючись на 

архівні документи та інші джерела, спробував простежити долю старожитностей 

Запорізької церкви Покрови Божої Матері, Спасо-Преображенського 

Межигірського монастиря та Чорноморської Троїцької церкви, які припинили своє 

існування після зруйнування Запорозької Січі. Дослідником була проаналізована 

історія виникнення та з’ясована подальша доля згаданих вище пам’яток культової 

архітектури. Велику цінність мали додатки до статті, які містили детальний опис 

церковних старожитностей козацьких церков і монастирів, а також інформацію про 

їх останнє місцезнаходження. 

Важливе значення мало звернення священика П. І. Синельникова, у якому 

йшлося про необхідність відновлення та збереження стародавньої церкви Спаса на 

Берестові в Києві [635]. Воно було прочитане М. В. Покровським, який 

запропонував дане звернення направити до Київського єпархіального керівництва. 

Згодом звернення було опубліковане в «Трудах…» ХІІ АЗ. Важливість цього 

повідомлення полягала у тому, що таким чином приверталася увага науковців і 
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духовенства до актуальної проблеми охорони та збереження історичних церковних 

пам’яток. Звернення не залишилося без уваги і вже у 1909 р. розпочалися археолого-

архітектурні дослідження церкви Спаса на Берестові, а згодом і реставрація 

стародавніх частин будівлі під керівництвом архітектора П. П. Покришкіна [373]. 

Близькими до тематики церковних старожитностей були ще 2 дослідження, 

репрезентовані на засіданні секції «Пам’ятки мистецтв, нумізматики та 

сфрагістики». 22 серпня 1902 р. із доповіддю, присвяченою аналізу художнього 

оздоблення Десятинної церкви та Софійського собору, виступив Д. В. Айналов [127; 

128]. Аналіз залишків підлоги та стін Десятинної церкви, які були виконані 

професійними майстрами, дозволив досліднику датувати оздоблення Х ст. Його 

увагу привернув один із написів на східній стіні храму, у якому були сплутані 

літери, а деякі з них були відсутні. Д. В. Айналов відзначив, що навіть незначні 

фрагменти уцілілих фресок і мозаїк Десятинної церкви дають можливість скласти 

уявлення про давньоруську церковну архітектуру та розвиток мистецтва на Русі. 

Наступним об’єктом дослідження став Софійський собор. Д .В. Айналов указав на 

скромне оздоблення храму в порівнянні зі спогадами очевидців ХVІ ст. Павла 

Алепського, Й. Верещинського, Р. Гейденштейна, які відзначали його багатство та 

розкіш. Цей факт дослідник пояснював пограбуванням храму уніатами після 

Берестейської церковної унії. На його думку, прикраси та оздоблення Софійського 

собору були перенесені до інших церков. Учений дослідив фрагменти фресок і 

мозаїк. Він зупинився на необхідності вивчення саркофагів київських князів. 

Інформацію, викладену Д. В. Айналовим, доповнив М. І. Петров, який висловив 

припущення про те, що колони, перенесені уніатами з Софійського собору, 

збереглися в огорожі Братського монастиря [303, с. 137]. 

Узагальненням вивчення церковних старожитностей Харківської губернії стала 

доповідь Є. К. Рєдіна [589; 590]. Вона фактично була звітом про наукові експедиції 

1900-1902 рр. Свій виступ Є. К. Рєдін розпочав із детального аналізу архітектури 

дерев’яних церков ХVІІ-ХVІІІ ст. окремих повітів Харківської губернії. Порівнявши 

їх з аналогічними храмами Донської області, Катеринославської, Полтавської та 

інших губерній Лівобережжя, він показав зв’язок між ними, як творами однієї 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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школи. Основну увагу Є. К. Рєдін приділив характеристиці пам’яток церковного 

живопису – окремих ікон і цілих іконостасів. Серед них науковець виділив твори 

місцевої школи, а також ті, у яких простежувалися або західні, або північно-руські 

впливи. Наводячи приклади, Є. К. Рєдін посилався на експонати відділу церковних 

старожитностей виставки, а також на величезну кількість фотографій (близько 500). 

Відзначаючи в пам’ятках церковної старовини Харківщини потужні західні впливи, 

Є. К. Рєдін пояснював це тим, що Харківська губернія заселялася значною мірою 

«из-за польского рубежа». Учений висловив сподівання, що пам’ятки релігійного 

мистецтва, зібрані до ХІІ АЗ, не зникнуть і не втратять свого значення для науки, а 

знайдуть гідне місце в новому відділі церковних старожитностей у Музеї 

витончених мистецтв Харківського університету [589, с. 138]. 

В обговоренні доповіді взяли участь професори М. І. Петров, Д. В. Айналов, 

М. В. Покровський, Г. Г. Павлуцький [303, с. 138-140]. М. І. Петров запропонував 

інше трактування окремих ікон. Враження від пам’яток церковної старовини, 

репрезентованих на виставці, та доповідей, заслуханих на секції церковних 

старожитностей, він виклав згодом в окремій розвідці [525]. Проф. Д. В. Айналов 

відзначив, що відділ церковних старожитностей становить величезний інтерес для 

дослідників релігійного мистецтва ХVІІ-ХVІІІ ст. Проф. Г. Г. Павлуцький зауважив, 

що на виставці яскраво виділяються 2 течії: одна – знеособлена, без живих рис, 

академічна, друга – жива, художня, з власним почерком українських художників. 

Підбивши підсумки, Г. Г. Павлуцький акцентував увагу на значенні досліджень 

Є. К. Рєдіна, указав на вагомий внесок науковця в підготовку відділу церковних 

старожитностей і запропонував висловити подяку досліднику [303, с. 139]. 

Церковні старожитності, зібрані і репрезентовані на виставці ХІІ АЗ та 

доповіді, прочитані на з’їзді, мали потужний науковий резонанс. У статті «К 

истории украинской иконописи» М. Ф. Сумцов [674] зробив спробу оглянути ті 

розвідки на релігійну тематику, які стали відлунням роботи ХІІ АЗ. Він відзначив, 

що під впливом відділу церковних старожитностей виставки ХІІ АЗ, а також робіт 

Є. К. Рєдіна посилився науковий інтерес до української церковної старовини та 

архітектури. Серед тих, хто активізував роботу в цьому напрямі були 
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О. І. Левицький, Г. Г. Павлуцький, В. М. Доманицький і Є. І. Сецинський та ін. 

Пожвавилося збирання відомостей про старовинні українські храми, ікони тощо. 

На підставі багатого матеріалу, зібраного переважно зусиллями Є. К. Рєдіна, а 

також створеного ним «Каталогу…» [395] відділу церковних старожитностей, були 

написані цікаві розвідки М. І. Петрова [525], В. Нарбекова [482] та ін. У 1904 р. на 

роботу В. Нарбекова вийшла рецензія Д. Шестакова [766], у якій він відзначав, що 

«книга … представляет авторитетный отзыв специалиста об отделе церковных 

древностей на выставке» [766, с. 232]. 

Вагоме значення мала спроба зберегти пам’ятки церковної старовини шляхом 

їх фотографування [1]. За радянської влади величезна кількість релігійних пам’яток 

Слобожанщини була знищена, і сьогодні отримати певне уявлення про більшість із 

них можна лише завдяки фото, у тому числі й зроблених до ХІІ АЗ Є. К. Рєдіним. 

Важливою подією стала публікація в 1903 р. «Альбома…» виставки ХII АЗ [134], у 

якому були розміщені найбільш характерні пам’ятки церковного відділу виставки. 

Серед його ілюстрацій домінували іконописні пам’ятки.  

Звернення до питань церковної археології не припинилося і після завершення 

роботи ХІІ АЗ. Так, на засіданні Товариства археології, історії та етнографії при 

імператорському Казанському університеті було заслухано доповідь 

Д. В. Васильєва [489], у якій автор проаналізував повідомлення з церковної 

археології, які були заслухані на харківському з’їзді. Цим питанням був 

присвячений і виступ С. Н. Сентюріна [477] на засіданні в Археологічному інституті 

в Санкт-Петербурзі. Прикладом активізації досліджень у зазначеному напрямі став 

ХІІІ АЗ, який продовжив дослідження церковних старожитностей і релігійного 

мистецтва Слобожанщини. Ця проблематика розглядалася в роботах М. Ф. Сумцова 

[674], В. Машукова [453; 454], Є. К. Рєдіна [584], розміщених в Збірнику ХІФТ, 

присвяченому діяльності Харківської комісії з улаштування ХІІІ АЗ. 

Якщо рефлексія церковно-археологічного знання, викликана роботою ХІІ АЗ, 

виявилася цілком продуктивною, то цього не можна сказати про подальшу долю 

експонатів церковного відділу. Після завершення роботи харківського з’їзду 

розпочалася довга і виснажлива боротьба за церковні старожитності, зібрані до 
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ХІІ АЗ, яка тривала більше року і не принесла бажаного результату жодній зі сторін 

конфлікту. У фондах ВПД ДІМ зберігається цікава справа під назвою «По интригам 

Н. В. Покровского и Харьковского духовенства против Музея Харьковського 

университета» [2]. Учасниками протистояння стали дві сторони: представники 

наукового співтовариства на чолі з Є. К. Рєдіним, які намагалася закріпити церковні 

старожитності за Харківським університетом [507], та представники харківського 

духовенства на чолі з проф. М. В. Покровським, які мали за мету на основі 

церковних експонатів, зібраних та систематизованих до ХІІ АЗ, створити Музей 

церковних старожитностей при Харківській семінарії. 

Намагаючись зберегти та закріпити церковні старожитності за Харківським 

університетом для подальшого наукового вивчення, Є.К. Рєдін звернувся за 

допомогою до П. С. Уварової. Розпочалося тривале листування між П. С. Уваровою, 

харківськими науковцями (Є. К. Рєдіним, Д. І. Багалієм) та вищим церковним 

керівництвом Харківської єпархії. У листі до архієпископа харківського та 

охтирського Флавіана П. С. Уварова відзначила, що на збирання церковних 

старожитностей до ХІІ АЗ «были потрачены значительные денежные средства и 

много труда… для сбора по всем церковным чердакам и колокольням церковных 

предметов, вышедших из употребления», а тому ІМАТ «позволяет себе 

настаивать на том, чтобы коллекции… остались при университете, которому 

они были обещаны еще высокопреосвященным Амвросием…» [2, арк. 7]. Втім, це не 

мало результату. 

Архієпископ Флавіан запропонував ректорові Харківського університету 

звільнити ХПК «от хлопот и расходов по отправлению обратно древних церковных 

вещей и предметов в приходские церкви епархии» [2, арк. 17] та передати згадані 

речі комітету, який був створений при духовній Консисторії. У цьому протистоянні 

ректор Харківського університету М. О. Куплеваський зайняв сторону церкви, а не 

науковців [2, арк. 11-12, 14-16]. У результаті під тиском духовенства Є. К. Рєдін 

змушений був розпочати повернення церковних речей їхнім попереднім власникам. 

У Музеї Харківського університету зберігся лист Катеринославської духовної 

консисторії до ХПК із вимогою повернути речі, надані на виставку ХІІ АЗ [27]. 
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Є. К. Рєдін змушений був повернути церковні експонати, надіслані на харківський 

з’їзд із Курської губернії [12, арк. 173]. Так, колекція церковних речей, 

підготовлених до ХІІ АЗ, була розібрана, а церковне керівництво, використовуючи 

досвід ХІІ АЗ, створило власний Церковно-археологічний музей [753]. 

Історичні старожитності. Окремим напрямом роботи ХІІ АЗ стало вивчення 

класичних, візантійських, східних, західноєвропейських і слов’янських 

старожитностей. Під час роботи з’їзду відбулося 3 засідання секції класичних, 

візантійських, східних і західноєвропейських старожитностей – 19, 21 та 24 серпня 

1902 р., на яких було заслухано 8 доповідей.  

Перше засідання відкрив професор Е. Р. Штерн короткою промовою про 

важливість вивчення класичних і візантійських пам’яток [303, с. 63]. Далі до слова 

був запрошений історик античності професор В. П. Бузескул, який виступив з 

ґрунтовним історіографічним дослідженням, у якому основну увагу приділив 

з’ясуванню бачення історичного процесу грецькими істориками Геродотом, 

Фукидідом, Ксенофонтом, Аристотелем, Полібієм та ін [175; 176]. Доповідь 

В. П. Бузескула викликала жваву і цікаву наукову дискусію, у якій взяли участь 

Е. Р. Штерн, М. І. Троїцький та Ю. А. Кулаковський [303, с. 64-65]. 

Для своєї доповіді В. І. Савва обрав один із сюжетів своєї нещодавно 

опублікованої магістерської дисертації [617, с. 78-89]. Основною ідеєю доповіді 

«Выход византийских и московских царей в праздник Рождества» стало положення 

про запозичення московськими царями елементів візантійських обрядів при 

збереженні власної «московської основи» [615; 616]. Дискусія про язичницьку 

природу імператорської влади у Візантії, у якій взяли участь М. А. Остроумов, 

Ю. А. Кулаковський, М. І. Троїцький [303, с. 66], велася переважно навколо питання 

щодо запозичень окремих традицій візантійськими імператорами від римських, які 

мали безпосередній зв’язок із язичництвом. Дискусія відбувалася в певному відриві 

від виступу В. І. Сави, але підкреслила актуальність цієї теми в історіографії початку 

ХХ ст. [252, с. 58]. 

Засідання секції, яке відбулося 21 серпня 1902 р., відкрив професор 

Д. В. Айналов [123]. Дослідник спробував відновити картину прийому Ольги 
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візантійськими імператором та імператрицею на підставі трактату Костянтина 

Багрянородного «De ceremonii» [126, с. 16]. Для сучасної науки особливу цінність 

має переклад Д. В. Айналовим уривка даного першоджерела. 

У роботі секції взяв участь один з провідних візантиністів, професор 

Ю. А. Кулаковський. Хоча сучасний дослідник А. О. Пучков ставить під сумнів 

участь Ю. А. Кулаковського в роботі харківського з’їзду, посилаючись на 

закреслений запис у послужному списку ученого [576], протоколи засідань секцій 

ХІІ АЗ містять тези його виступу та відображають участь у дискусіях. У доповіді 

«Византийский лагерь Х века» [421; 422] вчений подав результати дослідження 

відкритого візантійського джерела «De castrametatione» («Про устрій табору»). 

Запланована на цей день доповідь В. М. Сисоєва «Киммерийцы» [687; 688] 

була відкладена та заслухана на заключному засіданні секції. В її основі лежав 

аналіз античних джерел, які стосувалися кіммерійців. Дослідник відзначив невелику 

кількість писемних свідчень про кіммерійців та висловився за необхідність 

доповнення їх археологічним матеріалом.  

На засіданні секції, що відбулося 24 серпня 1902 р., вдруге виступив 

В. П. Бузескул із доповіддю [178; 179], у якій критично проаналізував папірус, 

придбаний європейським дослідником Б. Кейлем у Каїрі. Науковець звернув увагу 

на значення цього історичного джерела для дослідження історії Афін V ст. Однак 

при цьому він зауважив, що в роботі Б. Кейля надто багато здогадок, інколи дуже 

сміливих і зухвалих, які не мають під собою підґрунтя, а тому не з усіма його 

гіпотезами можна погодитися. У подальшому з’ясувалося, що критика 

В. П. Бузескулом трактувань Б. Кейля виявилася виправданою. У 1907 р. дослідник 

У. Вількен довів, що придбаний Б. Кейлем папірус не є історичною хронікою, 

анайімовірніше– це коментарі до промови Демосфена [177, с. 168]. 

Ще одна доповідь, заслухана на заключному засіданні секції, була зроблена 

професором О. І. Кірпічніковим [398; 399]. Науковець ознайомив присутніх із 

новим грецьким (афінським) виданням збірки Житія святих. Він відзначив 

актуальність даного видання для вивчення окремих питань історії Росії, а також 

указав на перспективність його подальшого дослідження. Огляд робіт з 
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візантинознавства, репрезентованих на ХІІ АЗ, вперше був зроблений у 1902 р. 

Є. К. Рєдіним [581]. 

На ХІІ АЗ розглядалися й окремі питання слов’янської історії. Учасники секції 

слов’янських старожитностей тричі збиралися на свої засідання – 22, 23 і 24 серпня 

1902 р. У результаті було заслухано 8 доповідей.  

Перше засідання розпочалося промовою професора І. А. Лінниченка про 

важливість вивчення слов’янської історії. Він відзначив особливу роль у цій справі 

вчених Харківського університету [303, с. 141]. Після цього до слова був 

запрошений О. Л. Липовський, який зробив 2 доповіді. У першому виступі [430; 

431] він намагався за філологічними даними співвіднести городища Придніпров’я зі 

слов’янами. Визнаючи ці городища належними до «скифо-греческой культуры», 

доповідач вважав, що їх не можна пов’язувати зі слов’янами. Як аргумент 

О. Л. Липовський наводив відсутність грецьких слів у слов’янських мовах до 

прийняття християнства. Доповідь викликала жваву наукову дискусію щодо 

питання походження скіфів, у якій взяли участь Ю. О. Стовик, Л. Г. Лопатинський, 

М. С. Дринов, О. О. Кочубинський, Є. Ф. Карський. Основним опонентом 

О. Л. Липовського виступив І. А. Лінниченко, який, посилаючись на археологічні 

знахідки та свідоцтва Геродота про скіфів-землеробів, відзначив, що вони могли 

бути слов’янами [303, с. 141]. 

У наступній доповіді О. Л. Липовський провів паралелі між українським 

козацтвом і слов’янами-«ускоками», які втекли від турецького ярма на далматинське 

узбережжя Адріатичного моря [432; 433]. Дослідник зупинився на військовій 

організації «ускоков», їхніх походах проти турків, ставленні до них Австрії та 

Венеції, відображенні їхніх подвигів у народних піснях, у яких вони зображувалися 

оплотом християнства. Доповідач відзначив доброзичливе ставлення до «ускоков» 

місцевого слов’янського населення, а також «хитру» політику щодо них Австрії, яка 

намагалася використовувати «ускоков» у протистоянні з турками та Венецією. 

Можливість проведення паралелей між «ускоками» та запорожцями визнавав і 

М. Г. Халанський, а М. С. Дринов указав на більш широке поширення «ускочества» 

– уздовж усього північного кордону Туреччини – від Далмації до Дону [303, с. 142]. 
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Наступним доповідачем був М. С. Дринов, який аналізував давню 

церковнослов’янську пам’ятку «Видение пророка Исаи о последнем времени» [254; 

255]. Дослідник відзначив, що вона є цікавим джерелом, але, на жаль, відома в двох 

«неисправных списках», що заважає визначенню точної дати та місця її виникнення. 

На думку вченого, ця пам’ятка могла з’явитися в середині ХІ ст. у Візантії або 

Болгарії. М. С. Дринов звернув увагу на те, що історична частина тексту містить 

інформацію про візантійсько-руські та візантійсько-болгарські події кінця Х – 

першої поовини ХІ ст. (поширення християнства на Русі, війни імператора Василія з 

болгарами, вторгнення печенігів у Візантію тощо). Участь в обговоренні доповіді 

М. С. Дринова взяли професори В. М. Мочульський, О. О. Кочубинський, 

М. А. Остроумов, А. Н. Ясинський [303, с. 142]. 

На другому засіданні секції були заслухані 2 доповіді. Першим виступав 

А. І. Степович із розвідкою, у якій провів ретельний аналіз історії Краледворського 

рукопису [668; 669]. Доповідач, продовжуючи дослідження А. В. Стороженка, 

вивчав наукову полеміку щодо оригінальності цієї пам’ятки. Зупинившись на 

аналізі робіт чеського лінгвіста Я. Гебауера та його опонента В. Флейшганса, 

дослідник зробив висновок, що питання підробки даного рукопису залишається 

дискусійним. В обговоренні доповіді взяли участь М. С. Дринов, 

О. О. Кочубинський, О. Л. Липовський [303, с. 155]. 

З другою доповіддю виступив О. Ф. Музиченко [473; 474]. Виступ він 

присвятив характеристиці народної творчості кримських болгар. Доповідач 

розглядав питання походження та розвитку народної поезії, власної та колективної 

творчості, наводив результати спостережень за творчістю болгар у Криму. 

Особливим об’єктом дослідження О. Ф. Музиченка стала болгарська пісня про 

снігура. Під час обговорення доповіді М. Г. Халанський провів паралель між 

болгарською піснею про снігура та сербською епічною піснею про сокола. 

М. С. Дринов звернув увагу на символічне значення пісні, посилаючись на те, що 

вона супроводжує гру, у якій бере участь усе село під час зустрічі весни. 

О. О. Кочубинський провів паралель із весільною піснею полабських слов’ян, а 

Є. Ф. Карський навів як аналог білоруську пісню і відзначив її сімейно-родовий 
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характер [303, с. 156]. 

Заключне засідання секції відбулося 24 серпня 1902 р. Його розпочав професор 

М. Г. Халанський доповіддю «Южнославянские песни о смерти Марка Кралевича» 

[736; 737]. У виступі він зробив огляд відомих йому епічних мотивів у 

південнослов’янській народній поезії про смерть Марка Кралевича в жовтні 1394 р. 

в Румунії. Дослідник відзначив цікаві, з його точки зору, аспекти: схожість 

південнослов’янських епічних творів про загибель богатирів з давньоруськими 

билинами, з українською думою про смерть Федора Безродного, з шотландськими 

піснями про воронів і з піснею про Роланда. Звернувши увагу на тотожність 

епічного вірша південних слов’ян з творами романських народів, на факт 

поширення поетичних сюжетів виконавцями з романського заходу на слов’янський 

і грецький схід, особливо в добу хрестових походів, М. Г. Халанський висловив 

припущення про те, що південнослов’янська пісня про смерть Марка Кралевича на 

Урвин-горі перегукується з сюжетом романського епосу. Доповідь 

М. Г. Халанського викликала жваву дискусію. Так, Л. Г. Лопатський вказав на 

аналогію пісні про смерть Марка Кралевича з однією із черкеських пісень. У 

відповідь О. О. Кочубинський зауважив, що шляхом простого порівняння, без 

з’ясування проміжних ланок, не можна говорити про тотожність цих епічних творів 

[303, с. 180]. 

Виступ М. С. Державіна був присвячений розгляду умов болгарської 

колонізації Бердянського повіту Таврійської губернії [246]. Доповідач відзначив, що 

болгари оселилися в даному регіоні в 60-х рр. ХІХ ст., де відразу зіткнулися з 

німецькими та російськими колоністами. На думку дослідника, німецький вплив на 

болгар виявився позитивним як у культурному, так і в господарському аспектах, а 

вплив російської міщанської культури несприятливо позначився на моральності. 

Серед негативних впливів доповідач відзначив розкутість молоді, занепад народної 

творчості, зникнення старовинних обрядів і звичаїв. 

Завершальним на засіданні став виступ М. С. Дринова «Об одном рукописном 

сборнике церковных чиноположений ХIV века» [256; 257], у якому дослідник 

проаналізував дві збірки, що відрізняються між собою часом написання. Подібні 
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дослідження історичних джерел мали вагоме значення для розвитку 

джерелознавства та введення до наукового обігу нових документів.  

Після завершення роботи харківського з’їзду в «Известиях Санкт-

Петербургского славянского благотворительного общества» був зроблений огляд 

роботи секції слов’янських старожитностей на ХІІ АЗ [628]. 

Археографічні пам’ятки, старожитності писемності та мови. Важливим, 

хоча й не основним напрямом роботи ХІІ АЗ стало вивчення архівних матеріалів. 

Під час роботи ХІІ АЗ відбулося 2 засідання секції археографічних пам’яток – 23 і 

26 серпня 1902 р. На них двічі виступав Д. Я. Самоквасов. Його виступи 

стосувалися аналізу архівного законодавства [622; 623] та просування власного 

проекту архівної реформи [620; 621]. Підбиваючи підсумки роботи археографічної 

комісії, автор статті, надрукованої в «Киевской старине» після завершення з’їзду, 

відзначив, що «некоторые заседания археографической секции носили очень 

оживленный характер благодаря докладам проф. Д. Я. Самоквасова» [145, с. 488]. 

У результаті виступів Д. Я. Самоквасова на ХІ АЗ в Києві та ХІІ АЗ в Харкові 

розгорнулася жвава дискусія щодо архівної реформи. Губернські вчені архівні 

комісії висунули програму організації центральних архівів у кожній губернії. 

Архівним комісіям відводилася керівна роль у створенні центральних губернських 

архівів. Д. Я. Самоквасов піддав критиці цей проект. Він критикував не тільки 

фаховий рівень членів комісій, але й практику відбору ними документів для 

зберігання. На ХI АЗ було ухвалено проект реформи Д. Я. Самоквасова. Згодом він 

поступився архівним комісіям і відмовився від вимоги створення губернських 

архівів. Боротьба послідовників проекту Д. Я. Самоквасова і представників 

губернських учених архівних комісій тривала на самому ХІІ АЗ [303, с. 208-210] і 

після завершення його роботи [441; 670], закінчившись перемогою останніх. У 

1903 р. імператор затвердив пропозицію Міністерства внутрішніх справ про 

проведення архівної реформи за допомогою губернських учених архівних комісій.  

Цікавою була доповідь професора С. Ф. Платонова [530; 531], який 

охарактеризував відомі на той час списки Ніконовського літописного зводу і 

визначив, що його початковий текст можна віднести до середини ХVІ ст. Інші 
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списки він вважав більш пізніми. 

Низка доповідей на засіданнях секції була присвячена огляду місцевого 

архівного матеріалу. Серед них необхідно відзначити доповіді Д. П. Міллера [461; 

462] та В. В. Іванова [298; 299]. Виступ Д. П. Міллера фактично став підбиттям 

підсумків експедиційної роботи з вивчення архівів, якою він займався в 1900-

1902 рр. За цей час доповідач дослідив матеріали 9-ти архівів Харківської губернії. 

Аналізуючи документи, які в них зберігалися, доповідач робить висновок, що вони 

відображали різні сторони «внутренней жизни Малороссии» [461, с. 211]. У 

доповіді В. В. Іванова підбито підсумки підготовчих робіт до ХІІ АЗ Харківського 

губернського статистичного комітету. Зусиллями цієї установи до з’їзду були 

зібрані архівні матеріали про кам’яних баб, підібрана колекція планів міст і сіл 

Харківської губернії, виданий атлас планів і карт Харківського намісництва, зібрані 

окремі матеріали з етнографії. Доповідач зробив огляд матеріалів з історії 

Слобідської України, що зберігалися в Московському відділі Архіву міністерства 

іноземних справ, Сенатському архіві в Санкт-Петербурзі, Московському межевому 

архіві, Московському відділенні Архіву головного штабу та Архіві міністерства 

юстиції. В. В. Іванов наводив приклади найбільш цікавих справ, які відображали 

питання колонізації та внутрішнього життя Слобожанщини. За проведення важливої 

та кропіткої роботи з вивчення архівних матеріалів В. В. Іванову оголосили подяку. 

Цікавим виявився і виступ професора М. М. Бережкова, присвячений аналізу 

рукописного зібрання з приватного архіву П. Я. Дорошенка із Глухова [164; 165]. 

Доповідач відзначив, що його виступ базується на вже опублікованих матеріалах, 

які певною мірою висвітлювали зміст архіву Дорошенків. Він указав, що його 

дослідження лише доповнює уже відомі дані про матеріали цього приватного 

архіву. Під час обговорення доповіді М. М. Бережкова, О. І. Маркевич зауважив, що 

раніше подібних приватних архівних колекцій було доволі багато, але останнім 

часом такі колекції перестали збиратися. Проф. М. І. Лілеєв додав, що в 

Чернігівській губернії зберіглося ще чимало фамільних архівів і колекцій, а їхнє 

зникнення він пов’язував зі зменшенням кількості поміщиків [303, с. 212].  

На археографічній секції була заявлена ще одна доповідь – П. П. Короленка 
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[414], яку за браком часу не заслухали, але передали Ученому комітету з’їзду для 

подальшої публікації в «Трудах…» ХІІ АЗ. Вона містила характеристику військових 

архівів Кубанського козачого війська. У «Трудах…» ХІІ АЗ була розміщена робота 

І. М. Катаєва [388], присвячена аналізу рукописних матеріалів з історії Слобідської 

України, які зберігалися в Московському відділенні Архіву головного штабу. 

Розвідка містила низку нових і цікавих матеріалів з історії Слобожанщини. 

Аналіз тематики доповідей, які були заслухані на засіданнях секції 

археографічних пам’яток, підтверджує висновок, до якого у своїх розвідках дійшов 

О. І. Журба, про те, що історики, які розглядали ґенезу української археографії, 

вбачали в ній не окрему дисципліну вітчизняної історії, а насамперед справу 

публікації історичних джерел про Україну [268-270]. 

Тісний зв’язок із вивченням архівних матеріалів мало дослідження 

старожитностей писемності та мови. Під час роботи ХІІ АЗ відбулося 3 засідання 

цієї секції– 20, 22 та 23 серпня 1902 р., на яких було розглянуто 9 доповідей. 

Перше засідання відкрив П. К. Симоні, який виступив із доповіддю про камер-

гуслиста В. Ф. Трутовського та виданий ним перший пісенник під назвою 

«Собрание русских простых песен с нотами (1776-1796 гг.)», до якого увійшли 

російські та українські народні пісні, а також романси з нотами [382; 634]. Доповідь 

базувалася на даних невеликого фамільного архіву родини Трутовських. Під час 

обговорення доповіді В. М. Рогожин звернув увагу на те, що окремі пісні, які 

входили до збірки В. Ф. Трутовського, видавалися раніше, а тому є сенс при 

перевиданні пісенника порівняти текст і музику з попередніми виданнями. Проф. 

В. М. Мочульський відзначив важливе історичне значення видання 

В. Ф. Трутовського, який став «начинателем в деле собирания памятников 

народного творчества» і розумів необхідність записування текстів у супроводі 

мелодії. В. М. Мочульським була відзначена доцільність доповіді П. К. Симоні у 

зв’язку з тим, що В. Ф. Трутовський був «малороссом-харьковцем» [303, с. 96]. 

Професор Д. І. Абрамович об’єктом свого дослідження обрав житійну 

літературу домонгольського періоду [120; 121]. Доповідач відзначив, що в науці 

склалося два погляди на даний вид історичних джерел. Одні науковці (П. М. Строєв, 
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Ф. І. Буслаєв, М. П. Погодін, К. М. Бестужев-Рюмін) визнавали, що житійна 

література містить важливу історичну та народнопоетичну інформацію, інші 

(В. О. Ключевський, Є. Є. Голубинський) – заперечували її цінність. 

Д. І. Абрамович, провівши детальний аналіз пам’яток південно-руської житійної 

літератури («Сказаніє» про Бориса та Гліба, «Житіє» князя Володимира та княгині 

Ольги, «Києво-Печерський патерик» та ін.) довів, що вона є цінним джерелом, а її 

ігнорування призводить до одностороннього погляду на ті чи інші події. Висновки, 

зроблені автором, не викликали заперечень, а тому учасники секції перейшли до 

заслуховування доповіді М. С. Державіна [244; 245]. Вона містила ретельний аналіз 

«Степенной книги царского родословия», виданої Г. Ф. Міллером у 1775 р.  

Друге засідання секції розпочалося із доповіді професора М. І. Петрова [526; 

527]. Його виступ був присвячений дослідженню «малорусского» періоду життя 

філософа Г. С. Сковороди. Доповідач підкреслив, що перша половина життя 

мислителя є малодослідженою, а його біографія, написана М. І. Ковалинським, 

неповною. Це, на думку дослідника, не дозволяло з’ясувати та простежити генезис 

філософських поглядів Г. С. Сковороди. М. І. Петров основну увагу зосередив на 

вивченні малоросійського періоду життя видатного філософа, щоб мати можливість 

з’ясувати його вплив на формування світогляду Г. С. Сковороди. Серед факторів, 

які суттєво вплинули на становлення поглядів мислителя, М. І. Петров відзначав 

навчання у Києво-Могилянській академії, яка на той час славилася високим рівнем 

розвитку наукових знань і особливою творчою атмосферою, яку формували 

прогресивні ідеї її ректора Феофана Прокоповича. 

У доповіді проф. О. К. Бороздіна [171; 172], присвяченій вивченню творів 

давньоруської літератури, порушувалися питання методології дослідження 

зазначених пам’яток. У результаті доповідач зробив такий висновок: «так как 

литературное творчество есть … факт социальный, то задача … науки состоит 

в том, чтобы ввести исследования литературы в общее изучение социального 

процесса» [145, с. 488]. Доповідь викликала бурхливі дебати, у яких взяли участь 

професори О. І. Кірпічников, М. Ф. Сумцов, В. М. Мочульський, М. Г. Халанський, 

Ю. Ф. Карський, С. Ф. Платонов, М. С. Державін. Суть наукової дискусії велась 
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переважно навколо питання комплексного вивчення давньоруської літератури, яке 

мало поєднати в собі історичний та лінгвістичний підходи [303, с. 132-13]. 

Остання доповідь Ю. І. Тиховського була присвячена вивченню південно-

руського біблійного кодексу Луки із Тернополя 1569 р. [699; 700]. Дослідник вважав 

цей документ однією з копій видань білоруського першодрукаря Ф. Л. Скорини, у 

якому був зроблений «совершенно новый малорусский перевод» кодексу. 

23 серпня 1902 р. відбулося заключне засідання секції. На ньому заслухали 

доповіді Ю. Ф. Карського [385; 386] та Л. Г. Лопатинського [435; 436]. Виступи 

мали специфічний характер, тому що в них розглядалися суто філологічні питання. 

Однак їхнє обговорення виходило за межі лінгвістики й стосувалося вивчення 

мовних особливостей східнослов’янських народів – українців, росіян і білорусів; 

впливу кавказьких мов на виникнення окремих суфіксів російської мови тощо [303, 

с. 168-199; 171]. 

Виступ Ю. І. Тиховського був присвячений вивченню «малоруських» та 

західно-руських учительних Євангелій XVI-XVII ст. та визначенню їхнього місця 

серед інших перекладів Священного писання [697, 698]. Доповідач відзначив, що ці 

рукописи являли собою не прості копії з оригіналу, а були новими 

переосмисленнями, перекладами та переробками. На думку дослідника, дані 

рукописні пам’ятки є цінним джерелом для вивчення як історії української 

літератури, так і розвитку української мови, а тому вважав, що «нравственный долг 

потомков и науки возможно скорее издать тексты» даних пам’яток. 

Предметом вивчення А. П. Кадлубовського стали стародруковані південно-

руські богослужебні книги – тріоді [374; 375]. Дослідник указав на суттєві 

відмінності стародруків, виданих на українських землях від північно-руських. Він 

відзначив особливості в розміщенні матеріалу, у текстах і мові. Він указав на 

необхідність і перспективність вивчення цих відмінностей. А. П. Кадлубовський 

висловився за необхідність видання детальних описів стародруків. Участь в 

обговоренні взяли Ю. Ф. Карський та М. С. Дринов, які відзначили вплив на зміст 

південно-руських тріодей південнослов’янської богослужебної літератури. 

Таким чином, під час роботи ХІІ АЗ було проведено 32 засідання секцій, на 
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яких заслухано 93 доповіді, третина яких була присвячена обговоренню підсумків 

наукових експедицій, проведених ХПК до харківського археологічного форуму.  

Розглянувши доповіді, запропоновані на секції первісних старожитностей, а 

також наукові дискусії навколо них, необхідно відзначити, що їхньою головною 

тематикою була слов’янська або кочівницька, що пояснюється домінуванням даних 

пам’яток на територіях, досліджуваних до ХІІ АЗ. Більшість доповідачів намагалися 

визначити етнічну належність археологічних пам’яток. Важливим здобутком роботи 

секції стало створення та презентація археологічних карт окремих регіонів. Робота 

секцій етнографічних та історико-географічних старожитностей, побуту 

домашнього, господарського, громадського, юридичного та військового головним 

чином була спрямована на вивчення ремісничих спеціальностей, побуту, 

національного вбрання, фольклору населення Харківщини та прилеглих до неї 

територій. У виступах розглядалися питання колонізації території України різними 

народами та історія заснування окремих міст. Особливе місце в роботі цих секцій 

відводилося історії козацтва та творчості кобзарів. Плідною була й робота секцій 

церковних старожитностей та пам’яток мистецтв, нумізматики і сфрагістики. На 

їхніх засіданнях вивчалися давні писемні пам’ятки теологічного характеру, 

церковне мистецтво, храмове будівництво; порушувалося питання їх збереження. 

Не менш важливе значення мало вивчення історичних подій, археографічних 

пам’яток, старожитностей писемності та мови.  

На підставі аналізу роботи ХІІ АЗ слід відзначити, що розподіл доповідей за 

секціями був прямим свідченням дисциплінізації історичної науки. Однак аналіз 

змісту виступів свідчить про те, що в окремих випадках розподіл був дещо штучним 

і «підганявся» під загальноприйняту спеціалізацію попередніх з’їздів. Іноді взагалі 

виникало питання доцільності роботи тієї чи іншої секції. 

3.4. Історичне значення, науковий і громадський резонанс з’їзду 

ХІІ АЗ мав вагоме історичне значення та гучний науковий і громадський 

резонанс. Уже його організатори та учасники осягли непересічне значення цієї події. 

Перші підсумки роботи були підбиті на заключному засіданні харківського 
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археологічного форуму, яке відбулося 27 серпня 1902 р. [277]. Аналізуючи 

результати його наукових здобутків, П. С. Уварова відзначила, що з’їзд поклав 

початок дослідженню т. зв. «половецького степу», його подальшим резонансом 

мало стати вирішення питань охорони архівів та їхнього реформування; про 

покровительство кобзарям і лірникам; про видання закону, який мав заборонити 

вивезення старожитностей за межі імперії. П. С. Уварова завершила виступ 

оголошенням подяки духовенству Харківської єпархії, міському голові, 

Губернському земству та іншим організаторам та учасникам ХІІ АЗ. Подяку 

отримало й міське громадське управління [562]. Не залишилося без уваги і ХІФТ, 

яке отримало лист від П. С. Уварової, у якому графиня відзначила «просвещенное 

содействие научным целям и задачам съезда, которое Обществу угодно было 

оказать ему, благодаря чему результаты занятий съезда уже теперь не могут не 

назваться блестящими и плодотворными в научном отношении» [54]. 

Свою оцінку ХІІ АЗ дав і голова ХПК Д. І. Багалій. Аналізуючи науковий 

доробок з’їзду, він відзначив якісний склад його учасників, підкресливши, що 

«профессорам принадлежал целый ряд рефератов и руководящих указаний и 

разъяснений» [277, с. 235], а також те, що більшість питань, винесених на засідання 

секцій, мали вагоме наукове значення. Д. І. Багалій констатував, що більшість 

доповідей була присвячена первісним старожитностям. І це було зрозуміло, адже 

саме ХІІ АЗ відкрив науковому співтовариству малодосліджену, але надзвичайно 

цікаву та перспективну в археологічному відношенні Харківську та сусідні з нею 

губернії. Крім наукового резонансу, Д.І. Багалій неодноразово підкреслював освітнє 

та громадське значення ХІІ АЗ, відзначаючи, що участь у його роботі брали учителі, 

священики, краєзнавці. Справжній фурор справила виставка з’їзду за кількістю 

відвідувачів (див. додаток 3). 

Нове переосмислення результатів роботи ХІІ АЗ Д. І. Багалієм відбулося в 20-

рр. ХХ ст. на хвилі політики українізації. У своїй «Автобіографії» він відзначив, що 

успіх ХІІ АЗ був «виключний», його програму було виконано «цілком, ба навіть 

перевищено» [159, с. 106]. Д. І. Багалій указував на українознавчий характер з’їзду, 

адже більшість доповідей, проголошених на ньому, «здебільшого торкалися 
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України» [159, с. 106-107]. Важко не погодитися з Д. І. Багалієм, який відзначив, що 

під час підготовки та роботи ХІІ АЗ було започатковане комплексне археологічне 

дослідження значної території Лівобережної України, відбувалося вивчення 

української традиційної побутової культури, визначалися особливості церковного 

мистецтва Слобожанщини, вводився до наукового обігу величезний пласт архівного 

наративу, який давав цінний матеріал для вивчення та дослідження української 

історії. Така оцінка повністю спростовує твердження В. Г. Сарбея про те, що історія 

України не була представлена в тематиці ХІІ АЗ [625, с. 102]. Доповіді, заслухані на 

секції історико-географічних та етнографічних старожитностей, на секції побут 

домашній, господарський, громадський, юридичний та військовий стали вагомим 

доказом правомірності висновку Д. І. Багалія, який відзначив, що «харківський 

археологічний з’їзд щодо змісту зачитаних на ньому доповідей, можна сміливо 

назвати … українським, бо він територіально охоплював найбільше 

Слобожанщину…, Курщину, Вороніжчину, Дін, що мав значну частину в свойому 

складі українців, і Кубань, де жили здебільшого українці» [159, с. 107]. 

Вже на етапі здійснення підготовчих робіт організатори ХІІ АЗ змушені були 

рахуватися із його регіональною специфікою. П. С. Уварова в листі до попечителя 

Харківського навчального округу відзначала: «… приурочивание будущего Съезда к 

Харькову дает возможность продолжить работы по изучению Украйны и сделать 

по этой части то, что не удалось Киевскому Съезду» [34, арк. 27]. 

У зв’язку з українською проблематикою на ХІІ АЗ постала ще низка питань. 

Цікаво, що археологічні доповіді друкували в повному обсязі, а етнографічні та 

краєзнавчі лише тезисно. Чому? З одного боку це можна пояснити тим, що 

більшість виступів готувалася не фахівцями, а краєзнавцями, членами статистичних 

комітетів тощо. Але, на нашу думку, проблема крилася в тому, що етнографічні та 

краєзнавчі дослідження торкалися незручних для влади та організаторів з’їзду 

питань національної самоідентичності, національної самобутності українців. Саме 

через це значна кількість доповідей на зазначену тематику не була заслухана 

(офіційне пояснення – брак часу) і не потрапила до видань ХІІ АЗ [303, с. 216]. 

Власну оцінку роботі ХІІ АЗ надав його учасник О. І. Маркевич. У цілому 
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відзначаючи високий рівень харківського наукового форуму, він наводив приклади 

й «негараздів» у його роботі. Зокрема, він піддав критиці виступ Д. Я. Самоквасова, 

який тривав 1,5 години і згідно з заявленою темою мав бути присвяченим 

Донецькому городищу. Але замість розгляду конкретної археологічної пам’ятки, 

доповідач викладав уже відому науковому загалу свою теорію про походження 

городищ. На думку О. І. Маркевича, виступи окремих доповідачів не завжди були 

професійними та відповідали рівню розвитку науки того часу. Дискусії інколи 

велися навколо питань, які безпосередньо не стосувалися змісту запропонованої 

доповіді, але при цьому О. І. Маркевич звертав увагу і на випадки, коли відповіді 

учасників диспутів були цікавішими «від самого реферату» [450, с. 5]. 

Підсумки роботи ХІІ АЗ відображені у низці публікацій. Іноді вони давали 

йому прямо протилежні, контраверсійні оцінки. Серед таких публікацій, перш за 

все, необхідно відзначити замітки Л. Львовського [439; 440] та К. Трильовського 

(М. Залізняка) [278]. Повідомлення Л. Львовського мали переважно оглядовий 

характер і автор надавав позитивну оцінку ХІІ АЗ: «харьковский археологический 

съезд оказался во всех отношениях и интересным, и поучительным» [440, с. 507]. 

На противагу йому М. Залізняк критикував харківський форум: «загалом сей з’їзд, 

хоч і зробив чимало для дослідження маловідомої дотепер з археологічного погляду 

території Харківщини, але не вніс нічого особливо важного і цікавого в науку 

української археології» [278, с. 197]. З останньою точкою зору важко погодитися, 

зважаючи на те, що результатом роботи ХІІ АЗ стало виділення 3-х нових 

археологічних культур доби енеоліту-бронзи – ямної, катакомбної, зрубної, а також 

поклало початок дослідженню салтівської культури доби середньовіччя. Серед 

відкритих до ХІІ АЗ пам’яток чимало стали всесвітньовідомими – 

Верхньосалтівський археологічний комплекс, Донецьке городище, дослідження 

яких триває й донині. 

Після ХІІ АЗ харківські науковці продовжили працювати в напрямах, 

визначених з’їздом. Вони взяли активну участь у підготовці наступного ХІІІ АЗ, 

який відбувся в Катеринославі. Свідченням цього є лист П. С. Уварової до ХІФТ із 

проханням «убедить лиц, поработавших для Харькова, не оставлять начатой 
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работы, а продолжить ее…» [55] та видання «Трудов Харьковской комиссии по 

устройству ХІІІ Археологического съезда в г. Екатеринославе» [718]. 

Переосмислення результатів роботи ХІІ АЗ продовжувалося його учасниками і 

надалі. Є. К. Рєдін, підбиваючи підсумки роботи ХІІІ АЗ, звертався до аналізу 

досвіду харківського форуму. Зокрема, він відзначав, що завдяки ХІІ АЗ «впервые 

была изучена в археологическом отношении … Харьковская губерния и некоторые 

соседние, было произведено множество раскопок курганов, давших ценный 

материал для разрешения и новой постановки многих научных археологических 

вопросов, было произведено много специальных экскурсий для изучения архивов, 

церковных древностей, этнографических» [591, с. 4]. 

Організатори ХІІ АЗ зберегли науковий доробок харківського з’їзду для 

нащадків. Важливим результатом його роботи стало видання «Известий…» [303], 

«Трудов…» [710-712] та «Альбома выставки…» ХІІ АЗ [134]. У фондах ЦДІАУК 

зберігається лист В. Ляскоронського з подякою В. І. Савві за допомогу в редагуванні 

«Известий…» ХІІ АЗ [112]. У фондах ВПД ДІМ зберігається низка листів, 

пов’язаних із роботою над редагуванням та виданням «Трудов…» ХІІ АЗ [2, 

арк. 125-127, 128, 444-448 та ін.]. Виданню «Альбома выставки…» була присвячена 

окрема стаття М. Ф. Сумцова [678]. 

Найпомітнішим для місцевої громади результатом ХІІ АЗ стало заснування 

археологічного, етнографічного та церковного музеїв у Харкові. Ця подія отримала 

всебічне висвітлення в періодичних виданнях початку ХХ ст. і стала об’єктом уваги 

багатьох сучасних дослідників [274; 647, с. 47-48; 686; 727; 728; 732; 775]. 

*** 

Таким чином, ХІІ АЗ став яскравою сторінкою в історії української науки. 

Участь у його роботі взяли понад 400 осіб, які були представниками вищих 

навчальних закладів і наукових установ. Серед учасників ХІІ АЗ понад 60 осіб мали 

наукові звання. Основне навантаження з його підготовки та проведення було 

покладено на місцеві наукові сили – Харківський університет і ХІФТ. 

ХІІ АЗ поклав початок комплексному археологічному дослідженню 

Харківської губернії. Розпочалося активне виявлення та вивчення пам’яток 
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археології, опанування місцевими археологами новітніх методів і технологій 

проведення розкопок, обробки та консервації археологічного матеріалу. Більшість 

доповідей з археологічної тематики мали безпосереднє відношення до території 

Харківщини. Ще Д. І. Багалій відзначив, що перший том «Трудов…» ХІІ АЗ 

переважно був присвячений доповідям з археології України [159, с. 106]. Важливе 

значення мало створення археологічної карти Харківської губернії. У зв’язку з 

активізацією розкопок постало питання охорони археологічних пам’ятників. 

До основних здобутків етнографічних та історико-географічних досліджень 

можна віднести розробку спеціалізованих програм, метою яких було вивчення 

етнографічних особливостей регіону; систематизацію етнографічного та 

краєзнавчого матеріалів, що надійшов до ХПК від дописувачів програм; організацію 

наукового пошуку (експедиції, робота регіональних відділень); звіти учасників 

експедицій; репрезентацію слобожанської матеріальної культури в етнографічному 

відділі виставки та українського автентичного фольклору на звітному концерті 

кобзарів і лірників; обговорення етнографічних, краєзнавчих і мистецтвознавчих 

питань на засіданнях секцій тощо.  

Основним об’єктом вивчення секції церковних старожитностей стали 

теоретичні питання церковної археології; церковна архітектура та її регіональні 

особливості; церковне начиння та внутрішнє оздоблення храмів, одяг духівництва; 

іконопис і його основні школи; мініатюри та стародруки; церковне прикладне 

мистецтво тощо. До наукового обігу була введена низка невідомих раніше архівних 

матеріалів, що надалі дозволило виявити регіональні особливості церковних 

старожитностей, зробити порівняльний аналіз. Наслідком роботи ХІІ АЗ стала 

популяризація церковно-археологічного знання на Слобожанщині. Важливим 

кроком стало відкриття до з’їзду церковного відділу виставки, у якому яскраво було 

запропоновано розмаїття регіонального церковного мистецтва. 

На ХІІ АЗ були репрезентовані візантиністика та славістика. Участь у роботі 

з’їзду провідних фахівців із візантійської історії та істориків-славістів, 

мистецтвознавців задала високий рівень дискусій і доповідей. Але виступи 

більшості дослідників були присвячені вузьким питанням слов’яно-візантійських 
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взаємин, мистецтва, літератури. Ґрунтовні, у сучасному розумінні, доповіді, які б 

визначали стан і перспективи розвитку візантієзнавства чи славістики в цілому, на 

ХІІ АЗ були відсутні. І хоча античні, візантійські та слов’янські дослідження не 

стали пріоритетним напрямом роботи ХІІ АЗ, все ж таки провідними фахівцями 

була запропонована низка робіт, які заслуговують на увагу дослідників. 

Харківський з’їзд став трибуною, з якої виступали провідні вчені-візантиністи та 

славісти з різних університетів та академічних установ. Це стало важливим 

поштовхом до активізації наукових пошуків харківських дослідників у цьому 

напрямі. ХІІ АЗ став тим імпульсом, який поклав початок зародженню харківської 

мистецтвознавчої школи, пріоритетним напрямом якої стали дослідження в галузі 

візантійського мистецтва, слов’янської літератури тощо.  

Архівне питання не було чільним на засіданнях ХІІ АЗ. Однак його 

обговорення на харківському з’їзді відігравало важливу роль. Форум став однією із 

тих трибун, на якій відбувалося обговорення проблем організації архівної справи та 

проектів її реформування. Вивчення матеріалів місцевих архівів, старожитностей 

писемності та мови сприяло накопиченню та введенню до наукового обігу 

потужного пласту документів з історії України, що у свою чергу сприяло 

зацікавленості науковців вітчизняною історією. Для дослідження історії України 

вивчення матеріалів місцевих архівів, їх упорядкування та систематизація, 

публікація на сторінках наукових видань архівних документів мало надзвичайно 

важливе значення.  

Таким чином, заслухані під час роботи ХІІ АЗ доповіді та наукові дискусії 

навколо них стали важливим кроком на шляху кристалізації багатьох проблем 

археології, історії, етнографії, мистецтвознавства тощо, сприяли процесам 

дисциплінізації та професіоналізації історичної науки, формуванню нових наукових 

шкіл та заснуванню науково-просвітницьких установ. Підготовка та проведення 

ХІІ АЗ дає можливість визначити основні тенденції розвитку вітчизняної 

археологічної/історичної науки поч. ХХ ст., простежити процес її інституалізації. 

Важливою складовою цього процесу стає наукова комунікація. 
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ВИСНОВКИ 

Потреби сучасної науки в переосмисленні свого минулого, наукової спадщини, 

методів та ідей попередників зробили актуальним ґрунтовне вивчення історії ХІІ АЗ  

як важливої події на шляху інституалізації вітчизняної археології. 

Сьогодні переконливо лунає думка про те, що історія археології може бути 

визнана субдиципліною, яка динамічно розвивається й активно шукає шляхи свого 

подальшого руху. Наочним проявом цього процесу слід вважати підвищення 

інтересу науковців до історії археології. Зміна підходів до вивчення історії науки 

вимагає від дослідників вирішення низки актуальних теоретико-методологічних 

питань. Серед них можна виділити такі як: осмислення ролі комунікації в системі 

соціогуманітарного знання; визначення «масштабу» конкретної наукової події в 

історіографічному процесі; розуміння ролі окремих інституцій і постатей у процесі 

інституалізації/дисциплінізації науки тощо. Останнім часом все частіше предметом 

дослідження стають не лише процеси розвитку наукових ідей, але й історія 

організаційних форм науково-дослідницької роботи, інтелектуальні мережі, наукові 

співтовариства, канали наукової комунікації. Повною мірою усе сказане стосується 

й вивчення історії ХІІ АЗ. 

Проведене нами дослідження передбачало звернення як до принципів 

мікроісторії (що дозволило ретельно дослідити ХІІ АЗ як окрему локальну наукову 

подію), так і макроісторії (адже оцінити значення харківського наукового форуму 

можливо лише на фоні розвитку археологічного знання на східних теренах Європи 

та в широкому соціокультурному контексті). 

У результаті дослідження можна зробити висновок про те, що процес 

інституалізації археології (та й історичної науки в цілому) значною мірою був 

пов’язаний із науковою комунікацією. Зокрема, цьому процесу активно сприяли 

наукові форуми на кшталт ХІІ АЗ, які розширювали та дисциплінували наукову 

комунікацію. Разом із тим можна стверджувати, що становлення археології як науки 

на поч. ХХ ст. було пов’язане із багатьма іншими факторами. Саме тому в роботі 

подано декілька «зрізів». По-перше, «ідеологічний рівень» формування 

археологічної/історичної епістеми, що особливо виявилося в процесі організації 
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з’їзду (обговорення таких питань як місце і час проведення, учасники, порядок 

доповідей, участь церковних осіб тощо), надалі ці ж тенденції позначилися на 

культурній політиці (вивчення церковних старожитностей, народних промислів, 

етнографічні дослідження, виступ кобзарів тощо). По-друге, акцентовано увагу на 

професіоналізації археології/історії. Очевидно, що ХІІ АЗ сприяв зростанню 

наукового рівня проведених історичних досліджень, що передовсім позначилося на 

методах і постановці дослідницьких завдань при аналізі історичних, археологічних, 

історіографічних, етнографічних, археографічних, музеєзнавчих, мистецтвознавчих 

матеріалів, на організації наукової роботи, критеріях, які висувалися до публікацій, 

формуванні напрямків досліджень і утвердженні певних концепцій чи підходів.  

Вивчення історії ХІІ АЗ доводить, що наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. в 

історичній науці відбувалися процеси, які необхідно розглядати як результат 

взаємодії внутрішнього розвитку окремих наукових дисциплін, у тому числі й 

археології, та реакції науковців на суспільні очікування та вимоги. Одним із 

каталізаторів цього стало створення інтелектуального простору, у якому 

представники наукової і культурної еліти, різних інституцій почали гуртуватися на 

основі спільних підходів. 

На прикладі підготовки та проведення ХІІ АЗ було доведено, що 

інтелектуальна комунікація в галузі археологічної/історичної науки призводила до 

взаємопроникнення і запозичення різних елементів «наукової культури» того часу, 

які впливали на внутрішній розвиток археології/історії, суспільні позиції вченого-

археолога/історика як інтелектуала і визначали його статус в академічному 

співтоваристві та суспільстві в цілому. ХІІ АЗ як комунікативна подія передбачав 

нетривале, але інтенсивне наукове спілкування між широким складом делегатів – 

науковців, краєзнавців, архівістів, музеєзнавців тощо. Також слід відзначити, що 

зміни в напрямах, тенденціях і парадигмах археологічного/історичного знання 

здійснювалися в межах професійного співтовариства та в інституціях, які 

створювали не лише комунікаційне фахове поле, але й сприяли виробленню 

критеріїв та стандартів науковості, формували образ науки в цілому. У дисертації 

матеріали ХІІ АЗ були проаналізовані в рамках дослідження процесу інституалізації 
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археологічної/історичної науки.  

Комплексний аналіз документів ХІІ АЗ як певної документальної системи 

відкрив додаткові можливості підвищити їх інформативну віддачу для подальшого 

дослідження. На підставі аналізу значної джерельної бази стало можливим зробити 

ряд висновків про роль ХІІ АЗ в українській науці. Цей з’їзд став одним із 

найвизначніших наукових форумів представників гуманітарних дисциплін 

історичного профілю в Україні поч. ХХ ст. Надзвичайно широке розуміння 

археології, як цілого комплексу джерелознавчих дисциплін, відбилося в його 

тематичній структурі. До кола наукового інтересу харківського форуму потрапили 

археологія, нумізматика, історія, краєзнавство, етнографія, архівознавство тощо. 

Роль організаторів і координаторів підготовчих робіт взяли на себе МПК та 

ХПК, які гідно впоралися з завданнями, покладеними на них. Це дозволило вивести 

підготовку та проведення ХІІ АЗ на якісно новий рівень у порівнянні з попередніми 

аналогічними форумами. Професійна координація науково-дослідної і пошуково-

експедиційної роботи стала запорукою успішної діяльності харківського з’їзду. 

За розмахом і масштабністю підготовчих робіт ХІІ АЗ посів провідне місце в 

загальній історії археологічних з’їздів. Не обмежуючись програмно-методичним 

забезпеченням збиральницької роботи на місцях, для координації зусиль та 

розгортання досліджень з ініціативи ХПК були створені його відділення в Ніжині, 

Полтаві, Воронежі, Курську, Катеринославі, Новочеркаську, Катеринодарі. Активну 

участь у підготовчій роботі до ХІІ АЗ взяли Історичне товариство Нестора 

Літописця, Київський університет, Одеське товариство історії та старожитностей, 

Новоросійський університет, Ніжинське історико-філологічне товариство, 

Товариство любителів Кубанського краю і Новочеркаський музей, Чернігівська, 

Воронезька і Полтавська вчені архівні комісії, Харківський, Курський і Полтавський 

статистичні комітети тощо. Вперше в практиці з’їздів до цієї роботи були залучені 

майже всі південні та східні губернські та повітові земства. Таким чином, ХІІ АЗ 

відрізнявся від попередніх масштабною, добре організованою підготовкою, що 

забезпечило йому значний успіх.  

Підготовка до XII АЗ стала визначною віхою в історії розвитку вітчизняної 
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археології, етнографії, краєзнавства тощо. Вона активізувала роботу зі збирання та 

вивчення пам’яток духовної та матеріальної культури населення Слобожанщини, 

Лівобережної та Південної України; пробудила інтерес у значної частини 

інтелігенції, студентства до історичного краєзнавства, дозволила ввести до 

наукового обігу нові архівні, фольклорно-етнографічні, краєзнавчі матеріали, які 

були опубліковані в працях вищеназваних комісій, комітетів і товариств. Розгляд 

Правил ХІІ АЗ дозволив зробити висновок про їхню певну лібералізацію у 

порівнянні з відповідними документами попередніх археологічних форумів. 

Аналіз підготовки та проведення ХІІ АЗ дав можливість визначити основні 

тенденції та фактори розвитку вітчизняної археологічної/історичної науки на 

початку ХХ ст. Серед них на особливу увагу заслуговує аналіз імперської ідеології, 

що відбивалася на загальній стратегії, меті та завданнях ХІІ АЗ, виборі та характері 

доповідей, презентації матеріалів основних його учасників, які переважно були 

представниками певних офіційних інституцій (університетів, наукових шкіл), 

соціально-професійних груп (археологів, краєзнавців, кобзарів тощо). Загальна 

схема структури ХІІ АЗ сповна вписувалася в ідеологію пізньоімперської доби, яка 

відбилася не тільки в участі владних, церковних, громадських представників та 

представників «з народу» в підготовці та роботі з’їзду, але й у структуруванні його 

секцій, проведенні виставок, регіональній локалізації досліджень, що сприяло 

відродженню пошуків внутрішньокультурних відмінностей, зокрема, можна 

говорити про пошуки «слобожанської культурної специфіки».  

Аналіз мовного питання, яке постало у зв’язку з підготовкою та проведенням 

ХІІ АЗ, дозволив зробити висновок про те, що в цей час проблема мови набула 

принципового значення в процесі налагодження комунікації. Зокрема, про це 

свідчить позиція галицьких учених, які вели боротьбу за право використання 

української мови в науці. Їхній протест щодо мовної політики виявився у відмові від 

участі в роботі харківського наукового форуму. Більш помірковану позицію зайняла 

П. С. Уварова. Вона хоча і відстоювала право на вживання української мови, але при 

цьому не вважала негожим узгоджувати склад учасників з’їзду з поліцейським 

відомством. У результаті список делегатів формувався не в залежності від наукової 
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ваги доповідей, а визначався політичними поглядами авторів та думкою про їхню 

благонадійність вищій адміністрації імперії. 

Виставка, улаштована до ХІІ АЗ, на підготовку якої пішло понад два з 

половиною роки напруженої роботи з розшуку та придбання експонатів, 

каталогізації та розміщення колекцій, стала найяскравішою культурною подією в 

історії Харківщини початку ХХ ст. Її експозиції поклали початок якісно новому 

підходу до вивчення пам’яток матеріальної культури, який передбачав 

каталогізацію матеріалу, що за таких умов набував наукової ваги. Виставка стала 

важливим підґрунтям для формування музейного осередку в Харкові, а її експонати 

склали основу майбутніх археологічного, етнографічного та церковно-історичного 

музеїв. 

Якісні підготовчі роботи до харківського з’їзду сприяли подальшій 

професіоналізації та інституалізації історичної науки: розширенню напрямів і 

тематики пошуків, виробленню та усвідомленню методологічних норм, 

удосконаленню методів дослідження, акумулюванню наукового досвіду тощо. 

Досліджені нами матеріали дали змогу розглядати харківський археологічний 

форум як виразне свідчення активізації процесу формування археологічного 

інтелектуального співтовариства на поч. ХХ ст. Зокрема, аналіз складу учасників 

ХІІ АЗ дав змогу виявити риси цього співтовариства, що формувалося, розглянути 

не тільки структуру, а й простежити його внутрішні та зовнішні зв’язки.  

Наукова спадщина XII АЗ перевершила інші археологічні форуми не тільки 

кількістю та обсягом видань, але й, головне, надзвичайно широким діапазоном 

проблематики досліджень. У її спектрі знайшли відображення практично всі галузі 

історико-філологічних знань, краєзнавчий аспект яких дозволив кваліфікувати цей 

з’їзд, як перший науковий форум з історичного краєзнавства в Україні. У цьому 

контексті, перш за все, необхідно відзначити результати археологічних досліджень. 

Саме з підготовки ХІІ АЗ фактично розпочалися ґрунтовні польові археологічні 

дослідження не лише в Харківській губернії та прилеглих до неї територій (Курська, 

Воронезька губ.), а й Області Війська Донського та на Кубані. 

Огляд археологічних досліджень, проведених до ХІІ АЗ, свідчить про початок 
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системного вивчення археологічних пам’яток Харківщини та суміжних із нею 

територій. Під час підготовки та проведення харківського археологічного форуму 

була виявлена, обстежена та досліджена велика кількість археологічних пам’яток, 

які хронологічно належали до різних історичних епох: від доби палеометалу до 

середньовіччя. Здобуті під час археологічних розкопок матеріали значно розширили 

джерельну базу дослідження давньої історії України, що дозволило переглянути 

усталені уявлення про її найдавніше минуле й окреслити напрями подальших 

наукових пошуків. Матеріали цих досліджень дали можливість В. О. Городцову 

виділити три нові археологічні культури доби енеоліту-бронзи: ямну, катакомбну, 

зрубну. Завдяки підготовчим роботам до ХІІ АЗ, було відкрито ще одну нову 

археологічну культуру – салтівську. Вивчення археологічних пам’яток, дослідження 

яких було започатковане до ХІІ АЗ, продовжується й до сьогодні. Це всесвітньо 

відомий археологічний комплекс із кількох селищ, ґрунтового та катакомбного 

могильників із городищем-фортецею неподалік від с. Верхній Салтів, пов’язаний з 

історією Хозарського каганату; славнозвісне Донецьке городище поблизу 

м. Харкова, згадуване у «Слові о полку Ігоревім»; найбільше у Східній Європі 

скіфське городище раннього залізного віку поблизу с. Більськ на Полтавщині тощо. 

Надзвичайно вагоме значення мав укладений Д. І. Багалієм звід археологічних 

пам’яток Харківської губернії, репрезентований у вигляді археологічної карти та 

пояснювального тексту до неї. Не менш цінним науковим здобутком стала й карта 

грошових скарбів і окремих монет Харківської губернії, запропонована на ХІІ АЗ 

В. Ю. Данилевичем. Крім того, у зв’язку з ХІІ АЗ необхідно відзначити 

результативні розкопки К. М. Мельник, Є. П. Трифільєва, М. О. Федоровського, 

О. М. Покровського та ін. 

Аналіз роботи секцій історико-географічних та етнографічних старожитностей, 

пам’яток мистецтв, археографічних пам’яток дозволив зробити висновок про 

українознавчий характер ХІІ АЗ (вивчення автентичного фольклору, кобзарський 

концерт під керівництвом Г. М. Хоткевича, дослідження побуту, дитячих ігор, 

житла тощо). Свій внесок у розробку зазначених проблем зробили Ф. М. Сумцов, 

А. М. Краснов, О. П. Радакова, Є. К. Рєдін, М.Г. Халанський та ін. 
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Організатори та учасники ХІІ АЗ продовжили пошук оптимальної моделі 

організації архівної справи. Її ключовими питаннями стали: створення належних 

умов зберігання документальної спадщини та підготовка фахівців для цієї важливої 

місії. XII АЗ дав потужний імпульс для спрямування архівознавчої думки в 

реформаторське русло з метою більш досконалої організації архівної справи. 

ХІІ АЗ відіграв значну роль у виявленні і дослідженні писемних пам’яток, що 

відображають історію і культуру України. Своїм наслідком він мав введення до 

наукового обігу цінних історичних джерел, що висвітлюють історію Гетьманщини 

та Слобідської України, місцевих церковних старожитностей тощо. 

Виділення окремих секцій під час роботи ХІІ АЗ відображало схему 

«когнітивної організації науки». Перш за все, це стосувалося наукової спеціалізації і 

дисципліналізації історичної науки (етнографія, археологія, нумізматика, 

архівознавство тощо), що позначилося на характері наукових публікацій, 

дисциплінізації наукового дискурсу і вимог до нього. 

ХІІ АЗ отримав значний громадський резонанс. Наслідком цього стала 

активізація громадської думки щодо пам’яток старовини, збільшення інтересу 

населення до свого минулого. Це сприяло виникненню нових інституцій з вивчення 

місцевих старожитностей. Під безпосереднім впливом харківського форуму була 

створена Полтавська вчена архівна комісія, відкрито музей старожитностей 

ім. В. В. Тарновського у Чернігові, створено Полтавський історико-археологічний 

комітет тощо. 

Таким чином, дванадцятий за рахунком харківський з’їзд став одним із 

найрезультативніших за своїм науково-громадським значенням. Про це свідчить 

велика кількість відгуків та наукових досліджень, у яких тією чи іншою мірою 

автори згадували харківський форум. Імпульси цієї непересічної події ми 

відчуваємо й сьогодні: наукові конференції на честь ювілеїв з’їзду, публікації, 

дисертації. Без усякого перебільшення можна стверджувати, що вітчизняна 

археологічна наука (а також суміжні за завданнями етнографія та краєзнавство) 

протягом кількох наступних десятиліть розвивалася за алгоритмом, заданим ХІІ АЗ. 



191 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ 

Архівні матеріали ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

1. Фотографии памятников церковных древностей Е. К. Редина. 289 фото. 

Відділ писемних джерел Державного історичного музею 

Ф. 17 Уваровы 

оп. 1 

2. Д. 632. Дело по интригам Н. В. Покровского и Харьковского духовенства 

против Музея Харьковского университета, 261 л. 

3. Спр. 427а. 

4. Д. 435. Заметки о заседаниях, работе ХІІ, ХІІІ, ХІV археологических съездов; 

протоколы заседаний съезда, которые для себе вела Уварова; программы 

заседаний, записи о поездках для организации съездов, 181 л. 

Ф. 431 Городцов В. А. 

оп. 1 

5. Д. 52. Опись предметов из раскопок 1895—1904 гг. (составлена 

В. А. Городцовым), 170 л. 

6. Д. 53. Альбом зарисовок В. А. Городцова к раскопкам в Изюмском уезде 

Харьковской губ. в 1901 г. 2 тетради. Рукопись, 106 л. 

7. Д. 326. Дневники В. А. Городцова. 2 тетради. Рукопись. Вклеены вырезки из газет 

и отрывных календарей. 1899—1901 гг., 257 л.  

8. Д. 327. Дневники В. А. Городцова. 3 тетради. Рукопись. Рисунки В. А. Гороцова 

1902—1903 гг., 185 л. 

Державний архів Курської області 

Ф. 4 Курский губернский статистический комитет 

оп. 1 

9. Д. 119. Дело об организации губернской ученой архивной комиссии и музея при 

ней и подготовке к 12-му археологическому съезду, 122 л. 
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10. Д. 121. Дело об откомандировании представителя губстаткомитета на 

археологический съезд в г. Харьков, 19 л. 

11. Д. 123. Циркуляры Министерства внутренних дел, Курского губернатора, 

программы сбора сведений о памятниках старины и современных 

памятниках, построенных в честь памятных событий; сведения и рапорты 

уездных исправников о памятниках и их описания, 271 л. 

12. Д. 124. Циркуляры Курского губернатора, рапорты и информации земских 

начальников по учету памятников старины, частных коллекций и 

ремесленников, способных изготовить образцы старинных предметов (к 12-

му археологическому съезду), 73 л. 

13. Д. 124-а. Журнал общего собрания Курского губернского статкомитета от 

3 декабря 1901 г. об учреждении при статкомитете историко-

археологической комиссии и приложения к нему, 22 л. 

14. Д. 125. Переписка с императорской археологической комиссией, губернским 

правлением, земскими исправниками по учету предметов старины, о 

порядке пересылки найденных кладов и выдачи за них вознаграждений, 85 

л. 

15. Д. 126. Рапорты и сведения уездных исправников о результатах учета 

наличия на территории губернии каменных баб (к 12-му археологическому 

съезду), 30 л. 

16. Д. 127. Дело по подготовке к 12-му археологическому съезду и организации 

при нем выставки древнейших памятников, 8 л. 

17. Д. 138. Дело о командировании представителей губстаткомитета 

действительного члена А. А. Танкова, секретаря Н. И. Златоверховникова на 

12-й археологический съезд в г. Харьков, 5 л. 

Державний архів Полтавської області 

Ф. 222 Лубенский музей Екатерины Скаржинской в селе Круглик Лубенского уезда 

Полтавской губернии 

оп. 1  

18. Д. 23. Письмо Д. Багалея от 11.05.1901 г. к Е. Н. Скаржинской, 1 л. 
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19. Д. 113. Письма от Е. Редина, 2 л. 

20. Д. 133. Письма от Уваровой (1890—1902), 4 л. 

Державний архів Ростовської області 

Ф. 699 Комиссия по устройству Донского музея при областном правлении войска 

Донского, г. Новочеркасск. 1740, 1884—1921 гг. 

оп. 1 

21. Д. 138. Сведения о каменных статуях, найденных по станицам Донской области 

(рисунки каменных статуй), 105 л. 

Державний архів Харківської області  

Ф. 3 Канцелярия Харьковского губернатора 

оп. 283 

22. Д. 68. Переписка об организации в г. Харькове ХІІ всероссийского 

археологического съезда, 132 л. 

Ф. 40 Харьковская духовная консистория 

оп. 70 

23. Д. 565. О доставлении разных сведений к ХІІ археологическому съезду. 

Ф. 45 Харьковская городская управа 

оп. 1 

24. Д. 2497. Дело распорядительного отделения Харьковской городской управы, 

1899. О предполагаемом ХІІ съезде археологов в Харькове, 77 л. 

Ф. 304 Харьковская губернская земская управа 

оп. 1 

25. Д. 463. Переписка с предварительным комитетом по устройству 

ХІІ археологического съезда в г. Харькове об ассигновании ему денежного 

пособия на организацию этнографической выставки к съезду, 8 л. 

Музей історії університету імені В. Н. Каразіна 

Ф. 1  

оп. 3 

26. П. 2. Документы ХІІ археологического съезда. 
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оп. 4 

27. П. 9. Материалы по археологическим съездам. 

Рукописний архів Наукового архіву  

Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук  

Ф. 1 Императорская археологическая комиссия 

оп. 1 

28. Д. 221. О XII археологическом съезде в Харькове. Материалы предварительного 

комитета 1899 г., 42 л. 

29. Д. 76. О выдаче открытых листов на раскопки предварительному комитету по 

устройству XII археологического съезда в Харькове. 1901 г., 24 л. 

Ф. 3 Русское археологическое общество 

оп. 1 

30. Д. 240. О XII археологическом съезде в Харькове в 1902 году, 32 л. 

Ф. 4 Московское археологическое общество 

оп. 1 

31. Д. 41. Материалы XII-го Харьковского археологического съезда 1899—1902 г. 

Переписка, протоколы, постановления, 716 л. 

Російський державний історичний архів 

Ф. 1284 Департамент общих дел МВД 

оп. 188 

32. Д. 114. Об археологических съездах, 70 л.  

Центральний державний історичний архів України (м. Львів) 

Ф. 309 Наукове товариство ім. Т. Шевченка 

оп. 1 

33. Спр. 42. Протоколи засідань історико-філософської секції товариства, 141 арк. 

Центральний державний історичний архів України (м. Київ) 

Ф. 707 Управление Киевского ученого округа. ІІ стол 1896 г. 

оп. 147 
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34. Спр. 47. Об устройстве в Киеве ХІ археологического Рижского съезда и 

предварительном комитете будущего съезда в Москве. 

Ф. 711 Киевская духовная академия. Конференция и совет. 1823—1919 гг. 

оп. 3 

35. Спр. 2636. Отношение Московского археологического общества с просьбой 

направить представителей от Академии в Харьков на ХІІ археологический 

съезд 3 марта 1902 г., 1 л.  

Ф. 832 Антонович Владимир Бонифатьевич — профессор Киевского университета 

1866—1942 гг. 

оп. 1 

36. Спр. 165. Работа Е. Мельник «Раскопки курганов в Харьковской губернии 

1900—1901 гг.». Работа В. Е. Данилевича «Карта монетных кладов находок 

единичных монет Харьковской губернии» с автографом автора, 

посвященным Е.Н. Мельник (Антонович). На фотопленке. 

37. Спр. 170. Удостоверение, выданное Е. Н. Мельник (Антонович) 

предварительным комитетом по устройству ХІІ археологического съезда в 

г. Харькове в 1902 г. на продолжение раскопок кургана (17 августа 1901 г.), 

1 л. 

38. Спр. 173. Сведения об участии Е. Н. Антонович (Мельник) в 

археологических раскопках 1881—1927 гг., 1 л. 

39. Спр. 175. Значки участника археологических съездов, принадлежащие 

Е.Н. Мельник-Антонович, 4 шт. 

40. Спр. 239. Книга М. А. Попова «Анатомическое исследование костей, 

найденных при раскопках курганов в Харьковской губернии», с автографом, 

посвященным Е. Н. Мельник (Антовнович) Харьков, 1902 г., 38 л. 

Ф. 1396 Церковно-историческое и археологическое общество при Киевской духовной 

академии (г. Киев) 

оп. 1 
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41. Спр. 79. Переписка с предварительным комитетом по устройству 

ХІІ археологического съезда в Харькове и присылке экспонатов на выставку 

при съезде. На фотопленке. 

Ф. 1672 Иванов Евгений Михайлович — директор Харьковского исторического 

архива 

оп. 1 

42. Спр. 128. Предварительный отчет Е. М. Иванова о работах его по изучению 

архивов Харьковской губернии 1901 г., 27 л. 

43. Спр. 148. Обзор документов, представленных разными лицами в 

предварительный комитет ХІІ археологического съезда в Харькове. 1901 г. 

На фотопленке. 

Ф. 2017 Харківське історико-філологічне товариство. 1876—1920 

оп. 1 

44. Спр. 89. Протоколы и каталог выставки ХІІ археологического съезда в 

г. Харькове. 1902 г., 287 л. 

45. Спр. 264. О ХІІ археологическом съезде: (Приветствие Сумцова). 1903 г., 5 л. 

46. Спр. 274. Доклад проф. Сумцова о 25-тилетии ХИФО при Харьковском 

университете. 1919 г., 2 л.  

47. Спр. 337. Отношение Московского археологического общества с просьбой 

принять участие в ХІІ съезде в г. Харькове. 1902 г. 15 декабря, 1 л.  

48. Спр. 338. Отношение Московского археологического общества с 

препровождением 10 экземпляров протоколов по устройству ХІІ съезда в 

г. Харькове, а также просит приступить к разработке вопросов неизбежных 

для археологического съезда. 1900 г., 1 л. 

49. Спр. 345. О командировке Н. Ф. Сумцова и студента Карташева в 

Ахтырский уезд для изучения этнографических древностей в связи с 

подготовкой ХІІ археологического съезда: (Предписание Харьковского 

губернатора). 1900 г. 
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50. Спр. 346. О командировке В. И. Саввы в Харьковскую губернию для 

производства раскопок в связи с подготовкой к ХІІ археологическому 

съезду. 1900 г., 1 л. 

51. Спр. 352. Отношение предварительного комитета по устройству 

ХІІ археологического съезда в г. Харькове с предложением Московского 

археологического комитета обратить внимание ученых обществ и земств на 

необходимость собирания малороссийских песен и их издания. 1901 г. На 

фотопленке. 

52. Спр. 354. Отношение Харьковского музыкального училища с сообщением, 

что желающих лиц из числа преподавателей к собиранию и обработке 

малороссийских песен не нашлось. 1901 г. На фотопленке. 

53. Спр. 355. Отношение Харьковской казенной палаты в Комитет по 

устройству ХІІ археологического съезда, о допущении Миллера и 

Е. М. Иванова к работе в архиве Казенной палаты. 1901 г. На фотопленке. 

54. Спр. 372. Отношение Московского археологического общества с 

выражением благодарности за блестяще проведенный ХІІ археологический 

съезд. 31 августа 1902 г. На фотопленке. 

55. Спр. 373. Отношение Московского археологического общества с просьбой 

продолжить исследования и собирание материалов для Харьковского съезда 

и лиц, поработавших для съезда, не оставлять начатой работы. На 

фотопленке. 

56. Спр. 673. Письмо Ратера проф. Сумцову, в котором высказывает свое 

мнение относительно украинских песен к ХІІ археологическому съезду. На 

фотопленке. 

57. Спр. 675. Письмо студента Харьковского университета Веретенникова с 

просьбой прислать несколько программ для собирания этнографических 

сведений к предстоящей выставке (Славяносербск, Екатеринославская губ.). 

1900 г. На фотопленке. 

58. Спр. 770. Кобзари и лирники Богодуховского уезда сел Константиновки и 

Ямное. На фотопленке. 
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59. Спр. 771. Кобзари и лирники Волчанского уезда сел Дехтяревки, 

Кисляковки, Базалеевки и др. На фотопленке. 

60. Спр. 772. Кобзари и лирники Старобельского уезда сел Байдаковки, 

Шуликина, Лашиновки, Лимаревки и др. На фотопленке. 

61. Спр. 773. Кобзари и лирники Лебединского уезда сел Ольшаны и 

Недригайловки. На фотопленке. 

62. Спр. 774. Кобзари и лирники Харьковского уезда сел Гавриловки, Гиевки, 

Мироновки. На фотопленке. 

63. Спр. 775. Кобзари и лирники Змиевского уезда сел Андреевки, Верхнего 

Бышкина, Отрады, Лиман. На фотопленке. 

64. Спр. 776. Кобзари и лирники Изюмского уезда села Лозоваты. На 

фотопленке. 

65. Спр. 777. Кобзари и лирники Купянского уезда сел Красновки, Поповки и 

Петропавловки. На фотопленке. 

66. Спр. 778. Кобзари и лирники Валковского уезда села Коломаки. На 

фотопленке. 

67. Спр. 779. Писанки Изюмского уезда. На фотопленке. 

68. Спр. 780. Писанки Харьковского уезда сел Бабаи, Гиевки, Мироновки. На 

фотопленке. 

69. Спр. 781. Писанки Сумского уезда сел Басовки, Николаевки, Писаревки. На 

фотопленке. 

70. Спр. 782. Писанки Богодуховского уезда сел Павловки, Поповки, 

Пархомовки и ряд др. На фотопленке. 

71. Спр. 783. Писанки Купянского уезда сел Поповки, Петропавловки и 

Николаевки. На фотопленке. 

72. Спр. 784. Писанки Волчанского уезда сел Кисляковки, Песчанки, Отрадного, 

Ризникова, Варваровки и ряд др. На фотопленке. 

73. Спр. 785. Писанки Змиевского уезда сел Волохов Яр, Ивановки, Шебелинки 

и Лимана. На фотопленке. 
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74. Спр. 786. Писанки Старобельского уезда сел Брусовки, Маковки, 

Боровеньки, Шелестовки, Лашиновки и ряд др. На фотопленке. 

75. Спр. 787. Писанки Ахтырского уезда сел Белки, Боромли, Кириковки и др. 

На фотопленке. 

76. Спр. 788. Писанки Лебединского уезда села Романовки. На фотопленке. 

77. Спр. 789. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Екатеринославской губ. разных уездов, 22 л. 

78. Спр. 790. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Змиевского уезда сел Андреевки, Волчий Яр, Ивановки, Шебелинки, 

Лимана, Зарожная о крестьянском населении, о крестьянской свадьбе, 70 л. 

79. Спр. 791. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Старобельского уезда сел Велитковского, Штормова, Боровеньки, 

Лимаревки, Беловодского: о месторасположении села Боровского, о 

крестьянском населении, о свадебных песнях, колядках загадках. На 

фотопленке. 

80. Спр. 792. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Волчанского уезда сел Базалеевки, Ольховатки, Петропавловки и др.: о 

ценах, о рисунках. На фотопленке. 

81. Спр. 793. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Ахтырского уезда сел Камерецкого, Угроеда, Кириковки, Каменевки. На 

фотопленке. 

82. Спр. 794. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Харьковской области сел Гавриловки, Казачья Лопань и Мироновки. На 

фотопленке. 

83. Спр. 795. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Сумского уезда сел Басовки, Николаевки и Ново-Андреевки, о церковных 

древностях, о писанках о кобзарях. На фотопленке. 

84. Спр. 796. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Купянского уезда сел Редьковки, Староверовки, Белоцерковки, Гончаровки 

и др.: об одежде, о приметах, о заговоре. На фотопленке. 
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85. Спр. 797. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Лебединского уезда сел Бежевки, Чупаховки и Мижирича о крестьянском 

населении. На фотопленке. 

86. Спр. 798. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Богодуховского уезда сел Козеевки, Павловки, Поповки, Тарасовки и др.: о 

крестьянском быте. На фотопленке. 

87. Спр. 799. Этнографические сведения к ХІІ археологическому съезду 

Изюмского уезда сел Котовки, Николаевки, Семеновки и др.: о монетах, об 

играх, о посуде, о вышивках и проч. На фотопленке. 

88. Спр. 800. Курской губ. о каменных бабах. На фотопленке. 

89. Спр. 967. Русов М. Игры детей в Полтавщине. 1902. На фотопленке. 

90. Спр. 971. Очерк ученой деятельности Историко-филологического общества 

за первые 25 лет его существования. 1877—1902. На фотопленке. 

91. Спр. 982. Василенко В. К вопросу об областной этнографии. 1900 г. На 

фотопленке. 

92. Спр. 986. Этнографический очерк сл. Верхнего Салтова народного учителя 

В.А. Бабенко для предстоящего ХІІ археологического съезда в Харькове. 

1901, 28 л.  

93. Спр. 991. Отчет Радаковой про этнографическую экспедицию. 1902, 13 л. 

94. Спр. 1047. Описание Полтавщины М. Руссова, 64 л. 

95. Спр. 1053. 6 июня проф. Редин пишет харьковскому губернатору о том, что 

открыт древний могильник в селении Верхнем Салтове, что составляет 

большую ценность археологическую, и о том, чтоб он оказал помощь в 

смысле охранения всех ископаемых ценностей. 1902 г., 2 л. 

Ф. 2020 Багалій Дмитро Іванович — професор російської історії Харківського 

університету 

оп. 1 

96. Спр. 97. Прошение Багалея в Харьковскую духовную консисторию о 

разрешении заниматься в архиве и ответ консистории. 1902 г., 2 л. 

Ф. 2052 Опис документальних матеріалів особистого фонду № 2052. 1876—1921 рр. 



201 

оп. 1 

97. Спр. 16. Дозвіл харківського губернатора М. Ф. Сумцову на проведення 

етнографічних досліджень на території Харківської губ., 1 л. 

98. Спр. 120. Лист Бабенка В. з питань організації і розміщення етнографічної 

виставки. 6—27 липня 1902 р., 2 л. 

99. Спр. 156. Лист Білецького О. І. про друкування статті Сумцова «Обзор отдела 

церковных древностей на ХІІ археологическом съезде». 20 грудня 1908 р., 1 л. 

100. Спр. 196. Лист Бреня А. С. (Путивль) з проханням висловити свої думки про 

зібрану ним колекцію весільних пісень. 13 липня 1902 р., 1 л., 2 арк.  

101. Спр. 197. Лист Бреня А. С. (Путивль) з проханням висловити свої думки про 

зібрані ним пісні та про поступове відмирання народних пісень. 10 жовтня 

1902 р., 1 л., 1 арк. 

102. Спр. 198. Лист Бреня А. С. (Охтирка) з проханням повернути йому записані ним 

пісні, які він дав для ХІІ археологічного з’їзду в Харкові. 9 лютого 1903 р., 1 л. 

103. Спр. 261. Лист Вольвачивни М. (Харків) з повідомленням про надсилання 

М. Ф. Сумцову старовинних українських та своїх власних пісень. 24 серпня 

1902 р., 1 л., 2 арк. 

104. Спр. 353. Лист Губхарда з проханням повідомити дані про античну вазу, 

надруковану в працях ХІІ археологічного конгресу, який відбувся у Харкові. 

Французькою мовою. Б. д., 1 л., 2 арк. 

105. Спр. 592. Лист Краснова А. з запрошенням взяти участь у роботі Підготовчого 

комітету Етнографічної виставки при Археологічному з’їзді в Харкові, 1 л. 

106. Спр. 1039. Селіванова А. [В.] з повідомленням про те, що він почув багато 

цікавого про Одоєвського від П.Ф. Федорова; про те, що Археологічний 

з’їзд відбудеться не в Харкові, а в Ярославлі та ін. Б. д., 1 л., 2 арк. 

107. Спр. 1167. Лист Твердохлібова А. Д. (Охтирка) М. Ф. Сумцову з питань 

підготовки до Археологічного з’їзду. 10 серпня 1900 р., 1 л. 

108. Спр. 1205. Лист від Уварової П. С. з обіцянкою приїхати в Харків та ін. 

1900 р., 1 л., 1 арк. 
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109. Спр. 1206. Лист від Уварової з запрошенням прибути до неї. 1900 р., 1 л., 

1 арк. 

110. Спр. 1208. Лист Уварової П. С. (Москва) з подякою за участь у 

ХІІ археологічному з’їзді у Харкові. 22 грудня 1902 р., 1 л. 

Ф. 2058 Савва Володимир Іванович — професор російської історії Харківського 

університету. 1884—1918 

оп. 1 

111. Спр. 13. Ректор Харьковского университета сообщает, что В. Савва 

избран депутатом на ХІІ археологический съезд в г. Харькове в 1902 г., 1 л. 

112. Спр. 224. Киев. В. Ляскоронский благодарит В. И. Савву за содействие в 

редактировании «Известий ХІІ археологического съезда», 1 л. 

113. Спр. 230. Граф Уваров просит его труд после сделанного им реферата 

представить в археологическое общество, 1 л. 

Ф. 2194 Колекція карт 

оп. 1 

114. Спр. 42. Археологическая карта Харьковской губ., составленная к 

ХІІ археологическому съезду Д. И. Багалеем, 1л. 

Центральний історичний архів Москви 

Ф. 454 Московское императорское археологическое общество. 1866—1927 гг. 

оп. 2 

115. Д. 85. О составлении археологической карты Казанской, Киевской, 

Нижегородской, Ярославской, Саратовской, Харьковской и 

Екатеринославской губерний, 66 л. 

116. Д. 229. Письма разных лиц с сообщениями о находках древностей и 

присылке древних монет, золотых и серебряных изделий, 44 л. 

117. Д. 230. Документы бухгалтерии (счета, накладные, квитанции, расходные 

ордера и др.). Финансовый отчет Городцова В. А. о раскопках в 

Харьковской губ., 348 л. 

118. Д. 283. Финансовые документы (счета, расписки, квитанции и др.) 

предварительного комитета ХІІ археологического съезда в Харькове, 237 л. 
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119. Д. 304. Доклад В. Е. Данилевича «Карта монетних кладов и находок единичных 

монет Харьков. губ.» Имеется карта, 27 л. 
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