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Р о з д і л  I 
АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

О. В. С м инт ина

П О С Т М О Д Е Р Н ІС Т С Ь К І Л А Н Д Ш А Ф Т И  
ТА П РО Б Л Е М А  К О Н Ц Е П Т У А Л ІЗА Ц ІЇ П Р О С Т О Р О В И Х  

РАМ ОК Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я  Д А В Н ІХ  КУЛЬТУР:
1. Л ан дш аф т як образ

ВСТУП
Протягом останньої третини XX —  на початку XXI ст. однією з ма

гістральних тем епістемології стає так звана "ситуація постмодерна", що 
складається в культурі, мистецтві та естетиці та поступово поширюється 
і на галузь наукового пізнання. В цей час відбувається своєрідна ревізія 
теоретико-методологічних засад більшості гуманітарних і природничих 
наук, в результаті якої об'єктивність та істинність як базові критерії про
цесу пізнання в класичній науці поступаються суб'єктивності, гуманісти- 
чності, самокритичності постнекласичної раціональності За визначен
ням Ж.-Ф. Ліотара, теми ентропії, розбіжності, плюралізму, прагматиз
му поступово витісняються "великими оповідями" про діалектику, 
просвітництво, антропологію, герменевтику, структуралізм, істину, сво
боду, справедливість та інші категорії, основані на духовній єдності, 
ментальному консенсусі між тими, хто спілкується в процесі пізнання 2.

Вирішуючи надзвичайно складну, але вкрай цікаву задачу возз'єднан
ня науки і міфології за допомогою естетики, постмодерністська культура 
фактично створює ще одну специфічну галузь наукового (або, на думку 
певної групи сучасних дослідників, псевдонаукового) знання, яка розви
вається немовби паралельно з традиційною класичною наукою, викори
стовуючи її емпіричну базу. Провідні мислителі, які працюють в даному 
напрямку, роблять спроби, з одного боку, зняти типове для позитивізму 
протиставлення об'єкту та суб'єкту пізнання, а з іншого —  розвінчати 
давню кантіанську ідею про потенційну неможливість пізнання світу.

Особливого поширення такий підхід до наукового пізнання здобуває 
саме в тих науках, у предметному полі яких одне з центральних місць 
посідає людина та її культура, зокрема, в географії, археології, історії, 
антропології. На думку більшості дослідників, ця традиція виростає на 
підґрунті ідеї феноменологічного пізнання, вперше у завершеному ви-
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гляді висловленої Е. Гусерлем ще в 1911 р. Основним механізмом фор
мування "візії сутності", на його думку, є інтуїція, тобто "свідомість, 
розбуджена поглядом". За Е. Гусерлем, інтенціальний контакт зі світом є 
фактично засобом його пізнання, в тому числі й наукового 3.

КРОКУЮЧИ ДО "ОБРАЗУ": ВІЗУАЛІЗМ ТА ЕСТЕТИЗМ  
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛАНДШАФТУ

Філософські феноменологічні розмірковування Е. Гусерля та його 
послідовників відіграли чи не ключову роль у створенні необхідного 
теоретичного підґрунтя для закріплення в свідомості фахівців в галузі 
природознавства ідеї про те, що будь-яке географічне явище чи об'єкт 
можна зрозуміти, лише вивчаючи його візуально. В географічній науці, 
щоправда, в більш широкому розумінні, ця дослідницька програма була 
досить чітко сформульована ще в 1906 р. О. Шлютером. Він наголошує 
на тому, що географ аналізує перш за все ті об'єкти на поверхні Землі, 
які доступні його сприйняттю за допомогою органів почуттів. Сумарний 
вплив окремих характеристик природного району, в тому числі й візуа
льно невловимих (зокрема, вітрів та температури), на різноманітні орга
ни почуттів людини й створює численну кількість сприйнять, загальна 
сума яких і є географічним ландшафтом у розумінні О. Шлютера. При 
цьому економічні, расові, психологічні та політичні стосунки (тобто не
матеріальні, на його думку, елементи географічного середовища) він не 
вважав предметом спеціальної уваги ландшафтознавців: вони можуть 
вивчатися лише як частка пояснення поширення матеріальних елементів 
в ландшафті 4.

Протягом 20-30-х pp. XX ст. візуалізм стає одним з найбільш впли
вових напрямків в інтерпретації ландшафту у французькій та американ
ській географічних школах.

Так, Р. Хартшорн визначав ландшафт як "візуальний аспект терито
рії", тобто її зовнішній вигляд з висоти пташиного польоту, включаючи 
й різноманітні об'єкти, які рухаються (зокрема, потік автомобілів Брод- 
веєм) 5.

На думку И. Г. Гране, ландшафт —  це ті явища та предмети, які без
посередньо сприймаються нашими почуттям и6. Близький до них 
Я. Брок, який розумів ландшафт як суму всіх доступних спостерігачеві 
рис будь-якої реально взятої частини земної поверхн і7. У 1938 р. на 
спеціальній сесії, присвяченій проблемам ландшафтознавства на Міжна
родному географічному конгресі в Амстердамі ландшафт подекуди про
довжував інтерпретуватися у пейзажному чи "фізіономічному" розум ні8.

Така інтерпретація ландшафту почасти зберігалася аж до 30-х рр. і в 
радянській географії. Так, В. П. Семенов-Тян-Ш анський в ілюстраціях 
до своєї фундаментальної праці "Район та країна" наводить конкретні 
приклади природних та культурних ландшафтів різних рівнів —  від за
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гального вигляду долини ріки (макропейзаж) до поодинокого гриба в 
лісі (мікропейзаж)9.

Приблизно в другій половині 20-х pp. XX ст. в рамках фізіономічно
го, або пейзажного розуміння ландшафту поступово виокремлюється на
прямок, прихильники якого наголошують на естетичному значенні об'єк
та дослідження. Основним своїм завданням вони бачать пошук відповіді 
на дуже просте на перший погляд запитання: що нам подобається в 
ландшафті, і чому це нам подобається |0. Одним з перших намагався 
впоратися з надзвичайно складною задачею теоретичного обґрунтування 
такого бачення ландшафту філософ та просвітник Д. Дьюі, який прагне 
пояснити есенцію інтерпретації сутності ландшафту як естетичної кате
горії. Цілком в дусі Е. Гусерля він стверджує, що краса знаходиться не 
в самому об'єкті чи в його володареві, а у зв'язках між індивідом та 
його середовищем, тобто в тому, що він називає досвідом ".

Естетичні роздуми як частину своєї професійної практики розглядає 
в цей час й певна частина англійських географів. Так, в 1920 р. Прези
дент Королівського географічного товариства Ф. Янгхасбенд у своєму 
щорічному зверненні до громадськості відстоює систематичні дослі
дження "краси краєвиду" ("the beauties o f  scenery"); на його думку, саме 
вони складають естетичний вимір географії в цілому, яким часто неви
правдано нехтують 12.

В 30-х pp. XX ст. даний напрямок інтерпретації ландшафту збагачу
ється висловленою А. Геттнером думкою про те, що сприйняття та есте
тична оцінка ландшафту є глибоко історичними та глибоко суб'єктивни
ми. Він формулює один з базових постулатів, що визначатиме подаль
ший розвиток дослідження естетичного навантаження ландшафтів 
протягом всього XX ст.: "естетичному дослідженню доведеться завжди 
виходити з певного ідеалу краси, притаманного певній національній 
культурі в певну епоху. Але й тоді ще залишаться часові коливання та 
розбіжності відповідно до класів суспільства та індивідів" І3.

Слід підкреслити, що конкретні шляхи, через які стає можливим 
виявити та дослідити естетичний та символічний зміст ландшафту, ста
ли дискутуватися в західноєвропейській науковій та популярній літерату
рі набагато раніше, ніж цей напрямок інтерпретації ландшафту здобув 
свого розгорнутого теоретичного обґрунтування.

Так, зокрема, ще у 40 -  60-х pp. XX ст. було окреслено два основні 
підходи до виявлення цих змістів. З одного боку, представники фізичної 
географії, слідом за Дж. Райтом, пропонували здійснити модифікацію 
наукової мови, зробивши її більш образною та метафоричною через 
вживання яскравих метафор та порівнянь и . З іншого боку, послідовни
ки В. Корніша наполягають на необхідності виокремлення так званої 
"естетичної географії", яка б займалася реалізацією переважно мистець
ких задач, що їх ставлять перед собою художники, поети або белетрис
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ти, в рамках географічних досліджень наукового характеру. Конкретно 
практичні завдання її полягають в оцінці естетичної цінності або краси 
"явищ природи, форм поверхні, вод, флори і фауни, людських поселень 
і взагалі витворів та слідів людської діяльності, що проявляються в 
ландшафті, з точки зору їх форми та забарвлення" 15.

Подальші роки довели плідність використання такого підходу й в 
контексті вивчення окремих компонентів ландшафту. Постулат про мож
ливість і доцільність географічного дослідження краси в певних істори
чних та просторових межах поділяли й деякі представники радянської 
географічної науки. Так, зокрема, В. П. Семенов-Тян-Шанський пропа
гує розвиток географії кольорів та запахів, О. Є. Ферсман акцентує ува
гу на красі мінералів 16. В цей час поширюється уявлення про те, що 
одним з чинників формування культурного ландшафту є мистецтво; таку 
функцію воно виконує, на думку більшості дослідників, саме завдяки 
відносності естетичних критеріїв його сприйняття 17.

Деякі з висловлених тоді ідей в подальшому стали підґрунтям для за- 
початкування нових напрямків дослідження ландшафтів. Так, зокрема, 
сьогодні запах поряд з світовими хвилями вважаються однією з базових 
складових інформаційного поля ландшафту. Така інтерпретація ґрунтуєть
ся як на феноменологічних теоретичних підвалинах, так і на природничо- 
науковому розумінні запаху як результату дистанційного хімічного аналізу 
середовища, точність й повнота якого у різних організмів неоднакова |8.

Естетичне навантаження ландшафту залишається одним з базових 
похідних пунктів інтерпретації цього поняття й протягом другої полови
ни XX —  початку XXI ст. В 70-х pp. XX ст. Д. В. Мейнінгом було зроб
лено серію спроб виділити "найчистішу" форму ландшафту як естетики: 
на його думку, це є "багатогалузева абстракція, в якій всі специфічні 
явища розчиняються у базовій мові мистецтва: у кольорі, у текстурі, у 
об'ємі, в лінії, у позиції, в симетрії, балансі, напрузі. В цьому, найбільш 
індивідуалістичному погляді на ландшафт, версії та варіації безмежні" |9. 
В цьому контексті ландшафт набуває таємничості та виходить за межі 
наукового пошуку: він містить значення, що ми прагнемо здобути, але 
не можемо цього зробити у повному обсязі, адже зміст цих значень мі
ститься переважно в індивідуальній душі та психіці шукача істини.

Останніми роками на стику філософії, географії та етології форму
ється специфічна галузь наукової рефлексії —  екологічна естетика, пред
метом якої стає глобальна проблема взаємозв'язків людини й природи в 
загальному контексті культури. Як і більшість інших аспектів постмоде- 
рністської інтерпретації культури, екологічна естетика у своїх конкрет
них проявах постає плюралістичною й подекуди пафосною у прагненні 
вирішити серію онтологічних, критичних та прикладних питань з пози
цій феноменологічної, інституціональної, екзистенціальної та багатьох 
інших шкіл та напрямків 20.
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Складний синтез візуалізму та естетизму в географії в умовах посту
пового поширення числа прихильників феноменологічного світогляду з 
типовою для нього відсутністю протистояння суб'єкту та об'єкту пізнан
ня створює умови для виникнення ще одного кута зору на ландшафт. 
Йдеться про фактичне повернення з небуття ідей Д. Раскіна, який роз
глядав людину як одне ціле з природою. З іншого боку, нове життя в 
середині 70-х pp. XX ст. отримують так звані "біологічні" конструкції 
Дж. Дьюі, за якими ні окремі предмети самі по собі, ані їх зорове 
сприйняття не створюють красу: вона з'являється лише в результаті зба
гнення зв'язку між людиною та оточуючою її дійсністю 21. В акумульова
ному вигляді цю точку зору досить чітко виражає Ю. Сепанма: "від 
спостерігача залежить, чи стане оточуюче середовище естетичним об'єк
том", оскільки естетичний об'єкт —  це "цілісність, яка визначається у 
відповідності з суспільним договором"22.

Саме на цьому підгрунті формується складна мозаїка уявлень про те, що 
ландшафт є фактично образом, який формується та існує у свідомості як 
окремого індивіда, так і суспільства в цілому. Центральну проблему такого 
переносу акцентів було досить чітко сформульовано Д. В. Мейнінгом: 
"будь-який ландшафт складається не лише з того, що лежить перед очима, 
але й з того, що знаходиться в наших головах"23. На цьому підгрунті ряд до
слідників заперечує існування різниці між "реальним" ландшафтом, та тим 
ландшафтом, що ми сприймаємо та чий образ створюємо в нашій свідомос
ті, наголошуючи на абсолютній контекстуальності ландшафту як образу 24. 
В той же час, інша група фахівців в цій галузі, в тому числі й представники 
радянської географічної науки, вважають, що "справжній" ландшафт тут 
підміняється розмаїттям можливих моделей, тобто образів ландшафту, які є 
результатом "спільної творчості" дослідника та природи 25.

Образ як конструкція розуму та почуттів: суб'єктивізм, 
символізм та сенсуалізм в розумінні ландшафту

Друга половина 30-х pp. XX ст. стає часом, коли активне використан
ня терміну ландшафт по відношенню до "ділянки земної поверхні, як ми 
її сприймаємо", сприяло новому зміщенню акцентів від розуміння ланд
шафту як чуття (sensation) до об'єкта, що продукує це чуття 26.

Одним з перших теоретичний місток між раскіновською ідеєю про 
нерозривність людини та природи, теорією пізнання за допомогою по
чуттів і інтуїції та "фізіономічним" гумбольдтівським баченням ландша
фту проклав у 20-х роках XX ст. Б. Сміт. Досліджуючи умовність рома
нтичного живопису та порівнюючи її з етнологічною інформацією, він 
доходить висновку про те, що в уяві окремих спільнот існує те, що він 
назвав "типовими ландшафтами" —  тобто уявлення про своє природне 
оточення, яке відбиває сутність людей та об'єктів, що зустрічаються в 
даній м ісцевості27.
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Протягом 20-30-х pp. гіпотеза про існування в свідомості людей та 
їх колективів певних образів конкретної території, де проходила їх жит
тєдіяльність, отримала значну емпіричну підтримку в ході інтенсивних 
етнографічних спостережень в тихоокеанському регіоні, що посприяло її 
входженню до кола однієї з найбільш поширених в американській та 
європейській феноменологічній географ ії28. В антропологічних дослі
дженнях останніх років XX ст., на думку Е. Хірша, ландшафт присутній 
щонайменше у двох аспектах: з одного боку, він виступає як певна про
сторова рамка, в яку антрополог вписує своє знання. З іншого боку, в 
більшості робіт досить чітко простежується розуміння ландшафту, яке 
сформувалося ще у попередніх генерацій дослідників: він аналізується у 
тому значенні, що в нього вкладає місцеве населення 29.

Подальший розвиток цього напрямку приводить до поступового ви
падіння теорії ландшафту з галузі географічного знання; починаючи з 
другої половини 50-х рр. дослідженнями в цій галузі займаються перева
жно представники різноманітних напрямків та шкіл культурної антропо
логії. Тому не дивно, що протягом наступного часу в літературі перева
жно дискутується соціальний вплив на ландшафт в контексті загальної 
проблеми інтерпретації соціального простору.

Так, М. Дуглас розглядає ландшафт як сукупність відбитків на нього 
своєрідної системи організації думки та соціальних відносин, збагачую
чи в цілому досить репрезентативний в цей час напрямок оцінки соціа
льних явищ у відношенні до природного середовищ а30. Фахівці в галузі 
географії міст звертають увагу на механізми формування колективних 
(або групових) образів ландшафту, розглядаючи їх як результат взаємно
го багаторазового накладання індивідуальних образів; деякі дослідники 
на цій підставі вважають можливим розрізняти індивідуальні та групові 
ландшафти 31.

Суб'єктивізм, або, за термінологією більшості фахівців в цій галузі, 
соціальний аспект, в другій половині XX ст. проникає й у естетичний 
напрямок в інтерпретації оточуючого середовища в цілому та ландшаф
ту зокрема. Так, на думку більшості дослідників того часу, естетичне 
сприйняття може й має бути активним, тобто пропущеним через практи
ку, знання, критику; основою такого сприйняття вважається нерозривна 
єдність естетичного досвіду, накопиченого в мистецтві, та етнічні, пси
хологічні, соціологічні знання про природу 32. Саме на цій підставі 
Т. Жессоп доходить думки про те, що краса природного оточення є ре
зультатом злиття зовнішніх його проявів (форми, кольору) та внутрі
шньої оцінки, що базується на моралі, колективних та індивідуальних 
оціночних установках й стереотипах 33.

Дискусія з приводу визначення предмету та основних завдань геогра
фії, яка відбулася в західноєвропейській науці протягом другої половини 
70-х pp. XX ст., посприяла поверненню уваги науковців до поняття
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ландшафт та внесла ще один новий аспект у розуміння ландшафту як 
образу —  символічний. Саме в цей час Д. В. Мейнінг доходить висно
вку, що "ідея ландшафту починається з інтуїтивного сприйняття фізич
них, біологічних та культурних рис, які бачить наше око. Ландшафт, 
перш за все —  це єдність, яку ми бачимо, це враження наших почуттів, 
а не логіка природничої науки" 34. Розглядаючи географічний ландшафт 
як те, що "визначається зором та аранжується нашим розумом", він осо
бливо підкреслює символічність будь-якого ландшафту, який водночас 
виступає і як вираз "культурних цінностей, соціальної поведінки та інди
відуальних дій, які було реалізовано над конкретною місцевістю за 
певний проміжок часу"35.

Розуміння ландшафту як символічного образу відразу знайшло чис
ленну кількість прихильників серед науковців світу. Розвиваючи цю 
ідею, Ю-Фу Туан зазначає, що ландшафт є синтезом двох основних пе
рспектив людського розуму та почуттів —  функціональної та морально- 
естетичної 36. Протягом 70-х —  першої половини 90-х pp. XX ст. біль
шість дослідників погоджується з тим, що формування символічних об
разів ландшафту здійснюється переважно на підставі системи уявлень та 
вірувань, які притаманні створювачеві образу, а також з урахуванням 
характеру існуючих в його осередку інтерпретацій сутності людини й 
природи та їхніх взаємин 37.

Приблизно одночасно на порядку денному постає питання щодо ме
ханізмів, завдяки яким та через які формуються символічні образи. Вже 
у 70-80-х pp. XX ст. було сформульовано практично весь спектр існую
чих сьогодні в літературі підходів до розв'язання цієї проблеми: від пря
мого зв'язку символу з анатомо-фізіологічними особливостями людини 
до обмеження джерел його формування виключно соціально-норматив
ною галуззю культурного життя людини 38. При цьому більшість дослід
ників підтримує гіпотезу Дж. Еплтона про те, що саме символи, будучи 
продукованими людською свідомістю та розумом, роблять ландшафти 
схожими на витвори мистецтва39.

Наприкінці 90-х pp. XX ст. думка про те, що природа та людське 
сприйняття її фактично неподільні, а ландшафт є результатом роботи 
людського мозку, який обробляє почуття та створює символічний образ 
у відповідності з функціонуючими в суспільстві культурними стереоти
пами та символами, продовжує здобувати все нових прихильників серед 
антропологів та географів. В цей час інтерпретація ландшафту скоріш 
як культури, ніж природи, як конструкції уяви, спрямованої на дерево, 
річку, каміння та інші природні об'єкти, вже не потребує додаткового те
оретичного обґрунтування. Найбільш поширеними та звичними засоба
ми репрезентації символічного ландшафту вважаються малювання, кре
слення, гравіювання, фотографії та кінофільми, театральні декорації, 
письмове і усне мовлення, музичні й "звукові" образи, інші засоби 40.
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На думку деяких дослідників, найбільш повно ландшафт відбиває фото
графія, оскільки там суб'єктивний погляд на природу як витвір мистец
тва свідомо підкреслюється й обмежується рамкою, ракурсом, відбором 
матеріалу. В результаті на цій підставі постулюється можливість існуван
ня ще одного специфічного —  ландшафтного —  типу сприйняття й ре
презентації природного оточення в ц ілом у41.

З іншого боку, останніми роками все гучніше лунає думка про те, що 
ці репрезентації є лише вторинними, оскільки "ландшафт сам по собі 
(земля, каміння, рослинність, вода, небо, звук та тиша, світло і темрява) 
є фізичним і багатосенсорним медіумом, в якому закодовані культурні 
значення та цінності, незалежно від того, чи закладені вони туди через 
фізичну трансформацію міста в ландшафтному парку та архітектурі або 
знайдені на місці сформованими самою природою" 42.

Поряд з подальшим удосконаленням теоретичних засад символічного 
напрямку інтерпретації ландшафту, вже з другої половини 80-х рр.
XX ст. можна спостерігати його поступову дивергенцію, яка відбувалася 
в тому числі й під впливом загального перегляду теоретичних засад про
цесу наукового пізнання.

Так, групою дослідників на чолі з С. Деніелсом та Д. Косгроувом 
було започатковано нову течію у баченні сутності ландшафту —  картин
ну —  яка розвивається цілком в контексті розуміння ландшафту як сим
волічного образу. Її засновники підкреслюють, що ландшафт —  це не 
просто світ, що ми бачимо, це конструкція світу, спосіб його бачення. В 
результаті ландшафт постає як "культурний образ, наочний (pictorial) 
засіб репрезентації, структурування чи символізації оточення"43. На їх 
думку, це зовсім не означає, що ландшафти є нематеріальними субстан
ціями; вони легко можуть бути репрезентовані багатьма різновидами 
об'єктів, розташованих на різноманітних поверхнях. Прикладами можли
вих репрезентацій ландшафту є, зокрема, малюнки та письмо на папері, 
на камені, на землі, на рослині, на воді тощо.

Значна частина прихильників цієї течії вважає, що ландшафту як ка
ртинному образу світу не притаманна динаміка в часі, оскільки, завдяки 
глибинній ідеологічній вмотивованості образу ландшафту, навіть одна й 
та сама ділянка може по-різному "відбиватися в розумі та почуттях" рі
зних індивідів та суспільств. Принципова зміна у сприйнятті ландшафту 
в рамках окремого осередку буде означати загальну перебудову культур
них стереотипів, що дає підстави припустити, що відбулася зміна самого 
суб'єкту сприйняття. В результаті практично єдиним критерієм диферен
ціації ландшафтних образів (відбитків) постає їх зв'язок з фізичними 
формами; саме на цій підставі розрізняють стежки, кордонні смуги, ра
йони, вузли та орієнтири, які викликають різні за характером почуття та 
по-різному сприймаються візуально 44.

Останніми роками можна спостерігати певні зрушення в акцентах й 
у розумінні соціального навантаження символічності картинного ланд
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шафту. Більшість ранніх представників цієї течії досить широко корис
тувалася звичним для другої половини 80 —  початку 90-х pp. XX ст. 
уявленням про те, що ландшафтні картини є прямим і безпосереднім 
відбиттям суспільних відносин. На рубежі Х Х-ХХІ ст. для встановлення 
конкретної форми соціального визначення (social identification) все час
тіше застосовується механізм двостороннього діалогу матеріально-лока- 
лізованих процесів перцепції та ідентифікації45.

Початок 90-х рр. став часом виокремлення ще одного варіанту вико
ристання символізму в естетиці ландшафту —  соціо-біологічного. Своє
рідним теоретичним підґрунтям робіт в цьому напрямку стали міждис
циплінарні дослідження поведінки вищих приматів, результати яких про
ілюстрували, що ці тварини інтерпретують навколишнє середовище 
символічно. Символи, які вони використовують, є прямими продуктами 
їх тіл та опосередкуються різноманітними сигналами та конкретними 
проявами поведінки. На думку прихильників цієї течії, людині теж при
таманне символічне розуміння природного оточення, але, на відміну від 
тварин, вона навчилася приховувати та змінювати ці символи під оде
жею та іншими шляхами. В свою чергу, ця одежа та інші артефакти 
самі стають соціальними символами, які мають комунікативне значення, 
хоча їх конкретні прояви й можуть суттєво змінюватися в різних культу
рах 46. Фактично тут йдеться про поширення символічно-естетичного та 
образного розуміння ландшафту на оточуюче середовище в цілому, що є 
одним з проявів загальної дискусії з приводу співвіднесення змісту цих 
понять. Поступальний розвиток цієї ідеї приводить дослідників до фак
тичного заперечення існування оточуючого середовища —  існує лише 
ландшафт 47. В такому контексті в ландшафті простір і образ практично 
зливаються, причому ландшафт являє собою не простір, як такий, а той 
образ, в якому цей простір постає 48.

ПІДСУМКИ
Характерний для постмодернізму, постструктуралізму та інших сучас

них некласичних пізнавальних підходів плюралізм концепцій та концеп
тів повною мірою проявив себе й в контексті інтерпретації ландшафтів. 
Як засвідчив наш досить стислий огляд існуючих підходів до розуміння 
природного ландшафту, тут конкурує досить широкий спектр думок та 
оцінок, розбіжності між якими проявляються часто лише в нюансах.

Найстарішим виявляється розуміння ландшафту як образу, яке виро
бляється ще на початку XIX ст., а протягом XX ст. розвивається перева
жно на підвалинах феноменологічного напрямку теорії наукового пізнан
ня, поступово інтегруючись до "ситуації постмодерна". Серед нескінчен
ної множини конкретних проявів цього підходу базовим постає 
візуальний напрямок інтерпретації ландшафту. Починаючись з простого 
фізіономізму в роботах Г. Гомейєра, О. Гумбольдта, К. Ріттера, І. Вімме-
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ра та інших фізичних географів, наприкінці XIX —  на початку XX ст. 
він набуває нового звучання в дослідженнях О. Шлютера, Р. Хартшорна, 
И. Г. Гране, Я. Брока, В. П. Семенова-Тян-Шанського та багатьох інших.

На початку XX ст. відбувається бурхлива внутрішня дивергенція пей
зажного, або фізіономічного варіанту візуалістичної інтерпретації ланд
шафту, в результаті чого виокремлюється досить широкий спектр варіан
тів тлумачення ландшафту як образу. Численна група дослідників слідом 
за Дж. Дьюі, В. Корнішом, Ф. Янгхасбендом та іншими наголошує на 
естетичному вимірі ландшафту. При цьому в рамках так званої естетичної 
географії увага приділяється красі як ландшафту в цілому, так і його окре
мих елементів. Поступальний розвиток даного напрямку приводить до 
утворення окремої галузі наукових досліджень —  екологічної естетики, 
яка розвивається на стику природничих та загальнофілософських знань.

Не меншу популярність вже в 20-х pp. XX ст. здобуває суб'єктивісти
чний напрямок в інтерпретації ландшафту як образу. Її прихильники 
(Б. Сміт, М. Дуглас, Д. В. Мейнінг, Ю.-Ф. Туан та інші) наголошують 
на тому, що розуміння краси, як і будь-якого іншого візуального образу, 
знаходиться у тісній залежності від суб'єкта сприйняття цього образу, 
від його особистих та колективних уподобань, традицій та архетипів. 
Останніми роками особлива увага в даному контексті, як правило, при
діляється проблемі багаторівневості суб'єкта сприйняття, на підставі 
чого розрізняють індивідуальні та групові ландшафти, при чому остання 
група підлягає подальшому членуванню на підставі етнічної належності, 
а також тендерної, культурної та соціальної ідентифікації членів даної 
групи. В результаті сьогодні можна спостерігати, як дослідження ланд
шафту практично повністю залишає фізико-географічну науку, стаючи 
невід'ємною частиною предметного поля антропології, археології, ланд
шафтної історії, історичної географії, соціології та інших гуманітарних 
та суспільних наук.

Значна група прихильників інтерпретації ландшафту як образу осно
вну увагу приділяє механізмам утворення образів такого роду, наголошу
ючи на їх символічності. Вже з 30-х pp. XX ст. практично паралельно 
розвиваються соціо-біологічний та соціонормативний напрямки інтер
претації походження символів, а починаючи з другої половини 70-х рр. 
все більше уваги приділяється екологічному чиннику. Переважна біль
шість фахівців, які працюють в цій галузі, визнає етнічну, культурну, 
соціальну й хронологічну контекстуальність символічності ландшафту, 
підкреслюючи в той же час її тісний зв'язок із суб'єктом — створювачем 
та сприймачем цього символу (Д. В. Мейнінг, Ю.-Ф. Туан, Ю. Рельф, 
Е. Панофські, Дж. Еплтон, К. Олвінг, Б. Грінбі та інші).

Протягом останньої третини XX —  на початку XXI ст. до кола нау
кових інтересів прихильників тлумачення ландшафту як образу поступо
во входять також засоби репрезентації символічності образу, встановлен
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ня яких нерозривно пов'язане з сенсуалістичною інтерпретацією сис
теми сприйняття символів. В результаті досліджень в цій галузі, які 
останніми роками проводять С. Деніелс, Д. Косгроув, К. Олвінг та інші 
фахівці, було встановлено, що найбільш повно ландшафти можуть бути 
репрезентовані через образотворче мистецтво (в першу чергу, через ма
лювання, креслення, гравіювання), а також через фото-, кіно- та театра
льне мистецтво, через звукові образи різного роду, через письмове та 
усне мовлення тощо. Відтак закладаються підґрунтя відразу декількох 
напрямків подальших досліджень: в галузі концепції пікторіального 
ландшафту, в галузі так званого "ландшафтного" шляху сприйняття ми
стецтва та, що не менш важливо, закладається ще один місток між ін
терпретацією ландшафту як образу та тлумаченням ландшафту як тексту.
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І. В. Піструіл

В И В Ч Е Н Н Я  К Р Е М 'Я Н И Х  РІЗЦ ІВ  В С В ІТ О В ІЙ  
П РА К Т И Ц І

Вперше різці виділив Ф. Труйон (F. Тгоуоп) в 1860 р. серед кам'яних 
виробів, які використовували жителі свайних поселень Функція цих 
виробів тоді була ще невизначена і вони носили умовну назву —  мітчик. 
Завдяки експериментам Л. Легоя (L. Leguay) була виявлена функція цих 
виробів і їх зв'язок з кістками, що зустрічаються в палеолітичну епоху, з 
скульптурами та різьбою. Тоді ж була відмічена і схожість цих виробів 
з деякими сталевими різцями, що застосовуються в сучасній промисло
вості 2.

До початку XX ст. був виділений ряд окремих типів цих виробів і 
з'явилась об'єктивна можливість створення перших типологічних класи-
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фікацій різців. В своїй публікації М. Брезійон (М. Brezillon) дає доста
тньо повну характеристику основним класифікаціям3, тому буде доціль
но зупинитися тут на окремих ключових моментах, які вплинули на 
методи вивчення цієї категорії виробів.

В 1910 р. Л. Бардон та А. і Ж. Буісоньї (L. Bardon і A. et 
J. Bouyssonie) розробили одну з перших класифікацій різців. Ними було 
виділені вісім варіантів різців, які вони розділили на чотири групи. До 
першої групи входили різці типу "мундштуки флейти". В сучасній інтер
претації це •— двогранні симетричні різці. Друга група —  багатофасет- 
кових —  включала чотири варіанти різців: скошені (busque) з виїмкою; 
скошені (busque) без виїмки; багатогранні або типу "долота" чи "зубила" 
(двогранні симетричні різці, лезо яких оформлено не двома сколами, що 
пересікаються, а двома групами сколів, що перетинаються); призматичні 
чи нуклеподібні. Третя група —  утнуті ретушшю —  складалася з двох 
варіантів: бокові і плоскі. До четвертої групи входили різці на зламі 
заготовки4.

Перше, що привертає увагу —  елементи порівняння (чи пошуки ана
логій) при описанні і найменуванні різців з іншими предметами, схожи
ми за формою. В принципі, те ж сталося і з самим терміном "різець". 
Цікаво, що деякі з цих термінів використовуються до цієї пори (особли
во "живучим" виявився термін "у вигляді дзьоба папуги").

Окремо, без варіантів, виділені різці типу "мундштук флейти" і різці 
на зламі заготовки. Групування різців проведено за різними критеріями. 
Підрозділення на варіанти серед багатофасеткових і різців, утнутих ре
тушшю, також здійснювалось, виходячи з різних критеріїв. Таким чи
ном, в цій схемі була закладена "типологічна бомба" багаторазової дії, 
яка періодично спрацьовує, і результати цих "вибухів" відчуваються до 
цієї пори.

Не зважаючи на деяке групування різців, в цій схемі вони розгляда
лись як дискретні типи (в даному випадку —  варіанти), що здійснило 
істотний вплив на подальше вивчення різців за типами, що окремо виді
ляються (в принципі, схема, створена через 50 років, Д. де Сонвій-Бор/ 
і Ж. Перро 5, є розширеним і трохи зміненим варіантом цієї схеми).

Дана схема, по суті, стала (з невеликими змінами) основою для ство
рення більшості типологічних схем аж до нашого часу. При виділенн 
нових типів різців вона чи доповнювалась, чи трохи перебудовуваласі 
(при цьому міг повністю змінитись зміст виділених типів), але caiv 
принцип побудови схеми (з одного боку —  2-х чи 3-х рівнів, з іншо 
го —  дискретність) залишався незмінним.

У 1953 p., в рамках розробленого тип-листа, свою класифікацію різ 
ців запропонували Д. де Сонвій-Борд і Ж. П ерро6. Кожний виділенні 
тип виробу має свій порядковий номер в тип-листі. Різці, відповідно 
знаходяться під номерами з 27 по 44. Таким чином, були виділен
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18 типів різців. Більшість різців об'єднані в дві великі групи: ретушні (у 
них ударна площадка для нанесення різцевого сколу підготовлена за до
помогою ретуші) і двогранні (лезо різця у яких формувалось перетином 
двох різцевих сколів чи їх груп). Крім цього, були виділені декілька 
типів різців, які не входили ні до одної групи. Це —  різці на куті зла
маної пластини (№ ЗО), нуклеподібні різці (№ 43) і плоскі різці (№ 44) 7. 
Ця схема, в порівнянні з попередніми, вважається універсальною, так як 
в ній означені практично всі основні типи різців. Однак неточності/неяс
ності, що є в цих схемах, дозволяють у визначеннях достатньо широке 
трактування окремих типів виробів (напр.: різці типу Бюске чи типу 
Ноай), або повторення однакових типів під різними номерами і назвами, 
які мають тут місце, приводять до непотрібного дублювання (напр.: рі
зець типу "дзьоба папуги" —  № 33 і різець, утнутий ретушшю, випук
лий —  № 37, по суті —  один і той же тип різця).

Подібної, з деякими відмінностями, типологічної схеми дотримується 
і Ж. Тіксьє 8. Зокрема, він взагалі не виділяє плоскі різці в окремий 
підтип, так як вважає, що вони відрізняються від інших різців тільки 
тим, що мають один чи декілька сколів, майже паралельних вентральній 
поверхні заготовки 9.

В подальшому, крім складання загальних типологічних схем для ви
явлення культурної приналежності пам’яток —  типу схеми Д. де Сонвій- 
Борд і Ж. Перро 10, розвивались і інші методи дослідження різців. Це —  
вивчення функції різців, які тривалий час вважались знаряддям для різь
би. Однак, виявлені функції (різання, скобління, різьба, елементи для 
закріплення в рукояті, нуклеуси для пластинок) дозволяють розглядати 
різці не як клас знарядь, а як різноманітні продукти техніки виробниц
тва, аналогічної ретушуванню. Крім цього, техніка різцевого сколу роз
глядається як просто техніка для видалення частин з відщепів і з плас
тин, яка служить для подрібнення країв заготовок і одержання дрібних 
сколів 11. Для вивчення різців також використовується і експерименталь- 
но-трасологічний метод, при якому експериментальне виготовлення і 
робота різцями доповнюється трасологічними дослідженнями. В цьому 
випадку вивчаються різноманітні характеристики способів виготовлення 
(жорсткий, м'який, відбійники, відтиск), сировини (обсидіан, базальт, 
кремінь), матеріалу (тверде і м'яке дерево, суха і вогка кістка), моделей 
використання (різьба, скобління) 12. В рамках типологічного методу до
сліджуються окремі типи різців 13, а також їх елементи |4, та прояви цих 
елементів у різні археологічні епохи 15. Тут же слід згадати і вивчення 
розподілу окремих типів різців на території Західної і Центральної Єв
ропи 16.

Таким чином, в Західній Європі на початок XX ст. був накопичений 
достатній фактичний матеріал, який дозволяв як створювати загальні 
схеми розвитку первісного суспільства на основі кам’яних колекцій, так
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і здійснювати більш дрібний типологічний розподіл окремих виробів. В 
Росії в кінці XIX —  на початку XX ст. накопичення матеріалу, наспра
вді, тільки починалось. В цей період були відкриті лише перші стоянки 
кам'яного віку, а досліджені —  взагалі одиниці. В зв'язку з цим, розро
бка техніко-морфологічних схем на місцевих матеріалах була практично 
нездійсненна, для інтерпретації використовувались розроблені на Заході 
класифікації.

Крім цього, існувала велика проблема в типологічній обробці зібра
них колекцій кам'яного інвентарю. Так, в зведеній роботі графа 
С. А. Уварова по кам'яному віку Росії виділені тільки п'ять видів зна
рядь палеолітичної епохи —  ножі, скребачки, наконечники списів або 
стріл, молоти та клини. Всі останні знаряддя кам'яного періоду, як вка
зує С. А. Уваров, складали тільки видозміни цих п'яти первісних 
форм 17. Така категорія виробів, як різці російським дослідникам в той 
час була невідома. Наприклад, в роботі А. І. Кельсиєва, присвяченій ре
зультатам його досліджень в Костьонках, основну увагу приділено дав
нім кістяним залишкам і їх синхронізації з виробами з кременю (тобто, 
те, що було в Західній Європі за 50 років до цього 18). Серед кам'яних 
виробів виділені два головних види —  ножі і скребачки. До другоряд
них (не головних) віднесені ядрища, осколки, оббивки, і вістря 19. Од
нак, на наведених в статті двох фотогравюрах в двох випадках досить 
чітко ідентифікуються різці (фіг. 14 і 36). Не змінилось це положення і 
протягом двадцяти років потому. Як відмічав Ф. К. Вовк (Волков) з при
воду дослідження Києво-Кириловської стоянки, ця чудова знахідка була 
досліджена далеко не бездоганно. Так, наприклад, серед безлічі вистав
лених в Київському музеї в якості кам'яних знарядь предметів, майже 
геть не виявляється власне знарядь, а лише осколки, одержані при обро
бці кременю; ця відсутність самих знарядь тривалий час дивувала авто
ра, поки він не побачив декілька екземплярів безсумнівних знарядь Ки
ївської стоянки у французьких археологів, Горді та бар. де Бая, які від
відували Київ під час розкопок В. Хвойко і, звичайно, змогли 
розібратись в масі знайдених уламків кременю 20.

На початку XX ст. положення дещо змінилось на краще. Велику про
світницьку і наукову діяльність в цей час розгорнув Ф. К. Вовк (Волков), 
що повернувся з-за кордону. Вивчення у Франції археології кам'яного 
віку дозволило йому оволодіти передовими на той час методами дослі
дження стоянок і типологічної обробки матеріалів.

Крім цього, хочеться відмітити і переклад в 1903 році на російську 
мову книги Г. і А. де Мортилье "Доисторическая жизнь. Происхождение 
и древность человека". Для нашої проблематики ця книга важлива ще й 
тим, що в ній, можна сказати, вперше на російській мові, був не тільки 
використаний термін "різець", але і наведений його опис, сучасні анало
гії до даного виробу і приклади роботи з н и м 21.
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З початку XX ст. вітчизняні дослідники кам'яного віку почали кори
стуватись типологічними розробками французьких вчених. Кам'яний ін
вентар, здобутий в ході досліджень пам'яток, описувався і порівнювався 
з уже виділеними типами виробів (в основному —- з виробами, знайде
ними на французьких пам'ятках). Це відображалось в тому, що при опи
санні виробів після назви їх російською (українською) мовою давався їх 
еквівалент французькою м овою 22, або прямо вказувалось, що опис ка
м'яних колекцій проводився при співставленні їх з французькими матері
алами 23.

Таким чином, в порівнянні з XIX ст., до 1915 р. дослідження кам'я
ного віку в Росії істотно активізувалось. В узагальнюючій роботі 
А. Спіцина повідомляється вже про 29 відкритих в межах Російської ім
перії пам'яток палеоліту. Але, разом з тим, і відмічалось, що у нас немає 
найважливішого —  матеріалу, і тому ми не можемо сподіватися скласти 
скільки-небудь надійні судження в даній області24.

Після значної перерви, викликаної війнами і революціями, вивчення 
кам'яного віку в СРСР вже проводилось на якісно новому рівні. Пов'яза
но це з державним фінансуванням археологічних досліджень і, внаслі
док цього —  з відкриттям і вивченням значної кількості нових стоянок 
кам'яного віку. При описанні колекцій кам'яних виробів використовував
ся метод порівняння одержаних матеріалів з матеріалами стоянок кам'я
ного віку Ф ранції25. Однак, з накопиченням власного матеріалу, назріва
ла необхідність як в розробці загальних схем розвитку первісного суспі
льства, так і в більш дрібному типологічному розподілі окремих 
виробів, основаному на місцевих джерелах.

Першим, хто в СРСР створив і теоретично обґрунтував типологічну 
класифікацію, був В. О. Городцов. Ним був розроблений цілком оригіна
льний типологічний метод, який полягав в класифікуванні предметів 
давнини за категоріями, групами, відділами і типами, де тип розуміється 
як сукупність предметів схожих за речовиною, формою та призначен
ням; відділ —  сукупність однорідних типів; група —  сукупність однорі
дних відділів і категорія —  сукупність однорідних груп. Усі давні речові 
пам'ятки за ознакою призначення він розділив на категорії, за ознакою 
речовини —  на групи, за істотними ознаками форм —  на відділи та 
групи26. Як відмітив Л. С. Клейн, В. О. Городцов не тільки оформив зву
ження терміну "тип", впровадженого Монтеліусом, але й зробив тип 
дійсно осередком класифікації27. До того ж, створюючи свою типологі
чну класифікацію, В. О. Городцов також розумів, що переважна біль
шість форм знаходиться в перехідному, динамічному стан і28. Однак, це 
дуже важливе зауваження, на жаль, не знайшло відображення в його 
класифікації. Не зважаючи на це, створення даної типологічної схеми 
було значним кроком вперед відносно до описового методу. Для кам'я
ного віку класифікація була апробована ним на різцях Супоневської
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і Тимоновської стоянок. Вивчаючи давні технології В. О. Городцов про
вів серію експериментів з виготовлення кременевих різців 29. Порівнюю
чи бокові грані різців, одержаних експериментально, і різців, виявлених 
в результаті дослідження цих стоянок, він виділив чотири типи бокових 
граней: "прямі", "заломисті", "скалкуваті" і "скісні" ("прямые", "излучи
стые", "занозистые", "косые"). Ці чотири типи, доповнені додатковою 
ознакою —  розміром, лягли в основу поділу різців на типи. Для групу
вання типів різців в відділи була використана наступна ознака —  офор
млення ріжучого кута різців. За цією ознакою В. О. Городцовим було 
виділено 13 відділів. Відділи групувались за ознакою речовини (в дано
му випадку —  вироби з кременю) в групи, які, в свою чергу, об'єднува
лись в категорії —  за призначенням предмета (різці). В результаті було 
виділено більше шістдесяти типів різців. Але, на наш погляд, для виді
лення типів різців В. О. Городцов використав не зовсім вдалий критерій, 
так як форма і направлення сколу (різцевого сколу, зокрема) залежить 
від цілого ряду причин 30. Однак, принцип побудови типологічної класи
фікації, запропонований В. О. Городцовим, не отримав в той час розпо
всюдження серед вітчизняних дослідників палеоліту. Пов'язано це було, 
мабуть, з тим, що при пануванні в той час стадіальної теорії, побудова
ної на матеріалах палеоліту Франції, і наявності порівняно невеликої на 
той час кількості матеріалу, дослідникам не потрібна була така докладна 
класифікація. Був еталон (пізній палеоліт Франції), з яким порівнюва
лись матеріали стоянок інших областей. І сам В. О. Городцов, запропо
нувавши свою класифікацію, продовжував користуватись загальноприй
нятими критеріями для визначення відносної хронології Супоневської і 
Тимоновської стоянок (напр.: виділення "архаїчних ф орм ")31. Однак, 
принцип створення такого роду археологічних класифікацій отримав 
розвиток в більш пізній час.

В 1930-60-і рр. для обробки колекцій кам'яного матеріалу в основно
му застосовувався порівнювально-типологічний метод. При цьому, серед 
виробів з вторинною обробкою виділялись окремі категорії, які іноді 
поділялись на більш дрібні групи. Серед різців, наприклад, виділялись, в 
основному, кутові, бокові, серединні і, іноді —  комбіновані групи/типи. 
Під боковими різцями розуміли вироби, у яких площадка для нанесення 
різцевого сколу оформлялась за допомогою ретуші. До серединних від
носились різці, робочий кінець яких оформлявся двома і більше скола
ми, котрі сходились під гострим кутом. Кутові різці —  виготовлені на 
куті заготовки; площадкою для нанесення різцевого сколу у них слугу
вав злам заготовки. Іноді окремо виділялись і різці на куті зламаної 
пластинки. До цих "основних" груп/типів часто додавались і інші (напр.: 
нуклеподібні, багатофасеткові, скісні, супоневські, плоскі і т. д . ) 32. Всі 
ці групи/типи виділялись за різними ознаками і "стояли" на одному рі
вні. Доповнювалась така типологічна схема загальними зауваженнями,
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які можна розбити на декілька смислових груп. По-перше, порівняння 
різців або зі сталевими різцями, які використовуються в сучасній проми
словості, або із зубом "однозубої" пилки. По-друге, визначення функці
ональної належності знарядь. При цьому відмічалось, що різці, в осно
вному, слугували для виготовлення виробів з кістки, але деякі з них 
(плоскі різці) могли використовуватись для різання шкур. По-третє, кон
статувалося, що лезам різців потрібна була періодична підправка, так як 
при роботі з досить твердим матеріалом вони досить швидко виходили 
з ладу. Дана теза підтверджувалась наявністю в культурних шарах пам'я
ток великої кількості різцевих відщепків.

Окремо необхідно зупинитися на роботах дослідників цього періоду, 
методи чи висновки яких пізніше використовувались для обробки коле
кцій різців. В першу чергу —  це роботи С. А. Семенова, присвячені 
трасологічним і експериментальним методам вивчення кам'яних виро
бів 33. Застосування цих методів дозволило йому притягти для вивчення 
кам'яних виробів якісно нові дані. Це —  і мікросліди, які залишаються 
на поверхні виробів в процесі роботи, і реконструкція технології вигото
влення самих виробів, і робота ними. С. А. Семенов теж порівнює рі
зець з зубом пилки, ріжуча частина якого має дуже маленьку площу 34 і 
пов'язує роботу різцем, в основному, з різанням (повздовжнім і попере
чним членуванням) кістки 35. Цікаве також зауваження С. А. Семенова з 
приводу відсутності слідів використання на робочих краях різців, яке 
трохи "дивувало" деяких дослідників 36. Пов'язував він цю відсутність з 
тим, що зношуванню піддавалась насамперед ріжуча кромка, але внаслі
док її малої площі і крихкості каменю лінійні сліди на ній практично 
невловимі. Ці сліди, які мають форму ліній, паралельних площині різан
ня і перпендикулярних осі різця слід шукати не на кромці, а на бокових 
гранях різця 37.

В 1967 р. М. Д. Гвоздовер, з посиланням на М. В. Воєводського, здій
снила спробу виділити типи різців стоянки Кам'яна Балка II на основі не 
форми робочого кінця, а способу виготовлення знаряддя 38. Нею були 
виділені бокові різці —  з поперечною ретушшю, зі скошеним і виїмчас
тим кінцем, кутові, виготовлені на масивних відщепах і уламках, а також
—  різці на куті зламаної пластини 39. Крім цього, серед бокових різців 
виділяються поліедричні, а серед кутових —  багатофасеткові і середин
ні 40. І якщо для багатофасеткових різців дано пояснення (паралельні рі
зцеві сколи наносились неодноразово, що до речі не зовсім так —  неод
норазово нанесені паралельні різцеві сколи зовсім необов'язково роблять 
різець поліедричним), то зовсім незрозуміло який зміст вкладений в те
рмін "серединні", які виділені в типі кутових різців. Посилання при цьо
му на роботу М. В. Воєводського нічого по суті не пояснює, так як в 
своїй роботі М. В. Воєводський обробляючи різці стоянки Бугорок пері
одично використовує як раз термін "форма робочого кута" чи "кінця". Як
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виходить з контексту, під цим терміном М. В. Воєводський має на увазі 
величину кута, утвореного різцевим сколом і боковою стороною (чи дру
гим різцевим сколом)41. На стоянці Бугорок М. В. Воєводський виділив 
бокові різці (ударна площадка для нанесення різцевого сколу оформлена 
за допомогою ретуші), кутові різці і різці на куті зламаної пластинки. 
Конкретного описання кутових різців немає. Однак, знову-таки з кон
тексту видно, що ці різці виготовлені за допомогою двох чи більше різ
цевих сколів, один з яких слугував для другого (інших) ударною площа
дкою —  поперечний різцевий скол по відношенню до повздовжнього 
створює прямий кут, і тоді форма його аналогічна різцям на куті злама
ної пластинки. М. В. Воєводський вказує, що іноді обидва сколи розта
шовані симетрично і знімають вершину навскоси. В останньому випадку 
виходить типовий серединний різець. Обидва ці варіанти зв'язані цілим 
рядом переходів і не представляють особливих типів 42. Таким чином, у 
наявності —  типологічна схема з двох рівнів, де серед кутових різців 
виділені два крайніх варіанти, критерієм виділення яких слугує розташу
вання леза різця відносно осі сколювання пластини. Таким чином, схема 
розподілення різців, запропонована М. В. Воєводським, по своїй суті, 
нічим не відрізняється від типологічних схем, що використовуються ін
шими вітчизняними дослідниками. Однак, якщо зважати, що кутові різці 
стоянки Бугорок, на відміну від кутових різців Кам'яної Балки II, вигото
влені, в основному, на ножеподібних пластинах, чи частково —  на пра
вильних відщепах, стає зрозумілою значна відмінність принципу, запро
понованого М. В. Воєводським при обробці кутових різців стоянки Буго
рок, і його (принципу) використання М. Д. Гвоздовер для членування 
кутових різців стоянки Кам'яна Балка II.

М. В. Воєводський звернув увагу ще на два важливих моменти, що 
пов'язані з виробництвом і переоформленням різців. Перший полягає в 
тому, що край з різцевим сколом до сколювання відщепка покривався з 
метою вирівнювання тонкою притупляючою ретушшю, тобто пов'язаний 
з реконструкцією виробництва різців. Другий —  пов'язаний з переофор
мленням різців, коли на бокових різцях, при підправці затупленого ріжу
чого кута, тонким сколом знімалась частина притупленої ретушшю вер
шини 43.

Третя робота, на якій необхідно зупинитися —  робота О. П. Черниша 
"О номенклатуре позднепалеолитических орудий". В даній роботі наве
дений розроблений Д. де Сонвій-Борд і Ж. Перро номенклатурний спи
сок пізньопалеолітичних знарядь, тільки перекладений російською мо
вою 44. Як вказував автор, переклад проводився з урахуванням тих термі
нів, які уже існують в нашій літературі і являються загальноприйнятими 
для радянських дослідників 45. Зрозуміло, що в першу чергу нас цікав
лять різці. Насамперед, необхідно вказати, що не для всіх найменувань 
надано правильний переклад. Це стосується пунктів: № 28, № 29, № 34,
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№ 36 і деяких інш их4б. Запропонована О. П. Чернишом термінологія та
кож відрізняється від "загальноприйнятої" в той час термінології радян
ських дослідників. Як вказувалось вище, радянськими дослідниками в 
гой час, в основному, виділялись кутові, бокові, серединні типи/групи 
різців. До бокових, наприклад, відносились різці, у яких ударна площа
дка для нанесення різцевого сколу оформлялась ретушшю. Таким чи
ном, згідно з цією схемою, боковий різець не міг бути ні серединним, ні 
ку товим. Від цієї схеми трохи відрізнялась схема М. Д. Гвоздовер, у якій 
основними типами були бокові, кутові і різці на куті зламаної пластини. 
Серединні ж різці виділялись на більш низькому таксонометричному 
рівні, як один з варіантів бокових і кутових різців. О. П. Чернишом в 
якості основних (судячи з запропонованих найменувань і відповідних 
малюнків) виділялись серединні і кутові різці (тобто для їх розділу ви
користаний критерій розташування різцевого сколу відносно якоїсь осі). 
На більш низьких рівнях, наприклад для кутових, виділялись різці по 
([юрмі ретушованої площ адки47. Слід також відмітити, що така схема 
була використана О. П. Чернишом, в принципі, один раз, так як і в 
більш ранніх, і в більш пізніх своїх роботах він дотримувався "класич
ної" для радянського палеолітознавства схем и48. Однак, і в більш пізніх 
роботах, в яких наводились як приклад роботи Д. де Сонвій-Борд і 
Ж. Перро (зокрема розділ "Різці"), перекладачі йшли (за деяким винят
ком) "шляхом" О. П. Черниша (див.: "Археологический словарь" 1991 p. 
під редакцією О. Соффер).

Таким чином, в 30-60-і pp. XX ст. при класифікації різців палеоліти
чних колекцій радянськими дослідниками використовувались дві типо
логічні схеми, які, в принципі, мало розрізнялися. Згідно першої схеми, 
дослідники виділяли кутові, бокові, серединні типи/групи різців. До бо
кових відносились різці, у яких ударна площадка для нанесення різцево
го сколу оформлялась ретушшю. До них додавались (зрідка) різці на 
куті зламаної пластини; іноді вони складали окрему групу, а також деякі 
"специфічні" типи різців (напр.: супоневські, плоскі, поліедричні і т. д.). 
Від цієї схеми, як зазначалось вище, відрізнялась схема М. Д. Гвоздовер, 
в якій основними типами були бокові, кутові і різці на куті зламаної 
пластини. Серединні ж різці виділялись на більш низькому таксономет
ричному рівні, як один з варіантів цих типів. Також, як і в першому 
випадку, до виділених "основних" типів добавлялись і деякі "специфіч
ні" типи.

Крім типологічного вивчення різців, в цей час, завдяки роботам 
С. А. Семенова, з'явились і розвивались інші методи вивчення різців 
(експериментальний і трасологічний).

В 1970-1990 рр. в радянському палеолітознавстві починають розроб
лятись типологічні схеми на основі принципу, який було запропоновано 
в 1920 р. В. О. Городцовим. Особливо популярним даний метод став
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після виходу в світ роботи В. М. Гладиліна, в якій були викладені осно
вні принципи створеної ним ієрархічної класифікації для обробки кам'я
них виробів раннього та середнього палеоліту 49. Для пізнього палеоліту 
по цьому методу була також розроблена досить велика кількість типоло
гічних схем. В першу чергу, це спроби створення типологічних схем для 
обробки колекції кам'яного матеріалу одного чи декількох пам'яток. По
в'язувати це потрібно, мабуть, з тим, що в цей час збільшились масшта
би польових робіт, внаслідок чого дослідникам приходилось обробляти 
значні колекції матеріалу. Метою даних розробок було створення уніфі
кованої типологічної ієрархічної схеми і виділення на її основі локаль
ных археологічних культур. Дані схеми будувались за формально-типо
логічними ознаками. Серед різців при цьому, як і раніше, виділялись 
кутові, бокові, серединні та додавались і деякі "специфічні" типи 50. 
Крім цього, деякими дослідниками робились спроби побудови багато
ступеневих ієрархічних схем, в яких виділялись взагалі смішні групи 
різців (напр.: "клиновидно-сбоченные, срединно-угловатые, вычурные" і 
т. д . ) 51. Природно, що розібратись в такій схемі іншому досліднику, на
віть маючи опис цих груп і типів, досить важко.

В 1985 р. типологічну класифікацію різців, виконану на матеріалі 
верхньопалеолітичної стоянки Супонево запропонувала Н. О. Хайкуно- 
ва 52. Дана робота являлась продовженням класифікаційних розробок 
дослідниці53. В роботі був використаний принцип класифікації В. О. Го- 
родцова. Однак, критерії виділення таксонометричних рівнів були інши
ми. Категорія різців була розділена на такі таксонометричні рівні: гру
па —  виокремлювалась за способом створення ударної площадки; під
група —  за направленням нанесення різцевого сколу паралельно, 
перпендикулярно чи під кутом до довгої осі знаряддя; тип — за розта
шуванням ударної площадки відносно довгої осі знаряддя; підтип —  за 
контуром ударної площадки 54. В принципі, в цій класифікації були ура
ховані всі основні технологічні ознаки різців. При аналізі зважали і на 
тип заготовки (пластина, відщеп, нуклеподібна і невизначена). Це дозво
лило не тільки розібратись з досить великою колекцією різців (2 705 
екз.) Супоневської стоянки, але і порівняти одержані дані з іншими па
м'ятками цього регіону 55.

В роботі Н. О. Хайкунової є одна серйозна вада. При виділенні під
груп і типів різців використовується критерій, який ніяк не пояснюється, 
що значно знижує цінність цієї розробки. Особливо добре це видно при 
виділенні різців "супоневського типу". В 1929 p. М. В. Воєводський, 
описуючи даний тип різців писав про те, що є 2 екземпляри, що пред
ставляють новий тип різця, начебто неописаний ще в палеоетнологічній 
літературі. Різцевий скол у них зроблено на кінці пластинки, в попереч
ному направленні. Бокова грань пластинки у основи сколу злегка приту
плена крайовою ретушшю 56. Н. О. Хайкунова, обробляючи колекцію рі
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зців Супоневської стоянки віднесла до "супоневських різців" вироби, 
виготовлені не тільки на пластинах (260 екз.), але і на відщепах 
(358 екз.), і навіть на нуклеподібних (9 екз.) і невизначених (52 екз.) за
готовках. Це істотно підвищило процент "супоневських різців" в даній 
типологічній розробці. Що ж дозволило дослідниці віднести до "супо- 
невських різців" різці на відщепах, нуклеподібних і невизначених заго
товках? Виявляється, все дуже просто. Варто тільки ввести новий тер
мін —  "довга вісь знаряддя" і замінити ним старий —  "вісь сколюван
ня". І тоді все стає на свої місця. Можливо, це і виправдано, однак, 
використавши даний термін, дослідниця не тільки не пояснила, чому 
саме цей критерій взятий нею для виділення підгруп і типів різців, але 
і не пояснила, як виділяти і виміряти цю вісь. Хоча до цього вона дає 
визначення різцевій кромці, дистальному і проксимальному кінцям заго
товки. Наприклад, В. М. Гладилін і В. І. Ситливий, пропонуючи нові 
критерії орієнтації нижньопалеолітичних знарядь, не тільки пояснюють, 
чому вони відмовляються від старого критерію 57, але і схематично пока
зують принцип дії нових критеріїв 58. До того ж, відщеп, як скол, прак
тично завжди більш аморфний, навіть по відношенню до неправильноп- 
ризматичної пластини. Тому відсутність пояснення терміна "довга вісь 
знаряддя" та її співвідношення з іншими осями значно знижує цінність 
даної типологічної схеми.

Крім типологічних схем, побудованих за ієрархічними ступенями, в 
цей час застосовувались/застосовуються і більш прості типологічні схе
ми, які використовувались раніше (тобто розподіл різців на кутові, боко
ві, серединні і комбіновані плюс деякі "специфічні" ти п и )59. Ці схеми, 
як правило, вживались для описання відносно невеликої кількості різців 
на окремих пам'ятках. Також необхідно відмітити, що в 70-і рр. в радян
ському палеолітознавстві серед різців, що виділяються, поступово відбу
вається заміна термінів "серединний" і "боковий" на терміни "двогран
ний" і "ретушний", що більш відповідає французькому оригіналу 60.

Паралельно з цим, для типологічної обробки матеріалу "реанімуєть
ся" тип-лист Д. де Сонвій-Борд і Ж. Перро, де серед основних типів 
різців вже виділяються кутові, ретушні і двогранні61.

Спроба обійти типологічну класифікацію була зроблена в роботі 
Г. І. Медведева, Н. О. Савельева і І. Л. Лежненка 62. Стверджуючи, що 
спроби в одній класифікації урахувати та означити і технологію вигото
влення, і морфологію, і характер вторинної обробки заготовки без сумні
ву неплідні, було запропоновано в визначенні групування форм різців зу
пинитися на рівні технологічних груп. Під технологією, в цьому випадку 
розумілась не специфіка прийомів і технологічних розрахунків, а специ
фіка дислокації найбільш характерних ознак виробів —  різцевих сколів
— в загальній моделі виробу. Тобто, за технологічну ознаку приймається 
кінцевий результат сукупності застосованих технологічних прийомів 63.
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Тут необхідно зауважити, що "кінцевий результат сукупності застосова
них технологічних прийомів" це і є остаточна морфологічна форма, яка 
і використовується для типологічної класифікації. Згідно запропоновано
го критерію, були виділені дві групи різців —  кутові і серединні. Серед 
кутових виділені три варіанти (кутовий повздовжній, кутовий трансвер- 
сальний і кутовий комбінований), які дають у своїх сполученнях 13 мо
дифікацій. Серединні різці дають 6 модифікацій. Таким чином, це не що 
інше, як надзвичайно "формалізована" типологічна класифікація, де кри
терієм виділення груп, варіантів і модифікацій являється, по суті, розта
шування різцевого сколу відносно чогось невідомого.

Друге направлення в вивченні різців пов'язане з розвитком експери- 
ментально-трасологічного методу вивчення кам'яних знарядь. Зокрема, 
різці таким методом ретельно вивчені О. К. Філіпповим. В роботі, при
свяченій трасологічному вивченню інвентарю стоянки Мураловка, ним 
було прослідковано процеси утилізації і підправки кутових, бокових та 
серединних різців. Крім цього, були підтверджені спостереження 
С. А. Семенова про використання для роботи різних ділянок різцевих 
граней і, відповідно, —  багатофункціонального використання різців 64. 
Розвиваючи цю думку, О. К. Філіппов пропонує дещо перейменувати ос
новні групи/типи різців (серединний —  в різцевидно-серединний виріб, 
боковий —  в різцевидно-боковий виріб і т. д.) мотивуючи це тим, що 
поняття різцеподібне знаряддя —  техніко-морфологічне і по відношен
ню до функції нейтральне 65. Однак, дані пропозиції і розробки не знай
шли належного застосування при типологічній обробці різців.

Таким чином, при вивченні різців широко використовуються типоло
гічний, експериментальний і трасологічний методи. Найбільш уживаним 
є типологічний метод, хоча, як свідчить практика, найбільш достовірні 
результати виходять при комплексному підході (в крайньому разі, вико
ристанні всіх доступних методів).

Типологічне вивчення різців нерозривно пов'язане з розвитком типо
логічного методу взагалі. На сучасному етапі можна виділити декілька 
варіантів типологічних схем, що застосовуються для вивчення кам'яних 
виробів (і зокрема —  різців). Перевагам і вадам цих схем присвячена 
досить обширна література, тому ми зупинимось лише на їх стислій 
характеристиці.

Однорівневі схеми. Різці розподіляються на декілька основних груп 
чи типів (як правило: кутові, бокові (ретушні), серединні (двогранні)), 
які супроводжуються невеликим описом. Ці групи/типи охоплюють ос
новну масу виробів місцезнаходження. Вони членуються за різними кри
теріями: за способом оформлення різцевого леза, за розташуванням різ
цевого сколу відносно осі сколювання, чи довгої осі знаряддя, іноді —  
за двома цими критеріями. Надалі ці терміни різними дослідниками за
стосовуються в публікаціях, внаслідок чого виникає небезпека порівнян
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ня відомо непорівнянних речей (напр.: порівняння між собою середин
них різців, виділених, в одному випадку, за способом оформлення різце
вого леза, а в іншому —  за розташуванням різцевого сколу). Основні 
групи/типи доповнюються "специфічними" групами/типами. Причому, 
цих "специфічних" груп може бути досить багато. Дані схеми, в основ
ному, застосовуються для описання невеликих колекцій однієї категорії.

Багаторівневі схеми. Схеми, основані на ієрархічній структурі, яка 
розроблена В. О. Городцовим і деталізована В. М. Гладиліним. Викори
стання принципів побудови даних схем, запропонованих В. М. Гладилі
ним дозволяє класифікувати великі колекції не тільки окремих категорій 
виробів, але і комплексів в цілому. Порівняння між комплексами, або 
окремими категоріями виконується за "зрівнюваними" критеріями, які 
закладені в схему з самого початку.

"Закриті" схеми. Ці схеми являють собою дещо середнє між однорі- 
вневими та багаторівневими схемами. Обробка матеріалу ведеться за 
тип-листом Д. де Сонвій-Борд і Ж. Перро або подібним тип-листам. Ці 
схеми, в порівнянні з попередніми, мають ряд переваг, однак неточності/ 
неясності в визначеннях, що є в цих схемах, дозволяють досить широке 
тлумачення окремих типів виробів, що, в принципі, вступає в протиріч
чя з методикою складання таких схем (так як вони призначені для робо
ти з дискретними типами). Схеми ці дозволяють досить чітко розподіля
ти, як незначну, так і досить велику кількість матеріалу і порівнювати 
між собою окремі комплекси, однак їх дискретність не дозволяє виявля
ти, якщо такий є, взаємозв'язок між окремими типами.

Використання тих чи інших типологічних схем залежить від конкре
тного дослідника, а також —  тих задач, які він перед собою поставив.

Застосування, паралельно з типологічним методом, інших методів 
вивчення (комплексний підхід) дозволяє детально прослідкувати проце
си виготовлення, використання, підправки і/чи переоформлення кам'яних 
виробів.
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Д. В. Кіосак

К РИ ЗА  П РИ В Л А С Н Ю Ю Ч О Ї Е К О Н О М ІК И  
ТА С П Е Ц ІА Л ІЗА Ц ІЯ  М И С Л И В С Т В А

Концепція кризи мисливства, яку запропонував С. М. Бібіков ', на 
сьогодні приймається майже всіма спеціалістами. Існують різні її інтер
претації, але всі автори згодні з тим, що перехід від привласнюючої 
економіки до відтворюючої був обумовлений дисбалансом між потреба
ми суспільства і можливостями навколишнього середовища за даного 
рівня розвитку продуктивних сил.

Численні прояви цього процесу були відзначені археологічно. Це і 
полювання на вагітних самок бізону на Анетівці I I 2, і сліди від ран, що 
встигли зажити, на кістках з мезолітичних стоянках Д ан ії3 і т. д. Часто 
в цей ряд включають такий аргумент. У фауністичних комплексах фіна
льного палеоліту і мезоліту представлено більше видів тварин, ніж на 
пам'ятках, максимуму вюрмського гляціалу. Вважається, що з погіршен
ням екологічної обстановки чисельність основного промислового виду 
вже була недостатня для підтримки життєдіяльності первісних мислив
ців. Тому вони були змушені розширювати ресурсну базу -— полювати і 
на інших звірів. Особливо показові в цьому відношенні "маргінальні" 
види —  гризуни і дрібні ссавці. Отже, за цим логічним ланцюжком роз
ширення дієти —  ознака кризи економіки, що привласнює.
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Більшість авторів, що міркували так як описано вище, оперували 
якісними показниками: списками видів, представлених на місцезнахо
дженнях. Цього, безумовно, мало. Так стоянка Анетівка II за числом 
представлених на ній видів цілком може порівнюватись з мезолітичними 
пам'ятниками Мирне чи Ігрень 8. Проте, за загальною забійною вагою 
на ній цілком переважає бізон. Отже, методологічно правильно викори
стовувати при порівняннях не число видів і навіть не кількість особин, 
але лише забійну вагу тварин. Тільки це дозволить врахувати кількісний 
аспект розмаїття об'єктів полювання первісної людини.

У цій роботі ми спробуємо вивчити, як змінювалася ширина ресурс
ної бази мисливців степів Північного Причорномор'я від середньої пори 
пізнього палеоліту до кінця мезоліту і співвіднести наші спостереження 
з ходом кризи мисливського господарства.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Була складена зведена таблиця, у якій враховувалося число особин 

різних видів на стоянках степів Півдня України, що датуються від мак
симуму вюрмського зледеніння до початку неоліту (дод. 1). Далі число 
особин переводилося в забійну вагу за методикою, що базується на роз
робках С. М. Бібікова, І. Г. Підоплічка, В. Н. Станка, Дж. Фрізона, О. 
С оффер4. Підраховувалася частка кожного виду в загальній масі м'яса, 
доступній мешканцям поселень.

Щоб порівняти кількісний аспект розмаїтості ресурсної бази мислив
ців кам'яного віку, необхідне викорйстання незалежного засобу виміру. 
Як такий показник, на наш погляд, можна застосувати коефіцієнт ентро
пії Шеннона.

З формальної (математичної) точки зору індекс, що розглядається 
характеризує неоднорідність деякої сукупності. Нехай мешканці даної 
стоянки були дуже спеціалізовані і полювали лише на бізона. Будь-яка 
кістка, узята навмання, з дуже високою ймовірністю буде належати 
останньому. Якщо ж було два промислових види, то чим ближче їхнє 
співвідношення до 0,5, до рівного, тим менш визначеною буде принале
жність кістки, обраної випадково.

Ентропію звичайно підраховують за формулою:

1 1 1
Н  = Рх b g  —  + р 2 log —  + ...+  р п log — ,

■ Pi Рг Рп

де і —  номер виду;
р, —  відношення забійної маси даного виду до загальної маси фауни 
стоянки (ймовірність того, що випадково обрана кістка буде належати 
саме особині даного виду).

На практиці краще використовувати відносну міру розмаїття J:
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Чим більш спеціалізованим було полювання, однорідний набір про
мислових видів, тим менше цей коефіцієнт. Якщо мешканці стоянки 
приблизно в однаковій мірі утилізували кілька типів ресурсів, то він 
буде високий. Ентропія Шеннона з формальної точки зору досить повно 
характеризує кількісну сторону розмаїття фауністичних комплексів. Од
нак інтерпретація підсумків її використання вимагає змістовного архео- 
погічного аналізу.

З археологічної точки зору таке застосування цього індексу зіштовху- 
< і ься з низкою обмежень. По-перше, якісна сторона складу фауни багато 
її чому обумовлена ступенем збереження кісткових залишків. По-друге, у 
різні сезони первісні люди могли виявляти різні стратегії вибору здобичі 
і сезонні відмінності можуть затьмарювати картину стадіальних змін.

Пам'ятники згрупуємо у п'ять хронологічних груп:
1. Ті, що датуються максимумом вюрмського зледеніння;
2. Ті, що існували в першій половині поствюрму;
3. Фінальнопалеолітичні;
4. Ранньомезолітичні;
5. Пізньомезолітичні.
Такі широкі порівняння завжди утруднюються тим, що на різних сто- 

мнках відрізняється методика й обсяг розкопок, способи палеозоологіч
них визначень.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Для поселень першого періоду характерні низькі значення ентропії 

(див. Дод. 2-3). На них знайдені фауністичні комплекси дуже високого 
t іупеня однорідності. Показовий у цьому відношенні видовий склад за 
матеріалами поселення Анетовка 2. Тут широко представлені інші види 
крім бізона. Проте, за загальною забійною вагою останній цілком иере- 
нажає. Велика Аккаржа за дуже значного числа діагностичних кісток 
пам'ятник з монобізоновою ф ауною 5. Недарма, більшість дослідників 
думає, що в цей час мешканці степів були спеціалізованими мисливцями 
на бізона.

У другому періоді роль порівнянну з Bison Priscus починає грати 
пізньоплейстоценовий кінь. Матеріали Кам'яної Балки II дозволили
С. В. Мінькову висловити припущення про те, що існували сезонні пре
ференції в полюванні на один з цих двох основних промислових видів. 
Відповідно коефіцієнти неоднорідності в цей час вище в кілька разів, 
ніж на попередньому етапі.

Фауністичні залишки з фінальнопалеолітичних стоянок поділяються 
на три групи. Індекси розмаїтості рогаликських стоянок трохи вище, ніж
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аналогічні показники для першої половини фінгляціалу. В обох шарах 
Володимирівни знайдені досить неоднорідні комплекси. Це відбилося в 
досить високих коефіцієнтах. Виділяється Осокоровка 1 сл. 2-3 з бага
тим фауністичним комплексом. Ці розходження, швидше за все, обумо
влені сезоном існування стоянок. Середня по цьому періоді трохи вище, 
ніж на попередній стадії.

Саме пам'ятники другого-третього етапів дозволили говорити про 
спеціалізоване полювання в пізньому палеоліті Північного Причорномо
р'я не тільки на бізона, але і на інших стадних копитних.

Фауна раннього мезоліту представлена лише кістковими залишками з 
поселення Білолісся. Її індекс Ш еннона близький до показників для ро- 
галикських стоянок. Проте, між ними при однаковому ведучому проми
словому виді, існують принципові відмінності. Якщо мешканці Півден
но-Східної України, усе ще добували бізона, то білолісці вже полювали 
на тура. Сам факт цього —  важливий хронологічний репер зміни пізньо- 
плейстоценового фауністичного комплексу голоценовим.

Дольовий розподіл видів тварин на поселеннях пізнього мезоліту 
характеризується високими індексами аж до 0,6 для Ігрені 8. Навіть не 
дуже добре збережені і не дуже багаті сукупності знахідок кісток досить 
різноманітні (Гіржеве, Лугове 1 сл. 2 і ін.). Такі значення ентропії Ш ен
нона, на наш погляд, характеризують неспеціалізоване привласнююче 
господарство.

ВИ СН О ВКИ
Застосування кількісного показника (ентропії) дозволило виявити за

гальну тенденцію розвитку палеоекономіки від максимуму вюрмського 
зледеніння до початку неоліту. Вона полягає в розширенні ресурсної 
бази життєдіяльності первісних громад, у переході до неспеціалізовано- 
го господарювання.

З початку причорноморського часу спеціалізовані мисливці на бізона 
еволюціонували від залежності лише від одного ресурсу (м'яса бізона), 
до усе більшого розмаїття промислових видів. Спочатку місце бізона, 
що винищується, займали подібні за типом поведінки копитні (Equus 
latipes Gromova). Полювання на коня мало спершу допоміжне значення 
в порівнянні з важливістю основного виду. Але згодом роль цієї буфер
ної стратегії зростала. Зі зміною плейстоцену голоценом мешканці сте
пів Південної України перейшли від спеціалізованих способів життєза
безпечення до загальних стратегій. Це не був катастрофічний процес. 
Загальний напрямок змін визначився ще на самому початку фінгляціалу. 
Результати аналізу фауністичних комплексів за допомогою індексу Шен
нона узгоджуються з розробленою В. Н. Станком періодизацією динамі
ки кризи мисливського господарства, починаючи із середини пізнього 
палеоліту 6.
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В и д о в и й  с к л а д  ф а у н і с т и ч н и х  к о м п л е к с ів  с т е п ів  П р и ч о р н о м о р 'я

Д
ат

ув
ан

ня
Пам’ятка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
Анетівка 2 136 4 6 1 4 1 1 4 1 3 1 1
В. Аккаржа +■/100
Золотовка +/100

2

Кам’яна Балка 2 49 39 1 1 1 1 1
Кайстрова Балка 1 2 1
Кайстрова Балка 2 2 1 1
Дубова Балка 3-4 1 + + +

3

Владимирівка сл. 2 1 3 4
Владимирівка сл.1 1 2 2 1 1
Осокоровка 1 сл. 2-3 5 1 1 3 3
Рогалик 2А 1 5 1
Рогалик 7 2 4
Рогалик 12 1 5 1

4 Білолісся 2 4 1



Закінчення додатку 1

Д
ат

ув
ан

ня
Пам’ятка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5

Гіржеве 4 3 3
Ігрень 8 16 2 1 12 1 5 3 17 1 + + +
Мирне 67 31 8 4 6 6 4 2 5 4
Фронтове 1 сл.4 1 2 1 5 + 2
Фронтове 1 сл.З 1 5 7 2 3 1
Ленінське 1 сл.З 1 3 1
Лугове 1 сл.2 1 1 1 1

Пояснення до Додатку 1

Бізон 1 Кабан 15 Північний олень 8 Хом’як 22
Бик 2 Б. ведмідь 16 Благородний олень 9 Бобер 23
Тур 3 Вовк 17 Лось 10 Байбак 24
Кінь 4 Песець 18 Косуля 11 М. гризуни 25
Тарпан 5 Лиса 19 Джейран 12 Птахи 26
Віслюк європейський 6 Росомаха 20 Сайга 13 Риби 27
Віслюк 7 Заєць 21 Баран 14 Черепаха 28



Д о д а т о к  2
Значення ентропії на пам'ятках Степового Причорномор'я

Д
ат

ув
ан

ня
Пам’ятка J

Анетівка 2 ОД 42272
1 В. Аккаржа 0

Золотовка 0
Кам’яна Балка 2 0,474318

'У Кайстрова Балка 1 0,366264
Кайстрова Балка 2 0,517666
Дубова Балка 0,000127
Владимирівка сл. 2 0,716347
Владимирівка сл.1 0,698216

-з Осокоровка 1 сл. 2-3 0,382714
Рогалик 2А 0,506112
Рогалик 7 0,474493
Рогалик 12 0,506112

4 Білолісся 0,532376
Гіржеве 0,740437
Ігрень 8 0,903107
Мирне 0,761842

5 Фронтове 1 сл. 4 0,677162
Фронтове 1 сл. 3 1
Ленінське 1 сл. 3 0,619813
Лугове 1 сл. 2 0,823571
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JI. В. Субботін, А. В. Ш абашов (Одеса), 
О. В. Кореияко (Москва) 

А РХ Е О Л О Г ІЧ Н І П А М 'Я Т К И  У  В Е Р Х ІВ ’Я Х  РІК  
В Е Л И К И Й  ТА М А Л И Й  К АТЛ А БУ Х

Межиріччя у верхів'ях придунайських рік Великий та Малий Катла- 
(>ух, що на півночі Болградського p-ну, Одеської області, нривернуло до 
себе увагу археологів у середині 60-х рр. У наступні 15 років тут було 
розкопано 13 курганів 1 й відкрито більш ніж 10 давніх поселень2.

В останні роки від краєзнавців С. С. Галуцького та С. Г. Нєдєльчева 
надійшли повідомлення про нові знахідки старожитностей в околицях 
г. Городнє. У зв'язку з цим, виникла необхідність подальших археологі
чних досліджень у мікрорайоні. У 1999 р. з цією метою Одеськім наці
ональним університетом ім. І. І. Мечникова, була організована Буджаць- 
мі Ногайська етнолого-археологічна експедиція 3.

І Іагальним завданням експедиції було вивчення ногайських артефактів, 
що зберігаються у музеї с. Городнє, і дослідження культурних нашарувань 
ногайського часу на вже відомих поселеннях, а також пошук нових.

Такий спеціалізований напрямок наукових пошуків пояснюється тим, 
що при вивченні історії ногайського населення Буджака X V I-XVIII ст. 
дослідники зіткнулись з проблемою практичної відсутності археологіч
них джерел. Це пояснюється тим, що до недавнього часу їх не фіксува- 
ііи, ігнорували при розвідках. Знахідки цього часу залишалися поза ува
гою археологів тому, що вони вважались суто етнографічними, не до- 
г гойними уваги археологів. На відміну від цього, Буджацько-Ногайська 
експедиція підходила до матеріалу не вибірково, а фіксувала всі без 
минятку археологічні знахідки, які були виявлені при роботі, не врахову
ючи їх культурну чи часову приналежність.

У музеї с. Городнього було науково опрацьовано 13 "турецьких"4 
глиняних люльок, і колекцію кам'яних знарядь епохи пізньої бронзи, 
інформація про місця знахідок яких дозволила відкрити три нових посе- 
нення (Городнє І, Казан-Кулак І та Казан-Кулак II). Крім цього, у музеї 
зберігається рідкісний, відлитий з бронзи, за восковою моделлю, сармат
ський амулет перших століть нової ери, знайдений у 1989 р. мешканцем 
с. Городнє М. П. Кожухарем під час оранки поля на північно-західній 
околиці села.

Амулет має вигляд бугорчатого кільця з трьома голівками тварин, що 
рельєфно виступають по бокам та знизу. Композицію об'єднує об'ємна 
антропоморфна фігурка, увінчана горбчатим кільцем для підвішування 
(рис. 1, 7). Висота виробу —  8,4 см, ширина —  5,4 см, внутрішній діа-
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метр кільця —  біля 4 см, петельки-кільця —  біля і см, діаметр округлої 
у розтині основи кільця —  0,4 см, петельки —  0,2 см.

Талісман був тривалий час у вжитку, про що свідчить його потер
тість. Заради цього, а також у зв'язку з не досить чітким моделюванням, 
деякі деталі композиції є маловиразними. Так, деякі з горбиків головно
го кільця, що виступають вісімнадцятьма потрійними (зовні —  дев'ятьма 
подвійними) групами, та аналогічні випуклинки петельки-кілечка, що 
виділяються у 6 місцях по 2-3 , ледь виразні. Нечітко проглядаються й 
морди тварин: з боків —  цапів, а знизу —  бика. При цьому, у бика та 
одного з цапів відсутні по одному рогу. Це можна пояснити або браком 
при литті, або тим, що роги були відламані при використанні амулета, 
від яких збереглись невеликі згладжені виступи.

Фігурка, що з'єднує головне кільце з петелькою для підвішування, 
має вигляд людини з великим животом, високою товстою шиєю та заве
деними за спину руками, що охоплюють випуклину, яка виступає на 
0,6 см. На випуклині між руками зроблено поглиблення. Ноги звисають 
нижче обруча кільця на 0,7 см; вони розділені тільки у верхній частині 
плавним вертикальним поглибленням та наскрізним отвором діаметром
0,15 см. Голова вписана у нижню частину петельки. Вона поєднується з 
останньою таким чином, що коли розглядати амулет в анфас, виникає 
враження, що людина має дві пари рук, верхня з яких з'єднується над 
головою й створює петельку-кілечко. На голові невиразними рисочками 
позначені чи то пасма волосся, що спадає на чоло (якщо дивитися спе
реду), чи шапочка (якщо дивитися з протилежного боку) типу ярмулки 
або ж тюбетейки.

Хоча прямої аналогії виробу не знайдено, але типологічно він близь
кий до бронзової бляхи перших століть нової ери, знайденої на Усть- 
Альмінському городищ і5. Завдяки основним художньо-стилістичним 
особливостям, його культурно-історична приналежність може бути вста
новлена достатньо точно —  він сарматський і датується I—II ст. н. е.

Горбчатий стиль є найбільш характерним для браслетів цього часу, 
знайдених у пізньоскіфських комплексах Криму та Нижнього Подніст
ров'я, некрополях античних міст Північного Понту. Частіше вони зустрі
чаються у похованнях сарматів Степового Причорномор'я 6. В Одеській 
області подібні браслети з шишечками у три ряди на зовнішній поверх
ні, виявлено, наприклад, у сарматських похованнях III ст. н. е. біля 
с. Нагірне у Ренійському рай о н і7 і у похованнях другої половини І ст. 
н. е. біля с. Білолісся, Татарбунарського району 8.

Досить розповсюдженими в бестіарії сарматського звіриного стилю 
були зображення цапів та биків (корів), яких сармати, напевно, шанува
ли. Так, пару фігурок цапиків бачимо на бронзовому кільцеподібному 
навершші із сарматського поховання І ст. н. е. біля с. Нікольське у Єно- 
таївському районі Астраханської області9. По дві стилізовані ручки
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у вигляді фігурок цапів є на вінці сарматського бронзового казана з но- 
і иком-зливом з кургану № 13 (І ст. до н. е. —  І ст. н. е.) біля хут. Вер- 
чш.о-Янчєнков, Богаївського району, Ростовської області 10, та на боках 
бронзового казана І ст. н. е., знайденого на березі р. Ахтуби, поблизу 
чуг. Кисляківка Среднєахтубінського району, Волгоградської області п. У 
піп ляді цапа, який опирається передніми ногами на шийку, а задніми —  
и и "плече" казана оформлено ручку фрагментованої бронзової посудини 
кінця І ст. н. е., що походить із зруйнованого кургану біля с. Запруддя, 
І’окнтнянського району, Київської області. Вінце круглої ручки глека 
прикрашено "шишами" і2.

Зображення голови бика (корови) бачимо на бронзовому сарматсько
му казані-"чайнику", який було знайдено під час хижацьких розкопок 
кургану 1896 р. у долині р. Кальміус (Донецька область). Він мав носик 
а 11 я зливу у вигляді фігурної голови тварини з довгою шиєю та рогами. 
Кришку "чайника" прикрашають дві людські фігурки, що сидять. Волос- 
> її їх перев'язані стрічкою. Це надає враження наявності шапочок, що 
нагадує оформлення голови антропоморфної фігурки городнянського 
іімулету. Подібні шапочки є й на людських голівках, що прикрашають 
.іплікації із "скарбу" ранньосарматського часу, знайденого у 1908 р. по
близу с. Бубуєчь у Молдавії. Дослідники вбачають в таких персонажах 
жсрців-шаманів І3.

Польові дослідження експедиції 1999 р. було проведено на 11 пам'я- 
іках (рис. 1, 1).

На двох з них, виявлених раніше, матеріал, знайдений на поверхні, 
підтвердив їх культурно-хронологічну приналежність. Поселення Нові 
Іронни, що розташовується на правому березі р. Великий Катлабух, в 

км на південь від села-епоніма, відкритого Л. В. Субботіним в 1965 p., 
підноситься до епохи пізньої бронзи та перших століть нової ери и . На 
поселенні Олександрівка V, що на правому березі р. Малий Катлабух, 
и 4 км на південь від с. Олександрівка (відкрите, як і інші пам'ятки біля 
цього села, Л. В. Субботіним й М. В. Агбуновим в 1970 p.), знайдені 
залишки тільки епохи пізньої бронзи 15.

Па шести поселеннях, крім кераміки, подібної до тієї, що була вияв- 
пена у попередні роки 16, на поверхні зібрано матеріал, який значно уто
чнює, або розширює культурно-хронологічні характеристики пам'яток.

На поселенні Олександрівка IV, що локалізується поблизу південно- 
іахідної околиці сучасного села, на правому березі р. Малий Катлабух, 
крім фрагментів кераміки доби пізньої бронзи і черняхівської культури, 
іннйдено ручку римської амфори II—III ст. н. е. 17 На поселенні Олекса- 
ндріпка II (в 1 км на південний схід від села, на лівому березі р. Малий 
Катлабух, в урочищі Кайнак-Кулаа) не знайдено залишків кераміки піз
ньої бронзи, що зустрічалася раніше, але черняхівська —  є. Зафіксована 
ручка римської амфори ІІ-ІІІ ст. н. е. Крім цього, на північній околиці 
поселення зібрано уламки ногайського посуду XVII-XVIII ст.
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З ногайським періодом існування поселення Олександрівка II, ма
буть, можна пов'язувати й польську монету, знайдену мешканцем с. Оле
ксандрівна П. С. Васіліогло на присадибній ділянці в південно-східній 
частині села, найближчої само до цього поселення. Монета —  срібний 
потрійний грош ("трояк коронний") короля Стефана Баторія (1576- 
IS86), викарбуваний у 1583 р. (рис. З, 16). На монеті є отвір, який сві
дчить про її використання в якості прикраси.

Такі тригрошовики, як і польські монети інших номіналів, тривалий 
час перебували в обігу не тільки у Речі Посполитій, до складу якої вхо
дила й значна частина сучасної України 18, але й на території залежного 
під Туреччини Молдавського князівства, а також Буджака, який деякий 
час безпосередньо входив до складу Османської імперії. У межиріччі 
Дністра —  Дунаю —  Прута відомі численні знахідки монет Речі Поспо- 
ііигої, Туреччини та деяких інших тогочасних європейських держав. 
Нони не тільки виконували роль міжнародних грошей, але й забезпечу- 
ііали внутрішній грошовий обіг у регіоні |9.

Територіально найближчими до олександрівського гроша є срібні тро
яки Стефана Баторія, що знайдені в м. Комрагі, с. Мусаїт та біля с. Дезгі- 
идже на півдні Молдови. Тут вони, поряд з іншими монетами, а іноді й 
речами, входили до складу скарбів, прихованих наприкінці XVI ст. Пока
зово, що у Мусаїті, як і у нашому випадку, монета також була пробитою 20.

З огляду на вище сказане, появу ногайського поселення Олександрі
вна II можна віднести до другої половини XVI ст. Але, те, що монета 
була пробита, може вказувати й на вірогідність її достатньо тривалого 
збереження в якості прикраси. Таким чином, монету-иідвіску могли за
губити й десь в XVII ст., що цілком співпадає з хронологічними рамка
ми поселення, які умовно визначаються за відносним датуванням поли
нної кераміки пізнього середньовіччя.

Крім Олександрівні II, керамічні матеріали, що характерні для ногай- 
ців XVII-XVIII ст., виявлені, на відомому раніше пізньобронзовому по
селенні Олександрівка III (розташоване на правому березі р. Малий 
Катлабух в 0,8 км на північ від с. Олександрівка), а також на поселен
нях, які раніше пов'язувались тільки з пізньобронзовою добою та пер
шими століттями нової ери —  Городнє та Дмитрівна. Перше з них, 
розташоване в 3 км на південь від с. Городнє на правому березі р. Ве
ликий Катлабух в урочищі Чіїр (відкрито JI. В. Субботіним в 1965 p.);

І’ис. 1. Археологічні пам'ятки у верхів'ях рік Великий та  М алий Катлабух:
I —  карта пам'яток мікрорайону (1 —  Нові Трояни; 2 —  місце знахідки амулету; 
З —  Городнє І; 4 Городнє; 5 —  Казан-Кулак; 6 —  Казан-Кулак II; 7 — Олекса
ндрівна V; 8 —  Олександрівка І; 9 — Олександрівка IV; 10 —  Олександрівка II;
II —  Олександрівка III; 12 —  Дмитрівна); 2 -6 , 8-11 —  матеріали з поселень (2,

З —  Дмитрівна; 4 -6 , 8-11 —  Олександрівка І); 7 —  амулет з Городнього
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друге —  в 0,5 км на південь від села-епоніма на лівому березі р. Пєр- 
жейська (біля водоймища), що впадає з північного заходу у р. Киргиж- 
Китай (відкрито JI. В. Субботіним і М. В. Агбуновим в 1970 p.). На 
поселені Дмитрівна, крім вказаного матеріалу, знайдено кераміку доби 
пізньої бронзи, серед якої —  вінчики від посуду (рис. 1, 2, 3), типові за 
оформленням для сабатинівської культури 21.

Найбільш значними виявились доповнення до характеристики посе
лення Олександрівка І, яке було досліджено під час експедиції 1999 р. 
найбільш досконало.

Це поселення площею 250 х 100 м розташоване в 4 км на південь-пів- 
денний схід від села, на схилі лівого берегу р. Малий Катлабух, біля пів
нічного зрізу штучного водоймища. Крім збору підйомного матеріалу з 
поверхні та тієї ділянки дна водоймища, що прилягає до поселення, були 
закладені невеличкі контрольні розкопки (рис. 1, 1; 2, 1-3): зачистка 1 
(шурф розміром 3 х  0,7 м) здійснена на урвищі водоймища; зачистка 2 
(шурф розміром 2,5 х 0,5 м) —  в 25 м на північ від зачистки 1, в стіні 
сучасного котловану; шурф 1 (розміри 1,5 х  1,5 м), закладено на відстані 
7 м на схід від зачистки 1 і в 30 м на південний захід від опори високо
вольтної електролінії, яка знаходиться в 45 м на захід від Г-подібного 
серпантину ґрунтової дороги Виноградне —  Олександрівка (рис. 2, 1).

Ш урфовки дозволили встановити, що стратиграфія поселення є 
більш складною, ніж вважали її першовідкривачі22. Найдавніші матеріа
ли репрезентовано головним чином невеликими фрагментами лігшого 
посуду пізньобронзової доби. З огляду на оформлення уламку прямого 
вінчика (рис. 1, 5), який знаходить аналогії на пам'ятках сабатинівської 
культури 23, можна вважати, що весь перший шар поселення належить 
саме до цього часу —  ХІП-ХІІ ст. до н. е.

Другий шар поселення Олександрівка І належить скіфській культурі. 
Раніше він тут не фіксувався. Враховуючи ту обставину, що практично 
всі артефакти цього часу знайдено на прибережній ділянці дна водойми
ща, скіфська стоянка займала тільки західну околицю пам'ятника, яка на 
даний час зруйнована внаслідок ерозії берега. Знахідки репрезентовані 
ліпною керамікою, ручками від трьох амфор ранньоелліністичного часу 
та фрагментами прямого залізного меча з одним лезом (рис. З, 20). 
Подібний тип є найбільш характерним для скіфів Північно-Західного 
Причорномор'я IV—III ст. до н. е . 24.

Рис. 2. Плани та  стратиграфічні розрізи на поселеннях Олександрівка 1(1 —  план посе
лення; 2 —  шурф 1; 3 —  зачистка 1) та Казан-Кулак (4 —  зачистка 1; 5 —  зачистка 2). 
[а —  дерновий шар; б —  сірий та жовто-сірий ґрунт; в —  чорно-сіруватий та темно- 
сірий ґрунт; г —  темно-сірий ґрунт с білесими вкрапленнями; ґ  —  чорний ґрунт; 
д  —  коричнево-жовтий ґрунт; е —  попелястий ґрунт; е —  рожево-червоно-жовтий ґрунт; 
ж —  вугілля; з —  кістки тварин; и —  фрагменти посуду; і —  люльки; ї —  залізо; 

й —  материк; к —  рівень поверхні водоймища; л —  рівень фіксації плану траншеї]
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Вв  ПН:
Рис. 3. М атеріали з поселень: 1-3, 9, 11, 22 —  Казан-Кулак; 4 -8 , 10, 12-15, 
17-21 —  Олександрівка I; 16 —  Олександрівка II. [Розфарбування кераміки: а —  бі
лий ангоб та  глазур; б —  зелена та світло-зелена глазур; в —  блідо-жовта глазур та 
оранжевий ангоб; г —  оливкова глазур; ґ  —  блакитна глазур; д —  темно-коричнева 

глазур та коричневий ангоб; е —  жовтогарячий ангоб]
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Ліпний посуд сіро-чорного кольору виготовлено із глини, перенаси
ченої великими вкрапленнями шамоту. Останній часто виступає на піо
реї кувату, нерівно-плямисту поверхню, яка має сірий, місцями —  жовто- 
і арячий колір. У керамічному тісті частини фрагментів фіксуються та
кож незначні домішки дрібного піску та відбитки дрібно посіченої 
полови. Домінуючим типом кераміки є горщики, що знаходять аналогії, 
гудячи по днищам та вінцям (рис. 1, 4, 8-11), у кераміці з поселення
IV ст. до н. е. біля с. Миколаївка на східному узбережжі Дністровського 
іпіману25. Більшість вінчиків, що знайдено, вкрито значною кіптявою.

Серед усієї скіфської (за керамічним тістом та оформленням поверх
ні) ліпної кераміки особливо виділяється напівсферична кришка з підци- 
міпдрично виступаючою ручкою, що має округле заглиблення у горішній 
частині (рис. 1, 6). Діаметр вінця кришки 13,5 см; висота —  до 7,7 см; 
діаметр вмістилища —  до 11,4 см; глибина —  3,7 см; висота ручки —  
до 2 см; діаметр —  5,2-5 см (біля краю); діаметр заглиблення -— 2,4 см; 
глибина —  0,6 см.

Подібні за формою кришки відомі у комплексах скіфського 26, сар
матського 27 та пізньосередньовічного 28 часу. Але у більшості випадків, 
середньовічні вироби мають конусоподібні корпуси. Крім того, сармат
ські кришки відрізняються фактурою, а середньовічні виготовлено на 
гончарному крузі.

Найближчі аналогії олександрівському екземпляру (округлість корпу
са та кутоподібність профіля) вінця знаходимо серед скіфських кришок 
і Ольвії (III—II ст. до н. е.) та Мірмекія (V I-V  ст. до н. е .) 29. На думку 
К. І. Зайцевої, подібні вироби були культовими келихами на ніжках, що 
никористовувалися в якості курильниць, вівтариків та жертовників30. 
Можливо, й кришка, що аналізується, могла використовуватися як кури
ні,ниця (надзвичайно велику закопченість зафіксовано не тільки на зов
нішній поверхні, але й біля вінця, з внутрішньої. Однак, неврівноваже
ність кришки у перевернутому стані суперечить цьому припущенню. 
Таким чином, якщо подібні кришки й використовувались для культових 
ікпреб, то це було їх другорядною, додатковою функцією.

Враховуючи всі наведені аналогії до ліпного посуду та меча, а також 
наявність елліністичних амфор, датування скіфського шару поселення 
Олександрівка І, потрібно обмежити IV—II ст. до н. е.

Третій, вочевидь нетривалий період існування поселення припадає на 
перші століття нової ери. Його маркірують поодинокі знахідки, що зу
стрічалися як під час попередніх досліджень, так і під час шурфовок 
1999 р. Це —  кружальна сіроглиняна, іноді смугасто пролощена черня- 
хівська кераміка та уламки ручок античних амфор II—III ст. н. е.

Верхній, четвертий культурний шар відбиває ногайський час існуван
ня пам'ятки. До нього відносяться уламки різноманітного червоно- та 
білоглиняного посуду. Частина його на зовнішній поверхні не має додат
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кової орнаментації (рис. З, 17, 18). Інші фрагменти прикрашені ангобом, 
глазур'ю, або ж їх поєднанням в одному виробі. Серед декорованих екзе
мплярів слід відзначити фрагмент миски, покритий білим ангобом у сере
дині (рис. З, 14) та фрагмент глека з ангобом темно-коричневого кольору. 
У деяких випадках спостерігається поєднання розпису білим та коричне
вим, або ж жовто-червоним ангобом (рис. З, 5), подібне прикрашення 
розміщується на зовнішній поверхні, при зеленій поливі —  з внутрішньої 
(рис. З, 13); двобічне покриття білим ангобом з додатковим забарвленням 
поверх нього блакитною глазур'ю (рис. З, 8), або ж навпаки, —  білий 
розпис —  на поверхні оливкової поливи —  в середині (рис. З, 12).

Днище однієї з посудин було покрите поливою оливкового кольору 
(рис. З, 15); вінчик іншого глека як зовні, так і з середини —  коричне
вою глазур'ю (рис. З, 7); миска чи келих —  коричневою глазур'ю, а з 
зовнішнього боку —  білою із зеленим малюнком (рис. З, 10). Найбільш 
художньо оформленими є фрагменти двох посудин. На одному з них по
верх оранжевого ангобного покриття нанесено смуги світло-зеленої гла
зурі та орнамент жовтогарячого кольору у вигляді округлих пелюсток 
(рис. З, 4); на іншому —  ангобована у коричневий колір внутрішня по
верхня тарілки (?), прикрашена довгими зеленими глазурованими пелю
стками й розписана білою ангобною фарбою, із залишенням між ними 
напівовальних плям коричневої підоснови (рис. З, 6).

З ногайським шаром слід пов'язувати також знайдену у шурфі 1 залі
зну підковку (рис. З, 19). Аналогічний виріб виявлено у шарі X V -
XVII ст. Старого Орхею 31. З цього шурфу походять також бронзовий 
язичок пряжки (рис. З, 21), уламок точильного бруска (рис. 4, 10) й три 
зламані "турецькі" люльки: лощена темно-коричневого (рис. 4, 1), світ- 
ло-сірого (рис. 4, 3) та блідо-жовтого (рис. 4, 5) кольорів.

Подібні люльки "фасону" "тахта-чубук", як і подібний описаному вище, 
посуд є характерним для північнопричорноморських керамічних комплек
сів турецького часу —  Ізмаїла 32, Білгород-Дністровського (Акермана) та 
розташованого поблизу нього поселення XVII-XVIII ст. біля с. М олога33.

Шурф 1 мав наступну стратиграфію (рис. 2, 2): 0-30 см —  дерновий 
шар (гумус); 30-45 см —  жовто-сірий шаруватий грунт; 45-50 см —  
темно-сірий ґрунт із білесими вкрапленнями; 50-65 см —  чорно-сірува- 
тий; 65-110 см —  чорний ґрунт (в останніх двох —  із незначними біле
сими конкреціями). Нижче йшов суглинок. Культурний шар залягає на 
глибині 45—90 см; верхня його частина (45—65 см) містить матеріали 
XVII-XVIII ст., а у нижній (65-90 см) знайдено уламки ручки амфори 
римського часу й декілька уламків кераміки доби пізньої бронзи.

Схожа картина спостерігається й у профілях зачисток. Крім цього, у 
зачистці 1 на глибині 30 см від поверхні, зафіксовані попелясто-вугіль- 
ний прошарок завтовшки до 5 см, й два заглиблення, що перетинаються 
між собою під цим прошарком. Заглиблення були заповнені попелястим
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Рис. 4. М атеріали з поселень: 1, 3, 8, 10 —  Олександрівка І; 
2, 4, 5 -7 , 9, 11, 12 —  Казан-Кулак
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ґрунтом (рис. 2, і) .  Поверх прошарку й частково у ньому, і особливо на 
південь від нього зафіксовано скупчення кісток великої й малої рогатої 
худоби. Не дивлячись на культурну неоднорідність виявленої в зачистці
1 кераміки (пізньобронзова, черняхівська і поливна XVII-XVIII ст.), вка
зані об'єкти та кістки, з огляду на ступінь їх збереженості, слід пов'язу
вати з ногайським часом існування пам'ятки.

За визначенням А. В. Старкіна, 76 із 180 зібраних тут уламків кісток, 
належали великій рогатій худобі, 70 —- вівці/козі. 5 кісток вівці/кози (від 
трьох тварин: молодої, зрілої й старої) виявлено і у ногайському шарі 
шурфу І.

Вперше зафіксоване експедицією у 1999 р. поселення Казан-Кулак II 
відноситься до сабатинівської культури. Його матеріали видано окрем о34.

Підйомний матеріал з двох інших вперше зафіксованих пам'яток —  
Городнє І й Казан-Кулак був винятково ногайським.

Поселення Городнє І розташоване на території декількох присадиб
них ділянок, на північно-західній околиці села, між правим берегом р. 
Великий Катлабух та яром, який впадає у річку з північного заходу. З 
огляду на попелястий ґрунт, в якому зустрічаються фрагменти поливного 
посуду й "турецькі" люльки, площа поселення була не меншою ніж 
300 х 100 м.

Поселення Казан-Кулак розташоване на відстані близько 4 км на 
південний схід від с. Городнє, біля південно-західного берега верхнього 
із двох ставків. Останні споруджені в долині західного відгалуження 
роздвоєної у північній частині притоки р. Великий Катлабух. Притока 
впадає у Великий Катлабух на південь від с. Оріхівка (рис. 1, 1).

Площа розповсюдження підйомного матеріалу вздовж берега водо
ймища становить 400 х 60 м. На поселенні зроблено дві контрольно- 
стратиграфічні зачистки. Першу зачистку —  у вигляді шурфу —  розмі
ром 4,0 х  0,4 м, здійснено вздовж західного зрізу котловану від зруйно
ваної сучасної будівлі, за 200 м на північний захід від греблі між 
ставками, за 20 м від берега верхньої водойми; другу, розміром 
2,5 х 0,7 м, —  вздовж зріза берега, за 200 м на північ від зачистки 1.

У прибережній зачистці 2 зафіксовано вихід давньої траншеї з пів
денного заходу на північний схід у бік водойми (рис. 2, 5). Глибина 
траншеї від рівня сучасної поверхні —  120 см; ширина на рівні вірогі
дного початку його викопування —  біля 150 см; ширина рівня дна — 
20 см. Заповнення траншеї —  сіро-попелястий ґрунт з вкрапленням не
великих грудочок обпаленої червоної глини; у південній частині зафік
совано лінзоподібну у плані ділянку пропаленого рожевого кольору ґру
нту й скупчення деревного вугілля. Серед знахідок: два фрагменти поли
вного посуду, частина щелепи бика/корови й таранна кістка вівці/кози.

Остеологічний матеріал зустрічався і у зачистці 1, із яких ідентифі
кованим був лише верхній моляр бика/корови.
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( 'іратиграфічний розріз у зачистці 1 такий: 0-25 см —  дерновий 
шар (гумус); 25-65 см —  сірий грунт середньої щільності; 65-90 см — 
і-мпо-сірий ґрунт, який розподіляється на два прошарки. Нижній —  
і и и і.ні щільний (у північній частині зачистки між двома прошарками 
і іфіксовано рихле сіро-жовте вкраплення); від 90 до 120 см ґрунт тем
пи сірого кольору, але з вкрапленням білесих конкрецій, більш інтенси-
.... їм у нижній частині; від 120 до 175 см —  подвійне чергування про-
шарків щільного ґрунту коричнево-жовтуватого та чорного кольорів. 
Нижче —  жовта супесь з включенням конкрецій та кам'яних плиток 
ршміром до 15 х 15 х 2 -3  см. Артефакти зустрічалися лише у чотирьох 
■і'-р\ ніх шарах (20-90 см).

t урахуванням кераміки, зібраної на поверхні, весь матеріал поселен
ий належить до однієї культурно-хронологічної групи, але він —  доста
нії.о різноманітний. Це —  фрагменти неполивного та поливного посуду
11 червоної та білої глини (рис. З, 1-3, 9), кам'яний брусок (рис. 4, 12), 
ні нічні гак і цвях (рис. З, 22\ 4, 11), уламки 3 люльок з блідо-жовтої 
(рис. 4, 4), темно-червоно-жовтої лощеної (рис. 4, 2) та світло-сірої ло- 
ііичіої (рис. 4, 5) глини.

11 неполивної кераміки слід відзначити уламок червоноглиняного гле- 
і і иодолія, вкритого червоно-коричневим ангобом (рис. З, /) . Для при
крашення столового посуду використовувалась коричнева, жовта, жовто- 
і іірмча, зелена й оливкова глазур, іноді поєднана з покриттям поверхні 
і н ш і м  ангобом.

Загалом, поливний посуд з поселень Казан-Кулак та Олександрівка І 
ї ї і інших ногайських пам'яток мікрорайону цілком перекликається з 
і .ти м  ж матеріалом XV II-X V III ст., знайденим у Буджаку на інших 
пам'ятках турецького ч асу 35. Найближчою аналогією казан-кулакському 
їм ідолі ю є посудина, яку було знайдено у м. Азові, у так званому "туре
ні.міму окопі 1641 р." 36.

До проаналізованих вище знахідок, потрібно додати й раніше виявле
ні па цьому поселенні знахідки, що зберігаються у музеї с. Городнього.
І (с дні люльки типу "тахта-чубук" й залізне вістря стріли. Одну з лю- 
іп.ок виготовлено з білої глини (рис. 4, 6), інша має буро-червоно-жовту 
нищену поверхню (рис. 4, 9). Обидві люльки мають безпосередні анало- 
і п серед знахідок, що походять з попелища XVII-XVIII ст. на поселенні 
Минога I I 37 та доволі значну подібність з прикрасами деяких люльок із 
(найдених у Сорокської фортеці у шарі XVII —  початку XVIII с т .38.

Пістря стріли асиметрично-ромбічне (рис. 4, 7). Його загальна дов
и т а  9,6 см, довжина пера —  5,2 см, максимальні розміри у поперечни-
і. у 1.6 х 0,5 см. Вістря такої форми були широко розповсюджені у піз- 
ш.окочівницькому середовищі Східної Європи від XIV до XVII ст. Наш 
' і» ісмпляр за такою ознакою відносної хронології, як квадратна форма 
і» нони, належить до п ізн іх39. Це знаходить підтвердження і у знахідці 
подібного екземпляру у Сорокській фортеці, що датується XVII ст .40.
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Підсумовуючи вивчення ногайських матеріалів із зазначеного мікро
району, можна сказати наступне. З урахуванням усіх наведених датувань 
аналогів матеріалу, що походить з пам'яток на околицях сіл Городнє, 
Олександрівка та Дмитрівка, час проживання ногайців у цій місцевості 
потрібно окреслити XVII-XVIII ст. Зрозуміло, що життя на відзначених 
поселеннях навряд чи тривало протягом всіх цих двох століть, але чітко 
обмежити їх  верхню та нижню дати, поки що не можливо. Скоріш за 
все, поселення існували у межах вказаного хронологічного відрізку не 
дуже тривалий час, про що свідчить незначна товщина культурного 
шару. При цьому, можливо, що початок існування поселень (або деяких 
із них) відноситься ще до кінця XVI ст., а кінець —  до початку XIX ст. 
У всякому разі, на вірогідність такого припущення побічно вказують 
"турецькі" люльки, головний час розповсюдження яких охоплює не тіль
ки XVII-XVIII ст., але й заходить у XIX ст .41.

На завершення підкреслимо, що крім очевидної важливості нового 
підходу до вивчення матеріалів межі середньовіччя —  нового часу, Бу- 
джацько-Ногайська експедиція зробила певний внесок в археологію Пі
внічно-Західного Причорномор'я, зокрема відкриттям поселення сабати
нівської культури Казан-Кулак II, виявленням скіфського шару на посе
ленні Олександрівка І, введенням до наукового обігу унікального 
сарматського амулету I—II ст. н. е.
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О. М. Дзиговський, А. С. Островерхое

П А М 'Я Т К И  ЗВ ІР И Н О Г О  С Т И Л Ю  
Л М ІК РО Р Е Г ІО Н У  "ТИ Л ІГУ Л" ТА Д Е Я К І П И Т А Н И Я  
ІСТО РІЇ П ІВ Н ІЧ Н О -ЗА Х ІД Н О Г О  Н А Д Ч О Р Н О М О Р ’Я 

Р А Н Н Ь О Е Л Л ІН ІС Т И Ч Н О Г О  ЧА С У

Чи не забагато свободи й "гри фантазії" 
приписують інколи давнім майстрам, 
котрі в дійсності виконували лише чіткі 
ідеологічні замовлення відповідного 
суспільства?

А. А. Міллер

Для архаїчних суспільств була характерна така форма суспільної сві
домості, де уся природа, всі космічні та соціальні сили, виступають в 
тіриних обличчях. Тому в міфологічних концепціях стародавніх релігій 
ширини відігравали надзвичайно велику роль. Там вони виступають у 
чкості одного з варіантів міфологічного коду на основі якого можуть 
складатися окремі повідомлення, оповідання, міфи тощо

Одним з найцікавіших історико-культурних феноменів, безпосеред
ньо пов'язаних з такою символікою, є глобальний за своїми масштабами 
"скіфо-сибірський звіриний стиль" 2. Він займає значне місце й в істо
рії Східної Європи. Розповсюдження пам'яток й специфіка цього стилю
V річних регіонах й у різні історичні періоди вивчені ще нерівномірно. 
'Іоиедено, що значна частина подібних артефактів виготовлялялася в ан- 
шчних містах Північного Надчорномор'я3.

У межах Північно-Західного Надчорномор'я одним з найменш дослі
джених є мікрорегіон "Тилігул" [істор. форми: Daligol, Teligol, 
lyligul, Tylihul, Делікгул, Теликгул, Делигіоль, Дели-Гёль, Делигель,
І 'Іл'іг'ул — "Чагарникове озеро", "Степове озеро", "В'язниця-озе- 
ро", "Скажене озеро" тощо] 4. Останній займає серединне становище 
між мікрорегіонами "Південний Буг" й "Дністер". Базовою пам'яткою 
і у г г Кошарське городище 5. На поселенні і в його околицях у різні часи
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було знайдено декілька виробів, виконаних у звіриному стилі. їх  компле
ксний аналіз допомагає визначити місце мікрорегіону у системі анти
чних старожитностей Північно-Західного Надчорномор'я.

У 2004 р. на Кошарському городищі випадково знайдено свинцеву 
відливку із зображенням сцени терзання (зберігається в одній з одеських 
приватних колекцій). Вона становить собою підпрямокутну однобічну 
ажурову пластину-рельєф розміром 7 х 4 х  0,3 см з вузькою підставкою, 
що імітує лінію грунту. Підставка має невелике, напівовальне у розрізі, 
заглиблення для закріплення зображення на тонкій плоскій основі. Ви
ріб відлито у однобічній формі. Можливо, артефакт є браком виробни
цтва, або ж напівфабрикатом. Про це свідчить наявність залишкового 
металу у задній частині й в інших місцях вовчої фігури. Збереженість 
виробу посередня. Вся його поверхня покрита патиною тьмяно-метале- 
вого кольору. Місцями спостерігається вапняковий наліт.

Майстер не був професіоналом і майже не володів секретами переда
чі перспективи. На пластині у примітизованій формі, в профіль, зобра
жено двох тварин, що б'ються. Учасники композиції об'єднані у загаль
ному русі за годинниковою стрілкою, що, можливо, є символом ходу 
сонячного світила.

Перший звір з непропорційно довгим тілом припав до землі. Перед
ня ліва лапа припіднята догори, на кінці вона має розширення, яке мо
жливо, імітує копито; права задня нога відкинута назад й має змієподі
бне довгасте закінченя; ліву задню ногу ледь видно, вона слугує лише 
однією із опор для закріплення фігури до основи. Овальну без деталей 
голову, що сидить на довгій масивній шиї з "манжетом", трактовано у  
жертовній позі, обличчям повернутим  на 3/4 до глядача. На шиї неве
личкий загривок. Ноги й круп з невеликим хвостом, масивні. Хвіст ку
ций. Таким чином, майстер, мабуть, хотів відтворити образ фантастич
ної істоти типу міфічного морського коня еллінів —  гіппокампа 
(игякаряц або ж іяякаряо<;), або ж кентавротритона-іхтіокентавра
(K E V T O V ipO T p iT O )V , t y S u o K E V T a D p o q )  6 .

На напівлежачу тварину ззаду нападає хижак вовчої породи. Він вже 
у неї на спині. Звір має худорляве тіло, підквадратну велику морду з 
округлим оком й масивною напіврозкритою пащею, невеличкий загри
вок, довге, але негусте рельєфне волосся на тілі, й довгий опущений до 
землі хвіст, який зливається з правою задньою лапою. Хижака зображено 
у профіль, з чотирма лапами. Передньою правою випростаною лапою 
вовк ухопився за спину травоїдного, задня ліва —  трохи зігнута у сугло
бі й знаходиться на крупі жертви. Ліву передню лапу художник відтворив 
невдало. Вона прикрита пащею й ледь виглядає з-за неї (рис. 1, 1).

Примітивізм, певна деградованість зображення й вибір матеріалу, 
свідчать про досить пізній час її виготовлення. Відомо, що розквіт свин
цевого культового литва в античних центрах Північно-Західного Над-
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Рис. 1. Пам'ятки звіриного стилю з Кошар (1-2) й пластина 
з Бубуєчського скарбу (3)

Чорномор'я спостерігається у ранньоелліністичний час, наприкінці IV -
III II ст. до н. е. Тоді в Ольвії виготовляли не тільки своєрідні букранії, 
шіс й одно- й багатофігурні сакральні композиції (типу божество на ко
шениці із есхари поблизу поселення К ателино-1)7, які за технологією 
ингатовлення й специфікою передання перспективи, нагадують кошарсь-
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кий рельеф. Близькими аналогіями останньому є й свинцеві зображення 
Зевса та крилатої богині з Ніконія, які ми також датуємо постзопіріо- 
нівським часом 8.

На нашу думку, до цього ж часу відноситься й кошарська відливка. 
Про це ж свідчить й її певна стилістична й сюжетна спорідненість з пі
зніми пам'ятками скіфо-меотського мистецтва й деякими пам'ятками зві
риного стилю з сибірської колекції Петра І, широко датованими IV—І вв. 
до н. е . 9.

Проблема семантики подібних зображень до цього часу є предметом 
дискусій. Адже конкретний зміст зооморфного коду був поліваріантним 
навіть у межах однієї культурної традиції. Композиція, що аналізується, 
відноситься до розряду мотивів шматування, якими відзначається риту
ал тризни, тобто жертвоприношення. Сцени шматування загалом зна
ходять пояснення серед дуалістичних й тернарних концепцій індоєвро
пейських народів. Найбільш узагальнююче тлумачення цих сцен —  без
перервність життєвого циклу, відродження через знищення. На різних 
рівнях ця тема могла сприйматися або ж як апофеоз весни (зв'язок з ка
лендарним циклом й астральною символікою), або ж як перемога боже
ства, героя або царя над силами зла й пітьми 10.

Близькою хронологічною, територіальною й семантичною аналогією 
до нашого сюжету, є чотири однотипних бронзових навершя із збірки 
ОАМ 11. У каталозі Е. Р. Ш терна вказується, що вони були придбані 
М. М. Мурзакевичем у приватних осіб, а знайдені в одному з зруйнова
них курганів в районі Тилігульського лиману.

Основу композиції складає показане у профіль чудовисько з невели
кою голівкою, що нагадує собачу, відкритою пащею й невеликими вуха
ми, які стирчать. Довга шия з рубчатим гребенем чи гривою переходить 
у плече, з-під якого підіймаються догори два серпоподібних крила. Пе
редні лапи витягнуті вперед. Вигини крил не співпадають. Це надає 
рельєфу вигляд круглої скульптури. Задня частина тіла, що нагадує змі
їний хвіст, закручена у петлю. Кінець хвоста має розширення й нагадує 
кінське копито. Передніми лапами звір тримає за шию травоїдну твари
ну. Її голова з листкоподібним вухом повернута у жертовній позі, лапи 
піджаті під тіло (рис. 2).

Образ фантастичного крилатого чудовиська зі зміїним тілом, згорну
тим у кільце, не отримав широкого розповсюдження у мистецтві греко- 
скіфського звіриного стилю. Він зовсім відсутній у VI —  першій поло
вині IV ст. до н. е. Крім тилігульських навершів чотири подібні вироби 
знайдено у Краснокутському кургані й один —  в кургані біля с. Водо- 
славівка в Криму. Всі вони відносяться до категорії найпізніших й да
туються кінцем IV  — початком III ст. до н. е. 12.

З приводу ідентифікації образу тварини на навершях, існує декілька 
точок зору. Так, С. С. Безсонова вбачає у ній образ собако-птахо-драко-
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ни, притаманнії іранській міфології. М. Н. Погребова вважала, що ця 
<> і о і а —  гіппокамп. Г. І. Мелюкова схиляється до думки, що у чудови-
1 1 .ну відбились якісь уявлення про іранського Сенмурва, і що творцем 
подібних творів був місцевий майстер, знайомий з грецькою міфологі- 
' ю, але, який працював у традиціях варварського мистецтва. Мирний
• •• >р;» і гіппокампа він творчо переопрацював в образ хижого фантастич
ною звіра, більш близького номадам. Цікаво, що в цей же час з'являють- 
і ч і иикретичні образи собако-птаха, собако-лева тощо 13.

Рис. 2. Бронзове навершя з околиць Тилігульського лиману

В свою чергу, в подібних виробах ми вбачаємо продукцію, що нале
жить до кола пам'яток ольвійської або ж боспорської шкіл на їх фіналь
ному етапі існування и . З огляду на сучасний стан джерелознавчої бази, 
можна припускати, що деякі з подібних творів виготовлялися й на Ко- 
мшрському городищі. У зображенні ж грифона-гіппокампа ми вбачаємо
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одну з анімалістичних інкарнацій Ахілла —  "Володаря Скіфської зем
лі", та варварського водного бога типу скіфського Тагімасада. Це тим 
більш імовірно, що якраз у Буго-Дністровському міжлиманні (приморсь
кій частині Архаїчної Скіфіі) зосереджувалися головні центри покло
ніння Ахіллу 15.

В істоті, що відтворюється на навершях, поєднуються одночасно 
риси суходольного хижака, птаха й водної істоти. Це відбиває його тер- 
нарну сутність (відповідність трьом природним стихіям й трьом рівням 
всесвіту). У цьому плані його можна порівнювати також з індійським 
Агні, іранським Сенмурвом й грецьким Аполлоном Гіперборейським 16.

Близькою семантичною  паралеллю зображенню на кошарській відли
вці є й сцена терзання, яку бачимо на одній з блях бубуєчського скарбу, 
яку ми розглядаємо як своєрідний варіант ранньосарматської піктогра
фічної культової писемності (рис. 1, 3). У верхній зоні пластини розмі
щено зображення оленя з гіллястими рогами і повернутою назад голо
вою. На крупі —  солярні знаки. За ним —  зображення тварини меншого 
розміру з довгим хвостом. Зазвичай це зображення трактується як оле
нятко, але В. І. М ордвинцева справедливо вбачає в ньому собаку. На 
нашу ж думку, це — типова сцена шматування: хижак вціпився у  круп 
копитної тварини. Про те, що це не приплід, свідчить і той факт, що 
ми маємо справу з самцем. Гіллясті роги не властиві самкам благород
них оленів 17.

Зображення вовка (собаки) бачимо й на пластині "бубуєчського" 
типу, що походить з поховання біля с. Чистеньке в Криму. Цікавими є й 
зображення на пряслиці з некрополя біля с. Завітне в Криму. На ньому 
нанесено складний малюнок: на одному боці вершник, перед ним схема
тичне зображення собаки, яка нападає на травоїдну тварину 18.

Зображення собаки (вовка) у стародавній символіці мало велике 
семантичне навантаження. В зооморфному коді ці звірі були символами- 
еквівалентами. їх  зображення асоціювалося з уявленнями про велику 
Матір-природу й ідею плодючості. У індоєвропейців, і особливо індоіра- 
нців, собака (вовк) пов'язувалася зі світовим деревом й ототожнювалася 
з міфологічним змієм. Звір асоціювався також з потойбічним світом. 
Зображення собаки, яка переслідує іншу тварину, в зооморфному коді 
маркує світ смерті. Звір був супутником бога Ями —  божества смерті в 
давньоіндійській міфології; в зороастризмі собаки були пов'язані з мос
том Чинват, який вів до країни мертвих. Тварини вважалися поводирами 
душ померлих у потойбічний світ. Присутність собаки поряд з людиною, 
яка вмирає, символізувала собою знищення всього злого. Погляд собаки 
ніби-то мав здібності проганяти "насу". Цей же комплекс уявлень ініці
ював широко розповсюджену в савромато-сарматському світі й у давніх 
мешканців Середньої Азії практику використання в поховальному обряді 
собак. Подібний звичай зафіксовано й в катакомбних старожитностях
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І нрііі польського курганного поля 19, котрі пов'язуються з сіраками При- 
і< s <нініім 10. При цьому необхідно додати, що на даних пам'ятках зафіксо- 
ічііи м іаку цікаву деталь поховального обряду, як розміщення гальок в
> , j ні і і і . і іи ц і  21. Не виключено, що вищезгадані особливості поховального

I ччі (у катакомб Тираспольщини тісно пов'язані між собою і є обов'яз- 
іииими складовими якогось єдиного ритуалу. Справа в тому, що в дав
ньоіндійському поховальному обряді існувала практика покладення в
■ ."м ин руки померлого нирок жертовної тварини. Останні репрезентува- 
ііі собою не що інше, як дарунки собакам бога Я м и22.

II багатьох міфологіях та релігіях (давньоіндійська, індоіранська, хет-
■ і.ічі ющо), собака (вовк) був символом бога війни, поводир військових 
ціу і>им і родоначальник племен. Вовкоголовим, наприклад, був герой
I I  и 11 ьо індійського епосу "Махабхарата" Бхіма. Відповідно, "вовками", 

німі ж "иовкоголовими" були й члени бойових дружин скіфів та сарматів. 
И І Абасв знайшов у нартському епосі відбитки якоїсь надзвичайно 
інніьої традиції про вовка як міфічного першопредка цих народів23.

І Іоклоніння собакам (вовкам), які наділялися одночасно позитивними 
и т  і .п ивними якостями, було широко розповсюджене у Стародавньому 
Римі жир цих хижаків вважався дієвими ліками від багатьох хвороб.
І \ і га кож були широко розповсюджені легенди про перетворення людей 
\ іюиків (Serv. Aen. VIII, 97; IX, 54; Plin. NH, VIII, 34, 1-2). Паредрою 
...... і Лунеркалія була Луперка, яка ототожнювалася з вовчицею, що ви
цілувала Ромула та Р ем а24.

І Іопулярним образ вовка (собаки) був у ольвіополітів, що знайшло 
іііпображення у появі тварин в бестиарії ольвійської школи звіриного 
і нішо, де зображення тварини було, мабуть, маркером Аполлона Л і
о н  Це випливає з березанського граффіті, в якому йдеться про спів- 
інцношення теоморфного, зооморфного й цифрових код ів26. Що ж до 
т и т ів , то у ньому говориться: "...Сім: вовк слабкий (немічний, без- 
і н ний...)". А. С. Русяєва пов'язує дану фразу з існуванням у Нижньому 
Побужжі культу Аполлона-Лікея. Цей же культовий епітет згадується у 
і |іііффіто-календарі О львії27.

V зв'язку з астральною тематикою буде справедливим зупинитися ще 
п.і одному аспекті зображень вовка (собаки) на пам'ятках культового 
мистецтва античного часу. Серед зірок особливе значення у житті старо- 
л.шніх народів відігравав Сиріус, оскільки з його появою на небосхилі 
починалася згубна спека. Поскільки Сиріус —  а Великого Пса, греки 
називали його також і за сузір'ям —  kviov —  "собака". Під впливом 
і ' н і і і і і і в  цю назву використовували й римляни. На честь Сиріуса давні 
поди виконували численні обряди й жертвоприношення. Так, при сході 
ціп зірки римляни, для спасіння посівів від посухи й молінням про від
вернення зла, приносили в жертву рудих, близьких до червоного кольо
ру, собак (Ovid. IV, 938-994). Спостерігали схід Сиріуса й приносили
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жертви цій зірці також єгиптяни, вавілонці, таври, мешканці античних 
полісів28.

Астральне забарвлення культ собаки (вовка) мав й у іранців. Показо
вими у цьому плані є зображення на одній з бубуєчських пластин (рис. 
1, 3), де, на нашу думку, відображені перевтілення (аватари) іранського 
божества типу Веретрагни. У верхньому поясі відбивається головна зоо
морфна іпостась героя —  собака (вовк). Центри двох крайніх квадратів 
середнього поясу відзначено відповідно семи- й восьмипроменевими зір
ками. Це —  астральна інкарнація бога. Одним з перевтілень Веретрагни 
була сяюча зірка Сиріус — Тиштрайн (Тиштр-яшт, 14, 9), яка посилає 
на землю води.

На сучасному етапі розвитку історичної науки, для вирішення тих чи 
інших питань, все частіше використовуються дані топонімики й онома
стики. Це стосується й скіфо-сарматських старожитностей регіону. До
слідники ототожнюють Тилігул з рікою Асіаком, що згадується у пізніх 
античних авторів, зокрема у Помпонія Мели та Плінія Старшого, котрі 
називають й плем'я асіаків, яке мешкало на цій річці (Mela, II, 7; Plin. 
NH, IV, 82). В свій час, М. І. Ростовцев звертав увагу на архаїчний пласт 
відомостей про Північне Причорномор'я в працях Помпонія Мели та 
Плінія Старшого. Згідно дослідника, джерелом Мели був географ II—І ст. 
до н. е., котрий навів опис Понту Евксинського, головним чином, за ста
рою доефорівською традицією, підновивши його лише в тій частині, яка 
стосується Криму. Перієгеса ж Плінія нагадує Мелу і сягає джерела того 
ж типу 29. Припущення М. І. Ростовцева знайшли свою підтримку і про
довження в дослідженнях Д. О. Мачинського, де автором взаємопов'язані 
відомості Мели та Плінія про Скіфію і Боспор були уточнені хронологі
чно. За Д. О. Мачинським, відомості Помпонія Мели відображають реа
льність останньої чверті IV ст. до н. е., а Плінія Старшого —  III ст. до 
н. е. (і пізніше) 30.

Таким чином, цілком можливо, що асіаки Мели та Плінія мешкали 
вже в Північно-Західному Надчорномор'ї якщо не наприкінці IV ст. до 
н. е., то, принаймні, в III ст. до н. е. В свою чергу, назва племені "асіа
ки" досить співзвучна з етнонімом "апасіаки"ЗІ, котрих вважають "вод
ними саками", або ж, згідно Страбона, "масагетами багнищ "31а.

Основа "сак" або ж "саг" входила до складу більш складних етноні
мів давньокочівницького світу й власних імен на величезних територіях 
Євразії. Ного походження й семантику вчені тлумачать по-різному. Три
валий час домінуючою була думка, висловлена В. І. Абаєвим, що saka
—  це самоназва (ендоетнонім) не тільки азіатських саків, але й європей
ських скіфів й означає "олень"32. Але науковці вже давно звернули ува
гу на те, що у багатьох іранських мовах слово "сак", "саг", "сек", "сег" 
мають значення "собака", "пес". Називаючи саків саками, перси, таким 
чином, обзивали їх "собаками". Мабуть, й у саків це слово мало таке
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і і iimc значення. Вчені етимологізували етнонім саків у значенні "сто- 
пси", "сторожі отар" або ж пов'язували його з уявленнями про 

і Щіпку як тотемну тварину33.
Н зв'язку з останнім, звертає на себе увагу той факт, що в катакомб

ний пам'ятках Тираспольщини поховання собак складають 4 2 ,5%  від 
«ні її л і.иої кількості м о ги л 34. Як вже зазначалося, дані старожитності 
моп'иіуються з прикубанськими сіраками. Згідно М. І. Ростовцева, cap- 
м.п и  це саки, що кочували біля Аральського моря, між ним та Кас- 
и и м. котрі стали удиратися у "Велику Скіфію" наприкінці IV—III ст. до 
и і- При цьому саків дослідник ототожнював з масагетами і дахами.
І н і м і ю  саків, вважав М. І. Ростовцев, і сіраків, що з'являються в Прику- 
«хінні ііже в IV ст. до н. е . 35. На думку Д. О. Мачинського, етнонім "сі- 
Iі і к її" ниник в дахо-масагетському середовищі • Закаспія 36. Однак найці- 
і мінною, мабуть, є точка зору М. Ю. Десятчикова, котрий, на підставі
■ і имологічного аналізу етнонімів "ксандії" та "парії", яких автор відно- 
і ни до даїв або дахів, вважав, що серед останніх було "царське" плем'я, 
inn панувало над іншими племенами, які входили в конфедерацію дахсь- 
міго племенного союзу. З середовища "царських" даїв і вийшли сіраки, 
•іїй, па думку дослідника, репрезентували собою власне дружинні загони 
приуральських кочовиків37.

І Іовертаючись знову до тилігульських навершів, хотілося б звернути 
\ ".ну на деякі можливі паралелі й аналогії з Авести. У цьому творі є 
м і/ікл про хварн (фарн) —  божество, яке вселяється у царів, жерців та 
м-роїіі, символізуючи царственість, величність й могутність. Це божест- 
іссі може приймати вигляд різних тварин —  коня, орла, риби [дельфіна] 
ющо (Замяд-яшт, 34-38, 51, 68). Поняття про хварн —  "небесну блага
ним." —  має загальноіранське походження. Воно побутувало як у скіфів, 
пік і сарматів. Про це свідчить наявність скіфо-сарматських імен, що 
■о почають у себе слово фарн, наприклад, Сайтафарн 37а. Чи не були 
ііііисршя, що аналізуються, фарнами народу сайїв, або ж як приватний 
мішалок —  їхнього царя Сайтафарна? В такому випадку, вони могли 
нід иіачати шлях сайїв зі сходу, крізь північно-таврійські степи й Нижню
І Іпдніпрянщину до гирла Тилігулу.

Привертають до себе увагу умови знахідок подібних навершів. Всі 
нони належать або ж до випадкових знахідок, або ж були знайдені при 
розкопках у полах курганів 38 й мають прикмети речей, що входять до 
не ортименту "скарбів" ранньосарматського часу 39. З огляду на те, що 
функціонування звіриного стилю у традиційних культурах було пов'язане 
юііовним чином з військовим середовищем й панівною верхівкою кочо- 
ииків, ми розглядаємо навершя як знаки влади скептухів (оі 
нкцятогі/оі) —  скипетродержців, згадуваних у декреті на честь Прото- 
іе и а 40. Нещодавно "чорні археологи" знайшли на правому березі Тилі-
і ульського лиману подібний "скарб" з майже повним набором характер-
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них речей 41, а на самому Кошарському городищі під час розкопок у 
шарі кінця IV—III ст. до н. е., зі слідами згарищ, виявлено кінський со- 
кироподібний налобник42.

Питання про датування, призначення й етнічних носіїв подібних 
"скарбів" є дискусійним 43. Все ж, багато сарматологів у визначенні го
ловних етнічних винуватців північнОнадчорноморської "кризи" III—II ст. 
до н. е. прийшли до певного консенсусу, визнавши досить ранню появу 
передових сарматських загонів у степах Північного Надчорномор'я 44. 
Вдалося також з'ясувати, що "скарби" є синхронними часу існування 
"катакомбного" некрополя  на Тираспольському курганному полі, де в 
окремих похованнях цього некрополя зустрічаються і предмети, що од
ночасно також є характерними для наборів речей "скарбів". Це дало 
привід для культурно-історичного об'єднання двох груп пам'яток 45.

Про призначення "скарбів" нам доводилось вже писати, визнавши 
сакральний статус речей, що до них входять, й використавши системний 
метод, автори дійшли висновку, що набір речей із "скарбів" знаходить 
безперечні паралелі серед "подарунків", які за повідомленням римського 
поета Курція Руфа: "Dona nobis sunt, пе Scytharum gentem ignores, 
iugum bourn, aratrum, hasta, sagitta, patera" (Curt., VII, 8, 17), були дані 
богами середньоазіатським сакам. Він розтлумачує й семантику "пода
рунків": ярма, плуга, списа, стріли та келиха. Перші два предмети 
символізували дари землі, два наступні мали вразити ворогів. Чаша при
значалася для жертвоприношення богам. Подібні мотиви простежуються 
й у кельтській та деяких інших традиційних культурах46. Про тісний 
зв'язок цих комплексів з культом якогось водного божества, чи взагалі 
води, свідчить топографія розташування "скарбів". Майже всі вони ло
калізуються на крутосхилах великих й малих річок, або ж на морському 
узбережжі.

Чим же обумовлювалася масова поява подібних "скарбів" у північно- 
надчорноморських степах? Як відомо, в стародавніх суспільствах осво
єння й завоювання нових територій завжди починалося з обряду, який 
символічно відтворював акт творіння. Головним його елементом було 
спорудження вівтаря. Про давність цього звичаю в індоєвропейській 
традиції, засвідчує "Рігведа" (1, 164, 35): "Цей вівтар — крайня межа 
землі, це жертвоприношення — пуп всесвіту". У Авесті (Вендідат, II) 
є згадка про те, що один з перших царів Йіма отримав від Ахурамазди 
священні подарунки, за допомогою яких він тричі розширював свої во
лодіння 47.

Таким "пупом всесвіту", "світовою горою" у багатьох індоєвропейсь
ких, і особливо індоіранських народів, були природні пагорби і кургани. 
Для того, щоб виправдати завоювання, в багатьох народів створювалися 
міфи про богів та героїв, які завжди "йшли" попереду таких загонів й 
мали попередньо сакрально "оволодіти землями". За військовою експан-
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■ м ні відразу ж йшла експансія релігійна48. Таким чином, "скарби" є не 
  п іш е , як похідні вівтарі, за допомогою яких фіксувалося й освячува-
ii її ч пересування сарматських загонів на захід. Вочевидь, подібні "вівта

рі ' були свого роду знаками передових військових підрозділів й місцем
....  нинішня божеству —  охоронцю завойованої території. Цим вони
■п іісі. нагадували вівтарі, які споруджували скіфи Аресу 49.

V свій час, О. В. Симоненко 50, зробивши картографування сармагсь- 
і 11 ч пам’яток перших століть н. е. навколо басейнів Нижнього Бугу, Ти
пі уну, Інгулу та Інгульця, дійшов висновку, що Ольвія та її хора в ті
■ ні п знаходилися поза маршрутами кочівок номадів. Подібна картина 

инмніп.овується і навколо Тіри. Окремі поховання та могильники нома-
11 и охоплюють місто напівдугою на досить значній відстані від нього, 

и и пі окреслюючи хору Тіраського полісу. Мабуть, кочовики не ставили 
. 11( м іа мету вщент зруйнувати античні міста регіону. Вони, як і на Бо-
■ порі (Strabo, VII, IV, 4, 6), головним чином обмежувалися збором дани
ни і контролем переправ через Дністер в районі Тирасполя, Маяків та 
приморської частини річки, і лише у окремих випадках зверталися до 
іироі1,1.

Хоч намальована картина вібиває події, що відбувалися у перші сто-
iii пі її. е., але значне поповнення джерелознавчої бази, яке відбулося в

• " і а 1111 і роки, дозволяє інтерполювати цей висновок й на більш ранній 
■і.іс Мабуть, засади договірної традиції між сарматами й античними
мі і им и Північно-Західного Надчорномор'я почали складатися ще на

прикінці IV —  у першій половині II ст. до н. е. Ольвія, за свідченням 
н кретів на честь Протогена (IOSPE, 12, 32) й родосця Гелланіка 

(IOSPE, І2, ЗО), вимушена була платити данину сайям  та їх  сюзерену
< ніігафарну, а також якимось "місцевим царям "52. Ніконій, у першій 
поновині III ст. до н. е. теж благав у Тіри та Істрії по допомогу 53. На 
рубежі III—II ст. до н. е. не кращою була й ситуація навколо Істр ії54. Ще 
у більш гіршому становищі були, мабуть, поселення Ольвійського й Ті- 
p.іського полісів, розташовані поза межами міських стін. Археологічні 
дині свідчать, що загибель багатьох поселень датується часом між дру- 
іою третиною —  серединою III ст. до н. е. Але, мабуть, повного зни
щення античних поселень як на території Ольвійського полісу, так і у 
Нижньому Подністров'ї, все ж не було, або було вибірковим55.

Про головних винуватців цієї кризи й характер подій, свідчить топо- 
і рафія розташування "скарбів" поблизу Ольвії та Тіри. Знаходячись на 
певній відстані від цих центрів, вони беруть їх немовби у "виделку".
< >їїі.війський "зашморг" відзначають вівтарі у межиріччі Південного
І »у і у й Д ніпра56; напівкільце навколо Тіри —  Семенівський комплекс57, 
( >лонештський "скарб"58 й набір речей, знайдений біля с. Біленьке 59.

У 1987 р. на Кошарському поселенні при дослідженні житлового 
оудинку кінця IV —  середини III ст. до н. е. було знайдено ливарну
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форму для виготовлення прикрас у вигляді голови вепра. Її вигото
влено із розпиляної й добре зглаженої амфорної ручки. У центрі форми 
вирізано негатив голови звіра, на протилежному боці —  прямокутна 
прикраса з гіятьма крапками й хрестоподібним знаком (рис. 1, 2 ) 60.

Голова тварини трактована лаконічно, разом з тим передано характе
рні риси звіра: продовгувата міцна голова з вузьким рилом, довге трохи 
загнуте догори ікло, що виходить із зовнішнього кута зімкнутої пащі. 
Овальне вузьке око розташоване паралельно лобу, велике вухо —  лист- 
коподібної форми. Рельєфно позначено загривок, стилізованими, рельєф
ними лініями трактоване волосся. Загалом, стиль виконання голови ка
бана знаходить багато паралелей у трактовці тварин на бляшанці зі сце
ною роздирання.

Культ дикого кабана широко розповсюджений у традиційних культу
рах, де є символом бойової міці й плодючості, однією з персоніфікацій 
божества, яке вмирає, а потім знову воскресає. Досить широко образ 
вепра репрезентовано у давньогрецькій міфології й рел ігії61 та у світо
гляді індоіранських народів 62.

Появу образу вепра у греко-скіфському звіриному стилі, вчені пов'я
зують з утвердженням впливу мистецтва античної Греції, Близького Схо
ду й давньоіранською спадщиною. Цей мотив зустрічається вже на па
м'ятках мистецтва VI ст. до н. е., але особливо популярним став у V -IV  
вв. до н. е., коли зображалися не тільки повні фігурки тварин, але й 
окремі їх частини. Образ утілювався головним чином на прикрасах-обе- 
регах, кінській збруї й предметах озброєння. В сарматський час образ 
звіра з'являється й на кераміці63. Найближчі аналогії зображенню голови 
вепра, що аналізується, знаходимо на виробах з курганів № ЗО біля 
с. Велика Білозерка, Баби й Дніпряни у Нижньому Подніпров'ї64.

Центрами виробництва подібної продукції були античні міста Півні
чного Надчорномор'я, в першу чергу, Ольвійський пол іс65. З огляду на 
включення цього звіра до бестиарію ольвійської школи звіриного стилю, 
ми припускаємо, що вепр був однією з зооморфних іпостасей Аполлона, 
можливо, Аполлона Гіперборейського, культ якого на території Оль
війської держави в архаїчний й класичний часи був популярним 66. На 
користь цієї гіпотези може свідчити знахідка в одному з скіфських кур
ганів рубежа V -IV  ст. до н. е. золотих пластин із зображенням дикого 
кабана, тіло якого додатково орнаментоване орлиними голівками 67. 
Основною функцією Аполлона у  цьому перевтіленні були захист й допо
мога воїнам, сприяння їм у  війні та отриманні перемоги. У цьому плані 
Аполлон багато в чому нагадував іранського Веретрагну.

У більш ранніх публікаціях один з авторів статті, базуючись на сти
лістичних аналогіях, датував кошарську форму V ст. до н. е. Але більш 
прискіпливий семантичний аналіз зображення квадрата з п'ятьма випук- 
линками —  петанди, на протилежному боці форми (рис. 1, 2), змусив
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п, |н-і линути це твердження у бік "омолодження" форми до кінця IV—
III и  до н. е. Ідентичні символи бачимо на одній з пластин Бубуєчсько- 
ііі скарбу (рис. 1, З ) 68.

И свідомості архаїчних колективів "достатньо експлицитно співвід-
.... ....  країни світу, боги і тварини, пори року, стихії, частини тіла,
"їїі.ори, інколи геометричні форми, деякі географічні терміни, соціальні 
і ' і і і і . ч і ,  спеціальні атрибути. Тому близькі поняття можуть бути пере-
• ьншми в коді "географічному", "календарному", "кольоровому", "анато
мічному", "геометричному", "цифровому" то щ о 69. Квадрат був найпро-
іііноіо моделлю організованого світу, що знаходить відбиток в уявлен

им ч про чотири сторони світу в давньоіндійській традиції. Згідно з
Мідсватом" (1, 17), чотирикутні обриси мала країна Varena. З тим же 

мш ином пов'язані докопали індійської міфології —  охоронці чотирьох
• юріи світу, а також уявлення давніх китайців, що знайшли своє відо- 
<і|шження в "Каталозі гір і морів". Подібні погляди були притаманні й 
іи/юіранцям. Згадаймо опис Скіфії Геродотом: "Отже, Скіфія, має чоти
рикутну форму..." (Herod., IV, 101), або ж чотирикутну форму скіфських 
т и т р ів  на честь Арея (Herod., IV, 62). У "Яшті" (2), розповідається про
Міму сяючого", який за порадою Ахурамазди, врятував людство від

■ ні тв о го  потопу, побудувавши чотирикутні вари —  огорож і70.
Па думку деяких вчених, чотирикутники на петрогліфах символізу- 

іпп. зображення жител в плані. А. С. Смирнов дійшов висновку, що це 
зображення храмів, присвячених "богині-матері або ж матері-землі".

І Іс заперечуючи цих, висновків, ми все ж вважаємо, що квадрати з п'я- 
п.ома випуклинками на першій бубуєчській пластині й на кошарській 
формі, відтворюють в плані культові споруди типу керексурів пізньої 
татарської культури. Керексури —  це квадратні або ж округлі огорожі, 
и її кладені навколо курганів з каменю. Досить часто вони мають по ку- 
іічач невеличкі кам'яні викладки. Подібні конструкції відтворюють один
і архаїчних образів серединного світу, який ввижався чотирикутним в 
п чані. Чотири кутових менгіри символізували гори, що вказували напря
м к и  світу. П'ятою, світовою горою, був сам курган, я к и й  споруджувався 
и середині керексура71.

У цьому зв'язку стає зрозумілим й призначення ровів прямокутної 
форми з проходами, орієнтованих кутами по сторонах світу, які були 
ішинлені на сарматських могильниках Північно-Західного Надчорномо- 
р'и А на некрополях Холмське та Старі Кукунешти II, крім ровиків, що 
оючували поховання, зафіксовано ще й рови-майданчики  (відповідно 
І і а 6) більшого розміру без поховань. Останні, відігравали організуючу 
роль при спорудженні могильника, були культовими місцями, де справ
н і ііи с я  поховальні церемонії. Подібні комплекси звичайно трактуються 
и к поховання ж ерців72.
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Надзвичайно цікавими є дані про наявність у верхніх шарах насипу 
Кошарської есхари примітивних дугоподібних огорож, викладених з 
гальки і каміння. Всередині огорож й на камінні гіростежено сліди дії 
вогню. Плащаті гальки у великій кількості зустрічаються й у насипу 
самого попільника. Досить показовою є й наявність у ньому кам'яних 
конкрецій, що за своїм зовнішнім виглядом нагадують букранії73. У 
даному випадку дуга за принципами парціальної магії —  pars pro toto 
(частина замінює ціле) —  є символом кола —  іншого, не менш давньо
го геометричного символу всесвіту (Herod. IV, 36). Споруди, подібні до 
кошарської, що складаються з 7, 9, 14—18 каменів, відомі археологам. 
Вони, на думку дослідників, є видимою моделлю 8-9-членного всесвіту 
й символізують ідею світового порядку. У подібних кільцях роль центра
льної вертикальної вісі могли виконувати стели, дерев'яні стовби, які 
потім спалювалися, або ж просто вогнищ а74.

На думку Л. В. Носової, кошарські "огорожі" були індивідуальними 
ж ертовниками , що не суперечить загальній концепції кола. На наш 
погляд, будівництво подібних священних огорож саме з гальок, свідчить 
про значний східний вплив на ідеологію стародавніх мешканців Кошар, 
особливо на останніх етапах існування пам'ятки.

Мають свою непересічну символіку й п'ять випуклинок. Число 5 в 
архаїчних традиціях було канонічним. Воно слугувало еталоном для 
найбільш важливих характеристик макро- та мікрокосмосу. Перші чоти
ри числа співвідносяться з сторонами світу. П'яте місце у просторі по
в'язане з особливим положенням центра. Згідно з архаїчними уявлення
ми, геометричний центр світу, через який проходить axis mundi, і де на 
початку світу відбувся акт творіння, був наділений максимумом сакраль- 
ності. Через нього пролягає найкоротший шлях, який "пов'язує землю і 
людину з Небом й Творцем"75.

Подібною сакральністю наділялося число 5 у індоєвропейських, осо
бливо, індоіранських народів. Так, згідно з давньоіндійськими уявлення
ми, людина, кінь, корова, вівця і коза —  це петанда, яка у сукупності 
складає поняття "худоба". Той же ряд з п'яти істот трактувався в Індії як 
традиційна ієрархія жертовних тварин (Артхашастра. III, 60, б). Як стве
рджується у "Чхандохья упанішадах", знання гіетанди, було своєрідним 
магічним засобом для "володіння худобою, великою кількістю спадкоєм
ців, досягнення повного терміну життя, великої слави". Про розповсю- 
дженість таких поглядів у сарматів, свідчить знахідка в кургані 4/1 Кре- 
пінського могильника на Нижньому Доні кістяного грального кубика з 
позначеними на ньому 5 крапками, обведеними додатково концентрич
ними колами. У давніх народів гральні кості використовувалися не тіль
ки як знаряддя азартних ігор, але й для гадань та передбачення д о л і76.

Непересічною є й поява на петанді солярного знаку у вигляді хреста. 
Х рест —  знак гетерогенний й інтернаціональний. Він є символом
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и in.........  сакральних цінностей в багатьох міфопоетичних та релігійних
■ и. п-мах світу. В Китаї, Індії та Скандінавії хрест був символом неба. У 

і.цпіданніх народів хрест символізував "життя", "безсмертя", "про
пни ліній", "вірність" 11.

V щдоіранців солярні знаки різного гатунку асоціювалися із сонцем 
щи нем. Особливо це стосується савроматів та сарматів, де культ вогню

■ . ' піци був всеохоплюючим. Вогонь і сонце, як і їх символи, вважалися 
ти м  і найдосконаліших образів П уруш і. Всі найважливіші творіння 
і.ш иї.то  пов'язані з жертвенним спаленням, перебуванням у його тілі

ми ммііого жару "танасу". Відображенням рис Пуруші, або його анало-
......... ов'язаних з культом вогню, сонця, блискавки, можна розглядати
і|і і|іііунання вохрою речей поховального обряду, знахідки окремих шма-
■ ‘•'и пі нохри й крейди в могилах тощо. Сліди солярного культу й культу 
 пні простежуються й на Тираспольському курганному п о л і78.

Хоч зображення вепра на ливарній формі з Кошар і виконано грець
кії майстром, але наявність петанди дозволяє зробити висновок, що 
миішрсі.ка майстерня працювала на варварський ринок і під значним 
піннішім іранських традицій. Для передання міфологічної інформації ви- 
' о р т  іано щонайменше чотири взаємопов'язаних коди: зооморфний, гео-
іі іричний, цифровий та атрибутивний (предметний). Використання у 

І цім міх однієї пам'ятки різних кодів забезпечувало їй велику інформацій- 
и , і мкість та "виживання" образу в соціально-економічній та політичній
■ н і унції, що швидко зміню валася79.

Примітки
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1913; Костюхин Е. М. Типы и формы животного эпоса. — М., 1987; Топо
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іншу структуру. Це свого роду "язичницькі ризниці": сакральне, символічне 
призначення речей відразу ж кидається у  вічі. Скоріш за все, це явище потрібно 
розглядати в контексті "зачарованих скарбів ", добре відомих за етнографічни
ми джерелами (Гэшкевич В. И. Клады и древности Херсонской губернии. — 
Херсон, 1903; Брайчевський М. Ю. Скарби знайдені і незнайдені. — К., 1992; 
Яровой Е. В. Раскрывая тайны курганов. — Кишинев, 1992. — С. 38-42; Бала- 
кин Ю. В. Урало-сибирское культовое литье в мифе и ритуале. — Новосибирск, 
1998. — С. 146).

40. В стародавніх суспільствах існували клейноди, за допомогою яких відзнача
лась приналежність особи до військової, громадянської, або ж до релігійної вла
ди. До розряду клейнодів традиційно відносять кам'яні і металеві скіпетри, 
булави, сокири, дерев'яні жезли та костури (герлиги), штрикала з металевими і 
кістяними вістрями, нагайки, трості тощо. Інсигнії влади різного гатунку зу
стрічаються і в сарматських могилах. (Давня історія України. — К., 1997. — 
Т. 1. — С. 492; Маринина 3. П. Некоторые аспекты социальной структуры и 
идеологии древнеямного общества // Степное Поднепровье в бронзовом и ран
нежелезном веках. —Днепропетровск, 1981. — С. 66-71; Кузьмина Е. Е. О неко
торых археологических аспектах происхождения индоиранцев //  Переднеазиа
тский сборник. — М., 1986. — С. 184; Кубышев А. И., Нечитайло А. Л. Кремне
вый скипетр Васильевского кургана //Новые памятники ямной культуры степ
ной зоны Украины. —К., 1988. — С. 107-118; Нелин Д. В. Погребения эпохи бро
нзы с булавами в Южном Зауралье и Северном Казахстане / / Россия и Восток: 
проблемы взаимодействия. — Челябинск, 1995. — Ч. 5. — Кн. 1. — С. 133; Ни
кулина Н. Н. Ритуальные молоты-топоры из Троянского клада L / /ВДИ. — 1999.
— № 2. — С. 215-229. Про наявність у  скіфів і сарматів подібних інсигній вла-
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. 'іі in- 1 шперечно свідчать як письмові джерела, так і археологічні знахідки (Ха- 
нінон А. М. Указ. соч. — С. 180-181). 

и ІІітідомлення одеського колекціонера-нумізмата В. П. Алексеева. На жаль, речі 
і ці,<>,•<> скарбу миттєво розійшлися по різним рукам й ми не мали змоги ознайо
митися з ними.
Повідомлення Є. Ф. Редіної. Подібні налобники присутні майже у  всіх скарбах 

с ні .' 4 у комплексі). На теренах Північного Надчорномор"я вони зареєстровані 
•і < карбах" із Бубуєч, Веяикоплоского, Семенівки, Снігурівки, Нововасилівки та 
Інших. В літературі подібні налобники за традицією ще й досі називаються 
пі иіііоскіфськими", хоча вони добре відомі й в сарматських комплексах Подо- 

тт та місцевого населення Прикубання (Полин С. В. От Скифии к Сарматии.
A . 1492. — С. 50). Навіть більше, прототипами налобників цього типу були 

•і ии тинчасті складні сокироподібні сірако-меотські налобники другої полови
ни IV ст. до н. е. Подібні речі мали інвеститурно-сакральне призначення. В "ска- 
р(шх " нони були також символом однієї з обов'язкових речей у  складі "подарун-
■ і'і" сокири. Гачок — це стилізована голівка грифона. Подібну трактовку
• •/пішої голівки зустрічаємо на пам'ятках сарматського звіриного стилю (Смир- 
"■•іі К Ф. Савромато-сарматский звериный стиль / / Скифо-сибирский звериный 
і тинь... — С. 81. — Рис. З, 2).

і 1 '(іісіідники вважали їх то пізньоскіфськими (Черняков И. Т. Найден город. — 
і >дссси, 1971. — С. 56-57; Дзис-Райко Г. А., Суничук Е. Ф. Комплекс предметов
■ і• ифского времени из с. Великоплоское / / Ранний железный век Северо-Западно- 
• I Причерноморья. — К., 1984. — С. 149; Симоненко А. В. О позднескифских

наюбниках //  ДСС. — К., 1982. — С. 244), то кельтськими (Трейстер М. Ю. 
/■ і и.ти у  Північному Причорномор'ї// Археологія. — 1992. — № 2; Бруяко И. В. 
і >т диорамы к панораме (о перспективах на пути решения проблемы северопо- 
н in ийского кризиса III в. do P. X.) // Stratum plus. — 1999. — Ns 3. — С  325-332;
11, • ■о ж. О событиях III в. до н. э. в Северо-Западном Причерноморье (четыре 
концепции кризиса) //ВДИ. — 1999. — Ns 3. — С. 76-91; Бруяко И. В., Росохац-
• i /i / I А. Кельто-италийский шлем из коллекции Белгород-Днестровского музея

ПАП. — 1993. — Вып. 7. — С. 78-81), то сарматськими (Смирнов К. Ф. Оль- 
пийский декрет в честь Протогена и сарматы / / Античные государства и вар- 
янрский мир. — Орджоникидзе, 1981. — С. 3-26; Щукин М. Б. На рубеже эр. —
і Пи , 1994. — С. 97), більш конкретно сіракськими (Симоненко А. В. Погребе- 
ШІҐ у с. Чистенькое... — С. 96).

• I МачинскийД. А. О времени первого активного выступления сарматов в Подне- 
п/ишье по свидетельствам античных письменных источников / / АСГЭ. — 1971.

Нып. 13. — С. 50-56; ЛимберисН. Ю., Марченко И. И. Сиракский союз племен 
и Поспор//Скифия и Боспор. — Новочеркасск, 1989. — С. 124; Дзиговский А. Н. 
(Ічі’рки истории... — С. 53-54.

I < Провой Е. В., Четвериков И. А. К вопросу... — С. 15-16; Дзиговский А. Н. Указ. 
сон С. 53-55.

/п Мс іетинский Е. М. Герой волшебной сказки. — М., 1958. — С. 101; Раевс
кий Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. —М., 1977. — С. 29; Остро- 
". /п пи А. С., Суботін Л. В. Священний келих скіфів / /Наука і суспільство. — 1987.
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— Ns 9. — С. 33-36; Суботін JI. В., Островерхое А. С. Святилище Арея біля ги
рла Дністра / /  Аккерманские древности. — Белгород-Днестровский, 1997. — 
С. 67-71; Курцій Руф користувався багатьма джерелами, що не дійшли до на
ших днів. Так, у (VII, 8, 11-12) він натякає, що промову скіфських посланців взя
то ним із джерел, які датуються часом Олександра Великого (Хазанов А. М. Указ, 
соч. — С. 45).

47. Канцедикас А. Искусство и ремесло (К вопросу о природе народного искусст
ва). — М., 1977. — С. 34; Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и 
повторяемость. — СПб., 1998. — С. 24; Хазанов А. М. Социальная история ски
фов. — М., 1983. — С. 44.

48. Русяева А. С. Идеологические представления древних греков Нижнего Побужья 
в период колонизации //  Обряды и верования древнего населения Украины. — К., 
1990. — С. 40—61; Она же. Религия и культы... — С. 9; Сёмина К. А. Жертво
приношение в храм в гомеровских поэмах //  БС. — 1995. — №5.

49. Бессонова С. С. Религиозные представления скифов. — С. 45-50.
50. Симоненко А. В. Ольвия и сарматы // Проблемы исследования Ольвии. — Тез. 

докл. конф. — К , 1985. — С. 73-75.
51. Дзиговский А. Н., Островерхое А. С. Стеклянная посуда как историческое яв

ление в памятниках скифо-сарматского времени. — Одесса, 2000. — С. 196-197.
52. Мачинский Д. А. О времени... — С. 47-48; Смирнов К. Ф. Ольвийский декрет в 

честь Протогена и сарматы. — С. 3-26; Виноградов Ю. Г. Политическая ис
тория Ольвийского полиса. VII-I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое исследо
вание. — М., 1989. — С. 181. — Прим. 14; Його ж. Херсонесский декрет о "Не
сении Диониса"IOSPE, 12, 343 и вторжение сарматов в Скифию //ВДИ. — 1997.
— Ns 3. — С. 102-125; Дзиговский А. Н. Указ. соч. — С. 7-25.

53. Vinogradov Ju. G. Greek Epigraphy o f the North Black Sea Coast the Caucasus and 
Central Asia (1985-1990) //Ancient Civilisations from Scythia to Siberia. — 1994. — 
Vol. 1. — P. 72; Охотников С. Б. Феномен Никония //  Никоний и античный мир 
Северного Причерноморья. — Одесса, 1997. — С. 30.

54. Карышковский П. О. Истрия и ее соседи на рубеже III—II вв. до н. э. //1971. — 
Ns 2. — С. 41-49.

55. Снытко И. А. К вопросу о причинах прекращения жизни на хоре Ольвии во 
второй половине III в. до н. э. //Никоний и античный мир Северного Причерно
морья. — Одесса, 1997. — С. 244-248; Карышковский П. О., Клейман И. Б. Дре
вний город Тира. — С. 73.

56. Смирнов К. Ф. Ольвийский декрет...— С. 11. — Рис. 1; Симоненко О. В. Піз- 
ньоскіфський комплекс з с. Мар'ївка, Миколаївської області //  Археологія. — 1986.
— Bun. 55. — С. 63—67.

57. Субботин JI. В., Охотников С. Б. Скифские погребения Нижнего Поднестро- 
вья // Древности Северо-Западного Причерноморья. — К., 1981. — С. 108-111.
— Рис. 4; Островерхое А. С., Суботін Л. В. Священний келих скіфів; Субо
тін Л. В., Островерхое А. С. Святилище Арея біля гирла Дністра.

58. До "скарбів" цього типу ми відносимо й Олонештський комплекс (Сергеев Г. П. 
Олонештский античный клад //  ВДИ. — 1966. — Ns 2. — С. 132-142). Схованку 
було вирито у невеликому природному пагорбі поблизу правого стрімкого берега
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, ііцна Дністра. До складу "скарбу" входили шість бронзових шоломів, шість пар 
поножей, бронзовий світильник, бронзова пластина із зображенням голови Афі
ни та бронзова підвіска з орнаментом у  вигляді пальметки. Всі речі мають грець
кі■ походження, але датуються у широкому діапазоні від VI до 111-11 ст. до н. е.
I I I .  Сергеев пов'язує час і причину зариття "скарбу" з походом Зопіріона. Але 
Ні' ювсім зрозуміло, чому зопіріоновський воєнначальник, відступаючи, заховав 
і пій облаштунок в такий незвичний для греків спосіб. До того ж, як свідчить 
і)і'крет на честь Автокла, наприкінці IV — першій половині III cm. до н. е. у 
Нижньому Подністров’ї  відбувалися й інші значні катаклізми. Ці неприємнос
ті ми пов'язуємо з появою у  Північно-Західному Надчорномор’ї  передових сар
матських загонів. Тому більш вірогідною є гіпотеза про ранньосарматське по- 
\одження олонеиїтського "скарбу". Про це свідчать як топографічні та геогра
фічні (близькість до Тираспольськоїранньосарматськоїгрупи пам’яток та се- 
мі ііівського "скарбу") умови знахідки, так і її склад.
Про ранньосарматське походження скарбу свідчить й той факт, що античні 
бронзові світильники входили до складу й деяких інших "скарбів", наприклад, 
ишйденого поблизу хут. Клименківеького. Показовими є й зображення голови 
Чинн та пантер на одному з шоломів. Образ пантери був одним з найбільш по
пулярних в мистецтві сарматського звіриного стилю (Засецкая И. П. Изобра
жение "пантеры" в сарматском искусстве/ / СА. — 1980. — № 1. — С. 46-55), а 
юГіраження Пана часто зустрічаються на античних виробах, які знаходять в
i а/шатських могилах пізнішого часу. Бронзова пластина із зображенням Афі
ни. мабуть, кріпилася до шкіряного чи дерев'яного щита і була його прикрасою- 
апотропеє.м.

•" Іі/іуяко И. В., Росохацкий А. А. Кельто-италийский шлем... — С. 78-81. Шолом 
підноситься до типу "шапочки жокея" ("Jockeimutzeform"; "jockey-cap"), що 
датується III—II cm. до н. е. За словами краєзнавця П. Пушкарьова, шолом на
дійшов до музею 1936 р. із збірки М. Акулича, який проводив приватні розкопки 
а околицях сіл Аккембет та Шаболат. Поховальних пам'яток 111-1 ст. до н. е. 
тут поки що не виявлено. Тому ми вважаємо, що аккерманський шолом також 
мис "скарбове" походження. До цього ж комплексу, мабуть, належить і брон-
ii ший ковиі, виставлений в експозиції музею поряд із шоломом. Подібні артефа- 
і- ні и також добре відомі за знахідками у  "скарбах".

fill Ленина Э. А., Островерхое А. С., Редина Е. Ф. О производстве изделий в звери
ном стиле на территории Ольвийского полиса //ДПС. — К., 1993. — С. 88-90.

Фото 3, 1-3; Рис. 2, 1; Островерхое А. С. Звіриний стиль... — С. 66-67. — 
/'иг. 4, 3; Його ж. Звериный стиль... — С. 101-102. — Рис. 4, 1.

Л / У Давній Греції зображення вепра зустрічаються вже у мікенському мистец
тві В гомерівському епосі є опис бойового знаку — "голови вепра" на шоломах 
ппїнів. У VI-I ст. до н. е. зображення дикого кабана зустрічається у торевти- 
і(і, гліптиці, нумізматиці, на пам'ятках ужиткового иа образотворчого мисте
цтва. У цей час фігурками тварин продовжують прикрашати й шоломи воїнів 
(І аталина Л. И. Этрусские расписные вазы в собрании Эрмитажа // Тр. ГЭ. — 
/ч/б. — Т. XVII. — С. 70. — Рис. 5; Неверов О. Я. Античные камеи. — Л., 1988.

№ 161, 202; Борисковская С. П. Этрусские архаические шлемы в собрании
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Эрмитажа // Античная торевтика. —Л., 1986. — С. 12-14. —Рис. 2). У еллінів з 
вепрем асоціювалося багато богів. В першу чергу це були великі жіночі божества
— Кібела, Артеміда, Деметра. Культи Великих богинь, пов'язані з поклонінням 
дикому кабану, мають близькосхідне походження. З Переднього Сходу греки запо
зичили й образ вепра. Там він з'явився у  II тис. до н. е. (Даркевич В. П. Народная 
культура средневековья. —М, 1988. — С. I ll;  Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. —М.,
1986. — С. 306-332; Блэк В. Б. К вопросу об истоках скифо-сарматского зверино
го стиля / /  Скифо-сибирский звериный стиль... — С. 37. — Рис. 4).

62. В іранській міфології з диким кабаном був пов 'язаний образ Веретрагни — бога 
війни та перемоги. Генезу образу божества вчені відносять до епохи індоіран
ської спільності. Його ім'я відповідає епітету Іидри у ведійській міфології — 
Врітраж, "вбивця Врітри". У "Яшті" (XIV)— збірнику релігійних гімнів, вяких 
прославлялися божества зороастрійського пантеону — описано перевтілення 
Веретрагни: у  вітер, бика, коня, верблюда, вепра, коршуна (сокола), барана, цапа 
та воїна. Він подарував Заратуштрі чоловічу силу, міць рук й усього тіла та 
гостроту зору. Р. Гіршман пов'язує широке розповсюдження образу вепра в окре
мій школах звіриного стилю саме з цим персонажем (Ghirshman R. Lepassebride 
еп defensede sanglier cher lespeuples iraniens / /AAASH. — 1977. — T. 25. — P. 51- 
78). З цим твердженням погоджуються й деякі сучасні сарматознавці (Чежи- 
на Е. Ф. Орнаментированные кабаньи клыки и их имитации в скифскую эпоху // 
АСГЭ. — 1991. — Вып. 31. — С. 36).

63. Скалон К. М. Изображения животных на керамике сарматского периода // Тр. 
Отд. истории первобытной культуры ГЭ. — Л., 1941. — Т. 1. — С. 174, 187- 
195. — Табл. Ill IX; Левина Э. А., Островерхое А. С., Редина Е. Ф. Указ. соч. — \ 
С. 88-89. — Рис. 2.

64. ИАКза 1897 г. — СПб., 1900. — С. 134. —Рис. 259; Отрощенко В. В. Исследо
вания в Каменско-Днепровском районе, Запорожской области / / АО-1979. — М., 
1980. — С. 317-319; Мурзин В. Ю., Черненко Е. В. Скіфський курган поблизу 
с. Дніпряни // Археологія. — 1979. — Bun. 32. — С. 61-63.

65. Островерхое А. С. Звіриний стиль у культурі Ольвії. — С. 66-67. — Рис. 4, 1; 
Його ж. Звериный стиль... — С. 101. — Рис. 1, I ; 5, 1.

66. Роль культу Аполлона Гіперборейського у релігії мешканців Ольвійського полі
су була надзвичайно великою, й особливо у  зв'язку з міфічним народом гіпербо
рейців, які настільки тісно переплелися з Аполлоном та Артемідою, що "без цих 
божеств й поза ними ніколи й не розглядалися в античну епоху" (Лосев А. Ф. 
Античная мифология в ее историческом развитии. — М., 1957. — С. 402). Давні 
автори називали гіперборейцями, сарматами й аримаспами усіх, хто жив вище 
Понта Евксинського, Істра й Адріатичного моря (Strabo. XI, 6, 2). До греків-гі- 
перборейців відносили гіперборейців, які мешкали на берегах Істру (Pind. О. III, 
10-35; Лосев А. Ф. Указ. соч. — С. 416 сл.; Анохин В. А. Монеты-стрелки / /  
Ольвия и ее округа. — К., 1986. — С. 84; Русяева А. С. Милет-... — С. 25—64). 
Гіперборейців часто пов'язували з добуванням й обробкою металів (Strabo. XV,
1, 57). У цьому плані "гіперборейськими" можна назвати й деякі місця Ольвій
ського полісу, де була розвинута металургія. В архаїчний час це були Березань, 
Ольвія й Ягорлицьке поселення, яке ототожнюють з Халкеною — місцевістю
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і / 1 in, ігадуваній у  граффіто з Ольвії (Русяева А. С. Эпиграфические памят- 
ппьч // Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. — К., 1987.

( 147; Островерхое А. С.. Технология античного стеклоделия: архаика. —
Л 1993,— С. 38).
Iис< анс цих вірувань в античних містах Північного Понту припадає на IV-III cm. 
її о и е. Про це свідчить, наприклад, широке розповсюдження на Боспорі ваз 

керченського" стилю із зображенням міфів місцевого походження, головни
ми ■ ■ сроями яких були амазонки, арімаспи, грифони тощо. Подібні вироби у не-
- інший кількості знайдено й у Ольвії (Schefold К. Die Untersuchungen zu den 
Л crtscher Vasen. — Berlin; Leipzig, 1934; Шталь И. В. Эпиграфические предания 
Iре «ней Греции. — М., 1989; Boardman J. Rotfigurigen Vasen aus Athen. Die 

К lu xsische Zeit. — Mein am Rhein, 1991; Скржинська M. В. Боспорські міфи в ілю- 
і трчціях античних вазописців IV ст. до н. е. //Археологія. — 1997. — № 4. — 
( 58- 66; Козуб Ю. И. Некрополь Ольвии V—IV вв. до н. з. — К., 1974. — С. 60-
ГіІ. Бураков А. В. Земляной склеп Ольвийского некрополя //  Исследования по ан
тичной археологии Северного Причерноморья. — К., 1980. — С. 70-74. — Рис. 
I) Інахідка на Кошарському поселенні кратера, виконаного у  "керченському " сти-
II. i t зображенням боротьби амазонок з греками (Левина Э. А.. Кратер "Кер
ченского" стиля из Кошарского поселения / /ДП. — Одесса, 1990. — С. 130-134), 
і и/с одним з аргументів для віднесення цієї пам'ятки до категорії "гіперборей
ських".

л ' Песков А. М. Новые сокровища курганов Украины. —Л., 1972. — Ns 35, 37.
■ Мордвинцева В. И. Декоративные пластины из Бубуеча. — С. 109. — Рис. 1, 2. 
пи Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М., 1976. — С. 233, 236.
'а Каталог гор и морей (Шань хай дзин). — М., 1977; Бобринский А. А. О некото

рых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Ев
ропы и Азии. — СПб., 1902; Кызласов И. Л. Воплощение Вселенной (Археологи- 
чґские памятники как объект палеоастрономии) // ИАИ. — 1989. — Вып. XXI.

С. 203-204; Топоров В. Н. Квадрат // МНМ. — 1992. — Т. 1 .— С. 630-631; 
I'невский Д. С. Очерки идеологии... — С. 83-84; Дорошенко Е. А. Указ. соч. — 
( 27-28; Бойс М. Зороастрийцы. — М., 1987.

7 Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. —М.; Л., 
1972; Его же. Орнамент // Народные знания. Фольклор. Народное искусство.

С. 96-99; Герчук Ю. Что такое орнамент / /Декоративное искусство СССР.
1978. — Ns 1; Дэвлет М. А. Загадка грозной мистерии //Атеистические чте- 

ния. — 1990. Вып. 19. — С. 35; Смирнов А. М. Сюжет "загон для скота и живо
тные" на энеолитических стелах Причерноморья / / Stratum plus. — 2000. — Ns 2.

С. 579.
' Гудкова А. В., Фокеев М. М. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв. 
н ■>. — К., 1984. — С. 24, 36 — Рис. 1; 11, 7; Гросу В. И. Хронология памятников 
сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья. — Кишинев, 1990.

С. 26-27; Копылов В. П., Лукъяшко С. И. Погребения предскифского и скифс
кого времени в междуречье Дона и Сала //  ДД. — 1995. — Ns 4. — С. 144-145; 
Дшговський О. М. Культура сарматів Північно-Західного Причорномор’я. — 
Одеса, 2000. — С. 15-16. — Рис. З, 5.
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73. Носова JI. В. О культовых зольниках античных поселений Северо-Западного 
Причерноморья (в связи с раскопками Кошарского археологического комплекса) 
/ / Боспорский феномен. — СПб., 2002. — Ч. 2. — С. 64. У зв'язку з античними 
есхарами, потрібно згадати про цікавий тип споруд прямокутної й округлої 
форми, характерних для сарматських пам'яток в межиріччі Нижній Дон-Ка- 
гальник — "поминальні насипи ". Датуються подібні споруди IV — першою по
ловиною III ст. до н. е. На думку дослідників, на цій території протягом трива
лого часу кочувала етнічна сарматська група, що стійко притримувалася тради
цій спорудження подібних поминальних пам'яток. В цих заглибленнях зазвичай 
знаходять битий керамічний посуд, плитки пісковика, нечисленний остеологіч
ний матеріал [кістки вівці й коня] тощо.
Цікаво, що "поминальні насипи" виявлено в курганному некрополі Танаїса, а 
також на правому березі Дністровського лимана, поблизу Семенівського "скар
бу". Тут у  кургані № 2 біля с. Випасне висотою 0,3 м й діаметром 10 м, похо
вання не було знайдено. Але у насипу зустрічалася велика кількість амфорного 
бою, уламків ліпного посуду, залізних речей тощо. За родоськими й синопськи- 
ми клеймами цей комплекс, як і семенівський, датується III—II ст. до н. е. На нашу 
думку, подібні "поминальні наситі" тут залишили ті ж саміранньосармат- 
ські племена, які є авторами "скарбів" (Беспалый Е. И., Головкова Н. Н., Ларе- 
нок П. А. Поминальные памятники IV  в. до н. э. — III в. н. э. Доно-Кагальницко- 
го водораздела //  СА. — 1989. — № 3. — С. 154-162; Дзиговский А. Н., Иванова 
С. В. Научный отчет об охранных исследованиях археологической экспедиции 
Управления охраны объектов культурного наследия в 2002 г. — НА ІА НАНУ. — 
С. 63-64. — Рис. 54-56).

74. Кузьмина Е. Е. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из 
групп индоевропейцев //  Скифо-сибирский звериный стиль... — С. 56; Бобринс
кий А. А. Указ. соч.; Кубарев В. Д. Древние изваяния Алгиая (Оленные камни). — 
Новосибирск, 1979. — С. 16, 40, 88; Кызласов И. Л. Указ. соч. — С. 204—206. — 
Рис. 6; Топоров В. И., Мейлах М. Б. Круг / / МНМ. — 1992. — Т. 2. — С. 18-19.

75. Семака Е. Антропоморфные и зооморфные символы в четырех- и восьмичленных 
моделях мира //  Уч.ЗТГУ. — 1971. — Вып. 284. — С. 92; Топоров В. Н. О космо
логических источниках раннеисторических описаний //  Уч.ЗТГУ. — 1973. —Вып. 
308. — С. 114; Його ж. Числа //МНМ. — 1992. — Т. 2 , — С. 629-631.

76. Грантовский Э. А. О некоторых материалах по общественному строю скифов. 
"Родственники" и "друзья" / / Кавказ и Средняя Азия в древности и средневеко
вье. — М., 1981. — С. 74; Граков Б. Н. Легенда о скифском царе Арианте / / Ис
тория, археология и этнография Средней Азии. — М., 1968; Раевский Д. С. Мо
дель...— С. 193-194; Максименко Е. В. Сарматы на Дону //ДД. — 1998. —Вып. 6.
— С. 139.

77. Щодо походження укр. хрест, рос. крест, у  дослідників єдиної точки зору не
має. Одні вчені вважають, що ці слова походять від імені Христа, запозичено
го із давньогерман. транскрипції [Christ, Crist, Krist], Інші виводять цю назву з 
лат. crux. Неоднорідність семантики хреста підтверджується етимологіями 
його назв у  різних мовних традиціях. Так, давньогрецьке oravpoq, лат. crux у 
греків був знаряддям смерті, інструментом катувань, символом страждань та
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і мерті. Талісман тав (22-а буква у  єврейському алфавіті) для євреїв був симво- 
ііім месії. Цей знак розуміли також як ключ, яким відкривалася брама до боже-
• пшенного знання. Зв'язок хреста з ключем простежується й в інших традиці- 
•і' \pecm пов'язували з образом божества смерті — Тифона (Сета), Люцифера 
тощо, закутих у  ланцюги. Амулет підвішували на шию хворому, щоб талісман 
інтернує володареві життєву силу й забезпечив безсмертя в потойбічному 
шитті.
її традиційних суспільствах хрест сприймається як модель людини, або ж ан
тропоморфного божества — антропоморфічність хреста й "хрещатість" 
т>дини з роспростаними руками постійно обігруються у ритуалі, в фольклорі, 
и м іфологічних та релігійних сюжетах. Хрест є також геометризованим варі
антом світового дерева. Хрест мислився як перехрестя доріг, де одна з них веде 
■'.і смерті, а інша — до життя (символ Гекати). Зображення хреста викорис
товували у гаданнях, у  якості талісмана, амулета, оберега тощо. Позитивною 
ііу пі символика хреста у  сновидіннях (талан, везіння, щастя, життя тощо). 
Чі ткою була роль хреста в геральдиці та сфрагістиці. Хрест був власним зна- 
/чім побілитету, шанованого роду тощо (Топоров В. Н. Об одном классе симво- 
тческих текстов / / Balcano-Balto-Slavica. — Симпозиум по структуре текста.

М., 1979; 138. Його ж. Крест //МНМ. — 1992. — Т.2. — С. 12-14).
л Чмихов М. О. Кургани як явище давньої культури. — К., 1993. — С. 76; Смир

нов К. Ф. Савроматы. — М., 1964. — С. 96—100; Його ж. Сарматы-огнепоклон
ники // Археология Северной и Центральной Азии. —Новосибирск, 1975. — С. 57— 
/5; Дзиговский А. Н. Очерки... — С. 38-39 

" Ольховский В. С. Оленные камни (к семантике образа) / /  СА. — 1989.— № 1. ■—
(: 56-57.

К. С. Шпатов 

НОВІ ЗН А Х ІД К И  Ш ТУ Ч Н О  Д Е Ф О Р М О В А Н И Х  Ч Е Р Е П ІВ  
\ П ІЗН ЬО А Н Т И Ч Н О ГО  Н Е К Р О П О Л Я  П А Н Т ІК А П Е Я

V липні 2002 р. та серпні 2003 р. під час дослідження ґрунтових 
і кленів некрополю Пантікапея на північному схилі гори Мітрідат 
і м Керч, АР Крим) Пантікапейським загоном Боспорської охоронно-ря- 
іушільної експедиції (керівник загону —  О. О. Зінько ') була виявлена 
і гі >ін штучно деформованих черепів (усього —  5 черепів). Чотири з них 
іимйдсні в склепі № 3 0  (т. з. система вул. Ж елябова2), один відноситься 
по об'єкту № 49 (склеп повністю поки що не досліджений).

Загальний стан збереження антропологічного матеріалу із зазначених 
і н ненів можна оцінити як незадовільний. Матеріал фрагментарний, біль- 
ш ні і, довгих трубчастих кісток та черепів частково зруйнована, що пе
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решкоджає проведенню повної краніометричної програми. Це ускладню
ється тим, що жоден з кістяків не лежав у анатомічному порядку (скле
пи були пограбовані ще у давнину). Паралельно з традиційною програ
мою краніологічного дослідження також було проведено рентгенологіч
не вивчення матеріалу.

Індивідуальний опис черепів (Табл. 1): Череп І (склеп № ЗО) на
лежить жінці, померлої у віці 45—50 років. Череп добро зберігся. Лобна 
та, частково, ліва скронева кістки мають світло зелений колір (бірюзо
вий відтінок) внаслідок контакту з окисом міді. У правій брегматичній 
частині вінцевого шову знаходяться дві вставні кістки. Скроневий і лу
скоподібний край тім'яних кісток має виразний мускульний рельєф. Як 
відхилення від норми можна розглядати відсутність на верхній щелепі 
ямки третього моляру (наслідком чого є сильна кутова зтертість задньої 
поверхні дотику другого лівого моляру-антагоністу). На різцях, іклах та 
перших премолярах простежуються ознаки гіпоплазії у вигляді хвилепо
дібних поглиблень і валиків емалі.

Нижня щелепа ідентифікована з фрагментом області нижньощелеп
ного кута №  16 3.

Склепіння черепу високе (78,8), за висотно-поперечним покажчиком
—  акрокране (106,9). Вертикальне профілювання обличчя мезогнатне 
(98,8), горизонтальне профілювання обличчя середнє (132), обличчя ви
соке та широке (61,4), лоб середньоширокий (84,9) і високий, орбіти 
високі (103,2), ніс вузький (45,5), піднебіння широке (89,4). Ікласта ямка 
середньо проявлена (4 мм). Усі ці ознаки свідчать про належність інди
віда до європеоїдного фізичного типу.

Фонові морфологічні ознаки статі і великої раси сполучуються з ма
сивним комплексом будови черепу: тяжкий за ватою, виступаючий поти
личний горб, сильний розвиток вийної лінії, масивна нижня щелепа, ве
лика товщина кісток черепної коробки. В області надбрів'я —  12,4 мм; 
тім'яна кістка в області верхів'я сагітального шву завдовжки 11,5 мм 
товщини; потилична кістка між лямбдою та опістокраніоном —- 11 мм. 
Остання ознака свідчить про наявність відносно рівномірного гіперосто- 
за черепа з переважним стовщенням діплое, імовірно, безсимптомним 4.

Турецьке сідло (/ = 11 мм; h = 7,9 мм) має кісткову вісь, що поєднує 
горбик зі спинкою сідла. Конфігурація сідла має вигляд лежачого овалу. 
Основна пазуха пневматизована у передній третині (рис. 1).

За класифікацією навмисних черепних деформацій В. В. Гінзбурга та 
Є. В. Жирова, череп відноситься до макрокранії (94,1). У результаті 
змішаного типу кільцевої та лобно-потиличної деформації мозковий від
діл черепу витягнутий догори і назад, лобні горби слабо проявлені, 
тім'ні кістки чашкоподібні і витягнуті догори, по обидва боки сагіталь
ного шову яскраво проявляється попередвінцевнй валик. Пояс компресії 
добре помітний на лобній та потиличній кістках і досягає 70 мм
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I'm І Рентгенограма області турецького сідла черепа І (склеп №30). Чорною 
і і|шікою помічені контури сідла, білою — пневматизація основної пазухи

поперечнику. У боковій проекції рентгенограми помітне потоншення
......... і чола в районі накладання бандажу (до 4 мм).

Чореп II (склеп №  ЗО) належав жінці 30—35 років. У черепа відсутня
■ и попа, задня частина лускоподібного краю правої скроневої кістки та, у

и пальному розрізі, ліва частина лицевого відділу. У глабелярній части
ні чопа знаходиться отвір у формі прямокутника зі стертими кутами (/ = 
І ' мм; h = 4 мм). З даним черепом ідентифікований фрагмент нижньої 
пи пі ми № 11.

Потиличний горб сильно розвинутий. Ламбдоподібний шов складної
о, іони (за Вгоса —  5), з багатьма вормієвими кістками різного розміру. 
Форма черепної коробки у вертикальній нормі —  сфеноїдна; судячи за 
поперечним діаметром, враховуючи штучну деформацію, базисна форма 
митнії була брахікефальною.

Чоло широке (88,8); орбітний покажчик —  гіпсоконний (90,9); ніс 
пн и.кий (47,7); іклова ямка виявлена середнє (47,7). Незважаючи на від-
■ . шість багатьох розмірів та покажчиків, можливо припустити що да
ний індивід мав схожий з попереднім фізичний тип.

It області чола та потилиці у рентгенівському зображенні добре про- 
і н-жуються окремі групи пальцевих вдавлень та мозкових підвищень.

Череп штучно деформовано низьким кріпленням циркулярного бан- 
і оку, який, судячи з інтенсивності компресії на кістковій тканині та за- 

I її II і.иій формі черепу, носився недовго.
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Череп III (склеп № 30) належав дитині, померлої у пізньому дитин
стві. Відмінний стан кісткової тканини поєднується з відсутністю лице
вого скелету, за винятком фрагментарного комплексу верхньощелепної 
кістки та робітної основи правої вилицьової дуги.

Частково зруйновано також передній відділ основи черепу та кістки 
чола.

В області брегми та антібазіона збереглись залишкові сліди закосте
ніння fonticulus frontalis. У ламбдотичній частині потиличного шву та в 
середній частині вінцевого шову знаходяться невеликі вставні кістки. 
Метопічний шов відкритий.

З даним черепом найбільш адекватно співвідноситься нижня щелепа 
№ 105 періоду зміни зубів, за якою вік смерті уточнюється до 10-12 ро
ків. Цю вікову атрибуцію підтверджує ступінь зтертості верхнього лівого 
І і II молярів.

Побіжною статевою ідентифікацією може послужити покажчик поти
личного отвору (91,2) і турецького сідла (105,5) —  жіночі ознаки стате
вого диморфізму, розроблені для цього віку 5.

На рентгенівському знімку виразно помітні пальцеві вдавлення в об
ласті потилиці, які не є характерними для цього віку (по Д авідьє)6.

Слід компресії від стягуючої пов'язки добре, читається в області бре
гми (30-35 мм) та на потилиці, в середній частині ламбдоподібного шву 
(40—45 мм). Тім'яні кістки витягнуті чашкоподібно догори. У вертикаль
ній нормі череп асиметричний —  ліва тім'яна кістка витягнута ліворуч 
та назад.

Череп IV (склеп № ЗО) гіпотетично реконструюється за кількома 
фрагментам (№ 102 + 103 + 104 + 18 + 21), що належали дитині, поме
рлої у ранньому дитинстві. З цим комплексом співвідноситься фрагмент 
дитячої щелепи № 79 зі збереженою коронкою зубного зачатку бокового 
різця і фрагментована права гілка № 61. Це дозволяє визначити макси
мальний вік смерті даного індивіда як 12 місяців. Щ оправда, лінійні 
розміри турецького сідла (№ 102): / = 5 , 1  мм; h = 3 мм, наближають 
його до 6 місяців 7.

Пояс компресії на правій тім'яній кістці № 21 (43 мм у поперечнику) 
свідчить про навмисну кільцеву деформацію.

Череп V (склеп № 49) сильно фрагментований (збереглася лише 
лобна, права тім'яна та скронева кістки), належав дитині, що померла у 
ранньому дитинстві. На лобній кістці збереглися сліди облітерації мето- 
пічного шву. В області брегми є залишкові сліди fonticulus frontalis. Ті
м'яна кістка витягнута чашкоподібно вверх. Луска лобної кістки має рі
зкий похил назад.

На ендокранному боці лобної та правой тім 'яної кістки виразливо 
простежуються пальцеві удавлення. На лобній кістці вони більш інтен
сивні та займають усю площину. Crista frontalis чітко виражена. Пазухи 
чола редуковані.
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Череп піддався штучній деформації кільцевим способом. Пояс комп- 
г  ■ и під тгягуючої пов'язки добре простежується в області брегми 
(И> мм) і на лобній кістці вище горбів (29 мм).

Іііким чином, у склепі №30 некрополя Пантікапея на північному 
пни юри Мітрідат було поховано дві жінки (Maturus і Adultus) та дві 

їм і ніш (Infantilis І і Infantilis II), стать яких визначити не можливо. У 
ні |н.ііфитому склепі № 4 9  було знайдено дитину (Infantilis І). Усі вони
1 пі піддані штучній деформації різної інтенсивності та різних типів —  
пн. <п.пі та низькій циркулярній компресії, за допомогою двох видів ба- 
н ні і у: лобно-потиличного і лобно-тім'яного.

Примітно, що в склепі № 3 0  знайдено єдиний недеформований че- 
і" и що належав чоловікові (Maturus). Цей факт цікаво співвідноситься 
и (іш птьма жіночими похованнями що мають деформовані черепи з 
Пі мірильної та Західної Європи (т. з. "Goldgrab" або "Reihengrab"), які 
mi vніться серединою —  другою половиною V ст. н. е . 8

Характерним для більшості знайдених деформантів є наявність паль
ці її її х вдавлень та мозкових гребенів (рис. 1). Ці ознаки співвідносяться 
и її чадною будовою черепних швів (Вгоса 4 - 5 ) 9 та аномальною фор- 
міии розвитку турецького сідла (череп І, склеп № 30) 10, що в свою чергу 
ми,ке свідчити про гіпертензійний цикл захворю вань".

Не зважаючи на те, що європейська наука вперше познайомилась з 
и іпмпепою краніопластикою саме за матеріалами з Керчі |2, а з середи
ни Ч і X ст. —  до середини XX ст. проводились масштабні розкопки 
ірміпж их склепів на схилах гори Мітрідат, на сьогоднішній день ми не 
мін мо якоїсь прийнятної краніологічної серії цієї унікальної пам'ятки.
• пт  рідними є й штучно деформовані черепи з Пантікапейського некро- 
інніїо ". За матеріалами розкопок XIX —  початку XX ст. нам відомо 
шипе окремі повідомлення знахідок деформантів на пізньоантичних 
мім пльниках Боспору и . У зв'язку з відновленням останніми роками
* мі іемагичного дослідження пізньоантичного некрополю Пантікапея, 
іин і.и створення еталонної краніологічної колекції цієї пам'ятки, яка
і...... відповісти на багато питань етнокультурної історії Боспору та
інших регіонів Європи епохи Великого переселення народів.

Таблиця 1
Індивідуальні проміри черепів з склепів № ЗО та 49

Ки по 
Март.

Абсолютні розміри 
та індекси

№
І

№
II

№
III

№
IV

№
V

2.1а Горизонтальне коло 
(через oph)

475 474 - - -

23 Горизонтальне коло (через g) 485 473 - - -
Горизонтальне коло 
(через g -  і)

458 475 - - -
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Продовження таблиці 1

№ по 
Март.

Абсолютні розміри 
та індекси

№
1

№
11

№
III

№
IV

№
V

1 Поздовжній діаметр 180,1 164,5 - - -
8 Поперечний діаметр 132,8 136,6 134,4 - : 122
17 Висотний діаметр 142 - 126 - -

Г/Ж Висотний діаметр 
(через antibasion)

152 - 139,2 - -

2 Діаметр#- і 161,5 164,9 - - -
24 Поперечна дуга 318 - 311,5 - :306
25 Сагітальна дуга 378 381 - -
26 Лобна дуга 144,3 136 - - 106
29 Лобна хорда 138,3 118,1 - - 100
ЗО Тім'яна хорда 106 99,2 102,6 - -
31 Потилочна хорда 98 62,5 104,2 97,8 -
5 Довжина основи черепу 91,9 - - - -
11 Ширина основи черепу 126 - 115.9 - -
9 Найменша ширина лобу 

(по ft)
93,4 94,9 - ■ •

10 Найбільша ширина лобу 110 106,8 - - 97
ІОЬ Найбільша ширина лобу 

(по St)
100,5 106,7 - -

13 Сосцеподібна ширина 101 - 99 - :72
12 Ширина потилиці 107,6 - 105,2 96 -
7 Довжина потиличного отвору 37 - 29,6 - -

16 Ширина потиличного отвору 31 - 27 25,3 -
45 Вилицьовий диаметр 127 - - - -
40 Довжина основи обличчя 90,8 - - - -
48 Верхня висота обличчя 78 64,3 - - -
43 Верхня ширина обличчя 106,1 101 - - -
46 Середня ширина обличчя 98,9 - - - -
77 Назо-малярний кут 132 - - - -

Z zm' Зіго-максілярний кут 121 - - - -
55 Висота носу 54 47,7 - - -
54 Ширина носу 24,6 - - - -
51 Ширина орбіти (mf -  ек) 39 39,6 * - - -
51а Ширина орбіти (от d) 37,8 - - - -
52 Висота орбіти 39 36 * - -

Глибина іклової ямки (мм) 4 4 * - - -
63 Ширина піднебіння 42 - - - -

62 Довжина піднебіння (по sta) 47 - - - -
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Продовження таблиці 1

№> по 
Мирт.

Абсолютні розміри 
та індекси

№
І

№
II

№
III

№
IV

№
V

Форма черепної коробки 
(norma verticalis)

Ov. Sph. Ell. - Ov.

Розвіток надбрів'я 
(виступ, 1 -  3)

1 1 - - 1

Розвіток надбрів'я 
(протяг, 1 -  3)

1 1 - - 1

Розвіток сосцеподібного 
відростку (1 -3 )

2 - 1 - -

Форма потилиці (1 -  плоска; 
2 -  кругла; 3 -  виступаюча) 3 3 1 3 -
Виступ потиличного 
горбу (0 -  5)

4 5 1 2 -

Нижній край грушеподібного 
отвору

F. pr. F. pr. - - -

Розвиток переднєносової вісі 
(1 -5 )

2 3 - - -

8 І Черепной покажчик 73,7 83 - - -
17:1 Висотно-поздовжний

покажчик
78,8 - - - -

17:8 Висотно-поперечний
покажчик

106,9 - 93,7 - -

9:8 Лобно-тім'яной покажчик 70,4 69,4 - - -
') 45 Лобно-вилицьовий покажчик 73,6 - - - -
9:10 Лобний покажчик 84,9 88,8 - - -
">26 Покажчик кривизни лобної 

кістки
95,8 115,1 - - -

18:45 Лицевий верхній покажчик 61,4 - - - -
45:8 Поздовжний фаціо- 

церебральний покажчик
95,6 - - - -

52:51 Покажчик орбіт (mf) 100 90,9* - - -
52:51а Покажчик орбіт (d) 103,2 - - - -
54:55 Носовий покажчик 45,5 - - - -
40:5 Покажчик виступу обличчя 

(прогнатизма)
98,8 - - -

63:62 Покажчик ширини піднебіння 89,4 - - - -
16:7 Покажчик потиличного 

отвору
83,8 91,2 * ■

97



Закінчення таблиці 1

№ по 
Март.

Абсолютні розміри 
та індекси

№
І

№
II

№
III

№
IV

№
V

66:68 Нижньощелеповий покажчик - - 129 - -

66:65 Нижньощелеповий широтний 
покажчик

- - 98,7 - -

Г/Ж Покажчик ШДЧ 94,1 - - - -

СТАТЬ ? $ - - -

ВІК Mat. Ad. Inf. II Inf. I Inf. I

* Обмір знімався з правої орбіти

Примітки:

1. Автор вдячний О. О. Зінько за наданий матеріал.
2. Зинько Е. А. Некрополь Пантикапея — новые открытия / /  Боспор Киммерийс

кий и варварский мир в период античности и средневековья. — Керчь, 2003. — 
Вып. IV  — С. 113-116.

3. Номера окремих кісток та їх фрагментів подаються за польовим списком.
4. Майкова-Строганова В. С., Рохлин Д. Г  Кости и суставы в рентгеновском изо

бражении. — Т. 3. Голова. — Л., 1955. — С. 312.
5. Гинзбург В. В., Жиров Е. В. Антропологические материалы из Кенкольского ка

такомбного могильника в долине р. Талас. Киргизской ССР //  СМАЭ. — М.; Л., 
1949. — Т. X.

6. Рохлин Д. Г., Левенталь Э. Е. Возрастные особенности костной системы на 
основании рентгенографических данных. Турецкое седло.—Л.; М., 1934. — С. 11.

7. Абрамов Ж. И. Рентгенологические исследования внутреннего рельефа мозгово
го черепа на изолированных костях и на живом человеке //  ТКНА. — Ташкент, 
1953. — С. 131.

8. Рохлин Д. Г., Левенталь Э. Е. Возрастные особенности костной системы на 
основании рентгенографических данных. Турецкое седло.—Л.; М., 1934. — С. 11.

9. Айбабин А. И., Пиле К. Варвары на границах Римской империи в Нормандии и 
Крыму в эпоху Великого переселения народов / /БИ. — Симферополь, 2002. —Вып.
II. — С. 8, 10; Кишш А. Опыт исследования археологических памятников алан в 
Западной Европе и Северной Африке //ALANICA. — Владикавказ, 1995. — вып.
III. — С. 84-90, 94.; Kindler W. Rontgenologische Untersuchungen eines kunstlich 
deformierten Schadels aus der Volkerwanderungszeit // Fortschritte auf dem Gebiete 
der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. — Stuttgart, 1957. LXXXVII. — H. 2.
— P. 185-190.

10. Зайченко А. А., Зайченко А. И. Связь степени зубчатости швов и конфигурации 
швов черепа человека //  Морфология,-— 1996. — N. 109.— Ns 2. — С. 53; Козин-



i/..і ( / Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа совре-
.........  .і чствека. Л., 1988. — С. 15; Gotlieb К. Artificial Crania! Deformation
..... і Ilf Increased Complexity o f the Lambdoid Suture //  AJPA. — 1978. — #48. —
/' ) I I 214.

и 11# ■ -A.>/»// Л'. IV, Tischendorf R. Das normale menschliche Skelett in Rontgenskiizzen.
I w/i.-/#, 1962.— S. 59. 

і ii / wuort Ж. И. Рентгенологические исследования внутреннего рельефа мозго-
 . на изолированных костях и на живом человеке / /  ТКНА. — Ташкент,
I " И (' 130-131; Евстигнеев В. В., Семак А. Е. Острая внутричерепная ги-
т/'ничиим.— М. 1974. — С. 174, 178. 

і і Illumenlmch J. Decas collectionis svae craniorum.—Paris, 1790. — S. 89. — Taf. III. 
і і \ I '■ /і'іі'нському історико-археологічному музеї зберігаються лише вісім штуч

но tin/іирмованих черепів, різних років розкопок: КО-632; КО-635; КО-638; 
і 11 a l<J КО-685; КО-686; КО-687; КО-688. Усі вони, нажаль, не мають паспо- 
/ітін іГісрігання.

А. В. Ш абаш ов

А Н Т Р О П О Н ІМ ІК А  І А Н Т Р О П О Л О Г ІЯ . 
ПРО В И К О РИ С ТА Н Н Я  Д А Н И Х  А Н Т Р О П О Н ІМ ІК И  

В А Н Т Р О П О Л О Г ІЧ Н И Х  Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я Х

1.1 мас свого існування фізична антропологія зібрала значний матері- 
ім і інілеоантропології, а також про фізичний тип сучасних народів, 
і "  11 и ібила достатньо надійни методи порівняльного аналізу, за допомо-
.....і иких розкриваються проблеми походження й ступінь генетичної
..... |ндненості груп, які вивчаються. Однак, фізичний тип та походження
' и.пі.ох, передусім історичних, народів не можуть бути досліджені на 
пі їм ни традиційних методів антропології, або не можуть бути дослідже
ні ііиі.ки на їх основі. Це обумовлено декількома причинами: особливо-
• міми поховального обряду (кремація), проблемами археолого-палеоант- 
Iннніогічної ідентифікації таких народів, особливостями саме палеоан- 
і|ііпіомогічного матеріалу, який не дозволяє, наприклад, визначити 
ми мсигацію історичних популяцій —  дуже важливого критерію у расо- 
іііїї діагностиці.

Іим не менш, існує низка джерел, яким, як правило, не приділяється 
щи і.ііньої уваги у традиційних антропологічних дослідженнях, але які 
можуть доповнити, або й взагалі дати єдиний матеріал в історико-антро- 
ініііоі ічних реконструкціях, при вирішенні багатьох ключових питань
і. юричної етнографії. Серед них відзначимо наративні джерела, що 
 к ують фізичний тип давніх народів, різноманітні іконографічні пам'я-
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тки. Але, якщо ці види джерел ще залучають до реконструкції антропо
логічних процесів то по відношенню до лінгвістичних джерел (про 
одне з них —  антропонімічні данні —  мова піде нижче) такі досліджен
ня, наскільки нам відомо, практично відсутні.

Однак, пізнавальна цінність таких видів джерел обмежується не тіль
ки їх статистичною невизначеністю, але й недостатністю методологіч
них розробок з їх інтерпретації 2. Спроба пролити світло на можливості 
й методи використання одного з видів лінгвістичних джерел —  антропо- 
німічних матеріалів —  в антропологічних реконструкціях, у контексті 
потенціалу міждисциплінарних досліджень, і є завданням цієї роботи.

Можливості антропонімічного матеріалу в антропологічних реконст
рукціях аналізуються на прикладі болгар і гагаузів Бессарабії —  етніч
них груп, які хоча й досліджувались в антропології, але недостатньо, є 
лише загальні уявлення про їх соматологію, дерматогліфіку, одонтоло
гію, популяційну генетику 3, а також про походження однієї з них —  
гагаузів 4. Крім того, у плані методології, наявність таких даних та уяв
лень дозволяє перевірити адекватність реконструкції, яка пропонується.

Для подальшого аналізу з усього антропонімікону болгар і гагаузів 
треба виділити імена, пов'язані з антропологічними ознаками. Такі імена 
складають дві групи —  особисті імена та прізвиська. При цьому, особи
сті імена відображають уявлення про ідеальний, бажаний зовнішній ви
гляд у цих етнічних груп, тоді як прізвиська відбивають реальні зовніш
ні особливості того, кому вони були надані. Ці прізвиська з часом ста
вали колективними, об'єднували усіх нащадків конкретної особи та їх 
жінок, на їх основі нерідко формувались офіційні прізвищ а6. У зв'язку з 
цим, до даної групи, крім самих прізвиськ, необхідно віднести й офіцій
ні прізвища, що походять від них, й тоді, коли сучасне прізвисько носіїв 
цього прізвища вже інше.

До першої групи можна віднести відносно розповсюджене у болгар 
жіноче ім'я Руса (Русса) та його чоловічий відповідник —  Русі —  
"рус//а, ~ий". У гагаузів зафіксовано тільки жіноче —  Руса (Русачка, Ру- 
сана) 1.

Мотивація такої номінації становиться зрозумілою при зверненні до 
болгарського фольклору. Для їх історичних пісень дуже характерні такі 
образи:

Ют там жъ минават всякакви вери:
Турци, гърци и бели българи,
Бели българи и черни цигани.

Пудиря върви черну арапчи,
С къмшик я бий по тьнка снага,
С кончи засгьпва по бели пити... 8

100



Пг/'гклад:

Іиідти ж проходять різні віри (народи. — Ш. А.):
Гурки, греки і білі (тут і далі курсив мій. — Ш. А.) болгари,
1>і 'іі болгари і чорні цигані.

їй мою іде чорний араб (або — негр. — Ш. А.),
І арапником її (болгарку. — Ш. А.) б'є по тонкому тілу,
Конем топче білі п'яти...

111 ке, світла пігментація (біла шкіра, світлі (русі) волосся) у болгар, 
<t і іь и ш в о , й у гагаузів (під впливом болгар?) була символом краси,
....... іпференцюючою (від циган, арабів та ін.) ознакою, хоча, як добре
ні п.мо, у цілому, вона для болгар не є характерною. Відповідно, еталон 
і с к и. іразок "болгарськості" не співпадав з зовнішнім виглядом біль
шім и представників цього народу. З чим це пов'язано? Які висновки 
....... і іробити з цього протиріччя?

Ми наш погляд, цей зразок краси виробився в однієї з груп, що при-
....... і участь у формуванні болгарського народу, —  у світлопігментова-
ніи слов'ян, що переселились на Балкани і зіткнулись тут з представни- 
і імп пішого —  темнопігментованого —  типу. При змішуванні з ними, а
........к і тюркськими народами, в першу чергу, з тюрко-болгарами (про-
......... і арами), й виник новий народ, новий антропологічний комплекс,
її і и пішій слов'яно-болгарам. Однак, уявлення про красу, про ідеальний
..... 11 ні мій вигляд були нав'язані однією з груп (світлопігментованими
і іии'япами) усьому народу, вірогідно, завдяки їх домінуванню в етносі, 
і"ми складався (про що свідчать мовні процеси).

Однак, можливо, що у формуванні цього взірця прийняли участь й 
і м і| ж11-болгари, оскільки, за думкою болгарських антропологів, вони яв
ні пі собою змішаний тип, що сформувався з північних (світлопігменто- 

1111 м 11 х) європеоїдів і монголоїдів, які вступили у контакт між собою у 
і імдиому Сибіру, при переселенні монголоїдних предків тюрко-болгар з 
Центральної Азії до Є вропи9.

Таким чином, невідповідність зразка краси до антропологічних особ- 
міиостей головної маси населення у болгар свідчить про змішане похо-
і ьеиня народу й культурне домінування при цьому груп (менш чисель

ній), що мали відносно світлу пігментацію.
Інльш багатий матеріал надають прізвиська та прізвища, які походять 

ні і прізвиськ, оскільки характеристика за зовнішніми особливостями —  
мопівація, яка чи не найбільш часто використовується при їх формуван
ні Частина з них характеризує фізичні якості, що не є антропологічни
ми Наприклад, болг., гаг.: Топал < тюрк, топал "шкандиба"; болг., гаг.: 
Чічак < тюрк, чолак "з покаліченою рукою, без пальця (пальців)"; болг.: 
ІІІтирбул < штирбул "щербатий, зазублений", гаг.: Бєнні -Б єн і < бєнні 
"родинка, той, хто має багато родинок", гаг.: Алтипармак < алти + па-
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рмак "шість пальців, шестипалий", болг., гаг.: Забун < тюрк, забун "ху
дий", болг., гаг.: Камбур < тюрк, камбур "горбатий", гаг. Кіор < кіор 
"незрячий", болг., гаг.: Кєлєш  < тюрк, кєлєш  "лисий" и др.

Але значна їх частина відображає саме морфологічні ознаки, ті озна
ки, які мають успадкований характер. Можна запропонувати таку типо
логію.

Зріст та пропорції тіла
Болг., гаг.: Балабан "високий"; Кічук, ~Кючюк "маленький"; Коджа 

"великий"; Киса, ~Кисса "короткий"; Узун, ~Узунов "довгий"; гаг.: Бююк 
"великий"; Гєврєк "хрумкий"; Гєніш  "широкий"; Кисаджік, ~Киссаджік 
"коротенький"; Кисаділлі, ~Киссадєлі "короткий, шалений"; Кисатоні 
"короткий Тоні (Антон)"; болг.: Малєв, Малєєв, Малков, Малое, гаг. Ма
ленков —  від болг.: мал "маленький".

Третинний волосяний покрив
Болг., гаг.: Буюклі, ~.Буікли, ~Буюклу, ~Буюкли, ~Буюклієв, ~Буяклу 

"вусатий"; Кєося, ~Кьосєв, ~Кьосоглу, ~Кьося, ~Кєссє , ~Кіоса, ~Кіосе, 
~Кіосєв, ~Кіоссє, ~Кіоссєолу, ~Кіося, ~Кісєлар, ~Кюссє, а також, вірогі
дно, далекі видозмінення: Кісєльов, Кісєнко, Косее —  від тюрк, кося 
"безбородий та безвусий; з рідкою бородою та вусами"; Сакал, ~ Сакали, 
~Сакалли "борода, бородатий"; гаг.: Тюлю "волосатий".

Пігментація
Гаг.: Агбаш, ~Акбаш, -Акчібаш  "білоголовий" (можливо, "світловоло

сий", можливо, —  "сивоволосий"); Акбиік "біловусий"; Агдєрлі, -Акдєрлі 
"білошкірий"; Акчу, -А кчі, -А кчи  "білий"; Брязу и Біяз "білий"; болг., 
гаг.: Балан "світлий"; Бєлєв, Бєльчу, Бєліогло, болг.: Бєльчовіч, Бєльчєві- 
чін, Бєлюв, Бєльчєв —  від болг.: бял "білий, світлий".

Болг., гаг.: Кара  "чорнявий", як складова частина великої кількості 
інших прізвищ в обох етносах: Карабадж ак "чорна нога"; Карабаш  
"чорна голова"; Карабут  "чорне стегно"; Каравасілі "чорний Василь"; 
Караганчу "чорний Ганьчу"; Карагєоргій  "чорний Георгій"; Карагьоз, 
~Карагіоз "чорноокий"; Карагіоргієв "чорний Георгієв"; Карагяур "чор
ний поганий (не магометанин)"; Карадєллі, ~Караділлі "чорний шале
ний"; Караджа, ~Караджов "смуглий; чорнуватий"; Карадімітров "чо
рний Димитров"; Карадобрі "чорний Добрі"; Карадраганов "чорний 
Драганов"; Караєргу "чорний Єргу (Георгій)"; Караджелез, ~Каражеля- 
зков "чорний Джелез, -Ж елязко"; Каражеков "чорний Жеку (Георгій)"; 
Караіван "чорний Іван"; Караіванов "чорний Іванов"; Карайоргі, ~Кара- 
йоргу "чорний Йоргі (Георгій)"; Каракаш  "чорнобровий"; Каракол, -К а-  
раколчу "чорнорукий"; Каракоста "чорний Коста (Костянтин)"; Карама- 
вров "чорний мавр"; Карамалак "чорний м'який"; Каранастас "чорний
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м и me"; Каранікола "чорний Нікола"; Караолан, ~Караулан "чорний
• ......мі."; Карапаша "чорна Паша (Парасковія)"; Карапєтков "чорний
lb і мі (Петро)"; Карапєтров "чорний Петров"; Карасєні "чорний Сєня
1 1 • мім)"; Карастоян "чорний Стоян"; Каратанас "чорний Танас (Афа-
ii и пі)". Каратєрзі "чорний швець"; Карачєбан, -Карачобан, -К арача
ївці "чорний чабан"; Караян, ~Караяні, - Караяніогло "чорний Яні
І Інші)", а також слов'янські відповідності: Чєрнєв, Чєрнєй, Чєрні, -Ч єр-

Чсрню', Чєрніогло, - Чєрніоолу "син чорного, Чернов".
ІІрішиїце Маджар, - М адж ароглу, —Маж ар походить від кореня, 

..... .. має декілька значень у болгарській і гагаузькій мовах: "1. Біже-
iii т .. переселенець; 2. Угорець, мад'яр; 3. Русоволосий".

болгарські і гагаузькі прізвиська та прізвища Рус, -Р усєв, -Р усі, 
Г 1-І o.viy, -Руссу  можуть походити як від відповідного особистого імені, 

і ні' и безпосередньо від болг.: рус  "русий, світловолосий, блондин".
І .її : Сарабаш "жовтоголовий; рудий"; Сарн, -Сарідж я  "жовтий; ру

їни". Сарііван "жовтий, рудий Іван"; Саріогло "син жовтого, рудого"; 
і .і/ч/ і'ерзі "жовтий, рудий швець"; Біллі "той, хто має "ластовиння"".

І аким чином, антропонімікон болгар і гагаузів фіксує наявність се- 
I" і них, як високих на зріст, так і низькорослих індивідів. Кількісно 
і' що більше прізвиськ для низькорослих, що може вказувати на їх пере-

ііі і .піни, а, у цілому, відповідно, обидві групи, вірогідно, мають зріст 
і ■ рідній або дещо нижче середнього. Дані, що є у науковій літературі, 
нгпін-рджують зроблений висновок.

< ередній зріст бессарабських гагаузів —  164,2 см, гагаузів Чадир- 
Муиіи —  165,1 см; бессарабських болгар узагальнено —  166,2 см, за 
окремими групами, що досліджувались: Твардиця —  164,7 см; Тараклія

105,0 см; Паркани —  166,8 см; Криничне —  168,2 см |0. Дещо більш 
ти  окнй загальний зріст бессарабських болгар пояснюється наявністю
■ і род них окремих високих на зріст груп, хоча в основній своїй масі 
ні пін, ймовірно, мають приблизно такий же зріст, як і гагаузи.

Аналіз прізвиськ, що відбивають ступінь розвитку третинного воло-
• много покриву, насамперед, бороди, вказує на значний відсоток суб'єк
т і  і послабленим ступенем виразності цієї ознаки, а відповідно, з пев
ним монголоїдною складовою в їх походженні, яку необхідно пов'язува
ні і середньовічними кочовими племенами, що просувались на Балкани
• Північного Причорномор'я. Порівняно чисельними є прізвиська зі зна- 
і' ііпями "вусатий", "бородатий", але вони безпосередньо не свідчать 

при ступінь розвитку волосся на обличчі, а скоріш про звичай носити 
і и іроду або вуса, —  й при незначному розвитку третинного волосяного 
ши рину можна носити бороду або вуса. Наявність таких прізвиськ ймо- 
нірно свідчіть про те, що все ж більшість болгар і гагаузів вуса та бо- 
рпду не носили.

Дійсно, ДЛЯ південноєвропейських популяцій, ДО ЯКИХ у цілому ВІД
НІ її ні і,ся гагаузи і болгари, ступінь розвитку бороди у них дещо послаб
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лений: гагаузи загалом —  3,13; гагаузи Чадир-Лунги —  3,24; бессараб
ські болгари —  3,34; у тому числі: у Твардиці —  3,24; Тараклії —  3,22; 
Парканах —  3,38; Криничному —  3,51; для співставлення, у циган Ста- 
роказачого (Україна) —  3,96, албанців Надазов'я —  3,78 ". Таким чи
ном, у бессарабських болгар ступінь розвитку третинного волосяного 
покриву є дещо більшим, ніж у гагаузів, але знову ж таки значну розбі
жність дають такі групи, як болгари Криничного, які відчутно відрізня
ються від загальної маси цієї етнічної групи.

Найвиразнішими є дані про пігментацію. Дуже велика кількість прі
звиськ і прізвищ, що походять від них, відбивають темну пігментацію (у 
цілому, або окремо —  за кольором волосся, шкіри, очей) їх носіїв. Тим 
не менш, значною є й група "світлопігментованих" прізвиськ. Таким 
чином, якщо б й не було ніяких даних про соматологію бессарабських 
болгар і гагаузів, тільки за матеріалами антропоніміки можна було б із 
впевненістю стверджувати, що ці групи мають, у цілому, темну пігмента
цію, а також й те, що серед них є й значний відсоток світлих індивідів.

Статистичні дані за цими ознаками: колір очей —  у гагаузів: темний
—  20,0; світлий —  15,5; інші —  змішаних відтінків; у болгар: темний —  
13,5; світлий —  15; колір волосся —  у гагаузів: чорний —  92,5; темно- 
русий -— 4,9; світлий —  2,7; у болгар: чорний —  79,5; темно-русий —  
19,2; світлий —  1,25 12.

Виходячи з проведеного аналізу антропоніміки, можна дійти наступ
них висновків. Бессарабські (східні за походженням у метрополії) болга
ри і гагаузи мають змішаний антропологічний склад і змішане похо
дження, які включають як світлопігментовані, так і темнопігментовані, 
як європеоїдні (переважаючі), так і монголоїдні групи. При цьому, реа
льно значно переважає темнопігментований компонент, але при змішу
ванні цих груп, у всякому разі у болгар, у культурному та ідеологічному 
відношеннях домінував світлопігментоваций субстрат.

При використані статистичних методів, можна уточнити цю загальну 
картину конкретно для болгар і для гагаузів (підраховуючи носіїв вказа
них прізвиськ і прізвищ, кількість яких, вірогідно, корелюсться залежно 
від ступеня виразності антропологічних ознак у популяціях). Приблизна 
оцінка, за нашими уявленнями, вказує на те, що у гагаузів більш розпо
всюдженими є антропоніми з коренем кося "безбородий", частіше вжи
вається компонент кара "чорний", але, поряд з цим, більш розповсюдже
ними є й прізвиська, що характеризують світлих індивідів (таким чином, 
менше ніж у болгар перехідних, змішаних за пігментацією суб'єктів). Ця 
оцінка співпадає з наявними статистичними даними, що також підтвер
джує евристичні можливості запропонованої методики.

Впровадження цієї методики дозволило підтвердити достатньо відомі 
факти антропології й етнічної історії болгар і гагаузів, але у випадку 
реконструювання етнічного й антропологічного вигляду історичних на-

104



і Hu іі|ч> які с дуже мало повідомлень у джерелах, а із тих, що є, іноді 
і|ім н мі ішо достовірними виявляються лише факти антропоніміки та
- .....  іастосування подібних методів дослідження може відігравати
....... ищи) важливу роль, що ми у свій час намагалися показати при
*.........  І>.іііііьої історії тюрко-бодгар |3.
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Н. О. П ет рова

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ В ДОШЛЮБНОМУ 
СПІЛКУВАННІ УКРАЇНЦІВ ОДЕЩИНИ 

(кінець XIX — 80-і pp. XX ст.)

Дошлюбне спілкування молоді за часовими рамками порівняно не
тривале —  від парубкування/дівування (вступу у вік юності) до одру
ження. Цей важливий період підготовки до подружнього життя в історі
ографії є одним з найменш досліджених, тому зафіксована під час 
польових досліджень інформація розширює наші уявлення не тільки з 
питань організації дозвілля, але й норм поведінки в молодіжних об'єд
наннях. Насамперед слід зазначити, що організація молодіжного дозвіл
ля покладалась на молодіжну громаду (села чи кутка). Ще у XX ст. це 
були неформальні об'єднання неодруженої молоді, які вже втратили біль
шість структурно-функціональних ознак, але ще відігравали важливу 
роль в організації відповідального періоду в житті людини —  підготов
ки до одруження. Головна мета таких об'єднань —  організація парубку
вання та дівування під час якого молодь обирала шлюбного партнера. 
Дівування і парубкування відбувалося винятково в межах визначеного 
колективу, який функціонував як соціальний організм, керуючись звича- 
єво-правовими нормами. Основними завданнями молодіжного колективу 
були, насамперед, прийом нових членів до молодіжної громади, органі
зація дозвілля, регулювання взаємостосунків членів громади, спілкуван
ня з представниками інших громад. Вони мали своєрідний неписаний 
статут, очолювались виборними особами, з наданням їм функцій керів
ників організації і проведення дозвілля. Нами не зафіксовано назви
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> і i|чпоїо парубочої та дівочої громади на Одещині, однак, як і в інших
і і .... .їх України керівника громади обирали з тих, хто знав найбільше
і " їм (чк, щедрівок, вітань та умів повести ватагу колядників і щедрівни- 
і ні ми исьому селі

її кінці XIX —  принаймні в першій половині XX ст. основними тра-
...... Іімими формами дошлюбного спілкування були переважно ігри та
і ' іі.іі и під час яких молодь загартовувалась фізично, тут визначались 
п і' |ш, поглиблювалось знайомство молоді. Ігри поділяються на кален- 
і.ірііі і побутово-розважальні, що мали безпосереднє відношення до ви- 

tи і|• у шлюбного партнера і не мали відношення до календарних свят. 
Окремі і них —  ігри Святок, Масничного циклу (Колодій, Колодка), на
11 • і и і н< >, Івана Купайла нами опубліковані2.

И контексті розваг дошлюбного періоду виокремлюються ігри, по-
..... пні і вибором пари. Через ігри молодь виказувала свої симпатії, ле-
і к м цінувала вчинки, які заборонялися "на людях". Так, поцілунок в де
ни и ч іграх був обов'язковим елементом (кабак, голубки, ниточки —

Мирне, Яківлівка). У грі через суперництво демонструвались симпатії 
міп'їнин до парубка, чи парубка до дівчини (сусідка —  с. Яківлівка)3.

II.шедемо приклади деяких таких ігор:
I II.1 в кабак. Грали зимою на вечірках. В Яківлівці, наприклад, пару- 

ііщ. 1.1 дівчина сідали спиною один до одного. Суддя (ведучий) давав
..... мі іду і на рахунок "три" гравці повертали голови. Якщо вони поверну-
пі ииіови в один бік —  то цілувалися, якщо —  ні —  їхнє місце займала 
ш т .і пара.

Аналогічною до попередньої є гра в голубки (с. Мирне). Парубок і
.... і и па сідають на стілець спинами один до одного і також по команді
.... .. . голови.

I ікож в Мирному грали в ниточки (с. Мирне). Довгі нитки (їх кіль- 
і‘ 11 н. повинна співпадати з кількістю гравців) складають удвоє. Парубки 
in ничата, взявшись за кінці ниточок, тягнуть їх. Якщо парубку і дівчині 
и'ішіося взятися за кінці однієї нитки —  вони цілувалися.

II Яківлівці зафіксована гра сусідка. Дівчина сідала поруч з иаруб-
і*іїм и інший парубок намагався її "відібрати". В цій грі, таким чином 
і......(ірачилось суперництво парубків нри обранні дівчини.

Иижливим в дошлюбному спілкуванні молоді було регулювання сто- 
і і ні* пі парубків і дівчат в молодіжних громадах, де проявляються мора-
■.....   етичні аспекти поведінки молоді, яких вона дотримувалась під час,
наприклад, ігор та розваг.

Дозвілля молоді регламентувалось морально-етичними нормами, зви- 
і и мнм правом, головна функція якого полягала у створенні атмосфери, 
ти  сприяла зближенню молодих людей і приводила до шлюбу, забезпе- 
і.іпчп при цьому збереження честі і гідності. Поведінка молоді контро- 
'ііиииііась двокомпонентною (право і суспільство) системою: громада,
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відповідно до норм звичаєвого права, засуджувала чи схвалювала вчин
ки як молодіжної громади в цілому, так і окремих її членів.

Серед зафіксованих, звичаєво-правові норми стосуються таких аспек
тів:

1. Організації тимчасових молодіжних об'єднань як важливої інсти
туції у підготовці молоді до шлюбу. У всіх без винятку селах, що 
досліджувались, дотримувались певного вікового цензу для дівчат 
і хлопців. Кожна сільська громада визначала вік початку дівуван
ня і парубкування, відповідно до існуючої в селі традиції. В де
яких селах (Андрієво-Іванівка) права дівчат в період першого 
року дівування обмежувались. Наприклад, на вечорницях їм до
зволялось брати участь тільки у гуртових танцях.

2. Норм поведінки молоді під час проведення дозвілля, у повсякден
ному спілкуванні. До цієї групи відносяться ті норми, що регулю
ють взаємини парубка і дівчини під час дозвілля. Вони розширю
вали можливості одних (вільне відвідування парубками вечорниць 
в інших кутах і селах) і обмежують права інших (заборона дівча
там ходити на вечорниці до іншої вулиці (кутка, магали), танцю
вати на вечорницях з парубками парний танець (Андрієво-Іванів
ка), танцювати не зі своїм парубком тощо. Інші визначали поведі
нку молоді "на людях", у стосунках з батьками дівчини і парубка. 
Так, дівчина повинна була приховувати свою симпатію до паруб
ка, їй заборонялось ходити до парубка додому тощо.

3. Обов'язків дорослих, що наглядають за поведінкою молоді під час 
різних форм молодіжного дозвілля. Контроль дорослих за поведі
нкою молоді постійно зменшувався. В першій половині XX ст. 
громада контролювала молодь безпосереднім втручанням у розви
ток подій (нагляд господарки хати, де проходили вечорниці, на
гляд батьків за своїми дітьми на музиках), так і опосередковано, 
коли громада засуджувала поведінку несумісну з звичаєвими мо
рально-етичними нормами.

4. Обрядів, знаків і символів, що санкціонують перехід від стадії 
залицяння до передшлюбної підготовки. Під час проведення мо
лодіжного дозвілля і особливо на вечорницях, як особливої фор
ми дошлюбного спілкування, простежуються обрядодії з відповід
ною символікою, які супроводжують зближення молодих на етапі 
від залицяння до сватання.

Першим є етап входження в молодіжну громаду. Для новачків він 
супроводжується певними обмеженнями (за парубком "закріплюють" 
найгіршу дівку; дівчині забороняють в перший рік перебування у грома
ді танцювати в парі з парубком).

На наступному етапі парубкам і дівчатам дозволялось танцювати па
рами, але лише тим, які зустрічались на побаченні. При цьому танцюва-
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ні "елухнянку" —  танець, під час виконання якого парубок "керував" ді- 
міипоіо, а вона мала, підкоряючись йому, демонструвати свою слухня
ні, и. Нідтеиер парубкам дозволялось проводжати дівчат додому.

І Ін останньому етапі парубок і дівчина могли дарувати один одному 
і и ніііру нки, хлопець міг приходити до дівчини в гості, але йому не до- 
іін ні н 11 ос я заходити до хати. На цьому етапі молодь знайомилась з бать-
і йми і період залицяння закінчувався. Розпочиналась підготовка до сва-
I І І ІШМ

Іпіначені дійства супроводжувались відповідною символікою. Знаком
• и їй.и ії парубка до дівчини була гілочка червоної калини, яку дарував 

и’псць своїй дівчині. Якщо дівчина її приймала, то це означало її згоду 
їй ірічатись з ним на побаченнях. Серйозність намірів парубка періоди-
..... іасвідчувалась даруванням дівчині стрічки. Після дарування третьої

■ 111111 к и парубок дарував дівчині гілку калини, перев'язану стрічкою —  
ніш іого, що він бажає познайомитись з її батьками. Після дарування 
н ірубком намиста, на виду у його батьків, очікували сватання (Андріє- 
I," Іманівка).

І Ішіедені приклади нечисельні і не стосуються всіх нюансів дошлюб
нім u спілкування молоді, але є достатніми для уявлення про характер 
и ї ї, мостосунків під час важливого періоду підготовки молоді до подру
чным о життя.

Примітки:

І Ічірисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-об- 
рчдової культури українців. — К., 2000. — С. 121.

' Петрова Н. О., Тхоржевська Т. В. Дошлюбне спілкування молоді в календарній 
піірчдовості українців Одещини // Записки історичного факультету /  ОНУ 
hi І. 1. Мечникова. — Bun. 13. — Одеса, 2003. — С. 34-39.

і І Істрова H. О. Дошлюбне спілкування: ігри та розваги українців та росіян Оде
щини //  Записки історичного факультету /  ОДУ ім. І. І. Мечникова. Bun. 9.

Одеса, 1999. — С. 51-56.
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С. О. Голдіна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО 
ШЛЮБУ ТА СІМ’Ї СТАРООБРЯДЦІВ-БЕЗПОПІВЦІВ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Протягом століть сім’я була найміцнішою ланкою суспільства і найе
фективнішим засобом збереження культури народу. Саме у родинному 
колі зберігається соціальна спадковість, яка в нашому житті відіграє не 
меншу роль, ніж біологічна. Національні традиції, менталітет, стереоти
пи поведінки, зафіксовані у міжособистісних стосунках у сім’ї, переда
ються дитині. З перших днів ж и т а  вона засвоює мову і віру, способи і 
норми поведінки, світогляд, соціальні установки, систему цінностей. Бі
льше того, соціальні, економічні, політичні відносини в суспільстві мо
делюються людиною за зразком міжособистісних сімейних стосунків.

Останнім часом значно зріс інтерес до вивчення соціальної історії, в 
тому числі й до історії сім’ї. Дослідженню історичного розвитку росій
ської селянської с ім ’ї присвячена монографія Б. Н. Миронова ', у якій, 
зокрема, аналізуються особливості демографічного менталітету право
славного населення, подається типологія, сімей, вивчається характер 
міжособистісних стосунків в родині. Також велику увагу автор приділяє 
процесу соціалізації молодого покоління. Ряд подібних питань розгляда
ється й у статті Ю. М. Гончарова2.

Соціальний і сімейний стан, шлюбні відносини старовірів Чернігів
щини XVIII ст. вивчаються у роботах Г. П. Станкевича 3 та Ю. В. Воло
шина 4, здійснених на основі аналізу переписів населення та ревізьких 
реєстрів. Дослідники підкреслюють вагомість джерелознавчого потенці
алу таких документів для з ’ясування історико-географічних, демографіч
них, соціально-економічних, етнічних та релігійних процесів, що відбу
валися серед старообрядців того чи іншого регіону у певний період.

У публікації Г. В. Поташенко з ’ясовуються причини та обставини 
прийняття таїнства шлюбу Ризькою федосіївською* общиною 5.

Правове становище старообрядницької сім’ї аналізує у своїй розвідці 
А. А. Назаров 6.

* Ф е д о с і ї в с ь к и й  т о л к  —  одна з радикальних течій у безпопівщині. Заснова
ний наприкінці XVIII ст. Ф еодосієм Васильєвим. Ф едосіївці проповідували не
примиренне ставлення до самодержавства і православної церкви, а також суворий 
аскетизм, зокрема, обов’язкову безшлюбність. На початку XIX ст. з даного толку 
виокремилися ризькі та польські федосіївці, які визнали можливість шлюбу. Цим 
поміркованим згодам протистояли аристовська та кондратьївська, послідовники 
яких виступали проти порушення вимоги аскетизму.
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V шінііі статті автор ставила собі за мету: проаналізувати погляди
. ....... ирядців-безпопівців на шлюб та сім ’ю; прослідкувати еволюцію

И І " і німої політики по відношенню до “незаконних” шлюбів послідов- 
.......і с т р о ї  віри; з ’ясувати причини недостатньої ефективності урядо

ві чодів, дати характеристику основних законодавчих актів, що сго- 
инписм зазначеної проблеми, вказати їх позитивні та негативні риси.
і тіш ення до шлюбу залишається однією з головних рис, що відріз

ни! -пі.і найбільші безпопівські толки -  поморців та федосіївців. Протя-
• I I  т л іт ь  ставлення старовірів до шлюбу змінювалося. Це питання 
инм'и'ііс на сьогоднішній день недостатньо, хоча без його врахування 
іми|ні,ц чи можливе всебічне осмислення феномену старообрядництва.

Гпфіїв старовірів з офіційною церквою за часів патріарха Никона
■ мшит їхнє негативне ставлення до таїнств, здійснюваних у ній. Безпо- 
нніііі ішажали, що істинне священство на землі зникло і “никоніанська 
н. рим" позбавлена благодаті.

Пішжаючи, що шлюби, вінчані у панівній церкві, втратили свою тає
н і, , нлу, безпопівці проповідували суворий аскетизм та відмову від сі- 

»и ИНОГО життя.
Іншою причиною заперечення шлюбу стали поширені серед старооб- 

г  і н ш і  есхатологічні настрої. В такій ситуації напруженого очікування
...... .шшеису багато віруючих хотіли відмовитися від народження дітей,
н і нких чекало не спасіння, а перетворення на слуг антихриста.

Проте протягом років суперечність між теорією, яка проголошувала 
і н ипний шлюб неможливим, та життям, яке робило існування сім’ї не- 
пОмдним, дедалі загострювалася. Можливо, вперше старообрядці зіткну- 
ніі >1 і проблемою, відносно якої спір не міг закінчитися простою дові- 
нипо, що думали з цього приводу їхні батьки і діди. Доводилося само- 

і і піно вирішувати питання за допомогою власних оригінальних
i і , мачень богословської літератури. І з цим завданням блискуче впора
ні і І Алексеев. Насамперед він наголосив на тому, що давньохристиян-
• 11 .і церква не повторювала таїнство шлюбу над сімейними людьми, які 
п. рс ходили до неї з інших віросповідань. Звідси Алексеев зробив висно- 
и. и. про визнання давньою церквою законними шлюбів, укладених у 
Пуді, якій вірі. Таку позицію він вважав цілком правильною, оскільки у 
іііиіобі, на противагу іншим таїнствам, передача благодаті зовсім не по-
ii ч tana із виконанням певного обряду. Заповідана Богом потреба плоди- 
іж я та розмножуватися, а також взаємна згода молодят складають сут
нії п. цього таїнства. Ієрей -  тільки свідок перед лицем громади, “церко- 
)іin- дійство” —  простий “загальнонародний звичай”, який закріплює 
міцність та дійсність шлюбу. Тому, на думку Алексеева, безпопівці мали 
н,н нідувати давньохристиянський приклад і визнавати шлюби, вінчані в
пиконіанській церкві” 7.

Ичення Алексеева про шлюб розвинув настоятель поморської По- 
і.ровської каплиці у Москві В. Ємельянов. Він рішуче відкинув церков

н і



ний обряд, але водночас визнав необхідність певного чину вінчання і 
сам склав цей чин. Його мали право читати й невисвячені особи 8 *.

У Москві та інших великих містах Російської імперії такий “бессвя- 
щеннословный” шлюб мав багато прихильників. Отже, безпопівці-помо- 
рці визнавали у шлюбі дві сторони: обрядово-богослужебну, яка вияви
лась неможливою на практиці, й сторону внутрішньої необхідності, 
освячену Божою заповіддю про розмноження людського роду. Якщо зни
кла благодать священства, то заповідь Божа залишалася непорушною, 
тому шлюбне співжиття не повинно було припинитися. Особливий 
“шлюбний статут” безпопівців в цілому відтворював традиційну обрядо
вість домашнього благословіння наречених. Центр ваги шлюбного обря
ду переносився на домашні церемонії. Були введені також деякі публіч
но-правові вимоги, а саме: дозвіл батьків, а для поміщицьких селян -  
згода пана. Присутність свідків надавала всій церемонії рис публічного 
акту. Старообрядницький наставник благословляв молодят вдома або у 
каплиці. У разі відсутності наставника у певній місцевості дозволялося 
здійснення обряду вінчання у православного священика 9.

Представники інших течій безпопівщини (федосіївці, филипівці) 
більш послідовно дотримувалися безшлюбності. До середини XIX ст. 
частина федосіївців фактично відновила інститут сім ’ї в своїх громадах, 
однак частина з них продовжувала чинити спротив усім спробам відно
влення сімейного начала.

Варто зазначити, що до початку XX ст. Російська імперія залишалася 
країною з переважно сільським населенням. Сімейний лад селянської 
родини змінювався дуже повільно, адже головну роль у регулюванні сі
мейних відносин відігравав не закон, а звичаї й традиції. Це тим більше 
стосувалося старообрядницького сімейного побуту, оскільки погляди 
представників цієї етноконфесійної групи на шлюб та сім’ю Грунтували
ся на принципах, зафіксованих ще у Д ом острої10. Холостяцький спосіб 
життя вважався відхиленням від норми. Родина сприймалася як госпо
дарська та моральна основа правильного життя. У селян-старовірів ще у 
другій половині XIX століття переважали великі патріархальні сім’ї, які 
включали у себе в більшості випадків три покоління родичів и . Головну 
роль у такій родині відігравав „большак” (глава сім’ї, зазвичай старший 
чоловік). В основі внутрішньосімейних відносин лежав ієрархізм. Усі 
підкорялися главі сім’ї, жінки -  “большусі” (дружині глави сім’ї) та чо
ловікам, молодші за віком -  старшим, діти -  дорослим. Старовіри ста-

* В. Ємельянов замінив чин вінчання молебном Спасителю та Богоматері, потім 
один з його послідовників В. Скачков створив особливий “канон Господу Богу на 
обряд бракосочетания нерукоположенными мужами поморской церкви”. Згодом, 
на початку XIX ст., у Санкт-Петербурзі особливі чини заручин та вінчання були 
складені П. Любопитним.
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Г

і........... і іісличезною повагою до влади батька: “ ...отец как и Бог, что бы
мм ' НІ lllll, го все свято” |2.

In початку XX ст. офіційний шлюб і офіційне розлучення в Російсь-
• .и імперії були прерогативою церкви. Сімейне законодавство в державі
t )•, її і пилося на канонічних постановах Вселенської церкви, тобто ви- 
..... ..і.м и тільки одна форма шлюбів -  церковна. Таким чином, старо-
. і -і пп. які відокремилися від офіційного православ’я, не мали доступу 

in ні>•< итого  шлюбу. Протягом XVIII ст. держава дивилася крізь пальці
н і ........шия старовірів за своїми обрядами.

роки правління Миколи І відбувся перехід до реакційного курсу в 
, іі і фграх суспільного життя. Державний апарат набув величезних роз-
• • 11 ч и іросла роль поліцейських органів. У цей період була розроблена 
мі ї ї мичка репресивних антирозкольницьких заходів, які зачіпали, зокре- 
мн і міг сімейне життя. Новий імператор вирішив раз і назавжди розв’я-
• II н проблему церковного розколу, діючи так, щоб існуючі старообрядці 
ні і.іі м и и свій вік, а нових не було 13. Згідно царського указу від 5 грудня 
І М 1-І р “шлюби розкольників, вінчані поза церквою, в будинках та кап-
111 м *і ч і невідомими бродягами, не могли визнаватися законними”. Діти 

in і і.іннх шлюбів не користувалися спадковим правом, на них не поши-
i " .п і іпся пільги при наборі у рекрути 14. Розпорядження уряду, видані у
1. 1>ніі■ 1837 p., повторно приписували вважати незаконними дітей безпо-

ii їй 111 м
И інструкції губернським адміністраціям щодо проведення IX ревізії 

і і '■■'(>) зазначалося, що дружин старообрядців-безпопівців потрібно вно-
...... і у списки тих родин, до яких вони належали за походженням, а їхні
.......... незаконнонародженими |6. Реалізація цього наказу ви-
і пік.їла незадоволення у старообрядницькому середовищі та повела до 
н іпраилення у вищі державні органи низки скарг на дії місцевих полі- 
ін ііч.ких чиновників. Однак усі звернення до влади залишилися безре- 
г.і платними 17.

І метою навернення старовірів у лоно офіційної церкви уряд розро- 
ініп іаохочувальні заходи щодо вступу у православ’я. Зокрема, діти ста
рообрядців, які уклали свій шлюб у православній церкві, визнавалися 
ііичінними, незалежно від того, народилися вони до чи після вінчання 
І', IIІ. К  і в ,8. Якщо один із членів подружжя безпопівців переходив разом із 
пі 11.ми до православ’я чи єдиновірства, то таких дітей вважали законни
ми Інший член подружжя зобов’язувався підпискою не навертати дітей 
v єною “єресь” 19. Якщо ж з ’ясовувалося, що старообрядець скористався 
і пішо постановою лише для узаконення власних дітей, продовжуючи 
т ії римуватися своєї віри, йому загрожувало виселення з місця прожи- 
нншін та позбавленням “всех прав состояния” 20. Визнавалися законними 
иікож діти старовірів, не вінчаних у панівній церкві, які приймали пра- 
нчслав’я після смерті одного чи обох батьків21.
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Якщо батьки не належали до числа „природних розкольників” *, то 
вони були зобов’язані хрестити і виховувати дітей у православ’ї. За не
виконання цього урядового розпорядження передбачалося ув’язнення 22. 
Запровадження цих заходів призвело до того, що значна частина старо
обрядців одружувалася і хрестила дітей у православній церкві. Однак 
численні документи свідчать про примусовість та нещирість подібних 
релігійних практик: старовіри всіляко намагалися відкласти хрещення у 
православного священика, а за цей час охрестити дитину у свого наста
вника 23; хрестили дітей у православній церкві, а потім перехрещували у 
наставника 24; зустрічалися родини, в яких одні діти були хрещені старо
обрядницьким, а інші -  православним ієреєм 25.

Поряд із зазначеними компромісними варіантами маємо дуже багато 
випадків ігнорування законів або прямої відмови виховувати своїх дітей 
у православ’ї 26. За це старовіри піддавалися суду, як “совратители”, 
оскільки відмова від хрещення дітей у православній церкві, здійснення 
цього обряду у наставників і виховання підростаючого покоління у вірі 
їх предків розглядалися законодавством як поширення розколу.

Численні заходи влади були спрямовані і проти порушення правил 
при укладанні шлюбів. Такі справи розглядалися духовними консисторі- 
ями, однак справи про шлюби, вінчані старообрядницьким духовенст
вом у каплицях або приватних будинках, підлягали вирішенню цивільно
го суду 27. Слід зазначити, що духовне відомство намагалося ретельно 
слідкувати за дотриманням встановлених норм при здійсненні обрядів. 
Серед опрацьованих нами документів досить часто зустрічаються спра
ви про одруження старообрядців, які не досягай повноліття. У таких 
випадках розслідування велося поліцією з подання єпархіального архі
єрея. Проте встановити місце, час вінчання та ім’я наставника, щоб при
тягнути його до відповідальності, було вкрай важко, тому що старовіри 
всіляко намагалися приховати такі факти 28.

Якщо шлюб укладався у православній церкві, то перед вінчанням 
священик мав неодмінно приєднати старообрядця до панівної віри та 
зобов’язати його підпискою назавжди залишатися у православ’ї й відпо
відно виховувати майбутніх дітей 29. Опрацьовані нами джерела свідчать, 
що на практиці цієї постанови не дотримувалися ні старовіри, ні право
славне духовенство. Траплялися випадки, коли священики видавали фік
тивні свідоцтва про шлюб та вінчали наречених без попереднього при
єднання до православ’я або без запису у метричні книги, знаючи, що 
один з них чи обидва належали до старообрядництва30. Подібна практи
ка зустрічалася в різних губерніях 3|. У зв’язку з цим виникає припущен
ня про матеріальну зацікавленість парафіяльного кліру, але прямих вка
зівок на це у документах не знаходимо.

* Терміном “природні розкольники” в тогочасних офіційних документах називалися 
особи, які, з діда-прадіда успадкувавши свою віру, ніколи не належали до право
славної церкви.
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П с и , необхідність узаконення шлюбів старовірів назріла ще наприкі- 
шн и \ років XIX ст. У цей час намітилися тенденції до лібералізації 
. 1 . 1 і и по і політики щодо старовірів. 1863 р. міністр внутрішніх справ 
Ми і ■ и подив імператору проект законодавчої реформи щодо розкольни-
■ in І ні розгляду цього проекту у березні 1864 р. під головуванням гра-
| . ї ї .......и був створений комітет, до якого увійшли духовні та світські
ні мі.и Робота комітету отримала схвалення від Олександра II. Було вирі- 
iiitiii" поступово впроваджувати заходи, розроблені комітетом, розпочав
ши і піч, які стосувалися загальних громадянських прав старообрядців.
V ін і in і ц правління Олександра II були видані “Правила про метричний
і.  іміпобів, народження і смерті розкольників” від 19 квітня 1874 р . 32.
її і і...... .. закону шлюби старообрядців записувалися в особливі мет-
I • и11111 книги, які велися в столицях дільничними приставами, а в провін
ції поносними правліннями та поліцейськими управліннями. Після цьо-
....... поб набував законної сили, а діти, народжені у ньому і записані до
чі і|иічпнх книг, користувалися всіма правами законних дітей.

І Іп'їігіивною рисою цього закону стало поширення громадянської рі-
....... |миності на „природних розкольників”. У реальному житті ми знову
гигнімо несиівпадіння приписів нормативно-правових актів і соціальних
• 11 • 11 ■* 111 к. У 70—80-і рр. старообрядці, як і раніше, надавали перевагу
.......... здійснюваним наставниками або православними священиками,
itm tu t приєднання до панівної церкви чи єдиновірства. Закон 1874 р. 
ні ми задовольнити старовірів, тому що: 1) право на запис шлюбів 
іііі/іінііілося тільки особам, що належали до старообрядництва від наро- 
ііфі'нпя. Усі інші представники цієї конфесії, над якими часто примусово 
і пн. пишалися таїнства панівної церкви, вважалися православними; 
'І і іарообрядці не мали довіри до поліцейських чиновників, від яких 
п.ній донедавна зазнавали переслідувань33; 3) у деяких місцевостях за-
II її' п у метричних книгах робилися тільки повітовими поліцейськими 
ніі'їніліннями. Це означало, що бажаючі записати свій шлюб мали двічі 
і 'мин ися до повітового міста. Перший раз — для подачі заяви, другий -  
і пі здійснення власне запису, при цьому необхідно було привезти свід-
і. ні І акі умови виявлялися досить обтяжливими і вимагали значних 
mu par; 4) для старообрядців як людей глибоко віруючих важливим був 
їм цивільний запис у метричну книгу, а шлюб саме як таїнство.

( Ібмеження прав старовірів у галузі сімейного права були частково 
мкиідовані у 1905 р. після виходу імператорського указу “Про зміцнення
и.і'іал віротерпимості”, згідно якого старообрядці та сектанти зрівнюва
нії и в правах з особами інших сповідань щодо укладення ними зміша
них шлюбів із православними34. Ведення метричних книг для запису 
народжень, шлюбів та смерті старообрядців покладалося на їхніх духо- 
нннх осіб під наглядом відповідних урядових організацій. Імператорсь
кий указ від 12 лютого 1907 р. остаточно зрівняв старовірів із членами
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панівної церкви щодо укладення ними шлюбів. Однак якщо один з по
дружжя старообрядців покидав сім ’ю й бажав одружитися з особою 
православного віросповідання, то священики панівної церкви благослов
ляли таке співжиття. Нове роз’яснення Сената, видане у червні 1912 p., 
мало на меті припинення цієї практики.

Таким чином, ми бачимо, що протягом X V III-X IX  ст. у поглядах 
старовірів на шлюб та сім’ю відбулися значні зміни. Для ранніх безпо- 
півців був характерний суворий аскетизм і заперечення шлюбу. Подаль
ша еволюція їхнього вчення проходила у напрямку до пом’якшення ес
хатологічних поглядів і прийняття частиною з них шлюбу, виходячи з 
положення, що це простий обряд, який не має догматичного значення і 
може здійснюватися невисвяченими особами. Метою заходів влади сто
совно подібних шлюбів було унеможливлення повсюдних практик одру
ження згідно старих обрядів. Ці заходи набули особливої жорстокості за 
часів Миколи І. Однак бажаних для влади наслідків вони не мали через 
складність та неточності метричного обліку старообрядницького насе
лення; приховування старовірами фактів вінчання і хрещення своїх од
новірців; стійкість традиційних практик укладання шлюбу у старообряд
ницькому середовищі; недотримання встановлених правил при виконан
ні треб самим парафіяльним духовенством.

Певне пом’якшення державної політики для послідовників старої віри 
відбулося у період правління Олександра II та його наступників. Проте 
слід зазначити, що закон 1874 р. не набув широкого застосування на 
практиці. Лише акти початку XX ст. остаточно закріпили рівність старо
обрядницьких сімей із православними. Держава визнала право своїх під
даних укладати шлюб у відповідності зі своїми традиціями та звичаями.
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С. В. Коч

ІДЕНТИЧНІСТЬ I ПРОБЛЕМА 
ЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ

Етнічну самосвідомість розглядають, найчастіше, як усвідомлення 
приналежності до етнічної спільності *, або розширюють її пояснення за 
рахунок етнічної самосвідомості; національної ідентифікації і уявлень 
про типові риси етнічної спільності, історії народу 2.

Розглядаючи перебіг сучасних етносоціальних процесів, автори від
значають багаторівневість етнічної самосвідомості і виділяють такі її 
складові як: генетична, психологічна, культурна і соціальна 3.

Синтезуючи погляди на проблему етнічної самосвідомості, В. ІО. Хо- 
тинець, визначає її як стійку систему усвідомлених уявлень і оцінок, що 
існують як етнодиференційні і етноінтеграційні компоненти етносу. Як 
результат формування даної системи людина усвідомлює себе представ
ником етнічної спільності4.

Самосвідомість —  складний психологічний феномен, що поєднує 
багатомірні відносини. За допомогою самосвідомості особистість усві
домлює власний суб'єктивний світ, відмінність внутрішнього світу і від
биваного світу, відмінність свого внутрішнього світу від внутрішнього 
світу інших людей. Це визначає її реакції на події і установки на пове
дінку. Отже, процес формування і особливості етнічної самосвідомості 
дає змогу пояснити деякі "суб'єктивні" —  ментальні, поведінкові стерео
типи.

У процесі формування етнічна самосвідомість проходить кілька рів
нів: спочатку формується спільне уявлення про етнічну спільність,
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и шикну, сталу групу; потім формується етнічна ідентичність і само- 
іі' и інфікація.

її, j >і м н і і рівень —  рівень ідентифікації —  зіставлення себе з модел- 
і 11 • v і иіі рівень —  рівень ідентичності —  тотожність самому собі, як 

.....*11 її миті з визначеним набором психологічних р и с 3.
Ні нмшогічна структура етнічної самосвідомості має декілька ступе

ни.  формування: 1. На першому ступені знаходиться усвідомлення особ-
........... . етнічної культури "власної" етнічної спільності; 2. Далі усвідо-
і II....... . . психологічні особливості "свого" етносу; 3. Поступово інди-

і" і нідомлює власну тотожність з етнічною спільністю; 4. Пізніше 
... і і м и т  і,ся власні етнопсихологічні особливості; 5. На вищому рівні 
ні политься спроможність соціально-моральної оцінки власної етнічнос-
I I

Пі ріпі три компоненти етнічної самосвідомості можна віднести до
і ..... і усвідомлення загальних соціальних ознак етнічної групи. Цей рі-
и- мі і.імершується формуванням тотожності із своїм етносом і є перехі- 
ііпім до рівня ідентичності.

і 'ннміі. розвитку етнічної самосвідомості характеризується об'єктив- 
ніно шлежністю людини від етнічної дійсності і соціально-психологіч-
ІІІІІ.І і.інежністю від умов життєдіяльності етносу. Рівень розвитку і тип
■ інічної самосвідомості впливає на спосіб життя людини, визначає її 
пиі'ічди і способи реагування, обумовлює міжособистісні стосунки. У 
"І"чц-сі розвитку етнічної самосвідомості змінюється, удосконалюється 
моїііи.щійна система.

Нюднна може ідентифікувати, усвідомлювати свою належність одно-
I I. но до декількох етнічних груп, маги подвійну етнічну ідентифікацію 

ііі" субетносу і етносу; відчувати себе членом материнського і бать- 
ніпсі.кого етнічного колективу у  багатонаціональній сім'ї; відчувати
I I  о, членом етнічного колективу за місцем народж ення і за місцем  
•Ч1" чсивання тощо). Це свідчить про те, що межі етнічних груп —  ру
тини, вони змінюються відповідно під впливом дій зовнішніх чинників, 
•п.і імінюють значення етнічних цінностей, символів, міфів, створюють 
почуття безперервності і співпричетності в межах етнічної групи.

І і нічна ідентифікація виконує дві важливі функції: уподібнення і 
ми їїненпя. Завдяки дотриманню норм, вимог і ритуалів, прийнятих у 
шин.ноті, особистість ототожнюється з конкретною етнічною групою і 
протиставляє її іншим. У сучасному світі етнічна ідентифікація здійсню- 
і м.ся на основі мови, релігії, поведінки, тоді як спочатку головна функ- 
іііи належала території. Зміна значущості окремих факторів у самосвідо
м о ї -ті обумовлена зміною інтенсивності і форми сучасних етнічних про
пілів, особливо тих, які мають діахронний вимір.

І л нічна ідентифікація і самоідентифікація на відміну від інших видів 
соціальної ідентифікації практично не вимагають від людини підтвер-
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дження в соціальних діях. Усвідомлення стійкості етнічної ідентифікації, 
яка може виявлятися як в об'єктивній належності до групи (по факту 
народження, проживання), так і в психологічній прихильності, сприяє 
перетворенню етнічної групи в референтну.

Етнічна ідентифікація особистості має два ракурси: зовнішній (спів
віднесення себе з визначеною групою) і внутрішній (самоідентифіка- 
ція). Спираючись на унікальні етнокультурні особливості групи, індивід 
у процесі соціалізації і інкультурації усвідомлює власне місце в міжетні
чних відносинах, а також засвоює етномаркируючі засоби міжетнічної 
взаємодії.

Прийнято виділяти "позитивну" і "негативну" самоідентифікацію. 
Позитивна приймає види: етноцентризму (розгляд явищ і фактів "чу
жої" культури крізь призму традицій і цінностей "свого" народу), етно- 
домінування (гіперетнічність), етнофанатизм (спрямованість на винят
ковість власної групи), націоналізм  (орієнтація на максималізм у реаліза
ції власних прав і можливостей).

Негативна самоідентифікація зі своїм етносом приймає форми: етно- 
негативізму (негативна оцінка рис і статусу свого етносу), етноелімен- 
талізм (орієнтація на інший етнос при усвідомленні спільності зі своєю 
групою), етнонігілізм (орієнтація на інший етнос з усвідомленням нале
жності до нього).

Етнічна самоідентифікація є давньою і стійкою формою задоволення 
потреби людини у власній спроможності. Це підтверджують процеси 
"етнічного відродження" у перехідні періоди розвитку сучасних сус
пільств. Самоідентифікація —  суб'єктивний процес, який формується на 
базі об'єктивних факторів культури і є джерелом передачі етнокультурної 
інформації (традиції) між поколіннями.

Прагнення належати до етнічної спільності пов'язано з позитивною 
етнічною ідентичністю. Вона відбивається в бажанні належати до сталої 
соціокультурної ніші, що виконує практично усі функції соціальної іде
нтичності (захисну, статусну...).

Основу процесу формування етнічної ідентичності створює інкульту- 
рація і соціалізація в межах етнічної групи. Сенс існування етносу —  у 
збереженні безперервності історичної і культурної традиції, тому майбу
тнє етносу —  це можливість збереження власного минулого. Це означає, 
що етнічність —  історична категорія. Однак для формування ідентич
ності важливе визнання факту загального походження і факту загальної 
історії, а не сам факт, отже, етнічність —  міфологічна. Ідентифікація 
багато в чому залежить від зовнішнього середовища, особливо яскраво 
ця залежність виявляється в процесі реідентифікації.

Етнічна ідентичність обумовлює згуртованість і солідарність групи, 
які засновані на глибинних формах прихильності, і не потребують раці
онального пояснення —  компліментарність (термін Л. М. Гумільова).
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V ііміму розумінні компліментарність більш стабільна ніж солідарність, 
чий tin іусіься на раціональному прагненні досягти певної мети і тому —  
ініріммічасна. Етнічність же пов'язана глибокими емоційними зв'язками
■ * руною і моральними зобов'язаннями стосовно неї.

Ііндси — етнічна ідентичність розглядається як прийняття визначе
нії - І-1 пічних уявлень, здатність до спільних думок і поділу етнічного 
п"'іі і їм, як формування системи відносин і дій у різних етноконтактних
........ ...  і середовищах; здатність до групових дій і для реалізації наці-
нн.пп.них інтересів.

' феномені етнічної самосвідомості істотне місце приділяється не- 
, їм юмленим процесам 6 —  пригнічена чи "витиснута" інформація, що 
III і "  х о д и т ь  з  покоління в покоління7. Це героїчні і трагічні події мину
ем II,  що виступають фактором оцінки сучасних відносин.

П ст ічн о м у  конфлікті, етнічна свідомість і форма етнічної ідентич-
.......і відіграє роль фактора, що впливає на соціальну напруженість.
і ..пыльна напруга залежить від об'єктивних, природних чинників: міг- 
і іімпппх процесів, територіальних факторів, розподіл сфер праці між
■ ш т а м и  (етнічна спеціалізація)8. Конфліктний потенціал може зроста- 
іп и результаті політичних маніпуляцій еліти з культурними розходжен- 
ними етнічних гр у п 9. Останнє твердження коректне лише почасти: спро- 
і и конструювання етнічностей за відсутності культурної основи в біль
шої и випадків —  не ефективні.

V рамках конструктивістського підходу виділяються два напрямки: 
.... II К І Л О Г І Ч Н И Й ,  Я К И Й  підкреслює роль еліти В П О Л І Т И Ч Н І Й  мобілізації ет
нічних груп (Д. Кемптон, Л. Дробіжева, В. Тішков) 10, і соціально-психо- 
іпігіпий, який розглядає етнічність як соціокультурний ресурс, який 
ни шинується за певних умов (Г. Солдатова, С. Соколовський, С. Арта- 
.... . і.кий) и. Останні стверджують, що етноцентризм —  це почуття на
чни- під народження (у контексті вчення про "інстинкти"), яке властиве 
і рv нам, базується на почутті кревності, спільної території і є головною 
причиною етнічних конфліктів.

( К обистість, яка постійно "належить" певній етнічній спільності, має 
і і піку етнічну ідентичність. Це обумовлено: засвоєнням етнічних норм з 
іиіппства і одержання етнічності по факту народження в цій групі, що 
не потребує від людини виконання соціально-значущих дій для її підтве- 
р імення.

( відомість і почуття етнічної належності ґрунтуються на біологічних 
м природних чинниках, усвідомлення яких триває під впливом об'єкти- 
ІПІІІХ умов життя людини і після виникнення існують незалежно від сві- 
і'їмості та волі людини. Об'єктивні етнічні індикатори мають соціальне 
ни иілчення і великою мірою залежать від суспільних процесів, тому 
' і пічна свідомість і поведінка відчувають вплив соціальних дій. В пері- 
" і і рансформаційних змін і ідентифікаційної кризи, етнічна дійсність
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набуває рис соціальної ідентичності. Етнічна група розглядається як 
новий соціальний об'єкт.

Процес посилення етнічного чинника в структурі самоідентифікації 
співпадає за часом із стрижневими змінами в соціополітичному житті. 
За цих умов етнічність опиняється в колі практичної політики, багато в 
чому виконуючи роль мобілізуючого (солідарізуючого) фактору. Тип мо
білізаційного процесу обумовлює виразність і зміст такого психологічно
го феномену, як національна ідентичність.

Мобілізаційний процес може бути успішним тільки за наявності зна
чимих елементів загальної історії і культури. Національна ідентичність є 
колективним продуктом —  у формі системи вірувань, цінностей, аттитю- 
дів і очікувань.

Національна ідентичність і її елементи стають частиною системи іде
нтичностей особистості під впливом соціальних процесів. Даний процес 
має три складові:

1. Прийняття специфічних елементів національної ідентичності, та
ких як вірування, цінності, очікування;

2. Прийняття національної мотивації (орієнтація на майбутнє);
3. Самовизначення себе як члена цієї нації.
Прийняття специфічних елементів національної ідентичності впливає 

на самовизначення особи за допомогою корекції світогляду. Національна 
ідентичність звичайно містить ціннісні орієнтири стосовно існування 
суспільства, природи соціальних інститутів, людських взаємин і визна
чення ідеальної особистості. Ці елементи спираються на історичний 
досвід групи і відбиваються в документах, традиціях і інститутах. 
Сприйняті індивідом, вони визначають його світогляд і оцінку соціаль
ної реальності.

Процес формування національної ідентичності містить у собі: при
дбання знань, розвиток емоцій і вироблення навичок поведінки. Для 
того щоб національна ідентичність стала інтегрованою частиною систе
ми ідентичностей, особистість повинна придбати базові знання про істо
ричний і культурний контекст формування групових цінностей; вона 
повинна відчувати, що ці цінності емоційно і соціально значимі для неї.

Для членів однієї і тієї ж групи ідентичність може мати різний су
б'єктивний зміст. Так, суб'єктивний зміст американської ідентичності 
складається з важливості рівності індивідів, індивідуалізму, віри в Бога 
і можливості висловити власну думку про свою країну. В той же час, 
суб'єктивний зміст японської ідентичності базується на внутришньо-гру- 
повому ранжуванні, вимагає домінування колективних інтересів, друго
рядності індивідуального в культурі, необхідність визнання традиційних 
цінностей в якості еталону. Зміст національної ідентичності може впли
вати на аттитюди стосовно інших груп і політичних ситуацій і виклика
ти конфліктну поведінку.
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ІІідиищення ролі групової ідентичності залежить від зовнішніх об- 
' ■ ниш гострота групового утиску, порівнюючи з іншими групами і no- 
м. 1•• ни м и  історичними ситуаціями для певної групи; ступінь культурних 
ні імшпостей від груп, з якими є контакт; гострота конфлікту з іншими
• г мііми і державою 12.

Ні криво виражена ідентичність члена групи меншості може пригні
т и ш ! національну ідентичність. Сильна етнічна чи регіональна іденти-

.......... . може знижувати почуття національної єдності і вести до міжгру-

........ о протиставлення, антипатії, відсутності толерантності і патріотиз-
му

Формування національної ідентичності, що відбувається у всіх краї- 
мич < І ІД, стає підґрунтям для виникнення і розвитку конфліктів іденти- 
.......  и Національна ідентичність, національне самовизначення і розви
т і. незалежної держави стають джерелом росту самооцінки і гордості 
і  іепня, але в той же час призводять до проблем, пов'язаних з іденти-
 ■..... по етнічних меншостей в етнічно гомогенній державі. Конфлікт
.......  розвиватися, якщо система ідентичностей індивіду несумісна з
..... т о  ідентичністю, пропонованою групою, чи соціальним контекстом
и формування.

Иідносини між етнічними меншостями і більшістю в багатонаціона- 
ні.них суспільствах майже завжди були конфронтаційними. Такі конфлі- 
м п характеризуються як "важкі", тому що їхні психологічні причини 
Ill'll.ні глибокі, ніж політичні і економічні.

І.іким чином, під етнічним конфліктом ми розуміємо будь-яку конку
ренцію між групами —  від реального протиборства за володіння ресур-
■ ім п до соціальної конкуренції —  в усіх випадках, коли в сприйнятті
■ чин і з сторін, протилежна сторона визначається з точки зору етнічної 
  кності її членів.

І шокультурна меншість може бути визначена як група людей, що 
инмідить з власної етнічної і культурної відмінності від іншого населен
ий І'і нічна група (більшість або меншість) —  перш за все є "групою 
приписування". Іншими словами, то, як члени відчувають себе відносно
.... .. груп, є більш важливим, ніж будь-яке визначення чи класифікація,
нимжані ззовні.

І шокультурна меншість, за звичай, у кількісних і політичних відно-
> іппіх менш впливова, ніж домінуюча група населення країни. Хоча не- 
иЛхідно відзначити, що поняття "меншість" застосовується тільки відно-
..... до певної більшості і не є постійною характеристикою групи: демо-
ірмфічні зміни, зміни кордонів, масові переміщення і рухливість
І ІІЦІНЛЬНИХ меж, можуть змінювати місцями більшість і меншості. Яск- 
рішмй приклад —  пострадянський простір.

Проблеми відносин між більшістю і меншостями ускладнюються 
і іме через етнопсихологічні феномени, такі як етнічна ідентичність
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і самосвідомість, оцінка інших етносів і "гідних" форм діяльності, 
сприйняття історії, а також погроз, спрямованих на їх існування.

Цей аспект етнічних конфліктів привертає увагу. Найбільш істотний 
внесок у розробку психологічної проблематики етнічних конфліктів був 
зроблений у руслі декількох психологічних теорій.

Теорія реального конфлікту припускає, що ворожість між двома гру
пами виникає на основі реальних чи сприйнятих суперечливих цілей, 
що ведуть до змагання між групами. Теорія демонструє критичну роль 
протилежних цілей у виникненні конфлікту між групами. У соціальній 
психології найбільш відомий прихильник цієї точки зору —  американсь
кий учений М. Ш ериф І3. Він припускав, що функціональна взаємозале
жність двох груп у формі конкуренції безпосередньо веде до ворожості, 
що виявляється в негативних стереотипах і соціальних настановленнях, 
а також у рості згуртованості всередині груп. Ворожість до будь-якої 
групи є засобом об'єднання декількох інших: під час конфліктів створю
ються об'єднання, у межах яких на протиборство накладається заборона.

Взагалі, тільки існування більшості і меншостей (чи навіть існування 
двох груп —  незалежно від їх розмірів) досить для формування упере
джень. У багатоскладовому суспільстві існує потреба в досягненні єдно
сті, тому яскраво помітні тенденції сприйняття більшістю меншостей як 
аномалії, чи перешкоди до єдності.

З іншого боку, бажання деяких індивідуумів стати членами доміную
чої групи зустрічається з опором. Обидві ситуації ведуть до конфлікту 
більшості і меншостей.

Такі конфлікти між групами можуть бути вирішені, тільки зі зміною 
зовнішніх умов, коли групи переоцінять свої відносини, визначивши 
сумісну мету, що може бути досягнута тільки через співробітництво. 
Перевизначення діючої мети для меншості і більшості можливе тільки в 
рамках загальнонаціональної кампанії, чи в результаті радикальних стру
ктурних змін.

Відповідно до теорії соціальної ідентичності, достатньою підставою 
для виникнення конкуренції і конфлікту між групами, може виявитися 
усвідомлення приналежності до групи, тобто соціальна ідентичність. 
Групова конфронтація і навіть ворожість підвищуються залежно від 
сили групової ідентичності.

Відповідно до цієї теорії, кожен індивід поділяє свій соціальний світ 
на різні соціальні категорії. У межах системи соціальної класифікації 
індивідууми розташовують себе та  інших діючих осіб. Певне місце 
щодо кожної категорії у класифікації складає їх соціальну ідентичність. 
Іншими словами, соціальна ідентичність містить у собі самовизначення 
людини в кожній соціальній категорії (рід, географічне місце розташу
вання, клас, професія і т. ін.).

Люди прагнуть досягти позитивної соціальної ідентичності. Оскільки 
соціальна ідентичність виникає як наслідок членства в групах, позитив-
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".......... піп.на ідентичність с результатом сприятливих соціальних порів
няні. і роблених між своєю та іншими соціальними групами.

Иимі членство в групі збільшує самоповагу, людина залишається 
їм. цим цієї групи. Але, якщо група не в змозі задовольняти ці вимоги, 
•и...... 1.1 може:

щ імінювати структуру групи (соціальна зміна);
иі шукати нові шляхи порівняння, які б підвищили достоїнства її 

............. зміцнили її соціальну ідентичність;
мі підмовитися від групи, з метою приєднання до "кращої" групи 

і..... .. рухливість).
і і її члена групи меншостей важко досягти позитивної соціальної 

і н мііі'шості, з огляду на її більш низький статус у порівнянні з більши
ми і І ому перебування в групах меншості звичайно не веде до форму- 
іміііін почуття власного достоїнства її членів. Члени меншості можуть 
т и  іііунаги високий рівень ненависті до себе. В цілому, такі групи усві- 
іммиюіогь неконкурентноснроможність, порівнюючи якості, приписані

i . ишм групам. Зрозуміти природу таких почуттів можливо вивчаючи
і. с  о і и і і н і  уявлення груп одна про одну и .

і и і уація ускладнюється тим, що меншинні групи за звичай наполя- 
нниіі. на певній компенсації власної неспроможності. Поведінка мен- 
ін 11 и 11 п ч груп може приймати три форми:

І Якщо соціальна система сприйнята як законна і стійка і не має 
іііі'і'їннх альтернатив, меншості приймають своє підлегле положення.

Якщо система сприймається меншістю як незаконна —  виникають 
'Ці ігрпативи. Система втрачає стабільність. Насильство з боку більшос-
ii і і .и єдиним способом підтримати систему.

' Якщо відносини меншості і більшості сприймаються як незаконні
і .......ома не стійка, члени групи меншості будуть прагнути змінити свій
• і и іуі Вони можуть по-новому інтерпретувати і визначати характерис- 
і и і п своєї групи і, намагатися перетворити свою соціальну ідентичність 
, позитивну.

І..її ато етнічних меншостей, не погоджуючись зі своїм статусом, у 
і ні унціях коли соціокультурні кордони рухливі, прагнуть не гіеретворю- 
нніи свою соціальну ідентичність, а асимілюватися з високостатусною
Пі ЧІ.І1ІІСТЮ.

V і аких соціальних системах етнічні конфлікти, головним чином, 
їмні'н піні зі здатністю меншості до асиміляції і зі ступенем прозорості
11 и 11 .і її і.них кордонів (останні можуть бути встановлені як групою мен
шої'гсіі, з метою припинити асиміляцію членів, так і більшістю, з метою 
ніімгжити чисельність своєї групи). Доказ цьому є вибір соціально 
інпі.ні високої етнічної ідентичності дітьми з етнічно-змішаних родин І5.

Якщо така ситуація ускладнюється розходженнями в економічному і 
НОНІ пічному положенні етнічних груп, то це може привести до конфлі- 
I' і . більшості і меншостей.
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На всіх етапах соціально-психологічного процесу значущу роль гра
ють соціальні порівняння і казуальна атрибуція.

У суспільствах зі строго стратифікованими відносинами між група
ми, де група більшості визначає "дистанцію" між групами, члени мен
шості приписують свій низький статус власним якостям. Соціальні порі
вняння, що вони роблять, мінімізують їх почуття власної гідності, за 
звичай приводячи до самоприниження.

В індустріальних, урбанізованих суспільствах, як результат інтенсив
них соціальних, політичних і економічних процесів формується індиві
дуалістична соціальна ідеологія. Члени меншості роблять соціальні по
рівняння на основі індивідуальних здібностей і якостей, і в цьому випа
дку будь-яка стратифікація, що не заснована на індивідуальних 
навичках, розглядається як неприпустима. Така зміна приводить до кон
флікту між групами.

Саме на цій стадії висококваліфіковані, освічені члени меншості на
магаються приєднуватися до групи більшості, прагнучи асимілюватися. 
Вони планують дії тільки для себе, а не для цілої групи.

Ускладнений процес асиміляції веде до підйому групової свідомості. 
Формується національна еліта, мета якої —  підвищення свідомості вла
сної групи і досягнення соціальних змін не тільки на рівні індивідуумів, 
але і на рівні груп.

Самоприниження заміняються гордістю і етноцентризмом. Група ме
ншостей тепер приписує відповідальність за свій низький статус доміну
ючій групі.

Підйом свідомості супроводжується колективними діями —  меншість 
виступає проти соціальної несправедливості. Якщо напруженість зрос
тає, група більшості може звернутися до насильства чи вести перегово
ри з меншиною, щоб створити взаємоприйнятні соціальні норми. Ця 
стадія можлива, коли у відносини вступають конкурентноспроможні гру
пи.

Відповідно до теорії соціальної ідентичності, конфлікт меншостей і 
більшості може бути вирішений або шляхом ліквідації всіх бар'єрів до 
добровільної асиміляції меншості, або шляхом створення умов, що до
зволяють меншостям досягти "пристосування", чи "аккультурації".

Пояснення конфлікту з погляду психоаналітичної і психодинамічної 
теорії виходить з того, що кожний індивід, що належить до етнічної 
групи має групову ідентичність. Групова ідентичність грає захисну фун
кцію для членів етичної групи. Однак її значимість у сталі, не конфлік
тні періоди не істотна, тому що може замінюватися іншими видами со
ціально-значимих ідентичностей.

У випадку руйнування етнічної ідентичності групи, її заміняють ін
дивідуальні тотожності. М еншості залучають ненависть, підозру, гнів 
більшості не через власні риси, вони служать як резервуар негативних 
Я-образів більшості.
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і іншік сприйняття ідентичності в психоаналітичних і психодинаміч- 
іпи поріях —  спрощене: люди мають власні персональні ідентичності і
■ і". їй ту  ідентичність. Соціальна ідентичність багатошарова і багатоком-
.... и німо Кожна соціальна категорія (рід, місце народження, вік, клас,
і ні. осніти і т. д.) відповідає компоненту соціальної ідентичності.

і 1>ім того, такі теорії недооцінюють роль розбіжностей у певних 
.......омічних і політичних інтересах і в положенні між більшістю і мен
ші» ІІО

ІІ> ихоаналітичні теорії орієнтовані на терапію, вони дають можли- 
іш и. для вирішення конфліктів невеликого масштабу.

1.1 п.шість етнічних конфліктів мають два фактори, що не врахову-
.......... у вищезгаданих теоріях. На виникнення і протікання конфліктів
I. ІОІІІО впливають розмір меншості в порівнянні з більшістю, щільність 
Ції. • Н ІІІІЯ меншості і можливості для контакту між більшістю і меншо- 
> І ими

Конфлікт більш імовірний і буде інтенсивним, коли меншості великі 
і>! рчіміром, коли вони сконцентровані в певній області (і часто є там 
м и.ііпстю) і коли там існує більша кількість можливостей для контакту
ПІ....пості і меншостей.

• прийнята чи реальна погроза —  інший важливий фактор у відноси-
..... меншості і більшості. Обидві групи можуть почувати погрозу. Групи
мі ніиостей відчувають страх зникнення, майбутнє для них не визначене, 
і пішого боку, більшість може також відчувати загрозу з боку меншості.

Дня розуміння ролі ідентичності в етнічному конфлікті необхідне 
"і" .ш’дсння досліджень особливостей формування і становлення системи 
і и точностей .
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О. М. Марченко

МАТЕРІАЛИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАДИЦІЙНОГО 
ГРОМАДСЬКОГО ПОБУТУ НАСЕЛЕННЯ СТЕПОВОГО

ПОБУЖЖЯ

У 1970—80-і рр. була обґрунтована необхідність використання культу
рологічного підходу у вивченні культури. Відмовляючись від усталеного 
розподілу культури етносу на матеріальну і духовну, низкою дослідників 
було запропоновано розглядати її як ряд взаємопов'язаних підсистем: 
культури первинного виробництва, культури життєзабезпечення, соціоно- 
рмативної і гуманітарної культури

Спробуємо, спираючись на такий підхід, розглянути громадський 
побут як важливу складову соціонормативної культури населення Степо
вого Побужжя. Досліджуючи суспільні традиції, які склалися у регіоні 
серед різних соціальних груп, покажемо вплив зовнішніх факторів, а 
також етнічну своєрідність входження цих груп до політико-адміністра- 
тивних норм Російської імперії.

На соціальні відносини всередині малих і середніх соціальних груп 
(сім'я, община) впливає цілий ряд факторів, серед яких найбільш знач
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ними слід вважати соціально-економічні, адміністративно-правові умо- 
іиі І ромадський побут —  це динамічна система, яка постійно підлягає
■і.... і формаціям. Певні інновації є відповіддю на зміни умов існування
ірмш , адже вона призначена для оптимального задоволення потреб у 

імоійореженні та самоствердженні її членів.
Ипукове відтворення громадського побуту є складною проблемою, 

м і .  пін підлягав виливу з боку держави і таким чином, нищення тра- 
ініішініх стосунків в українському селі за радянських часів торкнулося 

Ми і о tic  пюсередньо. Свідчення респондентів, які надають можливість
і..... імиути функціонування органів сільського самоврядування є досить
......... Однак збереглася достатня кількість архівних документів з
.......... -матики, а також етнографічні описи другої половини XIX —  по
зику  XX ст.

«К обливості розташування Степового Побужжя в безпосередній бли- 
иип и під можливого театру військових дій в кінці XVIII —  на початку 
SIS м  відбивалися суттєво на громадському побуті сільських жителів. 
S11'ні мнацтво Півдня України в цей час за своїм становищем наближа-
...... і до становища державних селян, однак користувалося певними пра-
..........  привілеями, а також мало окреме станичне правління, що підпо-
І"і пн щупалося військовому регіональному. У межиріччі Інгулу, Єланця і 
! І. р і поводу козаків Нововербованого полку й арнаутів було поселено 
Іраном в 1775 р. Військове правління розміщувалося в населеному пун
ші < 'околи (з 1789 р. —  м. Вознесенськ). У 1785 р. з колишніх козаків
ll..iiom-рбованого полку й арнаутів було сформовано 1500-й козацький
.... .. наступного року поділений на два Бузькі козацькі полки. В 1787 р.
..... и були приєднані до Катеринославського козацького війська, а з його
ими цщіею підпорядковані Чорноморському адміралтейському правлін

ню V 1797 р. Бузькі козацькі полки були розформовані і відновленні на 
ші .і піх Донського козацького війська в 1803 р . 2

До складу Військової канцелярії під головуванням наказного отаману 
шоіпіннли два штаб-офцерські чини незмінно, а також два асесори, що 
(мінюпалися через три роки, один прокурор та канцелярський чин. Асе- 
' при обиралися з тих хто мав досвід і міг бути корисним у якості судді, 
і иіііісиярія утримувалася за рахунок козацтва3. Іменним указом херсон- 
і і.кін о військового губернатора до штату Канцелярії Бузького війська 
ІН пі і введено у 1807 р. поліцмейстера і земського комісара з помічника
ми ,і шкож скарбника4.

ІІпселені пункти бузького козацтва називалися станицями. Ними ке
сонним сіаничні правління —  отаман разом з двома суддями, писарем і
І..... . ипером. Якщо до станиць прикріплювалися навколишні хутори, то
ні« їм керували призначені хуторські приказні5. Виявлені численні доку- 
м. и і п. які свідчать про регулярне зловживання своїм положенням стани
ннії о ілм анів6.
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У 1817 р. починається створення військових поселень, що призвело 
до суттєвих змін у всіх галузях життя населення даного регіону. Основ
ним нормативним документом, який регламентував створення і функціо
нування поселень стало "Учреждение о военном поселении", створене у 
1817-1818 рр. Військові поселення кавалерійських округів знаходилися 
у відомстві інспектора резервної кавалерії, який діяв через трьох началь
ників великих округів, до складу одного з них і входили чотири новоро
сійські округи. В кінці 1817 р. чотирьом Бузьким уланським полкам 
Української дивізії наказано було оселитися в Херсонській губернії. Не 
дивлячись на опір бузького козацтва, воно було переведене на станови
ще військових поселян. Життя їх було суворо регламентоване військово- 
поселенським керівництвом: штабом Окремого корпусу військових посе
лень, дивізійними і загонними штабами, Економічним комітетом війсь
кових поселень тощо 1.

З 1832 р. управління полків поділялося на управління діючими еска
дронами і управління резервними і господарями, які підпорядковувалися 
генералу дивізії. З 1836 р. поселені ескадрони перейменовувалися у 
повіти, а комітети полкового управління —  в окружні комітети 8. У 
1857 р. було затверджено відповідне положення і розпочалася ліквідація 
військових поселень. Остаточне скасування округів південних поселян 
(так почали називати військових поселян з 1858 р.) відбулося на початку 
1867 p., коли їх було передано у відомство губернських і повітових 
управлінь, а також місцевих у селянських справах присутствії9.

Іноземні колоністи мали своє окреме управління, яке багато робило 
для поліпшення їх добробуту. Внутрішня організація німецьких колоніс
тів в Україні характеризувалася широким демократизмом, зокрема об
ранням управителя (шульца), учителя, а також священика в євангелістсь- 
ких громадах. Окремі привілеї, надані німцям маніфестом Катерини II і 
Олександра І (зокрема, навчання рідною мовою, використання її в дер
жавному діловодстві, звільнення від військової служби), були в 70-х рр. 
XIX ст. ліквідовані, крім того, царський уряд обмежив місцеве самовря
дування в їх колоніях |0.

Традиційне звичаєве право населення Степового Побужжя являло 
собою систему правових норм і звичаїв, які були принесені переселен
цями з місцевостей, звідки вони прибули. Українське населення регіону 
зберігало елементи звичаєвого права, яке акумулювало досвід ранніх 
періодів своєї історії. Воно регулювало майнове, в тому числі спадкове, 
договірне, каральне право. Норми звичаєвого права були обов'язковими 
для всіх членів громади і підтримувалися передусім силою громадського 
осуду.

Сільська громада виконувала функції низової адміністративної оди
ниці, підпорядкованої державній владі. Існували державні документи, 
які регламентували обрання посадових осіб. В "Установленні сільського
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н< і|мі дку н казенних Катеринославського намісництва поселеннях, дирек- 
>• >І’У домовопдства підпорядкованих" за 1787 р. визначається, що сільсь- 
ііі- сі аршин і старост слід вибирати всією громадою через три роки в 
іммоний час, як найбільш вільний від сільськогосподарських занять, "из
..... її ч собратий лучших людей, утверждая письменно выборы большин-
• і ним голосов" (1787 р. —  Установлення сільського порядку в казенних 
ї й .  іишославського намісництва поселеннях, директору домовоцтва під- 
іі"І>ч ікоианих) и . У містечках і селах з кількістю дворів від 500 до 1000 
 ршіся один сільський староста, один сільський старшина, три вибор
ні іьі ионітовий схід і один збірщик податків. У тих селах, де кількість 
ниоріи була від 200 до 500 —  один сільський староста, один сільський 
. і принта, два виборних і один збірщик податків, від 100 до 200 дво- 
рін........ один сільський староста, один виборний і один збірщик податків.
\ і <пах, селищах, хуторах з кількістю дворів від 15 до 50 —  один сіль- 
. і.і. 111 і староста. В населених пунктах, де було менше 15 дворів, жителів 
нрін іпували під управлінням інших населених пунктів |2. Пізніше вибо
рні почали також обирати гласних до земських зборів. Сотські і десятсь- 
иі іп.іходилися в підпорядкуванні місцевої поліції. Десятські, за поста-
...... по сільських зборів, "должны нести должность ночных обходных и
..... ицсйских десятских по человеку от каждого десятка" з жалуванням
Мі і .ірГіованців на рік 13. Респонденти з с. Довга Пристань оповідали, що 
ні пт nt німецької окупації і в повоєнний час, згадавши колишні звичаї, 

і н ш і  за відсутності міцної влади і наявності небезпеки від злодіїв і 

і ні/пі і ін, здійснювали нічні чергування, обходи села. 1 стверджували, 
ти  цгіі порядок існував в селі "ще з старих часів", коли громада обира- 
|| І...................................................................................................................... у сторожу.

Поряд з офіційними документами, діяльність всіх членів громади і 
•і і ч і і і к  гративних осіб регламентувалася традиціями. Посадовці обира-
......  і найбільш шанованих осіб. Постановами сільських зборів їм ви-
■ II гнімося жалування. Наприклад, збирач продовольчого капіталу отри- 
•іпі.ііі по 2 коп. від кожного зібраного карбованця, збирач страхових
......... ж і її —  60 крб. на рік, староста —  70 крб., сільський писар —
'чи крб. тощо м. Селяни усвідомлювали важливість громади і громадсь
кі її юри мали великий авторитет.

1.1 ішдченнями респондентів і джерел XIX ст. у Степовому Побужжі 
и 11 т.. і.кому сході міг брати участь будь-який повнолітній селянин, який 
мни прано голосу. Великим впливом при вирішенні питань користували- 
н  нині люди, досвідчені господарі, чесні розважливі селяни. Оскільки 
і иі.гі.ки громада не мала можливості збиратися постійно в повному
..... її, її замінювала група селян. Однак в питаннях, що стосувалися

іиіорссів цілої громади потрібна була її згода. Староста не мав права 
мімоіужки розпоряджатися громадським майном, землею, вирішувати 
ИФіпі Староста скликав громаду для прийняття рішень. Втім, староста
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міг захопити владу і зловживати своїм становищем ,5. Зустрічаються 
вказівки на те, що "из-за выгоды или попойки, не в редкость ложные 
показания после присяги —  или выбор в сельские должности недостой
ных лю дей"1б.

За присудом сільського сходу с. Сербулівки, Єланецької волості, Єлі- 
саветградського повіту, Херсонської губернії (сучасне с. Великосербулів- 
ка, Єланецького району, Миколаївської області), виконуючи наказ земсь
кого начальника про усунення тимчасово від служби Сербулівського 
сільського старости "за противозаконное бездействие по службе и пьян
ство", його було замінено. За загальною згодою було схвалено присуд: 
"До окончания 3-летнего срока назначить крестьянского односельца на
шего Трофима Николаевича Рожку, 50 лет, который честного и трезвого 
поведения, под судом и следствием не состоит и вполне соответствует 
сему назначению" п .

У кінці XIX ст. натуральні повинності відроблялися переважно посе
редництвом найму, тому що їх рівний розподіл був досить складним, він 
провадився старостою і соцьким І8. Обов'язки старости були значними і 
різноманітними. Для діловодства наймався писар —  людина, як прави
ло, чужа громаді. Зловживання писарів були звичайною справою.

Члени громади спільно користувалися громадськими сінокосами, ви
пасами та іншими угіддями. Громада регулювала користування пасови
щами. Самопаси заборонялися і для кожного виду худоби утворювалися 
громадські табуни, отари тощо. Це робилося для рівномірного користу
вання пасовищами І9. Пастуха наймало товариство, складалася домовле
ність про суму платні, форми і строки її виплат, обов'язки пастуха щодо 
випасу худоби, її збереження, відповідальність за втрати тощо 20. Випас 
овець, телят, свиней, дрібної рогатої худоби відбувається господарями 
певних "кутків", які самотужки наймають пастуха або він також найма
ється всім товариством21.

Громада могла здійснювати судочинство. Хоча державна влада нама
галася звужувати діяльність громад в цій галузі, селяни продовжували 
вести судочинство навіть у карних справах. Респондент з с. Мигія опо
відав, що спійманого на крадіжці курей злодія спочатку били, а потім 
водили по селу з вкраденої птицею, прив'язаною на шию. Розбишак, які 
вчиняли хуліганство чи дрібну майнову шкоду саджали "у холодну". При 
вирішенні питань користувалися не писаними законами, а звичаями, 
найбільше прислухалися до думки старих людей. Лише в найскладніших 
випадках зверталися до повітового суду.

Селяни довіряли громадському судочинству більше, ніж державному. 
Звичайно, зверталися з приводу майнових конфліктів, сімейних розділів 
тощо. Справи, як правило, вирішувалися без тяганини і зайвих витрат 
коштів. Сільський суд, староста здійснював огляд, допити, вислуховував 
пояснення сторін. У більшості випадків справа вирішувалася мирно. Ті,
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....... и- іиіжав підкорятися рішенню громади, переносили розгляд справи
|н ПОШТОВОГО с у д у 22.

Діяльність сільської громади по організації спільної трудової й мате
рні п.піп допомоги злидарям, потерпілим від стихійного лиха, тощо фік- 

і їм и під час опитування респондентів, коли йдеться про початок 
S \  ї ї В неврожайні роки громада за круговою порукою брала позику 
мі *і и мі їв для надання допомоги бідним членам. Допомога надавалася 
і .м.. і* у випадку пожеж, коли постраждалому давалася відстрочка у
• н .і.і 11 податків, а також збиралися гроші та х л іб 23.

Іинчай трудової колективної взаємодопомоги при виконанні робіт 
... підкладних та тих, що потребують зусиль значної кількості людей на 
.. і ні 11 ірії Степового Побужжя широко побутує і нині і називається "то- 
1'и.ц" І) українському селі толоку найчастіше влаштовували при будів-
....... ні житла і господарських споруд, при вивезенні дерева з лісу, гною
м.і поля, під час жнив, косовиці і т. ін. Цей звичай широко розповсю- 
м.і нпіі серед східних слов'ян та інших народів Півдня України (молдав-
I I I  "клака", болгарська "меджія", гагаузька "межи" тощо). В Мигії зга- 

'иі.іи.ся назви меджія, граса, сходщина, в Кримці —  вальцування, толо- 
. і в Синюхиному Броді, в Кумарях —  толока і клака.

І опока, як правило була одноденною. На неї запрошували в суботу і 
н. п що все село чи його частину. За звичаєм селянин, що діставав допо- 
- 1111 у, зобов'язаний був цей день годувати толочан. Часто всім селом 
інтимовували толоку тим господарствам, що в силу певних обставин 
(ніпкежа, повінь, смерть господаря та ін.) потрапили в скрутне матеріа
лі пг становище. Громадою влаштовували толоку і для загальних потреб 
1111 мі будівництві й ремонті шкіл, лікарень, церков, доріг, мостів тощ о)24.

( ільські громади для суспільних потреб виділяли кошти. Документа
ції! нільського сходу с. Сербулівки зафіксувала, що на будівництво нової 
інркни члени сільської общини обкладалися грошовим збором на суму 
mu І до 4 крб., були виділені кошти ливарному заводу за дзвони для 
111«11 чодської церкви, а також на ремонт Сербулівської земської школи
• піні.но з Єлісаветградською земською управою 25.

< аме сільські громади були суб'єктом субсидування для сільськогос
подарських потреб. У Циркулярі Херсонської земської управи від 26 
(и-роня 1905 р. повідомляється, що позики надаються на "устройство 
ишодцев, ставков, производства лесных посадок, возведения хлебных 
■ічішров и приобретения племенного скота (общественных бугаёв, жере- 
|чп*н и проч.)" на строк від трьох до двадцяти ро к ів26.

Церква займала особливе місце в житті українського села. Досі з 
п.-пикою урочистістю всією громадою повсюдно відзначаються так звані 
чримові або престольні дні. Після святкової відправи здійснюється та
йни громадський обід на якому обов'язково частуються нужденні. Таким 
чином громада відзначає день, коли було освячено сільську церкву. Під
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час хресних ходів на Великдень та інші церковні свята також передбача
лася участь всієї громади.

Громада спільно здійснювала цілий ряд обрядів. Подібного роду обря
ди побутують доти, поки існує їх господарська база. Нині майже зникли 
обряди освячення царини, тобто засіяного поля. Відбувалася ця подія 
дуже урочисто. Для цього старостою, порадившись з громадою признача
вся святковий день, як правило в середині травня. Господарі повинні 
були готувати громадський обід на полях. Священик у супроводі громади 
обходив царину і освячував її. На закінчення освячувалися степові крини
ці, що належали громаді і приватним особам. Поблизу них потім відбува
вся громадський обід. Час від часу, як правило у святковий день і при ве
ликій кількості народу відбувало освячення сільських криниць27.

У недільні і святкові дні у українців і росіян обов'язковим є відвіду
вання церковної служби. Після повернення з церкви відбувається обід, 
потім старі відпочивають, а парубки і дівчата йдуть "на вулицю", пізні
ше до них приєднуються одружені і літні. Останні ведуть спільні бесіди 
про господарство і громадські справи, іноді хтось з освічених селян 
читає вголос, а всі слухають його 28. Молодь полюбляє танцювати для 
чого спільно наймається музика. Священик Микола Ігнатьєв, описуючи 
свою паству, з прикрістю відзначав поверхову релігійність молдаван, які 
навіть в піст не можуть втриматися від веселого "жоку" 29. В селах у 
яких чітко виділяється українська та молдавська частини поселення, 
"музики" влаштовуються окремо і представників іншої національності 
на них не допускають 30. Молодь збиралася також на вечорниці. Госпо- 
дині-молдаванки збиралися в свята під хатами і вели розмови про госпо
дарство. Чоловіки проводили час у шинках. Далеко не кожний, за свід
ченням сучасників відправлявся до шинку пити горілку, головним було 
спілкування щодо громадських справ і господарства31.

Громада втручалася в сімейно-шлюбні стосунки в певних випадках. 
Звичаєве право регулювало всиновлення, опікунство, вдівство і повторне 
одруження тощо. За повідомленнями джерел XIX ст. громада засуджува
ла народження дитини неодруженою матір'ю, однак піклувалася про за
безпечення дитини. В разі, коли батько дитини не бажав виділяти на її 
утримання певну суму його навіть могли посадити "до холодної". Однак 
таке рішення громади не мало законної сили і тому не було обов'язко
вим для винуватця.

Громада вважала своїм обов'язком турбуватися про сиріт. Якщо ніхто
з дітей, що залишилися без батьків не досягнув шлюбного віку і не 
може одружившись взяти на себе відповідальність за господарство, ді
тей розбирають родичі, забираючи при цьому і частку майна покійних. 
Вони повинні були повернути це майно при вступі сироти до шлюбу. 
Однак майнові питання нерідко викликали суперечки, коли громада і 
мусить стати на бік круглого сироти 32.
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П.-ника кількість архівних справ дає можливість відтворити порядок 
..........амін опіки над сиротами та їх м айном 32. Сільський схід призна
чим опікунів і стежив за здійсненням ними своїх обов'язків. Щ орічні
.... и опікунів затверджувалися сільськими сходами, кожного року скла-
і " 'і "Учетный акт" рахункової комісії, яка перевіряла звіти. В разі ви- 

ііііі' и* мни спірних ситуацій зацікавлені особи могли звертатися зі скарга-
■ ні щ  и-мського начальника відповідної дільниці повіту. Подібного роду
111 •• чис-иия" віддавалися на розгляд сільського сходу і по ним виносився 

»111111 уд про який надавався звіт.
І.імім чином, громада в екстраординарних випадках втручалася в 

і їм .  lino шлюбні стосунки для підтримки життєздатності соціуму. У сво- 
ім тни.пості вона керувалася нормами звичаєвого права.

< нціонормативна культура населення Степового Побужжя була обу- 
і і і  п.і передусім соціально-економічним середовищем. Зі зміною умов 

т і  нодирчої діяльності сім'ї і громади в цілому відбувалося обмеження 
І- і и і и 11 користання традиційних норм звичаєвого права в громадському 

пні і\ и І Іс дивлячись на суттєві зміни, які відбулися в XX ст. в громад- 
м.і'.му житті українського села деякі норми корпоративної поведінки,
• ні і їм  орні для традиційного суспільства, продовжують побутувати і 
ції І
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Р о з д і л  II 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

О. В. Б ілецька

ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЇ СІЛЬСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ НА ПОДІЛЛІ В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ XIV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст.

і іщілльно-економічна історія середньовічного селянства на Поділлі до
и їм pi.....ього часу, наскільки відомо авторці, не була об'єктом узагальню-
•н'їмч досліджень. Певною мірою ця лакуна компенсується виконаними
..... пі. давно роботами І. Горемикіна та М. Гру шевського *, а також
і 'Ііішицева, В. Пашуто та JI. Разумовської2, де знайшли висвітлення 

І*, мі ііснекти аграрної проблематики. В даній роботі буде зроблено 
. іц«їїіу реконструювати основні категорії подільського селянства за мате
ри і.іми переважно актової документації.

Поділля сформувалося на політичній карті України в другій половині 
MV сі. Тексти цієї доби виявляють неоднорідність селянського стану. 
Чі. і ні часів Київської Русі, селянство поділялось на категорії, які від- 
іниріоюгься за термінологією джерел. Серед назв, що відбивають різні 
і ірпіп подільських селян, найчастіше зустрічаються терміни: "кметі", 
м. шканці села" та "колони". Інші групи залежного селянства перерахо- 

м у 11111.ся у Віленському привілеї Казимира Ягайловича (1457). Цей доку- 
м.іп являє собою білінгву —  виклад ведеться паралельно латинською 
ні руською мовами. Латинським термінам даної білінґви "homines 
Hllmlarios, originarios, cmetones, mancipiorum obnoxios" відповідають такі 
руп.кі еквіваленти: "лю дей д а н н ы х , и з в е ч н ы х , с е л е н я т ы х , невол-  
ных"3 .

Досить часто в кінці жалуваних грамот польських королів магнатам, 
П’м’инам та дворянам Поділля кметі та "мешканці села" згадуються у 
. мшдартному канцелярському звороті. Наведемо фрагмент тексту подіб
нім о гатунку: "Побори, виплати грошей, а також відробітки, якими б 
ні пін не називалися іменами, що звичайно виконувалися [на користь] 
ііиипіх попередників, володарів Поділля, кметями (cmetones) і мешканця
ми . села (incolae villae) нехай ... виплачуються"4.

На погляд авторки, визначення кметів, як загальнопольської категорії 
и  ііипства, запропоноване К. Ліванцевим, вцілому задовільно змальовує
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їх статус. В його баченні кметі —  це вільні селяни, які отримували від 
землевласника певну ділянку землі на правах вічноспадкової оренди, 
платили зі своєї землі чинш і мали право вільно нею розпоряджатися5. 
Найновітнє видання "Історії Польщі" додає суттєві уточнення щодо ста
тусу кметів. Вони розглядаються як верхній шар селянства, що володіло 
наділами в один лан і мало право залишити своє господарство за умови 
знаходження рівноцінного заступника 6.

Кметі були залежними від короля та феодалів селянами. Загальний 
перелік поборів та відробітків кметів дає Єдльнський привілей (1430), 
який стосувався всього Польського королівства, в тому числі й західного 
Поділля. Східне Поділля, яке потрапило до рук литовського князя Сви- 
дригайла і перебувало в складі Великого князівства Литовського до 
1569 р., документоване гірше. Згідно з привілеєм, приватновласницькі 
кметі звільнювалися від необхідності виконання на користь короля: 
"...всяких сплат, загальних зборів грошей і виплат, перевезень, кінних 
повинностей, званих підводами, ангарій, тягарів, данин зерном, званих 
по-народному сеп . . ." 1. В той же час привілей передбачав виплату кож
ним кметом двох грошів з лану солтисам (scultetis) та королівським слу
гам (servitoribus). З привілею видно, що поля називалися мансами або 
ланами (agros, hoc est mansos seu laneos)8, а кметі могли тримати їх не 
лише цілими, але й половинними (integros vel medios) і навіть ще мен
шими.

Очевидно, Єдльнський привілей В л а д и с л а ва - Я га й л а залишався суто 
декларативним відносно кметів, оскільки у вищезгаданому Віденському 
привілеї Казимира Ягайловича (1457) приватновласницькі кметі знову 
звільнялися від низки поборів та повинностей. Вони мусили лише вико
нувати стації (повинність, згідно з якою вони були зобов'язані забезпечу
вати всім необхідним продовольством короля і його оточення під час 
перебування їх в селі), роботи по зведенню нових замків і відновленню 
старих, а також лагодити і зводити мости та дороги 9. За Віденським 
привілеєм кметі не мали права залишати своїх земель, а в § 11 король 
навіть зобов'язувався не приймати біглих людей з Великого князівства 
Литовського і навпаки 10. З приватноправових та публічно-правових ак
тів традиційний комплекс поборів (лат. dationes; collectae; рус. д а н и ;  
покоры) та відробітків (лат. labores; oneres; vectigales; рус. ро ко ты ) кме
тів проступає більш детально і чітко, ніж вказано в Єдльнському та Ві
денському привілеях.

Серед поборів найважливіше місце посідало гюральне —  поземель
ний податок від "сохи" (рус. посощинд; пол. лат. poradlne п). Так, у гра
моті короля Владислава ІЗарненчпка від 1440 р. вказується, що він надав 
старості Червоноґродського замку Теодорику з Бучача "...право вимага
ти і стягувати цілком і різними засобами з усіх кметів грошовий побір, 
по-народному поральне..." п . Розмір порального не вдається відтворити
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•н документами. Можна лише припускати, що феодали, які згідно з Ко
н и н и .мім привілеєм (1374) повинні були сплачувати королю по два гро-
.... і мну, вилучали їх з порального. У такому випадку розміри цього
......... і у п о в и н н і б у л и  п е р е в и щ у в а т и  о з н а ч е н і д в а  г р о ш а .

і м«-1 і сплачували також інші побори:
шдданчизну (рус. п од д днчи знд , пол. poddancizna)13; 
ірібщ изну (пол. лат. srzebrzyzna; sierepczyzna; пол. srebro; рус. 
c< рекіцпзнд; серебро) —  податок татарам (пол. podatok tatarskij,
ч.н tributum Thartharrorum), по-іншому спільний збір коштів (лат. 
lontributio) м;
<ч-іі (пол. лат. sep) —  зерновий податок, який збирався з усього 
села разом, а не окремо з кожного двору;
дикло (пол. лат. daklo; dziaklo; рус. дякдо ) —  подать натурою з 
тиса (лат. avenae) та пшениці (лат. siliginis) |5; 
подушне (рус. под уш н ое, пол. лат. caput);
подимне (рус. подылгьщиид) —  рід податі від двора як господар
ської одиниці оподаткування;
п о д в о р о в е  (п о л . лат. podvorove) —  п о д а т ь , я к у  б р а л и  з  д в о р у ;  
п о д а т о к  з  р із н о ї  х у д о б и :  з  к о р ів  (л ат . п о л . krowne); з  к о н е й  (лат. 
peledrus); з  о в е ц ь  (лат. aries); з  с в и н е й  (лат. porcus). 

і ш ш а ч е н о ї к а т е г о р ії н а с е л е н н я  з б и р а л и с я  т а к о ж  п о б о р и  м е д о м  (р у с .  
•і,і гдиое дукно, п о л . ustawne lukno, лат. um a mellis); п у х о м  (лат . veru 

( П т  п і н і ) ;  б іл я ч и м и  т а  к у н и ч и м и  ш к у р а м и ;  г о л у б а м и  (л а т . columbatio; 
по і и о к  б у в  в в е д е н и й  к а т о л и ц ь к и м  д у х о в е н с т в о м ) ;  з е р н о м  н а  у т р и м а н н я  
т |ш і і ін с ь к и х  с о б а к  (п о л . лаг. narzaz, naraz, arzaz, obras).

• ік|)ім постійних поборів були також тимчасові. Вони збирались: на
і......ніч королів та князів (пол. лат. godziwe, godne); у випадку війни або
........іикугіу з полону князя чи короля (лат. adjutorium, adjumentum,

■ m iilium ); з а  п р о їз д , за  п р о в із  т о в а р у  а б о  п р о г ін  х у д о б и  (п о л . g le i t ,  лат. 
io iiiIiicIu s , sa lv u s  c o n d u c tu s );  з  д ів ч а т  т а  в д о в и ц ь , щ о  в с т у п а ю т ь  д о  ш л ю -  
Оу (п .п . v ir g in a le , v id u a le , п о л . k u n ik a , w d o w ie ) ;  з а  зл о ч и н  а б о  п р о в и н у  16.

Нарешті, кметі виконували відробітки, докладний перелік яких пода-
* і і.і и у грамоті від 1387 р. про надання віденським духовним феодалам 
ионного імунітету17. Відробітки сільського населення були такі:

с е р в іц і ї  (лат. s e r v ic ia , р у с . с л у ж б ы ) —  т р у д о в і п о с л у г и  п а н с ь к о м у  
б у д и н к у  18;
а н ґа р ії (лат. angariae) —  п о ш т о в о -т р а н с п о р т н а  п о в и н н іс т ь ;  
п а р а н ґа р ії (лат. parangariae) —  д о д а т к о в а  г у ж о в а  п о в и н н іс т ь ;  
" п ідвода"  —  к ін н а  п о в и н н іс т ь ;  о б о в 'я з о к  т я г л и х  л ю д е й  д а в а т и  п ід 
в о д у  н а  в и м о г у  ф е о д а л а  (п о л . л ат. podvodi, Podvody; veredi, 
paraveredi, parafredi (в ід  н ім . Pferd —  к ін ь ); р у с . п о д в о д а ;  вож е- 
н и а )  19;
сінокоси (лат. foena; рус. сенокошениа);
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—  охорона доріг (лат. custodia viarum);
—  догляд за військовими шляхами (лат. expeditionales viae);
—  побудова та лагодження замків та мостів (лат. aedificatio castrorum 

et pontium);
—  стадії;
—  допомога при полюваннях;
—  допомога при затриманні розбійників 20.
Військову повинність кметі не несли.
Очевидно, становище кметів на Подільській землі мало тенденцію до 

погіршення, оскільки, як згадувалося вище, вони могли тримати не ці
лий лан, а півлана і навіть мати дрібніший наділ. Як видно з перемирної 
грамоти князя Свидригайла з польським королем від 1431 p., кметі Ба- 
котського повіту домоглися, принаймні de-jure, звільнення від поборів та 
повинностей, дарованого Єдльнським привілеєм21.

Поряд з терміном "кметі" для позначення сільського населення в 
документах постійно використовувалося словосполучення "мешканці 
села". Оскільки це найменування має відтінок окремішності, то їхній 
статус і повинності, мабуть, відрізнялися. Проте доступні джерела не 
дають можливості судити про становище "incolae villae".

Окрім означених вище категорій для позначення залежного сільсько
го населення застосовувався також терміну "колони" ("соїопі"). Так, у 
жалуваній грамоті Владислава-Ягайла зем'янину Мичку Караульському 
на с. Свидове (1410) значиться, що останній "...всі такі точно відробі
тки, побори, чинші й виплати повинен зі своїх людей стягувати й отри
мувати, як й інш і... знатні", а його "...колони... нехай працюють і пла
тять", як колони інших зем'ян 22. Таким чином, колони, як і кметі, пови
нні були давати побори, сплачувати гроші та виконувати певні роботи.

Незважаючи на те, що в розпорядженні авторки є лише один доку
мент з фіксацією колонського статусу, можна говорити про наявність 
відповідного інституту на Україні. Він, зокрема, міцно вкоренився в со
ціальному житті сусідньої Руської землі. Як видно з роботи М. Грушев- 
ського, термін у різних його модифікаціях мав ходіння в документах 
аналізованого періоду 23. В новітній роботі Т. Гошко наводиться пере
клад фрагменту привілея м. Львову на магдебурзьке право Казимира 
Великого (1368). В тексті поряд з кметями згадуються також "колони"24. 
Термін стійко тримався в документах протягом наступних сторіч. Так, в 
люстрації Барського староства від 1565 р. згадуються "sluskowie kolanni, 
alias zubozale liudzi" ("службові колони, по-іншому зубожілі лю ди")25. 
Таким чином, інститут колонату був розповсюджений на сучасних укра
їнських землях за доби середньовіччя. Постає однак питання, що являв 
собою цей інститут за соціальним і правовим змістом. Навряд чи він 
був прямим аналогом західноєвропейського колонату. Для прояснення 
цього питання необхідно провести додаткові дослідження порівняльного
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«не п. м-ру. У цьому плані особливий інтерес становлять латиномовні 
і . ні Руської землі, що містять, як показав М. Грушевський, широкий 
ми т р  п-рмінології дотепер не розробленої дослідниками.

і > м ч \  диференціація сільського населення Поділля слабко відбилася 
її іитрі-нах. Можна припускати, що основна маса залежного селянства 
і і її представлена в досліджуваний період кметями, чий комплекс обо-
и mu in иідтворюється досить повно. Соціальний статус інших категорій
■ ..  "мешканців сіл" та колонів —  встановити поки що важко. Осо-

| .......  п правового положення як різних верств селянства Поділля, так і
і 11 іричн і долі сільського населення України міг би допомогти відтвори-
........ іршняльний аналіз руських та подільських латиномовних докумен-
| їм
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І І ч/ч-ныкин И. JI. Очерк истории крестьян в Польше. — СПб.: Тип. В. Демакова,
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* ІЦдомо, що латинський термін "манс" використовувався в Європі ще за часів 
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її пі наших документах також зустрічаються згадки про виплату податку срі-
.....і» Гик, у пожалуванні князя Федора Коріятовича Бедришку (1392) значить-

■ І тільки коли всі зем'яни будуть давати данину татарам, тоді срібло 
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...... домініканцям на с. Зубрівка йдеться про звільнення їх від всіх видів
її,'інішюстей на користь кам'янецького замка, за винятком підданчизни та да- 
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ні нічні, боярам і городянам (1457) також фігурує цей податок. У цьому докуме
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В. Г. Берковський

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІР ТА ЛІЧБИ У СЕРЕДИНІ 
XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (НА ПРИКЛАДІ 

ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА)

Одним з найбільш дискусійних і проблематичних питань в історії 
розвитку економіки ранньонової України є питання, пов'язані з дослі
дженням номенклатури давніх одиниць вимірювання та лічби й устано
вленням співвідношення їх як між собою, так і з сучасними одиницями 
вимірювання, визначення їх локальних особливостей.

Як відзначає Я. Ісаєвич, практично в кожному українському місті чи 
містечку періоду середини XVI —  першої половини XVII ст. у межах 
Речі Посполитої чи Великого князівства Литовського існувала своя вла
сна міра '. Іноді міри різних районів збігалися, але нерідко було й так, 
що навіть в сусідніх містах однойменні міри відрізнялися одна від одної 
за розмірами в декілька разів. Зокрема про це ще у XVII ст. у своєму 
памфлеті згадує Вацлав Потоцький:

"Co wojewodztwo, со powiat, со miasto 
insza waga і iokiec, inszy gamiec, korzec, 
bezprawie, nierz^d wielki, inaczej trudno rzec.
Nie miasto, kazdy kupiec ma osobne miary,
Na ktore sfalszowane sprzedaje towary..." 2.

Так, наприклад, на території Волинського воєводства розрізняли дні 
основні міри місткості —  володимирську та луцьку мацу. Як відзначии 
свого часу К. Соханєвич, існування багатої номенклатури та системи мір 
на українських землях визначалося індивідуальним характером і виявля
лося у великій різниці по відношенню до польських м ір 3. Більш T01U, 
номенклатура більшості українських мір, а зокрема волинських, свід
чить про автохтонність цієї системи.

Для створення цілісної картини розвитку системи мір і ваги у Волин
ському воєводстві користуємося інформацією, що дають нам "книги ра
хункові та купецькі" волинських купців і шляхти, митні такси. Більшість
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ItiiMiiH' нижче мір були в ужитку впродовж цілого досліджуваного 
Ц.|.: . пи у. ('сред найбільш уживаних мір на теренах Волинського воє-
............. і м іф гш я ю ть с я :

■ і міри об'єму (насипні та наливні) —  1) для заліза: віз, шина; 
'і дня цвяхів: фаска, копа; 3) для солі: бочка, віз, іноді лашт; 
І) пня масла: фаска, фунт; 5) для поташу: лашт, бочка, іноді фунт; 
fi) цім зернових: лашт, бочка, маца, гарнець, іноді колода; 7) для 
інша та інших наливних товарів: куфа, барило, бочка, півбочка, 
і м оль, гарнець, кварта; 

ї й  м і р и  наги — камінь, фунт;
ін міри довжини —  1) для сукна: постав, лікоть, штука, кусок; 

,') дня полотна: штука, півсетка, лікоть; 3) для інших: лікоть (при- 
н.иімні інших типів на терені Волинського воєводства не віднай- 
іеио) (див. Додаток), 

і ' ній іо з найчастіше уживаних мір насипного об'єму є лашт (гдан- 
і і ІІІІ І .нідомирський, ймовірно був і волинський) попільний і зерно- 

ніні І їй користання обох різновидів даної міри пов'язане з розвитком на 
Нн'ІІІІІІ І і», "попільної-зернової теми" —  вивозу продуктів деревообро-
..........  сільського господарства на продаж до Гданська та, меншою мі-
............ і інших великих торгових центрів як Великого князівства Литов-
• п .н и  пік і королівства Польського.

її і іумку С. Кутшеби, у землях, зв'язаних торгівлею з Гданськом (на 
t ► І чи ін і.ких землях, у королівстві Польському та землях Великого кня- 
ііп. і п.і Литовського), зерновий лашт як насипна міра був величиною
і (и и....... Цієї ж думки дотримуються й автори єдиної джерелознавчої
н и н і, присвяченої торговим зв'язкам Волині з Гданськом у середині 
N \ І . і . М. Крикун і В. Кравченко 5. Однак, на нашу думку, найбільш 
иірші іпіім є твердження Р. Рибарського про те, що місцеві зернові лаш- 
мі і., нп нижчими за гданський, який С. Кутшеба приймав як стандартний 
і і.і Гі 'її Посполитої. Підтвердженням ідеї Р. Рибарського може бути ко- 
иі і ми. і між кн. Станіславом Любомирським і купцем англійським Даніе- 
і"«і І пиратом (1621) "на фріор двох шкут". Зокрема у даному контракті 
цім ні.і'іш ться, що з 10 сандомирських лаштів жита у Гданську у 1621 р. 
иі.іміриио 13,51 гданського лашту, а з 7 сандомирських лаштів вівсу —
ч Ні гданського лаш ту6. Отже, за один сандомирський зерновий лашт у
І і.иі. і.ісу відмірялося 1,351 гданського зернового лашту. Якщо, згідно з 
•німими С. Мелчарського, прийняти, що один зерновий гданський лашт 
11'U.hii 1 413 кг, то один сандомирський лашт —  2 584,463 кг 7.

(ні алом слід відзначити, що лашт як насипна міра об'єму використо- 
Иу н и і н  и для вимірювання зернових продуктів не так часто, як інша наси- 
.ііі.і міра об’єму —  маца. М. Крикун і В. Кравченко розрізняють на 
tin nun існування трьох типів мац —  володимирської, луцької та креме- 
имні.кої8. На нашу думку, даний перелік не є повним, оскільки іноді
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у джерелах згадується про використання інших локальних типів мац. 
Так, наприклад, у луцькій гродській книзі за 1561 р. згадується про те, 
що кн. Василь Солтанович-Сокольський придбав у п. Федора Дубровсь- 
кого 150 мац жита міри горохівської9. В інвентарі володінь князів Ост
розьких 1620 р. занотовується існування суразької та острозької маци 10. 
У 1627 р. Києво-Печерський монастир зі своїх волинських сіл Городок 
і Обарів відправив на сплав до Гданська 194 маци жита міри "ровєнс- 
коє" 11. Отже, ці дані ще раз підтверджують думку про те, що на Волині 
функціонувала ціла система локальних мір, у зв'язку з чим ми можемо 
припустити існування таких локальних мір, як лубенська чи заславська 
маца. Однак точнішій ідентифікації та розгляду різних типів волинських 
локальних мір заважає той факт, що у більшості волинських актових 
матеріалів не зазначається, наприклад, про які саме типи мац йде мова.

За недостатньою інформативністю джерел зупинимося на розгляді 
двох основних типів мац на Волині —  володимирської та луцької. Як 
відзначають джерела, 20 володимирських мац прирівнювалися до 1 лаш
ту 12. На нашу думку, для Волинського воєводства характернішим було 
використання не гданського лашту, як на це вказують М. Крикун і 
В. Кравченко, а сандомирського чи іншого локального. Підставою для 
цього твердження є т. зв. "rachunki domowe" волинської магнатерії |3.

Як відзначають джерела, 37 володимирських мац прирівнювалися до 
32 луцьких 14. Взявши до уваги те, що співвідношення між володимирсь- 
кою та луцькою мацою становить 1:0,865, одержуємо лашт, що дорівнює 
17,3 луцької маци. Таким чином, по відношенню, наприклад, до сандо
мирського зернового лашту володимирська маца важила 129,223 кг, лу
цька —  149,390 кг, а по відношенню до гданського зернового лашту 
володимирська маца важила —  174,580 кг, луцька —  201,825 кг. Про 
менші розміри володимирської маци також свідчать численні скарги u 
луцьких гродських книгах. Так, наприклад, у 1568 р. було вписано скар
гу п. Тихна Хомяка на луцького купця-єврея Батка Місановича. Останній 
відмовлявся розрахуватися з позивачем за жито й пшоно, міряне володи- 
мирською мірою, оскільки у с. Несвіж урядник митника Великого кня- 
зівства Литовського Остафія Воловича переміряв цей товар іншою, біль
шою мірою (ймовірно луцькою або сандомирською)|5.

З попільною статтею у волинському експорті було пов'язане викори
стання таких видів мір як попільний лашт, бочка та шафунт. Походжен
ня насипної міри об'єму "бочка" залежить від одного з об'єктів дерево
переробної промисловості —  звичайної дерев'яної бочки, в яку "забиви- 
ли" поташ для відправки на продаж до Гданська чи інших міст Речі 
Посполитої. Досить цікаву відомість про бочку та шифунт як міри об'
єму подає вищезгаданий контракт "на фріор двох шкут" 1621 р. Зокреми 
у ньому відзначається, що князь С. Любомирський поставив англійсько
му купцю Даніелю Гаврату відповідно до умови 180 бочок поташу ва-
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........ и і к) 569,15 шифунта і брутто 601,5 шифунта. Крім цього відзнача-
ІМ ' и. що понад контрактом поставлено 15 лаштів попелу в 50 бочках.
111 •• і ииіму зазначається, що в кожній бочці знаходиться по 4 шифунти 
 чиї у І аким чином, для відправлення одного лашту попелу в серед
ні "ч \ ііуло необхідно 3,5—4 бочки. Прийнявши до уваги той факт, що 
11111.1' \ 1111 у середньому важив близько 600 кг, отримуємо розміри одного
...... і п мою лашту в 2400 кг ,6. На основі цих даних ми можемо відзна-
............... на теренах Волинського воєводства в середині XVI —  першій
і........ чип XVII ст. були використані два типи попільних лаштів —  вели-
и и і/пінський і менший локальний (сандомирський, імовірно луцький, 

11" И. іпмирський).
Чі. п о  підношенню до лашта, так і щодо бочки на території Волинсь-

..........и ч нодства не було одностайності. Наприклад, у джерелах згаду-

....... и щонайменше два види бочки —  волинська та львівська. Щоправ-
іи "  і.іиня використовувалася головним чином для вимірювання солі.
I нм, п  ред переліку товарів, відправлених у 1627 р. з Волині до Гдан- 
. і,і"і і ін no-Печерським монастирем, згадується одна бочка солі міри 
її ніш і.коїІ7.

Чи інших уживаних на теренах Волині мір об'єму слід віднести ко- 
і ■ пі іарнець і колоду. На підставі конституції 1565 р. корець складався
• w, і.ірнців, хоча, як відзначає Я. Ісаєвич, зазвичай його розміри коли- 
м.і'ш. ч п ід  16 до 45 гарнців і залежали від місцевої специфіки. Зрідка у 
ц*і рсішх згадується про існування такої міри як колода або велика 
чип і що дорівнювала 4 корцям.

Поряд з насипними мірами об'єму велику роль відігравали й наливні 
"і п Купецтво Волинського воєводства, яке віддавна було значним імно- 

ри ром східних вин, використовувало зазвичай такі наливні міри об'єму 
ні, (пірііло, куфа, ахтель, наливний гарнець, бочка тощо. Так, наприклад,
II -т. юпада 1605 року кн. Корецька придбала у корецького купця-єврея 
і' н*пін "kufiQ''-куфу малмазії та стільки ж вина "petersymenu" З вище-
іі.і і.ппіх видів мір об'єму найчастіше уживаними були куфа, наливні га-
......... . і бочка. Принаймні у джерелах набагато частіше згадуються саме
ні міри.

і ідпими з найпоширеніших в актових матеріалах видів мір довжини 
і и 11.о 11, і постав. Якщо постав як міра довжини, був характерний для 
іирюиих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем значних об'ємів тка- 
............. лікоть був швидше характерний для роздрібної торгівлі. Як сво
їм ни у вказав Б. Рибаков, в основі більшості мір лежать "елементарно- 
пр"і и рухи рук людини, або частини тіла" 19. Так само і в основі міри 

пічні." лежать середні розміри людського ліктя. Щоправда у 1565 р. на 
І Іинроковському сеймі було зроблено спробу уніфікувати всю систему 
мір Королівства Польського. Таким чином, єдиним еталоном мір було 
Имроїшджено краківський лікоть, що дорівнював 58,6 см. Очевидно, що
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після включення Волині до Корони Польської ця постанова поширилася 
і на це воєводство.

Поряд з локальними особливостями у системі мір Волинське воєвод
ство середини XVI —  першої половини XVII ст. відзначилося існуван
ням розгалуженої системи лічильних одиниць, зокрема у грошовому 
обігу. Це питання стає ще важливішим, якщо врахувати, що вже на по
чатку XVI ст. на більшості українських земель, які знаходилися під вла
дою Великого князівства Литовського, зароджується та поширюється 
змішана грошова лічба, яка досягла піку свого поширення у наступному 
XVII ст.

Враховуючи той факт, що до Люблінської унії основним платіжним 
засобом на території Волині виступає "монета Литовское личбы", то й у 
системі лічильних одиниць привілеює литовська —  "на копи". Правда ця 
система дещо трансформувалася з входженням Волинського воєводства 
до складу Корони, коли з'являється лічба "на злоті", однак литовська лі
чба все ж частіше фігурує не лише на литовській, а й на польській час
тині українських земель у середині XVI —  першій половині XVII ст.

Популярність "копи" як лічильної одиниці під кінець XVI —  початок 
XVII ст. вийшла далеко за межі грошової лічби, оскільки вона викори
стовувалася навіть як одиниця насипної ваги. Наприклад, у 1638 р. між 
шляхтичами Воронецьким і Зброзьким було укладено декрет на продаж
50 кіп збіжжя 20. На нашу думку, згадки у джерелах про подібне засто
сування "копи" свідчать, що дана лічильна одиниця виступала своєрід
ним грошовим замінником одиниці ваги. Отже, вона позначала певну 
кількість товару, що в ціновому еквіваленті дорівнювала якраз одній 
копі грошей литовських.

У грошовій лічбі на волинських теренах, поруч з копою, широко 
застосування мала давня руська лічильно-грошова одиниця —  гривня. 
Як відзначає М. Котляр, гривня застосовувалася на теренах Волині до
сить рідко і являла собою пережиток минулого, що майже зникає у
XVII ст .2І. Та на нашу думку, дане твердження є занадто категоричним, 
оскільки гривня як вагова лічильна одиниця зустрічається у тестаментах 
волинської шляхти, а також у більшості описів пограбованих купецьких 
речей у середині XVI —  першій половиш XVII ст. Наприклад, у 1563 р. 
у луцького купця-єврея Яхна Левковича було пограбовано "поясъ вели
кий серебреный позолотистый, въ которомъ было серебра полпяты гри
вны. Другий поясъ серебреный позолотистый, въ которомъ полтрето 
гривны и шесть золотниковъ. Два кубки сребреныхъ, въ которыхъ было 
чотыри гривны сребра, ланцушокъ сребреный, важилъ полгривны. Ух- 
ватъ серебреный зъ галшпаномъ, въ которомъ было серебра две гривны. 
Сагайдакъ, серебромъ оправленый, на котромъ было серебра полторы 
гривны и дванадцатъ золотниковъ" 21. У тестаменті Гаврила Бокія-Печи- 
хвостського 1573 р. також згадуються існування гривні: "...кадилницы
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їм "t і мі і iii гривны ср еб р а ..."23. Подібні записи ми зустрічаємо й у доку-
 •......  початку XVII ст.

Мі мм иже вказували вище, з середини XVI ст. на Волині з'являється 
" <і.. ц і "злоті", що свого поширення набуває під кінець цього сторіччя.
і и.... . подібної лічби виникає й змішана система, коли практика по-
...... и иііоїх) торговельного життя вимагала від купця швидкого перера-
*\ці наприклад, литовських грошей у польські та навпаки. Отже, під 
ні і ні' 11 \  операцій нерідко, як відзначають джерела, лічба відбувалася 
і и и і чином, що литовські гроші рахувалися на польські лічильні оди-
....... і польські —  на литовські. Так, наприклад, у зізнанні луцького
ні і Мойзеша Батковича вказується, що він державив луцьке мито за 

Мі «ін иіотих польських у р ік 24.
І, пушіння розгалуженої та складної системи мір та обчислення вима-

.......... і і д держави постійного нагляду та контролю. На місцях формою
"Г мну державного контролю стала поява міської ваги. Як свідчать чис-
.......і іжерела, в кожному волинському місті чи містечку при ратуші
її и \ и.і її.і платна міська вага, користування якою входило до переліку 
міі 1.1* 11 ч привілеїв. Так, наприклад, існування міської ваги згадується в 
Кришна па магдебургію, наданому м. Кременець у 1536 р . 25. У примі
щенні міської ваги знаходилися еталони основних мір об'єму, довжини 
М миі к (колода, маца, гарнець, міра, лікоть тощо). За відповідність цим
• і ....... .їм всіх мір і ваг у місті відповідав магістрат міста, а також деякі
їм чі (бондарський, кравецький). До обов'язків останніх входило вигото-
...... і паливні та насипні еталони міри, позначені спеціальним міським
і мирі їм. що мало підтверджувати законність і відповідність даних мір за
їм к.ікмірийнятим. До обов'язків магістрату, крім нагляду за відновідніс- 
іім ік \ чи інших мір міським еталонам, також належав нагляд за вико- 
інінним певних звичаїв і постанов щодо методів вимірювання. Так, на-
• * і........   мрийнято було збіжжя міряти т. зв. "стрихом", тобто насипати в
|Н........ . і в ін ц я м и  м ір и .

ї ї користування вагою з учасників торгу чи ярмарку бралася невели
кі кашки, тому право збору "вагового" та нагляду за постановами магі

чн і у, як правило, здавалося в оренду. Однак існування значних зло- 
........... в інституції орендарства досить часто призводило до того, що
• ■pi и цірі міської ваги дозволяли всім, хто внесе їм відповідну платню, 
►••рп» і упитися своєю особистою вагою.

Іі.иуючись на матеріалах сусідніх з Волинню земель, зокрема Гали
чини ми можемо виявити основні правила, характерні для діяльності 
міі ими наги. Наприклад, як відзначають матеріали м. Львів:

■її міщанин, що купував товар від іноземного купця, звільнявся від 
сплати за вагу; платив її лише "гість"-продавець;

«• і коли міщанин щось продавав іноземному купцю, він мав сплатити 
іа вагу, але вполовину менше, ніж "гість";

149



в) під час ярмарку, коли торгові операції проводилися обома сторона
ми, платити за вагу було обов'язково для всіх без винятку;

г) мито вагове бралося також з тих товарів (проданих чи перекупле
них), що вивозилися з міста, незалежно від того хто це вивозив;

д) товар, завезений до міста на продаж, але з якихось причин не 
проданий, вивозився без обкладання ваговим податком. У цьому 
випадку купець повинен був взяти у важника посвідчення (лист, 
"cychq"), що він сплатив відповідну суму при ввезенні товару до 
міста.

Базуючись на вищенаведеному матеріалі можливо припустити, що 
подібні правила сплати "важного" та діяльності міської ваги були хара
ктерні й для волинських міських ваг.

Підсумовуючи, необхідно, на нашу думку, звернути увагу на той 
факт, що коли типовим явищем для періоду середини XVI —  першої 
половини XVII ст. була шляхетська таксація цін, то збоку купецтва вона 
викликала різноманітні спроби легально, напівлегально чи навіть неле
гально обійти і змінити міру, обрахувати покупця за допомогою застосу
вання змішаної системи лічби тощо.
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Д о д а т о к

ОСНОВНІ МІРИ ВАГИ ТА ОБ’ЄМУ,
ПОШИРЕНІ НА ВОЛИНІ У СЕРЕДИНІ 
XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

а) міри об'єму:

І  .....  (гданський) пива = 6 фасам = 12 бочкам (ахтелям) = 1080 што
фам = 4320 квартам 

і  .......   = 2 фасам = 8 оксефтам = 12 омам = 48 анкарам = 240 вер
телам = 1320 штофам 

І мфп (краківська) вина = 240 гарнців 
І нііікуфа вина = 5 барилам = 12 гарнцям 
І Оирнло пива = 24 гарнцям 
І урна = 15 гарнцям 
І мі іро = 80 квартам 
І шибочка = 36 гарнцям = 144 квартам 
І чім-ртьбочки = 18 гарнцям 
І і іірнсць = 4 квартам
І і. мирта = 4 кварткам = 1 літр
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1 бочка оселедців = 1 040 штук 
1 колода = 4 корці
1 л аш т = 3 бочкам = 12 шифунтам = 2 400 кг
1 вели ка сетка клеп ок  = 12 кругам = 24 малим сеткам = 48 коп =

2 880 штук
1 захцик ванчосу = 60 малим сеткам = 1 2 0  копам = 7 200 штук 
1 центнар клепок = 48 коп 
1 центнар васи льк ів  = 48 коп 
1 центнар поп ілків = 48 коп 
1 центнар ванчосу = 2 копи = 120 штук 
1 віз заліза = 24 шинам
1 беля паперу = 10 ризам = 200 книжкам (лібрам) = 4 800 листового 

паперу
1 л ітра  ш овку = 307 грам 
1 ф аска масла = 24 квартам 
1 коло сиру = 60 сирам

б) м ір и  ваги:

1 кам інь = 32 фунти = 13 кг 
1 фунт = 406,679 грам

в) м ір и  до вж и н и :

1 ш тука сукна = 40 ліктям 
1 п івсетка полотна = 50 аршин 
1 прут дерева = 4 четверті

Т. М. Шершуп 

КУПЕЦТВО ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
У ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД: ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

Дослідження господарського розвитку кінця XVIII —  першої полови
ни XIX ст. набуває особливого значення сьогодні, коли в нашій країні 
триває непростий процес соціально-економічних перетворень. В цьому 
контексті важливим є вивчення процесів, які пов'язані з заснуванням і 
стрімким розвитком південноукраїнських міст. Вивченню соціального 
складу населення міст Південної України та Херсонської губернії, зокре
ма, приділяли увагу, як дореволюційні дослідники (А. О. Скальковський,
О. X. Орлов, Г. П. Небольсін, К. М. Смольянінов та ін.) *, так і сучасні
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н і. in (О. І. Дружиніна, П. Герлігі, В. П. Ващенко, Н. М. Діанова та 
ні і ( )днак, в комплексі вивчення проблем соціально-економічного роз- 
........  регіону в цілому, історія купецького стану Південної України, на-
♦ н*іі., не стала предметом окремого наукового дослідження. Необхід
ні. п. нікого дослідження зумовлюється тією важливою роллю, що її ві- 
ііі р.иіііііо купецтво у господарському та культурному розвитку міст 
’ ■ і - омської губернії дореформеного періоду.

і і ч і і ц я  XVIII ст. розпочався період інтенсивного економічного і дер- 
Фііііінііо освоєння Південної України. Цей регіон мав певні особливості

миц.ірського розвитку, що відрізняли його від інших провінцій імпе
рії ї ї піка кількість вільної землі, слабкість кріпосницьких порядків,
■ м|мш і ниві економічно-географічні умови для розгортання торговельно-
............  на широкій основі. Своєрідність краю відбилася на
іимііііх ір о с т а н н я  м іс ь к о г о  н а с е л е н н я , я к і б у л и  н а й б іл ь ш и м и  в  ім п е р ії .
1 ь і'іиіішо відрізнялася Херсонська губернія, відсоток міського населення 
н «мій на 1832 р. складав до 17,7 % (в середньому по Російській імперії 
v 11-; і к р. —  9,3 % )3. В Херсонській губернії знаходилися міста Російсь- 
і"і імперії, що розвивалися найшвидше: Одеса, Миколаїв, Херсон. Та
ї т і  й ми розвитку міст —  результат інтенсивної державної і народної 
кінним іації краю вихідцями з центральних губерній Росії та України, 
Ниш мпими колоністами. Провідне місце в господарському житті згада
ній м і с і  обіймала торгівля. Це зумовлювало присутність значної кіль- 
|ім и купецтва серед міського населення Херсонської губернії.

її ідно з законом від 1775 р. було запроваджено новий поділ міського
її.......синя Російської імперії на гільдійське купецтво, міщанство та це-
*инііч ремісників4. Міське положення 1785 р. підтвердило класифікацію 
І ' і р і її підставу —  розмір оголошеного капіталу та рід зан ять5.
.........и 1775-1785 рр. перетворили гільдійське купецтво на привілейова-
н\ т  рсіву міського населення імперії, бо купецтво звільнялося від пря
мії к податків, зокрема подушного податку, тілесних покарань, отримало 
и|. ти  підкуплятися від рекрутської повинності грошима, та набуло пра
нії и д т и  в кареті запряженої парою коней (до цього лише однокін-
....... Т. Ш.). Розподіл купців по гільдіях відбувався згідно розміру
......іоіпеного капіталу, з якого знімався з 1775 р. одновідсогковий тіль
н ім  і .кий збір, що замінив усі існуючі до цього часу промислові збори, 
і‘ імір оголошеного капіталу, необхідний для зарахування в одну з ку- 
ін т . міх гільдій, а також розмір гільдійського збору до 1824 р. зростали, 
і І /'/5 р. до 1807 р. мінімальний розмір оголошеного капіталу збільши-
 •.... ти  купців І гільдії з 10 000 до 50 000 крб., тобто в 5 разів; для II гі-
II. їй з 1000 до 20000, тобто в 20 разів; для II гільдії —  з 500 до 
(МНИ) крб., тобто в 16 разів. Гільдійський збір зростав ще більш відчут
ніш. іа 1775-1821 рр. з купців І гільдії —  з 100 до 3 212 крб. (в 32 ра
ни II гільдії —  з 10 до 1 345 крб., (в 13,5 рази), III гільдії з 5 до
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438 крб., (в 87,6 р ази )6. Таким чином, установлений в 1775 р. збір з ку
пецьких капіталів в 1 % був збільшений. У 1812 р. він складав 4,75 %, 
не враховуючи міських зборів. У 1824 р. мінімальний розмір оголоше
ного капіталу було збережено, однак промислове оподаткування купецт
ва зменшено у 1,4 рази, воно повернулося до рівня 1812 р. Зростання гі
льдійського збору зумовлювалося й тим, що він стягувався в асигнацій
них карбованцях, курс яких протягом зазначеного періоду значно впав. 
У 1839 р. усі купецькі виплати з асигнацій переведено у срібну валюту 
і вони залишилися без змін до 1863 р . 7.

Збільшення мінімального капіталу для купців III гільдії мало на меті: 
1) не допустити до гільдій дрібних торговців і обмежити появу нових 
конкурентів; 2) очистити гільдії від збанкрутілих купців, що наймалися 
до більш багатших купців 8. Адже, накопичення торгового капіталу від
бувалося у конкурентній боротьбі і неминуче вело до банкрутства дріб
них купців.

Формування купецького стану у Херсонській губернії мало низку 
особливостей порівняно з іншими регіонами імперії. По-перше, купецт
во Новоросійського краю та Херсонської губернії, зокрема, успішно зай
малося не тільки експортом та імпортом, але й транзитною торгівлею. 
По-друге, серед купецьких гільдій, здебільшого у І та II гільдіях, значну 
частину складали іноземці або російськопіддані купці іноземного поход
ження. По-третє, купецький стан губернії був відкритим і динамічно 
розвивався, поповнюючись представниками інших верств. Таке явище 
було притаманно не для всіх міст імперії (так, московське купецтво, 
постійно зверталося до уряду, з проханням заборонити вступ до купець
ких гільдій представників селянства та дворянства 9).

В досліджуваний період йшов процес становлення й зміцнення зв'яз
ків чорноморсько-азовських портів із зовнішнім ринком, купецький капі
тал країни був недостатньо розвиненим, щоб забезпечити розгортання у 
зростаючих масштабах збуту вітчизняної, здебільшого, сільськогоспо
дарської продукції, в чому були зацікавлені виробники навколишніх гу
берній. Саме це і стало причиною активного залучення іноземного ку
пецтва до зовнішньої торгівлі в містах Херсонської губернії.

У цьому ж напрямку діяли і такі чинники, як недостатня кількість 
власних торговельних суден у місцевого купецтва, погана його обізна
ність із зовнішнім ринком, зокрема, із центрами торгівлі у Середземно
му морі, відсутність чи обмеженість протягом тривалого часу кредиту
вання для російських і українських купців. Окрім цього, місцевим куп
цям бракувало знання іноземних мов.

В пошуках прибутків купецтво з багатьох країн охоче заводило тор
гівлю в чорноморських портах, отримуючи великі прибутки. Французька 
революція і наполеонівські війни, які викликали ускладнення у багатьох 
районах Європи і порушували традиційні торговельні зв'язки, підви-
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иг,, їм шіерес негоціанства до нових регіонів. Варто зазначити, що ца- 
|,ц, ■ н.і і.іючн пільги купцям, охоче протегував і менш заможним вихід- 
Іцм і інших країн 10. Це й обумовило те, що серед купецтва Херсонсь
кі • ’ . і мі 11 значну кількість складало іноземне купецтво та російсько-
IIІ ІНШІ і купці іноземного походження.

V І ко І р. в Одесі серед 795 осіб, які входили до купецького стану,
* іі 'іі. і %) складали іноземці ". Найбільш впливовими групами серед
н і ......... ііули греки, французи, італійці. І надалі серед іноземних купців
І >іі. ї ї- і убсрнії мала місце питома вага вихідців з Греції та з підвлад
нії і , рсччині районів Балкан із слов'янським населенням. У 1845 р. в 
М і, ,і ці І і III гільдій записалося 98 іноземців: серед них 22 —  греки, 

підданих Туреччини, 15 —  Франції, 7 —  Англії, 9 —  Австрії та 
ін 11.к правді, відомості про кількість купців-іноземців у містах-пор- 
і*. і и омської губернії не дають повного уявлення про роль іноземно- 
>н нині мну, оскільки частина іноземців, які вели тут торгівлю, приймали 
МІМ'ІІІІ оно російське підданство і були присутні в різних офіційних до-

....... . у групі місцевих купців. Поступово, у зв'язку з динамічним
......... шиям місцевого купецтва частка іноземців у купецьких гільдіях
мін і . ноно зменшувалася. Так, за даними 1848 р. можна зробити підра-
і.и н і що іноземці становили лише 9 ,8%  серед купців Херсонської гу-

И умовах посиленого освоєння краю одним з важливих джерел по-
II..і,т ипи купецького стану в містах губернії було переселення іногород
ні* купців, яких приваблювали можливість отримання високих прибут
нім. мі німий адміністративний тиск та численні пільги. Так, у 1819 р. в 
Mm. і не ни торгівлю понад 300 іногородніх купців |4. У 1820-1824 рр. в 
І Іній і іиписалися у гільдії 37 осіб (10%  поповнення гільдій), в тому 
ні, и ,'5 — із різних губерній України (Полтавської, Волинської, Київсь
кої Харківської й Подільської) останні 12 чоловік були вихідцями з
......... губерній Р о с ії15. На 1851 р. в цілому по Херсонській гу-
..........  до купецького стану записалося 11 876 осіб, в тому числі
і і мі іногородніх, тобто 27,9%  від загальної кількості ,6. В 1857 р. у
► Інконаі ні зі 106 купців іногородні становили 22 особи, тобто 20,8 % п .

П іж'ливим джерелом поповнення купецького стану були розбагатілі 
м ін и ти  Помітну групу серед них складали дрібні торговці, які скупову
ймо! хліб та інші продукти у селян на базарах і, навіть, по селах для 
... |.. продажу купцям-експортерам, завдяки чому наживали немалий капі- 
іин мкий інвестували у торгівлю, або середню та дрібну промисло- 
ні. и. Гак, у 1820-1824 рр. з 367 осіб, які вступили до купецьких гі-
ііі ні! и Одесі з інших станів, 292 (77,7% ) були до цього м іщ анами19. 
МіИм\ дрібні торговці, верхівка ремісників становили головне джерело 
ііінюммсння здебільшого купецтва III гільдії. Поряд із цим відбувався і 
 рої ній процес, тобто перехід збіднілого купецтва до міщанського
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стану, де обсяги податків були нижчими, але значно меншими були 
і привілеї. Міщанство й купецтво доповнювали одне одне, саме з міщан 
черпало купецтво свій "допоміжний персонал": прикажчиків, "сидель
цев" у крамницях тощо.

Одним з конкурентів купецтва було дворянство. Дворяни не лише 
проявляли інтерес до зовнішньої торгівлі, але й безпосередньо брали 
участь у ній. У 1820-1824 рр. в Одесі купців-дворян було лише п'ятеро 
осіб 20, серед загальної кількості осіб, що вступили до гільдій за цей час, 
але вони були дуже активними у зовнішньоторговельній діяльності (на
приклад, граф Прот Потоцький). І пізніше дворянство у Херсонській 
губернії складало малопомітний прошарок у купецьких гільдіях. Так, у 
1848 р. оголосили капітали у трьох гільдіях 1 661 осіб, серед них
51 дворянин, тобто лише 3,1 % 21.

Купецтво поповнювалося і за рахунок селянства. Найбільш підприєм
ливим селянам іноді вдавалось записатися до купецьких гільдій. Так, у 
1820-1824 рр. лави одеського купецтва поповнили четверо колишніх 
селян, що становило 1,1 % від загальної кількості22. В 1857 р. до купців 
Херсонської губернії (без Миколаєва і військових поселень) записалося 
63 селянина, з них в Одесі —  41, Херсоні —  11, в інших містах —  11. 
Якщо врахувати, що в тому році до купецькі гільдії було записано 
1 640 осіб 23, то селяни становили 3,7 % від них.

Статистичні дані дають можливість визначити питому вагу купецтва 
серед населення міст Херсонської губернії. Так, в 1824 р. у Херсоні до 
гільдій записалися 102 купці (1,2 %), від загальної кількості жителів мі
ста 8 155 особи, у Миколаєві 123 купців (1,2 %) від усіх 10445 жителів, 
в Одесі проживало близько 30 560 осіб, серед них 3 220 купців 
(10,5 % )24. У 1848-1849 рр. чисельність міського населення у Херсонсь
кій губернії зросла, збільшилась при цьому і частка купецтва. Так, у 
Херсоні загальна кількість жителів складала 23 820 осіб, серед них 
352 купців (1,5 %), Миколаїв мав у цей період 38 612 жителів, купців на
раховувалось 196 (1,4% ). В Одесі загальна кількість одеситів складали 
76 134 особи, серед них 3 277 купців (4,2 % )25. Тенденція зростання ку
пецького прошарку збереглася до 1861 p., за винятком Одеси. Протягом 
1824—1861 рр. питома вага купецтва зросла в Херсоні з 1,2 % до 3,7 %, 
в Єлисаветграді —  з 2 % до 11,4 %, Миколаєві —  з 1,2 % до 2,1 % та ін, 
Лише в Одесі, де чисельність купецтва зросла майже втричі, його пито
ма вага зменшилась з 10,5 % до 7 ,8% , це зумовлювалося зростанням 
населення міста в цілому та концентрацією купецького капіталу26.

Аналізуючи статистичні відомості про кількісний склад купців по 
гільдіях міст губернії у дореформений період, можна зробити висновок, 
що протягом зазначеного періоду чисельність купецького стану невпин
но зростає. Це пов'язано, перш за все, з бурхливим економічним розвиг 
ком регіону, передусім, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, формуван
ням внутрішнього ринку та його інфраструктури. Найвизначнішу ролі.
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і пі.ому процесі відігравало купецтво. Джерелом поповнення купецько- 
і" ■ мну ставали представники всіх соціальних верств: дворяни, міщани 
ї ї '  шип, також іноземці. Загалом, питома вага купецького стану серед 
•її і ми о населення міст Херсонської губернії дореформеного періоду
■ 11 ї ї 1.1 в середньому 7-8 % (в Росії —  2,5-3 %), що свідчить про пріо-

............ оргівлі серед занять міського населення та економічну активність
і.......і і і ану. Протягом першої половини XIX ст. відбувається процес
ни течения купецтвом своєї ролі та місця у соціально-економічному та 
єvні.і уріїо-громадському житті краю. Проте, цей аспект діяльності торго-
•......ного стану, буде розкритий окремо у подальших дослідженнях.
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Т. Г. Гончарук

ДО  П И Т А Н Н Я  ПРО ЗА Х И С Т  ГЕН ЕРА Л - 
Г У Б Е Р Н А Т О Р О М  М .С . В О РО Н Ц О В И М  ПРАВ ОДЕСЬКОЇ 

Т О Р Г ІВ Л І У П О Л Е М ІЦ І ЗІ С Т О Л И Ч Н И М  
К Е Р ІВ Н И Ц Т В О М  У 2 0 -і pp. X IX  ст.

Постать новоросійського та бессарабського генерал-губернатори 
М. С. Воронцова продовжує привертати інтерес дослідників минулош, 
Вже історики XIX ст. звертали увагу на активну політику Михайла Се-
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....... . щодо сприяння одеській то р гівл іТ о р го вел ьн а  політика гене-
|иі і і \ і н'рматора значною мірою зумовлювалася його ліберальними по-
........ ми на шляхи соціально-економічного розвитку країни. Як відомо,
і' і цов був супротивником кріпацтва (у листі 1820 р. до відомого
■ і сі.кого діяча Василя Каразина, він зазначав нагальну потребу
• і міни "поступовому, але не надто повільному або відкладеному на

її....... їм час звільненню селян від рабства," щоб звільнити російське
.... і "і пі гио "від докору, який скрізь нам роблять, ніби ми чинимо опір
і.....му * ця і ценному та потрібному подвигу2"). На думку сучасних авто-
Iми Г І Феденьова та О. П. Якубовського, Воронцов в сфері регулюван
ні кіргішіі виступав як прихильних політики меркантилізму3. Говорячи 

і тікш ій засади політики М. С. Воронцова, В. С. Ш андра справедли
в і їм і ім.ічас: "Як Рішельє і Ланжерон, він був противником надмірних 
и і' і.інших втручань у торгівлю й промисловість, був здатний на комп- 

йтііі и між центральним урядом і місцевою владою, уважно ставився до 
ІЖкмиінших пропозицій, що надходили від місцевого населення4." Се- 
і» і \ часників Михайло Сергійович був відомий, як переконаний фрит- 
|м і.р прихильних "вільної торгівлі" (так, співробітник генерал-губе- 
(мі.іі<>|і.і Л. М. Дондуков-Корсаков згадував про Воронцова: "Князь був
.... І".ніпелем фритредерів; одеський порто-франко був його творінням,
цім • їм і їй вороже ставився до митниці, і я пригадую, коли ми з ним по- 
•• і пікся з Одеси у 1850 р. на Кавказ через Редут-Кале й були стурбо
вані т. провезти куплену нами у порто-франко контрабанду, то князь 
Щ і н і і і к і  усі наші ящики переписати на своє ім'я, і вони пройшли, зви- 
ічічііі Ос і перевірки. Ці обставини дуже його забавляли і речі наші були 

Н Ц К  Н И Ц Ш І І  з його дому у Т иф лісі5").
п і ' на початку своєї діяльності в якості генерал-губернатора краю 

н  1 Ичронцов мусив займатися питаннями реформування одеського 
їм '|і 111 фраико. Незручності існуючої на той час межі порто-франко були 
М«< tv м і н і  як прихильникам "вільної торгівлі" так і її супротивникам. Ва-
•  мкнші пилив на проведення чергової серії змін режиму порто-франко 
Ми м. шніїска одеського митного чиновника Інглезі. Головним її мотивом 
ЙНи м.'нГіхідність боротьби з контрабандою та захист державних доходів. 
Ин«.... . і цього, Інглезі пропонував не тільки перенести межу порто
в і.... їм і але й запровадити низку обмежень одеського товарообміну.
М 1 Иоронцов, спрямовуючи записку Інглезі до Петербургу, відзначив, 
ній мі' погоджується з багатьма її положеннями. Своє подання з зазначе
ним. ііиіання на ім’я міністра фінансів Воронцов склав 28 березня 
!«• |> (його написання затрималося через хворобу генерал-губернатора 
їй к>-ні бажання "зібрати найдетальніші відомості"). На відміну від Інг- 
Я«іІ І і.іронцов вважав, що головною причиною необхідності зміни тоді- 
иікіім межі порто-франко були не збитки державної скарбниці, а незру- 
ЧН.......... ... вона завдавала місцевому населенню. "Розташування її [межі
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порто-франко], —  писав Воронцов, —  є занадто незручним для мешкан
ців міста Одеси і особливо передмість Молдаванки та Пересипу. Міські 
мешканці, можна сказати, замкнені тепер у своїх домах: вони позбавлені 
вільного в'їзду до околиць міста, де влаштовано багато закладів та дач; 
вони потерпають від нестачі води, бо всі фонтани знаходяться поза ме
жею; а обивателі Молдаванки та Пересипу, які складаються здебільшого 
з нижнього класу тутешніх громадян, не тільки позбавлені вигод, що на
даються міським мешканцям, але й, виплачуючи однакові з ними податі 
та повинності, відділені від міста межею Порто-франко й, не маючи і 
ним вільного сполучення, не можуть займатися ані промисловістю, ані 
роботами, що надають їм можливості для харчування". Михайло Ворон
цов також особливо наголошував на тому, що існуюча межа перешкоджа
ла захисту краю від можливих епідемій. "...Безперервні сполучення у 
галузі комерції міста Одеси з турецькими володіннями, —  наголошуваи 
генерал-губернатор, —  де зараза ніколи не припиняється, дають привід 
для побоювань, що це Лихо, не зважаючи на всю обережність, може тут 
з'явитися... між тим, за наявності теперішньої межі, що вельми близькії 
до міських будівель і відокремлює місто від передмість, не можливо ані 
застосувати надійних засобів для забезпечення повної безпеки, ані мані 
місцевому керівництву свободи дій у такому випадку" 6.

Виходячи саме з інтересів одеської комерції, М. С. Воронцов висту
пав за зняття багатьох обмежень порто-франко й не міг погодитися і 
тими новими обмеженнями товарообміну, що їх пропонував зробити Іні 
лезі (обтяжити експорт додатковою регламентацією, посилити митний 
контроль при виїзді з Одеси вглиб країни тощо). Головним опонентом 
Воронцова в питанні про реорганізацію порто-франко виступив міністр 
фінансів імперії в 1823-1844 рр. Єгор Францевич Канкрін (1774 
1745) —  відомий прихильник митного протекціонізму та захисник фіски 
льних інтересів. Історики по-різному оцінювали цю постать. Проте, зали
шаючи осторонь оцінки його загальної політики, слід відзначити, що Кн 
нкрін недуже зважав на привілеї окремих територій імперії (так у 1833 p., 
виступаючи за скасування права вільного виготовлення горілки, наданої о 
населенню Лівобережжя ще з часів Хмельниччини, міністр фінансів пи
сав: "Жодний привілей не можу бути вічним, якщо зі зміною обставин і
з зникненням причин, за яких він був наданий, він став ш кідливим7"), 
Виходячи з цього, Канкрін не був прихильником збереження за Одесою 
митних привілеїв — у першу чергу прав порто-франко та транзиту, що 
завдавали певних збитків державному доходу імперії. Слід згадати, що 
вже у перші роки перебування Воронова на посаді генерал-губернатори 
між ним та міністром фінансів мали місце певні суперечності. Так, Є. Ки 
нкрін, виходячи з фіскальних інтересів, зблокував проект М. Воронцов# 
від 1824 р. щодо ліквідації митного кордону по Дністру між Бессарабсь
кою областю та сусідніми губерніями 8. Пізніше міністр фінансів висту*

160



.....  11| <<>■ м пропозиції генерал-губернатора про створення Одеського пові-
<, ' і .....ріп вважав, що Одеса "і без цього, має багато переваг перед ін-
.........  містами, наприклад, порто-франко; а окрім того створення повіту,

1 и надмірним обтяженням для Державного казначейства"), але Воро- 
иніні\ и цьому питанні вдалося перемогти завдяки безпосередньому зве- 
і н. мию до Олександра І у жовтні 1825 р. у Таганрозі9.

і» 11 .ночи на пропозиції висловлені в записці Інглезі, Канкрін замість 
"і * '" ін  перенесення межі порто-франко запропонував створити дві 
м*-.»і першу, зовнішню, по першому кордону порто-франко, а другу, 
им v і|іііммю, ту що її пропонував зробити М. Воронцов. Оскільки, на 
HV*«*V міністра фінансів, "куди б вона (межа. —  Т. Г.) не була перенесе
на щ. і б не були прийняти охоронні засоби, якщо буде існувати одна 
*ц .і ,і ю вельми важко і майже неможливо буде припинити таємний 
и* і 'і ні і пі перекидання товарів". Воронцов виступив категорично проти 
і и "їй рішення. "Заснування двох митних ліній і при такому правилі, 
т . '' п.і ножній з них оглядати товари, призведе до незліченних втрат та 
ИН' ми для купецтва. —  писав він до Канкріна, —  ...Робити усілякому
• і..... порчу два огляди протягом п'яти верст обтяжливо та незручно.
і м и і и часу, клопоту та зайвих грошів має витратити усілякий купець 
м і і'"ікунорювання, викладання, перегляду та нової укладки усього

• ищи 11 шару, який за годину чи півгодини до того вже проходив огляд? 
» и пл и підстав митним чиновникам для утисків? Скільки нових

• 11 и В якості компромісу Воронцов пропонував влаштувати одну 
«►•їм і двома ровами. Міністра фінансів проблеми купецтва та витрати 
№0 ‘< і,мм скарбниці на утримання двох кордонів мало цікавили і він дов- 
ін и, підмовлявся від своєї ідеї. Воронцову вдалося переконати Канкріна 
йИМн иданшись до його ж мотивування і доводячи, що дві межі порго- 
ф|і,іні " па великій відстані одна від одної менше сприятимуть боротьбі 
« инириблпдою ніж одна. "Створення двох ліній, —  зокрема, писав ге
їн |ні і і уЬсрнатор міністру в листі від 7 травня 1826 р. —  при всіх їхніх 
Минім і і.і,їх та незручностях, буде набагато менше перешкоджати провозу 
(нмі 11 ніі ідііди, ніж, одна межа з двома ровами, яку пропонує генерал-гу- 
И*|іміііир: бо у середині цієї останньої не було би жодного житла; а між 
цінім,і пініями, що їх Департамент зовнішньої торгівлі пропонує, є не 
ІІмі.ип іу юри, а й цілі поселення, які будуть служитиме надійним укрит
им і ні дюдей, що таємно товари провозитимуть Лише після таких
Ч ’ мпігів Канкрін 7 травня 1825 р. погодився не влаштовувати два
> і ... і навколо одеського порто-франко п .

•її, відомо, Воронцову не вдалося захистити право для одеських про
мін ні mu ч виробів на безмитне вивезення вглиб країни. Жодні аргументи
Infill і.... її надавати спеціальні свідоцтва від полії тощо) тут на Канкріна
II* ІІІІИІІІ'111. "ІЦо с т о с у є т ь с я  в и р о б ів ,'я к і в с е р е д и н і  п о р т о -ф р а н к о  в и г о т о -
• іі мі писав М. Воронцов, —  то зрівняння їх з іноземними буде ве
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личезною несправедливістю, та завдасть великої шкоди усьому Новоро
сійському краю. Не важко зрозуміти, що в Одесі, як у великому та тор
говельному місті, скоріше ніж будь-де в Південній Росії (тобто Украї
ні. —  Т. Г.) створюватимуться різні ремісничі заклади, як-то для вигото
влення меблів, бляшаних, мідних і тому подібних речей; але хто і 
приїжджаючих буде купувати їх, якщо вони будуть заборонені [для виво- 
зу за межі Одеси], або обкладені митом нарівні з іноземними. Так, на
приклад, тепер за межею порто-франко існує фабрика для виготовлення 
фортепіано; власник її після перенесення лінії [порто-франко] та затвер
дження правила, що його ми тут розглядаємо, буде змушений одразу її 
ліквідувати і можливо через це збанкрутує". Показово, що перекриваючи 
безмитний шлях промисловим товарам в середину імперії, Канкрін не 
тільки посилював заслон контрабанді, але й відверто не хотів сприяти 
розвиткові одеської промисловості. "Що стосується товарів, виготовле
ний в самій Одесі, —  писав він, —  то окрім труднощів надання незапе
речних доказів того, що вони насправді зроблені в тому місті, а не є іно
земними виробами, які замість них вивозяться за межу Порто-франко, 
варто ще враховувати й ту обставину, що фабриканти і ремісники, які 
можуть поселитися в Одесі, сплачуючи за всі матеріали та інструменти 
тільки одну п'яту частину мита, отримають перевагу по відношенню до 
мешканців інших Російських міст, у тому разі якщо всі взагалі Одеські 
вироби будуть вільно пропускатися в середину імперії".

Оскільки між Канкріним та Воронцовим не було особистої неприяз
ні, міністр фінансів йшов на поступки генерал-губернатору у дрібних 
питаннях. Так, 14 травня 1825 р. Канкрін на прохання Воронцова дозво
лив "щоб усіх хто проїжджає з особливими білетами, від градоначальни
ка... пропускали через застави порто-франко безперешкодно і без усіля
кої зайвої зупинки під час огляду їхніх екіпажів з дозволом при тому 
возити з собою у невеликій кількості різні харчові припаси та дрібні 
речі, які можуть бути їм потрібні для споживання ,3". Задовольняючи 
прохання різних груп населення (мешканців хуторів, працівників каме
ноломень, власників салотопних заводів та ін.), Воронцов просив Канк
ріна листом від 2 червня 1826 р. влаштувати додаткову третю митну 
заставу на межі порто-франко для "для привезення в місто каміння не
обхідного для будівництва та в'їзду з навколишніх хуторів," а листом віл 
27 вересня 1826 р. —  четверту таку ж заставу, "через яку можна було
б... привозити до міста каміння для будівництва та з боєнь або салганін, 
що біля неї знаходяться, м'ясо для міста." Оскільки обидві застави мали 
працювати лише на в'їзд, міністр фінансів не був проти й надав відпові
дні дозволи 7 червня та 18 жовтня 1826 р. и .

Влітку 1826 р. М. С. Воронцов здійснив спробу повернути Одесі всі 
права надані маніфестом від 16 квітня 1817 р. Для підкріплення своєї 
пропозиції достатньою кількістю аргументів генерал-губернатор вико-
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uiti 1 11 и докладну записку "Про відновлення у місті Одесі порто-франко
і........... .пи 5-ї частини мита", складену "паном Шостаком" (вочевидь, це
ІН и відомий одеський підприємець Антон Ілліч Шостак, автор одного з
їм і..... ■> нарисів з історії Одеси) пронизану ідеями "вільної торгівлі". У
•   іу власному клопотанні "Про відновлення порто-франко в Одесі,"
(ми і. ні подано Миколі І у Царському селі 31 травня 1826 р. Михайло
I *-»м пиш ім  (так само, як і Ш остак) твердив, що "порто-франко Одеське 
м, ін іак мінено, що зберегло лише своє колишнє ім'я, втративши усі 
н ни., і.шніші вигоди свої, як для держави, так і для приватних інтересів 
ц .н  ній.і и". Генерал-губернатор згадував не тільки втрати комерції че-
II * і иі'Мі'жсння порто-франко (на цьому здебільшого наголошував у сво
їм нінін ці Шостак), але й посилення небезпеки завезення до Одеси ра- 
иїм и контрабандою чуми або холери. Показово, що спочатку Воронцов 
и і mu му бажанні зняти усі обмеження з торгівлі пішов навіть далі
ні ........і й пропонував скасувати в Одесі, нехай навіть і на шкоду місь-
(.11 і і ірПниці, "винний відкуп" й дозволити вільне привезення морем 
її) п нііих міцних напоїв. Однак в остаточному варіанті клопотання цей 
ІНнм було замінено |6.

і >і римавши клопотання Воронцова, Микола І доручив "внести ці об- 
. мнимії на розгляд комітету панів міністрів" міністру Є. Канкріну. Остан
нім н т о ю  чергу, склав 23 червня 1827 р. докладну записку з обґрунту- 
...........  шкідливості (в першу чергу для державної скарбниці та російсь
кім промисловості) пропозицій Воронцова й пропозицією скасувати 
и м . і і.г порто-франко взагалі. Перебуваючи у Петербурзі Михайло Семе
ні.... і намагався загітувати для захисту прав одеського порто-франко чле
ні» , рмду та Державної ради. Так, за повідомленням сучасних дослідни- 
і и. г Федсньова та О. Якубовського, 13 липня 1826 р. Воронцов надіслав 
нміш і.v Михайлу Сперанському з проханням підтримати ідею відновлен
ім! к" іііііініх прав одеського порто-франко. Записка колишньому реформа- 

і ночсвидь, була складена у досить ліберальному дусі. "У цьому листі
......... іранського, —  відзначають Р. Феденьов та О. Якубовський, —  він
і І І Норонцов) висловив своє кредо: "У Росії чим простіше паркани, 
імм менше зловживань 17". Між іншим, Воронцов просив про допомогу і 
Цінимо члена Державної ради Дмитра Лобанова-Ростовського —  колиш
ні т и  ігперал-губернатора Малоросійського краю. Останній —  хоч і по- 
ІІнимнії, що "вельми готовий підтримати" пропозиції Воронцова "стосов
нії нпріо-франко в Одесі," проте зауважив: "через те, що Державна Рада 
Mm <іаі ато членів, то моя точка зору навряд чи може мати у цій справі
и. ргиигу Врешті під тиском аргументів Є. Канкріна положенням кабі- 
ИОІУ міністрів, яке було затверджене царем 1 лютого 1827 p., було виріше
ні п и о.ке порто-франко залишити у теперішньому с т ан і|9".

Іііпіачена невдача спіткала М ихайла Семеновича напередодні його 
Ш Гіі іу іа кордон. Указом сенату від 10 червня 1826 р. цар "підтвердив

163



...волю покійного государя імператора (Олександра I. —  Т. Г.) про відпу
ску новоросійського генерал-губернатора Воронцова за кордон..." і при
значив виконуючим обов'язки генерал-губернатора не час відпуски одесь
кого градоначальника Федора Петровича Палена 20. Готуючись до своєї 
заздалегідь запланованої відпуски, генерал-губернатор поквапився орга
нізувати будівництво нової (вже третьої) межі порто-франко так, щоб 
воно коштувало одеській скарбниці якнайменше. 22 лютого 1826 р. зі 
столиці Михайло Семенович повідомив одеського градоначальника про 
затвердження царем нових правил одеського порто-франко й наказував, 
не чекаючи оприлюднення їх через сенат, "запропонувати Будівельному 
комітету призначити на найближчі терміни торги для скликання підряд
чиків на будівництво нового рову, навколо порто-франко зі включенням 
до нього передмість Пересипі, Молдаванки та Малого Фонтану" ("Мала 
для визначення напрямку нової межі, яка буде мати відстань біля 14 верст 
та кошторис витратам на її спорудження була подана міністерству, й я не 
забарюся вам надіслати з них копії", —  зазначав у своєму листі до Одеси 
Воронцов)21. Після проведення зазначених торгів Воронцов був невдово- 
лений уступкою зробленою підрядчиком. "Ціни, що були складені на 
останніх торгах для викопування рову на новій межі порто-франко надто 
високі. —  зазначав генерал-губернатор у розпорядженні Одеському буді
вельному комітету від 13 березня 1826 p., —  Вважаю, що це мало місце 
через малий термін, проголошений підрядчиком для завершення робіт." 
Воронцов наказував комітету організувати ще одні торги 15 березня й 
"проголосити тим, хто з'являться на них, що замість призначеного трьох- 
місячного терміну, надається 5-ть місяців на завершення усієї роботи 
тому, хто знизить ціну рову на звичайному ґрунті до 4 карбованців [за са
жень]," а "у місцях кам'янистих" пропонував здійснити будівництво "еко
номічним засобом" (тобто під керівництвом не підрядчиків, а чиновни
ків) 22. Після проведення нових торгів Воронцов того ж дня повідомив бу
дівельний комітет: "Прочитавши донесення комітету... про торги на 
копання рову по новій межі порто-франко, й порівнявши підписку пана 
Атвуда з ціною проголошеною купцем Потаповим, я знаходжу, що пропо
зиція першого ...вельми вигідна23". Виконуючи бажання, генерал-губер
натора будівельний комітет 18 березня 1826 р. уклав контракт з одеським 
купцем першої гільдії Яковом Атвудом. Згідно з розпорядженням Ворон
цова від 12 серпня 1826 p., будівельний комітет провів торги щодо пере
будови "сухопутної митниці на новій межі порто-франко", будівництна 
Тираспольської митної застави та "побудови 4-х верхових землянок длм 
офіцерів та об'їждчиків та 8-ми землянок для об'їждчиків на новій межі 
порто-франко". На торгах перемогли досвідчені будівельні підрядчики 
одеські купці Джакомо Россі та Бьєн Венго Латті, які зробили значні 
поступки (вартість будівель для міської скарбниці завдяки цьому зменши
лася з 81 924 крб. до 57 870 крб.). Контракти з ними були укладені 23 не*
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і .....  1X26 p .24. За розпорядженнями Воронцова були проведені торги та
,> пік мі контракти щодо будівництва деяких інших споруд кордону по-
|ки |>|...... . 25. Зокрема, генерал-губернатор погодився з наполегливим
Н|"* німим членів Одеського будівельного комітету від 18 травня 1826 р.
...... рцити будівництво об'їзної дороги між заставами нової межі порто-
11 м і м і  як "вельми потрібне та корисне для вигод громадських26". Після
■ •і... деіпія торгів, контракт на будівництво цієї дороги було укладено
І і" |кч'ня з відомим підрядчиком одеським купцем Ісаком Потапо- 
инм ї дким чином, М. С. Воронцов вирушив за кордон (він тимчасово 
" і» inн справи щодо керівництва краєм Ф. П. Палену 6 жовтня 
і '■ |і '*) лише після завершення організації будівництва головних спо-
І , і  п ,ш порто-франко. Розпочаті роботи на межі порто-франко були за-
<• і....мі у 1827 р. й прийняті членами Одеського будівельного комітету
і і чи  мором  Боффо, інженером Кругом, міським головою Лучичем, 
■■і " ' -мім 11 ками від купецтва та ін.) за участю виконуючого обов'язки ге-
!!■ і т і  і убернатора П алена29.

Ми їй свого повернення до Одеси у 1828 р. Михайло Семенович не
" і ......пив і надалі піклуватися про сприяння місцевій торгівлі. Слід зга-
......  про його звернення до іноземних купців та шкіперів з проханням
"і пни ні і и з-за кордону замість баласту каміння, що гідне для брукування 
ти  ' і міч вулиць, обіцяючи сплачувати за нього певні гроші. Дії митни
ми чм формально вважали каміння імпортним товаром і вимагали офор-
............  на нього відповідних паперів, перешкоджали першим спробам
ни пи і іди ги його постачання до Одеси. Тому у 1828 р. Воронцов зверну-
..... ін міністра фінансів із проханням звільнити людей, які привозять
inn і. мін- каміння від потреби "подавати на нього об'яву [до митниці], ро-
I пін очистку [в карантині] та виконувати інші митні процедури", а також
нрп ппіковите скасування будь-якого мита навіть з приватних осіб які 
...... .. привозять каміння до міста для прикраси його будівель в межі
II 'річ франко." Міністр фінансів погодився з цією пропозицією Воронцо
ва Ч іравня 1828 р. він наказав одеській митниці іноземне каміння
" і.... кати безперешкодно та безмитно, не вимагаючи подання на ці

нні. ріініи об'яв та без виконання інших митних обрядів", однак здійсню- 
йиііі "митний нагляд" за вивантаженням каміння, щоб разом з ним не 
К її провезена і контрабанда30. На початку 1830-х pp., під час чергової 
ні т и  мі Михайла Семеновича за кодон, Палєн, "турбуючись про ви ко
ни........ іалсжним чином загальнокорисних пропозицій... генерал-ад'ютан-
ін і рифа Воронцова", збільшив ціни на привізне каміння та запровадив 
іійіну інших заходів щодо покращення його постачання до О деси31.

Воронцов намагався усіляко сприяти "одесько-кавказькому транзиту", 
Miimv указом від 8 жовтня 1821 р. були надані пільги терміном на 
in pi їм в. Вочевидь, цим була зумовлена пропозиція генерал-губернатора 
.•і■■ ■ їм.мінування пароплавного сполучення між Одесою та Редут-Кале
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задля зносин з Грузією" від 1827 p., яку охоче підтримав здібний тифлі- 
ський військовий губернатор Микола Сіпягін (смерть останнього у 
1828 р. позбавила проект Михайла Семеновича підтримки серед вищого 
кавказького керівництва). На відміну від Воронцова, Канкрін був проти 
продовження прав транзиту на довший термін. Тому міністр фінансів, 
який спочатку не заперечував доцільності зазначеного пароплавного 
сполучення, несподівано виступив проти, знайшовши собі однодумця н 
особі "головного керівника Грузії" генерал-ад'ютанта Паскевича-Єреван- 
ського. Останній у записці від 25 квітня 1829 р. досить скептично диви
вся на перспективи транзитної торгівлі Грузії. "Торгівля тутешнього 
краю, —  писав він, —  у теперішній час ні в якій мірі не може назива
тися постійною, бо як за самим її напрямком, так і виходячи зі змісту 
Височайшого указу 1821 року 8 жовтня має визнаватися як умовна, ч е 
рез те, що переваги даровані вищезазначеним указом тутешньому краю, 
на пропуск іноземних товарів із стягуванням лише 5 % мита надані 
лише на 10 років від видання указу тобто до 8 жовтня 1831 р. Переваги 
ці надзвичайно посилили закупівлю тутешніми купцями мануфактурних 
виробів у Лейпцигу; тепер усі товари з Лейпцига йдуть на Одесу і пере
везення їх звідти до берегів Мінгрелії на пароплавах звичайно принесе 
тутешньому купецтву важливу користь; але після завершення десятиріч
ного терміну від указу 8 жовтня 1821 року уряд справедливо захоче під
корити тутешню торгівлю загальним правилам російським; тоді закупів
лі товарів у Лейпцигу або зникнуть або зробляться вельми незначними, 
а тому і самі взаємини тутешнього краю з Одесою будуть мізерними; 
більш того й у теперішньому стані тутешньої торгівлі вельми достатньо 
двох рейсів одного пароплава для перевезення усіх товарів, які через 
Одесу сюди прямують 32".

Паскевич мав рацію коли натякав на те, що міжнародному "одесько- 
кавказькому транзиту" функціонувати залишилося недовго. Однак Во
ронцов з цим погодитися не міг. Він, напевно, тоді ще вірив у можли
вість продовження пільг транзиту та розширення його обігів завдяки па
роплавному сполученню. Відповідаючи на аргументи Паскевича у 
докладному листі з цього приводу Канкріну від 26 липня 1829 p., Ми
хайло Семенович, між іншим, зазначав: "Що стосується торгівлі, то я не 
знаю, які саме плани уряду відносно терміну дії привілею транзитної 
торгівлі; але комерція якого-небудь роду завжди буде існувати й Одеса 
завжди залишиться пунктом для цієї комерції, як для частини Росії, так
і для усіх закордонних земель. Я ніколи і не думав, щоб пароплави слу
гували для відвезення та привезення усіх товарів комерції; але за ум он  
регулярного перевезення листів, вони б слугували також засобом комуні
кації надійним, швидким та регулярним для купців, прикажчиків, к ом е
рційних агентів і також для деяких товарів, які менше місця займають 
та мають більше ц ін ності33". Пізніше на шляху влаштування пароплав-

166



ft........... олучення Одеса —  Редут-Кале виникло багато перешкод. Його
Мі......... . стало можливим лише у другій половині 1830-х pp., коли
н і списування пільг транзиту (не зважаючи на спротив цьому з боку 

Иі'і'мііцонл та ін.) втратило будь-який економічний сенс. Тому паропла
ві, . ітрудженні для забезпечення лінії Одеса-Редут-Кале були спрямо- 
цнмі ні підтримку сполучення між Одесою та Стамбулом34.

I її'им чином, протягом перших років свого перебування на посаді 
м и* tні и губернатора краю М. С. Воронцов виявив себе не тільки захис- 
МНипм економічних інтересів краю, але й послідовним прихильником 
1 1 ' и "цільної торгівлі", які в цілому добре вписувалися в його загальні 
ми» і'іип.ні економічні погляди. Слід зазначити, що фритредерські погля- 
нн мін ні були досить співзвучними настроям населення не тільки в того-
і.і т и  Одесі, але й у Наддніпрянщині загалом (як, переважно, сільсько-

......... перська територія вона не тільки не вигравала, але й несла значні
(Піп мі через політику митного захисту російської промисловості).
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Н. М. Діанова

Є В Р Е Й С Ь К Е  Н А С Е Л Е Н Н Я  М ІС Т  П ІВ Д Е Н Н О Ї УКРАЇНИ  
У  П Е Р Ш ІЙ  П О Л О В И Н І X IX  ст.

Єврейська міграція до південноукраїнських міст розпочалася з кінця
XVIII ст. Основними територіями, з яких переселялися євреї, були Біло
русія, Правобережна Україна та Литва, які увійшли до складу Російської 
імперії внаслідок трьох поділів Речі Посполитої —  1772, 1775 і 1795 рр, 
Після приєднання до Росії Криму (1783) утворився інший потік єврейсь
ких переселенців, але він був значно меншим за своїми масштабами.

Більшість єврейського населення, яке поселилося у південноукраїнсь
ких містах, становили вихідці з колишньої Речі Посполитої. Певна час* 
тина з них, ще до офіційного дозволу, нелегально проживала в передмі 
сті Запорізької Січі. А. Скальковський називав їх польськими євреями 
або толмудистами і характеризував як хороших торговців і банкірів
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і i n пміі-етнограф А. Киркор виділяв литовських євреїв, вважаючи їх
.... І" і мII пі благородними людьми, які були до того ж чудовими ремісни-
м и и  *,

\ < Мільковський зазначав, що в 1784 р. частина євреїв переселилась 
■ін Чі’рі'оііа, Миколаєва та Одеси з Криму, де вони мешкали ще з 
м и  і і (окрема, в Одесі поселилось 220 осіб. Багато з них успішно за-
іі 11 ии і. ювнішньою торгівлею, відзначаючись при цьому чесністю та
• і і "і пі к- по. Але дослідник називає їх євреями-караїмами, взявши до 
іншії шросповідання, яке базується на Старому З ав іт і3.

і 1 Дружиніна, в свою чергу, звертала увагу на те, що іноді в доку- 
м. ..і і XIX ст. євреїв ототожнюють з караїмами. Але відмінності віро-
........... .шия та мови відокремлюють караїмів від євре їв4. "Караїми" —
ні р' >ііі іііний термін, що походить з арабської мови і означає "читаю- 
і и її іііїо "знаток Священного Писання" 5. Нащадки хозар, що в X ст.

1.1   в Криму, прийняли вчення, яке виникло серед єврейського
и•*І" • (у Палестини і базувалось на Біблії. Вони стали називатись караї- 
мнми 1 часом релігійний термін "караїми" закріпився за тими, хто спо- 
иі і и пі караїнізм, перетворившись в етнонім, тобто назву самої народ-
........  Гаким чином, він має два значення —  релігійне та етнічне6. Су-
і.і, ми наука відносить караїмів до тюркської групи алтайської сім'ї 
и і|'н ии, яка сформувалась внаслідок змішування давньоєврейського на- 
*■*■11111111 Криму з тюркськими племенами7. Після приєднання Криму до 
. і і.кої імперії караїми почали поступово міірувати й утворили свої
• і■■ .м.!дії її південноукраїнських містах, у тому числі й Одесі.

І'(пінський уряд, прийнявши караїмів у своє підданство, вважав їх 
І....мі 11 пінними громадянами імперії, не ототожнюючи при цьому з єврея
ми,  про що свідчить низка документів. Зокрема, в іменному указі від 
(ft п і н н і й  1853 р. "Про дозвіл караїмам проживати в портових містах
її....нікого Причорномор'я і мати там власність" вказується на значні
ні і м і ні юсгі між євреями і караїмами, як у питанні догматів віри (перші 
♦■мім, нні. вченню Талмуду, а останні —  виключно Священному Писанню 
І і и і к и о Завіту), так і в моральному та громадянському відношеннях. 
І'.іріимн прагнуть осілого способу житія та зближення з місцевими жи- 
н і и і к Нони активно займаються землеробством і відомі своєю праце-
■ 111 и н по й порядністю 8. Караїми звільнялися від подвійного податку, 
«мім обкладалися євр е ї9 і навіть мали право на почесне громадянство 
ini ііііііііьних правах, без тих обмежень, які вводились для євреїв |0.

Н матеріалах ревізій та статистичних документах чисельність євреїв і
• і). и лин наводилась окремо, що підкреслює відмінність цих етносів. За 
т  ріщім переписом населення, проведеним де Рібасом у 1795 p., в Одесі 
приливало 240 євреїв (кількість караїмів не визначалась) ".

О і же, можна припустити, що А. Скальковський мав на увазі етніч
нії' і нроїв, які конфесійно були близькими з караїмами, коли писав про
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переселення з Криму до Одеси 220 євреїв-караїмів. Слід відзначити, що 
одеська община караїмів сформувалася і почала свою активну громадсь
ко-просвітницьку й благодійницьку діяльність лише в другій половині
XIX ст. ,2.

Спочатку політика царського уряду по відношенню до євреїв була 
досить ліберальною. В 1780 р. вони отримали право записуватись до мі
щанського та купецького станів і брати участь у міському управлінні11, 
Проте, теоретично визнаючи євреїв рівноправними членами суспільства, 
спеціальним указом від 23 грудня 1791 р. Катерина II обмежувала їх 
розселення, надаючи право громадянства лише в Білорусії, Катеринос
лавському намісництві й Таврійській області, з можливістю записуватись 
до купецького стану и . Це можна розцінювати як початок формування 
межі єврейської осілості. Указ від 23 квітня 1794 р. її дещо розширювап 
за рахунок білоруських і українських губерній, але разом із цим впро
ваджував економічний тиск на єврейське населення. Ті, хто був записи* 
н и й  у містах до міщанського чи купецького станів, обкладалися подат
ком вдвічі більшим, ніж представники християнського віросповідання, 
Незадоволені могли залишити міста, сплативши попередньо трирічний 
подвійний податок і виїхати з Р о с ії15. Обмеження на проживання в сіль
ській місцевості приводило до того, що євреїв записували як міських 
жителів невеликих міст чи містечок, розташованих біля значних місь
ких центрів. Єврейську громаду містечка очолював кагал, який вирішу
вав усі питання національного життя, а в разі потреби звертався по до
помогу до інших кагалів чи властей. Містечка, як правило, підлягали 
найближчому міському або військовому управлінню. У 1802 р. був ство
рений перший державний "Комітет благоустрою євреїв", у роботі якого 
брали участь відомий державний діяч М. Сперанський, міністр юстиції 
Г. Державін і представники єврейських громад 16.

Завдяки своїй професійній майстерності, представники єврейського 
народу знайшли своє місце у торгово-промислових центрах і містечках 
Південної України, де вони мали змогу займатись торгівлею і ремесла
ми. Тож на кінець XIX ст. близько 85—90 % усіх євреїв Херсонської ти 
Катеринославської губерній уже проживали в містах 17.

Слід зазначити, що єврейські переселенці оселились в багатьох міс
тах Південної України ще в кінці XVIII ст. Так, у Миколаєві в 1792 р, 
налічувалось 289 євреїв 18. Але згодом торгівля і господарська діяльність 
у місті стали підпорядковуватись інтересам флоту і з 1829 р. євреям 
заборонялося перебування у місті 19.

Можливість займатись торгівлею спонукала єврейських торговці» 
оселитись в Херсоні, Слисаветграді, Нікополі та інших містах, де кіль
кість їх постійно зростала. Особливо приваблювала їх Одеса, де черсі 
порт велася активна зовнішня торгівля зерном. Єврейське населенії» 
проживало тут ще за часів Хаджибею, що підтверджує стародавній єн-
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І» н. і.мій напис, датований 1770 р . 20. На основі перепису населення
і ....... і 1795 р. підраховано питому вагу євреїв у місті, яка становила
НІ • і м ал а т е н д е н ц ію  д о  з р о с т а н н я 21.

іі і початку XIX ст. розпочалася нова хвиля єврейської міграції до 
іііц ііі і.і інших міст регіону. Цьому сприяв указ Олександра І від 
1 1 1", мни 1804 p., який включав "Положення про улаштування євреїв"22. 
Мін п. редбачав низку пільг для єврейського населення у містах Півден- 
....  і р.ніш: можливість записатись до стану купецтва чи міщанства і
• ї ї. , и.іиня при цьому подвійного податку. Фабрикантам, купцям і ремі-
• т и  їм дозволялось в процесі своєї діяльності виїжджати за межі осіло-
■ II 11 /н і и могли отримати освіту в державних школах, гімназіях і уні- 
N. с  и птах або у своїх національних навчальних закладах. При цьому 
т . ти .ия  заборона на оренду шинків та інших питних закладів, продаж 
mm і in проживання у сільській місцевості.

І Ін и я публікації указу до Одеси відразу переселилось близько 
пін ііродських купців, які відкрили у місті свої торгові контори23.

і І (ишіерштейн вважає їх людьми, в основному, освіченими, які 
нищ її їм капіталом, користувалися повагою у суспільстві, мали досвід у 
МІФіїїіродиій торгівлі і широкі контакти із представниками фінансової 
чи. і он ритії Росії та Європи. Швидко освоївшись в Одесі, вони зайняли
■ і ні дні позиції, виконуючи функції посередників у хлібній торгівлі. У 

Ц'щу і іпм, що зовнішньоторгові операції із зерном залишалися в цей 
»<ні \ руках греків та італійців, єврейські купці займались налагодженням
....... мі ї ї виробниками, підписанням договорів про продаж зерна і конт-
...........іди його доставку в порт. Про успішність такої діяльності свідчить
і» п т  протягом десяти років їм вдалось заробити капітал у 2 млн. кр б .24.

І Коглер дотримується думки, що на початку XIX ст. до міста вли- 
ЙЙі' чіп ля досить бідних єврейських переселенців, які працювали ван-
і.і і ншими в порту або добували черепашник у катакомбах. І лише в 
ні і рр XIX ст. прибула значна кількість бродських євреїв із відповід
ним і .ниіалом. З цим можна не погодитися. Згідно з "Іменним списком
► і інші" на січень 1809 р. в Одесі зареєстровано 220 купців. Зокрема, 
пиши І гільдії —  32, II —  30 і III —  158 (йдеться не про осіб, а про 
Мін піди). Серед них єврейських купців —  34. В тому числі: І гільдії —  
( I I  1 і III —  29 25. Таким чином, кількість єврейських капіталів ста-
........ї ї 16% від їх загальної чисельності. Протягом 1808-1811 рр. від-
", им и шачне зростання євреїв в усіх купецьких гільдіях, особливо в 
ПІ і і,пальна їх чисельність зросла до 51 о со б и 26. В 1822 р. серед 
(Мі одеських купців І гільдії нараховувалось 33 єврейських купця, що 
Иіннніїїло 34%  від їх загальної кількості. Причому, 10 із них займались 
ИІФПіірОДНОЮ торгівлею 27.

І.ті.пі ймовірно, що багаті купці з Галичини прибули до Одеси на 
і....т к у  XIX ст. і на рубежі 20-30-х рр. уже посіли чільне місце в єврей
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ській общині. Про це свідчить і той факт, що у 1844 р. їм належан 
221 торговий будинок, а з кінця 50-х pp. вони відігравали провідну роль 
у міжнародній торгівлі, витіснивши з неї грек ів28. Згодом, у 1875 р. 
60 % торгових будинків Одеси належали єврейським купцям 29.

Дані про їх кількість у містах є у "Відомостях про чисельність купе
цтва в Херсонській губернії" на 19 листопада 1848 р .30. Аналогічні "Ві
домості" по Катеринославській і Таврійській губерніям вказують лише 
на загальну кількість купецтва по гільдіях, не виділяючи при цьому 
окремо євреїв. Розглянемо позиції єврейського купецтва у деяких містах 
Херсонської губернії (див. табл. 1).

Таблиця І
Чисельність єврейського купецтва та їх капітали у містах 

Херсонської губернії на 19 листопада 1848 р .31

Міста
І гільдія II гільдія III гільдія

Капітал
(крб.)

Кількість
купців

Капітал
(крб.)

Кількість
купців

Капітал
(крб.)

Кількість
купців

Херсон - - 18 000 19 88 800 214

Одеса 105 000 78 48 000 39 784 800 1 542

Єлисаветград - - - ■ - 124 800 324

Очаків - - - - 9 600 43

Миколаїв - - - - - -
Усього 105 000 78 66 000 58 1 008 000 2 123

Дані таблиці наглядно свідчать про те, що купці І гільдії загальною 
кількістю 78 осіб у зазначений період часу проживали лише в Одесі, до 
вони володіли капіталом на суму 105 тис. крб., що майже вдвічі пере
вищувало чисельність купців II гільдії з їх капіталом в усіх містах гу
бернії. Позиції єврейських купців у місті були досить вагомими, адже 
саме вони мали безпосереднє відношення до зовнішньої торгівлі. Серед 
найбільш впливових єврейських купців 40-50-х pp. XIX ст. можна на
звати Бродських, Рафаловичів, Гуровичів, Ефрусів і Низгурицерів, які 
займались операціями з експорту зерна 32.

Представники II гільдії проживали лише у Херсоні (19 осіб) та Одо 
сі (39 осіб). Причому, в Одесі їх чисельність була вдвічі більшою, Я 
капітал втричі переважав капітали херсонських купців.

Купці III гільдії проживали у всіх містах, проте переважна більшії і k
з них була в Одесі (1 542 особи). Вони займались роздрібною торгівле ні 
сіллю, тканинами, взуттям тощо. Дрібні торговці виступали посередни
ками або представниками великих компаній, які вели торгівлю хлібом,
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Й»<і........ и пісною ціною скуповували зерно у селян, які не могли само-
!»*•».. пою продати і привозили до Одеси, маючи при цьому значні 
Виміні < > Маркевич зазначив, що в чумацьких розповідях і піснях про 
Ими , in-одноразово зустрічалися скарги від українських чумаків і се- 
ф».......и привозили хліб до міста, на постійний обман з боку євре їв33.

И I ill.ПІП прибутки від хлібної торгівлі в Одесі звернув увагу неві- 
рііінми міиідрівник, який відвідав місто у 1804 р. Особливо його вразив 
n it .|. пн. що один робітник на парі волів, перевозячи хліб від магазинів 
нм нн|ч .. і.іробляв до 8 крб. на день 34. Не дивно, що єврейських купців

■  и і ї й.ній приваблювала Одеса, як важливий та перспективний при- 
ВМН"М"|Н-|,КИЙ порт.

И..... чідно звернути увагу на внесок єврейських ремісників у розви-
jh.i. . мшоміки міст регіону. Найбільш поширеними серед них були про
ф і т  •> 11.піцін, шевців, склярів, майстрів по металу та дереву тощо. Зок- 
Іркіи і. Одесі у 1857 р. налічувалось 1 165 ремісників-євреїв, що склада
ми її И під загальної кількості общ ини35.

і пін і.ішачити, що підрахувати загальну кількість єврейського насе- 
0НІНЧ , південноукраїнських містах за даними офіційної статистики до
ми* н •■просто. Матеріали ревізій вказують на кількість купців, які чис- 
|»ц .' ч v відповідних гільдіях, та міщан —  жителів повітів та губерній, 
(і цифри, які зазначено в статистичних документах, особливою точністю 
ні ні .і кінчалися, так як євреї уникали державного обліку.

Ии кінчити їх чисельність у містах можна за допомогою "Парафіяль
нії. ..... і'ків", які П. Кеппену вдалося зібрати з різних регіонів Російсь
к і  Імперії, включаючи міста Південної України. Серед них є й єврейсь
кі . 11 їй мі, які можна вважати найбільш повними і точними. Вони дають 
Ннн \ підрахувати питому вагу цієї етнічної групи по відношенню до 
Мін и.ти кількості міських жителів у середині XIX ст. (див. табл. 2).

її інсдепі дані вказують на те, що найбільша єврейська етнічна група 
|І|інФнімна в Одесі. Її чисельність становила 13 204 особи, а питома вага

І ' ".. В Херсоні євреїв мешкало значно менше —  8 836 осіб, але 
Иім'Чії нага при цьому найбільша серед міст губернії —  21,5 %. Значні 
Пшики іаймала єврейська община у Єлисаветграді, де налічувалися 
f 'I I  іноба (20,1%). У Бериславі, Ананьєві, Олександрії питома вага
»н|........ і'обливо не відрізнялась і коливалась в межах від 6,3 % до 9,4 %.
p tw i‘. наприкінці дореформеного періоду найбільш привабливими для 
Мрі їй і.кого населення, як і раніше, залишалися міста з розвиненою тор-
♦ мі і. ні Одеса, Херсон і Єлисаветград. Але євреї проживали і в містах 
І їм ринославської губернії. Зокрема, вони поселились у Катеринославі 
ні 11 ні іу після його заснування —  в 1778 р. Через шість років місто було
кін....и по до смуги осілості. У 1805 р. до єврейської громади Катерино-
і  ........ і же входило 376 членів. Дерев'яна синагога, побудована близько
Ніні р , діяла протягом 32-х років, доки не згоріла. Через 4 роки було 
р мничаго будівництво нової синагоги, яке завершилось у 1850 р.
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Таблиця 2
Чисельність євреїв у містах Херсонської губернії у 1857 р .36

Міста
Кількість населення 

за офіційними 
даними

Кількість євреїв 
(осіб)

Питома вага євреїв 
.(%)

Херсон 41 140 8 836 21,5

Берислав 6 403 605 9,4

Олександрія 7 384 465 6,3

Ананьев 10 169 704 6,9

Бобринець 7216 875 12,1

Єлисаветград 23 537 4 741 20,1

Одеса 101 320 13 204 13,0

Тирасполь 7015 1 745 24,9

Усього 204 184 31 175 15

В Олександрівську в 1808 р. мешкало 15 євреїв чоловічої та 27 жіно
чої статі. На початок 1850 р. серед 171 купця міста 63 були іудеями, а 
з 1 329 міщан синагоги відвідували лише 70 37.

Розглянемо чисельність євреїв у містах Катеринославської губернії 
на 1856 р. (див. табл. 3).

Таблиця З
Чисельність євреїв у містах Катеринославської губернії 

у 1858 р .38

Міста
Кількість населення 

за офіційними 
даними

Кількість євреїв 
(осіб)

Питома вага 
євреїв (% )

Катеринослав 12 752 3 330 26,1

Верхньодніпровськ 3 161 328 10,4

Бахмут 12 409 867 6,9

Слов'яносербськ 2 981 262 8,8

Олександрівськ 3 855 104 2,7

Нікополь 6 468 700 О 00

Новомосковськ 10 138 579 5,7

Павлоград 8 764 1 300 14,8

Усього 60 528 7 470 12,3
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Ншнчпына єврейська община знаходилась у Катеринославі і налічува- 
I чи 1 ' чі осіб (26,1 %). Однак за своєю чисельністю вона значно поступа-

< і. и и >іким містам Херсонської губернії. Зокрема, Одесі —  в 4 рази, 
і мну у 2,3 рази, Єлисаветграду —  в 1,4 рази. Другою за чисель- 

ііІ> м>. Йула етнічна група у Павлограді, яка нараховувала 1300 осіб
■  11 t 11 "о) Д е щ о  м е н ш о ю  б у л а  к іл ь к іс т ь  є в р е їв  у  Н ік о п о л і, д е  ї х  п и т о м а
■ tt.ii.і с імповила 10,8 % та у Верхньодніпровську — 10,4 %. В інших міс

ім шиш була незначною —  від 8 ,8%  (у Слов'яносербську) до 2*7% (в 
1 1 1, м пі фівську). Якщо взяти до уваги той факт, що чисельність купец-

R *«и , м іс т а х  К а т е р и н о с л а в с ь к о ї г у б е р н і ї  б у л а  у  1 8 5 8  р . н е в и с о к о ю , т о
-і...... і попустити, що євреї тут, в основному, були записані до міщансь-

I ии" і м н у 39. Так, у Катеринославі, де євреї становили 26,1 %, питома 
•• .. .і купців була лише 3,5 %, а міщан —  40 %. В Павлограді, де чисель
ні. п. і унецтва була найбільшою —  13,7% , а міщани становили 36% , 
. і*і.........араховувалось 14,8 %. Тут значна їх кількість могла бути купця
ми \нилогічна ситуація склалася у Верхньодніпровську. В решті міст
..........п і н і  ч а ст и н а  єв р е й с ь к о г о  н а с е л е н н я  б у л а  п р е д с т а в л е н а  м іщ а н а м и .

їй* ртас на себе увагу певна розбіжність в підрахунках єврейського 
ііиі . и пня в Катеринославській губернії між опублікованими статистич
ними даними і єврейськими списками, представленими П. Кеппену. Але 
і ни пін.на кількість населення в офіційних даних не завжди співпадає.
І т. и "Памятной книге для Катеринославскої губернии"40 кількість 

В ції і.міч жителів, в основному, перевищує дані Міністерства внутрішніх 
піти " , а чисельність євреїв значно відрізняється від тієї, яка наведена 

и II ірафіяльних списках", що вказує на неточність адміністративно-по-
....... 1 1 .кого обліку. Тож церковно-парафіяльні матеріали можна вважати

ннІІОин.ш д о с т о в ір н и м и .
Инкористовуючи архівні дані можна порівняти загальну чисельність 

. і'|.і Ні і.кого населення Херсонської та Катеринославської губерній на 1 січ- 
н« ІЧ*і‘> р. У цей час у Херсонській губернії проживало 15 972 єврея, а 
, І ппрннославській майже вдвічі менше —  лише 9 603 о со би 42. Це 
ні. и іу» на те, що більшість єврейських переселенців займалась торпв- 

і Hi t", іаіімаючи відповідну нішу у торгово-промислових містах Херсон-
■ І і І»І і убернії.

І ііі жаль, неможливо відтворити повну картину єврейської присутно-
• 1 1 \ містах Південної Бессарабії. Серед церковних матеріалів, представ- 
и и и ч у 1858 р. П. Кеппену, єврейські списки є лише з Аккермана. В 

ни и, де загальна кількість населення становила 23 061 осо бу 43, було 
и '<• і иреїв 44. Отже, їх питома вага становила 3,8% , що значно менше, 
пі і у нище розглянутих південноукраїнських містах.

< під звернути увагу на те, щ о-єврейське населення регіону мало 
МОИННІВІСТЬ для збереження та розвитку своєї культури і духовності. Про 
їм і нідчить наявність синагог, державних та приватних єврейських нав
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чальних закладів. Зокрема, в 1857 р. в Єлисаветграді діяли 3 єврейські 
синагоги, в Миколаєві —  1, у Херсоні —  2. До того ж у Херсоні функ
ціонували державне єврейське училище та приватний пансіон для єврей
ських д івчат45. Найбільша кількість синагог (6) у 1860 р. була побудова
на в Одесі 46. Розвитку єврейської общини у місті, як стверджує С. Ци- 
пперштейн, значною мірою сприяли реформаторські погляди членів 
"Гаскали" ("Просвіти"), які зайняли в ній керівні позиції. Основні ідеї 
"Гаскали", які полягали у необхідності відмови від деяких застарілих 
поглядів та інтеграції у культуру оточуючого середовища, були близьки
ми певній частині одеських євреїв 47. Для досягнення успіхів у міжнаро
дній торгівлі необхідна була освіта, яка передбачала знання іноземних 
мов, математики, географії, бухгалтерської справи тощо. Саме за ініціа
тиви діячів "Гаскали" в Одесі у 1826 р. була відкрита єврейська школа, 
де викладалися як єврейські традиційні, так і загально прийняті шкільні 
предмети. Вона стала однією з перших в Російській імперії. Згодом, в 
1835 p., запрацювала аналогічна школа для дівчат, де крім вище згада
них предметів вивчалась швацька справа. Пізніше була побудована пре
стижна школа-пансіон для дітей багатих євреїв, яка давала досить висо
ку за рівнем освіту. Її засновниками були найбільш активні члени "Гас
кали" —  С. Пінскер, М. Фінкель та І. Гуровіц 48.

Ідеї "Гаскали" допомагали зменшенню релігійних та етнічних відмін
ностей між євреями та іншим населенням. Атмосфера свободи, яка па
нувала в місті, відсутність будь-якого національного пригнічення, не 
лише максимально сприяли розвитку культури та економіки, а й дозво
лили євреям брати участь у політичних справах, що було винятковим 
явищем для царської Росії. Так, в 50-і pp. XIX ст. 11 євреїв служили в 
міському управлінні. Вже у 1851 р. одеському міщанину Єфроїму Лс- 
вєнзону було присвоєно звання особистого почесного громадянина за 
сумлінну службу перекладачем у Комітеті в справах єврейських поселе
нців 49 (в цей час євреям почесне громадянство надавалося лише за 
особливі заслуги). Це свідчить про те, що генерал-губернатори Новоро
сійського краю М. Воронцов та О. Строганов дотримувались лібераль
них поглядів, вважаючи, що представники єврейської національності 
мають право брати участь в усіх справах міського життя 50. Такі унікаль
ні можливості сприяли новій хвилі масової міграції євреїв до Одеси, 
яка відбулася у 1861 p., а разом із нею і стрімкому економічному підне
сенню міста.

Єврейські общини інших міст регіону хоча й значно поступалися 
одеській, зробили свій внесок у розвиток торгівлі та ремесел, що в свою 
чергу позитивно відбилося на загальноекономічному потенціалі міського 
господарства Південної України.

Таким чином, значну частину серед міських жителів Південної Украї
ни становили євреї, питома вага яких в середньому становила 13 %.
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I t " .........і лежали до купецтва та міщанства. Серед них були ремісники,
........и горговці, торгові посередники тощо. Євреї були представлені у
і" і і|ч.ох купецьких гільдіях. Більшість із них поселилася у торгових
........ \ Херсонської губернії, зокрема в Херсоні, Єлисаветграді та Одесі,
...........и могли займатися зовнішньою торгівлею зерном, витіснивши

п т  і у м ов о  з  ц іє ї  с ф е р и  г р е к ів  т а  іт а л ій ц ів .
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М. Г  К азьм ирчук

ВИНИКНЕННЯ ЛОМБАРДІВ В ОДЕСІ

Помбарди на українських землях, що входили до складу Російської 
і>* ■ і• -1• tі , виникли у третій третині XIX ст. і швидко зайняли провідне
• п. не серед кредитно-позичкових закладів. До лютневих потрясінь
І Н 1 11 н Україні вже діяло 11 муніципальних та гри приватних ломбар- 
ііі Ишшкнення ломбардів на зламі XIX—XX сг., зокрема, Одеського 
"і'ііи.ііного і міського ломбардів відноситься до мало дослідженої, акту- 
йиі ііпі проблеми вітчизняної історичної науки.

Дни висвітлення цього питання залучається значний комплекс архів
нії 1.1 опублікованих джерел. Серед них законодавчі акти, ділове листу- 
•• .ііич щорічні фінансові звіти ломбардів2. Важливі аспекти проблеми
• і'І'ііиовані у 5 записках засновника та незмінного розпорядника прива
тн ії!  ломбарду В. В. Кірхнера 3. Проекти статутів міського ломбарду, 
іИ'мі'ііідні записки членів міської управи, постанови та рішення з широ-
►........ . питань зберігаються у протоколах засідань міської думи 4.
................н і ч і м  джерелом для вивчення історії ломбардів є місцева преса, на
111  ципках якої друкувалися оголошення про аукціони, скликання зборів 
 іоперів приватного ломбарду то щ о 5.

11.пінні документи не привертали уваги дослідників та краєзнавців до 
нм і проблеми. Фрагментарно до неї зверталися дореволюційні та радян-
• ін  ичені, які лише згадували про існування або дату виникнення при
мітний ломбарду6. На сучасному етапі розвитку історіографії теми ми 
Мій ми тільки одну спеціальну статтю, підготовлену нами й присвячену 
1 1 1 . 1 1 .кому приватному ломбарду 7.

< ідеса була одним з найстабільніших фінансових центрів Півдня 
Укриши. В місті відкривалися різного типу кредитно-фінансові заклади.
І і' і і інорення ломбарду в місті виникла ще у 1797 р . 8 В третій третині 
МЧ ї ї тут існували приватний і міський ломбарди. Міський ломбард
.......конкретні зв'язки з Київським міським ломбардом, зокрема, порушу-
і* ін і поіютання перед київським ломбардом про надання приміщень для 
іГ'і ргження свого майна. Про це засвідчує публікація газети "Киевля
нки" ч.

« пробу відкрити приватний ломбард в Одесі зробили у 1870— 
ІИ/І рр. "пп. Заріфі, Палаузов, Мілованов, Кріон-Паиа-Нікола, Посохов
■ Иімор Дубецький". Розроблений ними статут ломбарду з одномільйон- 
ним і кладаним капіталом був затверджений 12 червня 1871 р. Акціоне
ри ис дивлячись на сприятливі умови у місті, не змогли своєчасно в 
ии' пі місячний термін "назбирати потрібної суми". Товариство було 
ии ипиіс таким, що "не відбулося" |0.
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Через десять років спробував створити акціонерне товариство "один 
Варшавський купець". У 1882 р. був схвалений статут зі складаним ка
піталом у 500 000 крб., але термін збирання коштів для його відкриття 
був "пропущений і дозвіл втратив силу" 11. Більш конкретного матеріалу 
про дальшу долю цієї спроби поки що не маємо.

Наприкінці 1883 р. таємний радник К. К. Ш ільдбах і титулярний 
радник М. А. Рубінський звернулися до Міністра фінансів М. X. Бунге 
з "проханням відкрити в м. Одесі Акціонерне товариство для видачі 
позик під заставу рухомостей та товарів, відповідно до статуту" І2, що 
додавався до нього. 31 грудня 1883 р. міністр звернувся до одеського 
тимчасового генерал-губернатора з проханням висловити свою думку 
про те, "наскільки за місцевих умов в Одесі бажано б створити такс 
товариство" і, чи можна надати таке право "Шільдбаху і Рубінському, 
яким уже дозволено створити таке ж товариство у м. В арш ава"13.

27 січня 1884 р. виконуючий обов'язки Одеського градоначальники 
Коколовський, відповідаючи на запитання тимчасового генерал-губерна
тора, прояснив цю проблему: "питання про створення приватного ломба
рду в Одесі було вже на розгляді адміністративного начальства і Одесь
кого суспільного управління міської думи, які визнали відкриття в Одесі 
ломбарду не тільки корисним, але навіть необхідним" |4. З цією метою 
ще у 1871 p., а пізніше у 1882 р. розроблялися й затверджувалися ста
тути, але відкриття ломбардів у ці роки не відбулося, оскільки "заснов
ники не внесли у визначений статутом капітал по акціях". Градоначаль 
ник вважав, що у місті "не змінилися умови створення правильного (1 
міцно організованого закладу, від якого мешканці могли б отримувати 
позики за порівняно невеликі відсотки, не користуючись послугами ли
хварів" 15. Не заперечував він і проти того, щоб право відкрити ломбард 
отримали К. К. Ш ільдбах та М. А. Рубінський.

У лютому цього ж року ще відбувалося листування між тимчасовим 
одеським генерал-губернатором та міністром фінансів імперії. Начебто 
ніяких перешкод для відкриття ломбарду в місті К. К. Шільдбаху II 
М. А. Рубінському чиновники не чинили. Але 11 листопада 1885 р. гри- 
доначальник відправляє тимчасовому генерал-губернатору прохання "го 
лови правління Одеського товариства взаємного кредитування Болеслаті 
Рішаві, члена того ж правління Георгія Афанасьева, інженера шлях in 
сполучення Миколи Лішіна і керуючого одеською аукціонною камерою 
Володимира Кірхнера" виклопотати схвалення підготовленому ними 
"Статуту одеського товариства для закладення рухомого скарбу"
В. В. Кірхнер у своїх записках не згадує Миколи Лішіна як одного з фу
ндаторів товариства, а також наголошує на тому, що Георгій Афанасм м 
пізніш відмовиться від свого права як фундатора товариства п . Проскі 
статуту цього товариства автори запозичили зі статуту такого ж товари 
ства, що функціонувало у Санкт-Петербурзі18.
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Міністр фінансів М. X. Бунге 23 грудня 1885 р. по відношенню до 
мім і.нового одеського генерал-губернатора не заперечував проти від-
■ і..... .. іакого товариства в Одесі, але рекомендував одеським чиновни-
. їм щоб ті порадили прохачам скласти статут, відповідно до переданого
• ні і ір.ика. Справа в тім, що одеські фінансово-промислові функціонери 
, 111 и міонованому ними статуті заклали "випуск акцій вартістю менше 
'МІ і.рб,", що вступало у протиріччя із законом від 31 травня 1872 р. та 
іншими законодавчими актами з цього питання 19.

\ М. X. Бунге також викликало незадоволення ще одне положення 
ні•• •• м у  статуту. Він писав тимчасовому одеському генерал-губернатору, 
ній " Iі) м § проекту статуту ломбарду надається право отримувати із ви
ш н ії у позику сум 3/4 відсотків на місяць, що разом із визначеною 47-м 
•і проекту платою за збереження і страхування прийнятих у заставу речей, 
и мчі.кості від одного відсотка на місяць складе загалом 20 відсотків на 
і и и оціненої суми. Такий відсоток не може бути не визнаним обтяжли- 
ннм ні я незаможного класу населення, а, разом з тим буде перешкоджати
• ■ і і».....о дешевого кредиту, заради цієї мети і передбачається створити
■■ і ііі.іннй ломбард" 20. Міністр радив переробити статут на засадах стату-
i . Иініогодського ломбарду і надіслати його йому.

И II Кірхнер пізніше писав: "Розгляд статуту у міністерстві иотребу- 
Ніці досить тривалого часу, оскільки міністр фінансів вимагав низку змін 
, проектованому статуті й особливо наполягав на збільшенні складаного
• ні 11 иду з трьохсот до п'ятисот тисяч, та збільшення номіналу акцій з
 ■.. ..  п'ятдесяти карбованців до п'ятисот і на заміну безіменних акцій
їм. нппми" 21. На нашу думку, не це було головною перешкодою для за- 
іи< імження статуту. Основна причина полягала у тому, що акціонери під- 
іін ні ппеокий відсоток на видану позику, що йшло у розріз з метою лом- 
'• іі'лу Тільки змінений варіант статуту М. X. Бунге ухвалить 3 травня
11 '(• |> . про що повідомив тимчасового одеського генерал-губернатора22.

і >рі анізатори ломбарду не оголосили офіційної підписки на акції, а 
ї ї  пите юдили їх "приватним чином". Особливо енергійно їх розповсю- 
іі* vіі*іїї голова правління Кредитного товариства Б. А. Рішаві —  один з 
іііупдііюрів приватного ломбарду в Одесі. Перші збори його акціонерів 
пуди скликані 12 жовтня 1886 p., де обрали правління з 15 осіб на чолі 
і И II Кірхнером. На других зборах —  24 жовтня —  визначили термін
....... .. оплати акцій —  15 квітня 1887 р . 23. Ломбард розпочав свою
•нм п.шеть 27 листопада 1886 р. Доктор історичних наук, професор Оде-
i i .інію національного університету ім. І. І. Мечникова 3. В. Першина 
ініміпіково називає 1866 p., коли нібито був відкритий у місті приватний 
іиміі.ірд 24. Це швидше технічна помилка. Оскільки такий визначний 
нннігць історії Одеси, як 3. В. Першина, припустити такої помилки не 
‘їй Іиким чином, першим серед українських приватних ломбардів був 
ні нірпгий у листопаді 1886 р. у м. Одесі.
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Не менші митарства пройшли ініціатори створення міського ломбар
ду в Одесі. Ще 29 січня 1894 р. гласний міської думи А. И. Черепенни
ков запропонував створити "ломбард, мета якого полягала в обслугову
ванні більш бідного населення м іста"25. 21 травня 1897 p., після трива
лих обговорень, дума відхилила цю пропозицію, мотивуючи відмову 
тим, що в міському бюджеті знайти такі кошти для основного капіталу 
ломбарду неможливо.

У жовтні 1907 р. гласні думи знову зініціювали ідею створення місь
кого ломбарду в Південній Пальмірі. Міська управа 19 грудня цього ж 
року підтримала цю ідею, вважаючи, що відкриття ломбарду в місті с 
"своєчасним і необхідним" 26. 23 січня 1908 р. дума створила Підготовчу 
комісію із гласних: В. М. Лютова, І. В. Маркова, Є. О. Полетаева, 
М. В. Раковського, С. О. Фабрицького та кандидатів Г. С. Бальця і 
Г. М. Британова й доручила їй підготувати проект статуту міського лом
барду та його кошторис прибутків та витрат 27. З листопада цього ж 
року дума розглянула й схвалила запропонований комісією статут28 тії 
інструкцію для правління ломбардом29. Зокрема, передбачалося, що ста
тутний фонд буде складати 200000 крб., взяті із сум пенсійного та теа
тральних капіталів, після викупу залогових паперів, які належали цим 
капіталам, за рахунок 1000000 крб., що мав надійти від Бельгійського 
Товариства Одеських кінно-залізничних д о р іг30. Відправлений для схва
лення до Міністерства внутрішніх справ і Міністерства фінансів стату т 
був відхилений, оскільки не "повністю співвідносився зі статутом Воло
годського ломбарду і додатковими правилами до статуту Ростовського- 
на-Дону міського ломбарду"31.

У 1908 р. відбулися нові вибори до міської думи, гласні якої 17 чер
вня 1909 р. заслухали питання "Про зміни проекту статуту Одеського 
міського ломбарду". Новий проект, підготовлений членом Управи
С. О. Фабрицьким, був дуже змінений. В ньому залишилось тільки 72 § 
замість 118, що були у першому проекті, нового звучання й змістової на
сиченості набули окремі положення проекту статуту 32. Але його спіткала 
доля двох попередніх. У Санкт-Петербурзі вважали, що необхідно внести 
до нього зміни та редакційні виправлення, зокрема, §§ 1, 2, 22, 23, 45, 
50, 51, 52, 53, 65 та 71. Практично це були формальні присікування, 
оскільки вони стосувалися не основ створення ломбарду, а удосконален
ня його операції, виправлення допущених друкарських недоліків тощо.

Гласні думи продовжували покращувати зміст статуту. Його декілька 
разів виносили на обговорення міської управи та думи. Це обговорення 
проходило дуже напружено. Член управи генерал-майор у відставці 
Е. О. Полетаев, виражаючи думку прихильників відкриття ломбарду, 
констатував, що ця ідея "прищеплюється з великими труднощами. Так 
було і з міським лом бардом "33. У квітні 1910 р. 37 голосами проти 7 
приймає рішення про відкриття ломбарду, визначає джерела створення
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мммпош капіталу, терміни погашення "позичених ...200000 крб." Це 
|н ........їй опротестував градоначальник І. Н. Толмачьов, "запропонувавши
 •...пі управі знову внести на обговорення міської думи питання про
• мн>|н мни ломбарду і розв'язати питання про позику", відповідно до
мнміміі ст. 71 Міського Положення34. Ми розглядаємо цю "возню" на
ці.... . мідкриття міського ломбарду в Одесі, як результат протидії прихи-
и мімчі ї  Одеського приватного ломбарду, котрий не бажав мати конкуре
н т  її місті. До них відносяться декілька гласних, у тому числі Я. А. Но- 
мммні, який пропонував переглянути по суті питання про доцільність 
м)>іі'|>мі і я міського ломбарду"35.

Грітій проект статуту 6 жовтня 1910 р. схвалить товариш міністра
*|"....««‘її* С. В ебер36. У кінці місяця градоначальник переправив копію
міни ісрських документів до Думи, яка у своєму засіданні 22 квітня 
і'МІ р. заслухала доповідь члена управи одеського домовласника
• «і Фабрицького ухвалила "відкрити ломбард з 2 липня 1911 p., на 
ч. ниш схваленого 6 жовтня 1910 р. статуту"37.

і червня 1911 р. міська управа разом з думою розпочала підбирати 
Ми it і ломбарду. 20 червня на зборах міської думи відбулися вибори роз
мири німка ломбарду. На цю посаду претендували: гласний думи Андрій
і...... ниіч Посохов та розпорядник Батумського ломбарду Пімен Давидо-
иіі'і І .імкрелідзе. 47 голосами проти 13 переміг перший. Цього ж дня 
ні ні. имей вибори заступників завідувача ломбарду. Із п'яти претендентів 
і І" іультаті балотування обраними в товариші розпорядника міського 
інчіщрду оголошені гласні думи А. А. Ушаков і В. І. Рашков", які від- 
мшидио отримали 46 "шарів" "за" при 12 "проти" та 36 "за" та 22 "про
їм" 11 Міський голова відправив одеському градоначальнику копії вибо-
....... листів розпорядника і його товаришів міського ломбарду для схва-
:і>чіни 24 червня дума розглянула також питання про "призначення 
•їй і миючого місце розпорядника міського ломбарду, на випадок відпу- 
і мм ибо хвороби". На цю посаду був обраний А. А. Уш аков39.

І рндоначальник міста І. Н. Толмачьов 3 липня 1911 р. "призупинив 
иміим.мшя постанови Одеського особого з міських справ Присутствія 
ні і "> червня 1911 р. у справі обрання міською думою в Розпорядники
11 и 1 1 .кого міського ломбарду гласного думи Посохова і в товариші до 
їм'інч гласних Ушакова та Раш кова"40. Підставою для протесту можливо 
«ц іч и.іжання вибраних чинів ломбарду зберегти за собою й звання гла-
• ній думи. Він ще в травні телеграмою звернувся до Сенату, запитуючи
и......... и "мають бути вони затверджені у випадку відмови від звання
Німі ного або необхідні нові вибори" 41. Начальник Головного управління 
міми іерства внутрішніх справ Анциферов роз'яснив, що якщо вони не 
мі і мі ціляться від обов'язків гласних, то потрібно буде провести "нові 
шнміри па ці посади"42. 8 червня цього ж року "підполковника у відста
т и  Андрія Івановича Посохова "Градоначальник затвердив на посаді
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розпорядника "відкриваємого" міського ломбарду, отримавши раніше від 
Одеської міської управи повідомлення про те, що він "склав з себе обо
в'язки гласного" міської думи 43.

Активно підбиралися й інші службовці ломбарду. За поданням розпо
рядника ломбарду помічником бухгалтера за рішенням управи признача
вся И. А. Гаупта, старшим рахівником з окладом у 900 крб. на рік — 
М. Е. Капайтич, молодшими рахівниками з окладом у 720 крб. кожно
му —  О. П. Троянову і Г. М. Євдокимову44. 22 грудня 1912 р. до шта
тного розкладу були внесені зміни —  посаду старшого рахівника та од
ного канцеляриста ліквідували й увели посаду "завідуючого аукціоном" 
з окладом у 1 200 крб. на рік, маючи економію 300 к р б .45 В подальшому 
штат і витрати на утримання ломбарду практично щорічно змінювалися 
в бік збільшення фінансування. Наприклад, у роки становлення ломбар
ду за кошторисом витрачалося 42 810 крб .,46 то на 1915 р. передбачало
ся витратити 83 830 к р б .47.

Записки В. В. Кірхнера звертають увагу сучасних організаторів лом
бардів на ряд важливих явищ, котрі впливають на успішну роботу цієї 
установи. Перш за все, ломбард має "бути ближче до центру міста", » 
його приміщення повинно знаходитися "на вулиці менш людяній", щоб 
не руйнувати психічний стан клієнтів, котрі соромляться свого звернен
ня до ломбардних послуг тощо 48.

Не менш важливою умовою успішної роботи одеського приватного 
ломбарду є його незмінний до 1917 р. директор-розпорядник В. В. Кір- 
хнер вважав виважений підбір високопрофесійних кадрів та високомора
льні якості співробітників. Керівництво цього ломбарду звертало увагу 
на впровадження у свою діяльність передових методів роботи, чіткої ор
ганізаційної співпраці своїх семи відділень. Наприклад, наслідуючи ро
боту комор бельгійських ломбардів, в одеському використовувалися "ме
ханічні підйомники", а "м'які речі, носильні речі, хутра та ін." опускали
ся з камер схову до залів видачі заставлених речей через "систему 
дерев'яних, полірованих лотків" 49. Але це теми для подальшої наукової 
розвідки.

Отже, в Одесі був створений перший на українських землях, що вхо
дили до складу Російської імперії, приватний ломбард, який успішно 
конкурував з подібними Московським та Петербурзьким ломбардами. Л 
на передодні Першої світової війни виникає й міський ломбард. Його 
відкриття супроводжувалося значними ускладненнями, як результат кон
курентної боротьби.

Аналіз архівних та опублікованих джерел переконують у тому, що 
склалися сприятливі умови для вивчення не менш важливих питань дія
льності ломбардів, їх ролі в соціальному житті мешканців Південної 
Пальміри. Чекає на свого дослідника доброчинна діяльність міських 
ломбардів, яка мала значний суспільний резонанс.
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Нищівна поразка Росії у Кримській війні (1853-1856) змусила царат 
визнати потребу негайних реформ.

Вирішальними у проведенні реформ були економічні чинники. Від
криття чорноморських портів і дедалі активніша участь землевласників 
у світовій торгівлі зробили ще очевиднішими недоліки кріпацької праці.
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Швидкий розвиток капіталізму в промисловості та сільському госпо- 
<чі і  ні, а також розвиток залізничного і водного транспорту сприяв 

і нпирспню внутрішнього ринку, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, 
І" ' міст та чисельності міського населення, формуванню основних 
і і и in суспільства.

Іішнішні торгівельні зв'язки через азово-черноморські порти в поре- 
і|<і•|*м« ие десятиріччя постійно поширювались. Відкриття Суецького ка- 
М4н\ ( IS69) створило умови для налагодження сполучення з портами 
•І.і.цім, Кореї, Індії, Китаю та інших країн Східної та Південно-Східної 
А Ні

Пі рший пробний рейс через Суецький канал в індійський порт Бом- 
ііміі i n ііенив у 1869 р. пароплав "Нахімов". У 1871 р. в порт Ханькоу 
ні шр.пінися пароплав "Чихачов" з товаром на борту (московські сукна), 
і I и і. по пароплав доставив 50 тисяч ящиків ч а ю 1. І починаючи з 
ІИ і К р пароплави Добровільного флоту підтримували сполучення з Се- 
мнішм іа Далеким Сходом. У своїй власності Добровільний флот утри- 
м\ мни ') пароплавів, що перевозили на Далекий Схід війська та пересе- 
ИЧІЦІН На зворотньому шляху судна навантажувалися в Кореї часм, в 
...... шнурі —  перцем, рецпновим насінням, копрою.

і >ред сільськогосподарських товарів, що експортувалися, був хліб.
I їм німа вага вивезеного через азово-чорноморські порти хліба у 6 0 -
"і і'іі XIX ст. складала 60-75 % загальноросійського хлібного експорту. 

ііііИншво в експортній торгівлі відзначився Одеський порт. Як пише в 
і ьі'ііі праці І. О. Гуржій, саме Одесу в другій половині XIX ст. називали 
'V иіічезним амбаром для засипання пшениці" або "пшеничним міс- 
іим" Нкнорт зерна з року в рік зростав. З 60-х pp. з Одеси вивозилося 
і'і кордон щорічно від 30 до 40 млн. пудів, а в 1894 р. експорт зерна 
...... .шився до 160 млн. пудів.

V црожайні роки половина міста жила за рахунок продажу зернової
•.•і>"Лукції, враховуючи відправників, приказчиків, комісіонерів, маклерів, 
........... пків, що перевантажували зерно, провіювали, виміряли вагу, віз
ши ні і ін. Разом із підвищенням ціни на хліб —  підвищувалися ціни на
I I  І Юііііри в м істі3.

Мигання хлібної торгівлі жваво обговорювалося на сторінках преси. 
\ и тр и  в своїх працях однобічно висвітлювали проблеми хлібної торгі- 
М'П А О. Скальковський представляє хлібну торгівлю загальними сума
м и  обігу, докладніше звертає увагу на головні статті вивозу, на паро- 
іпіінцщо, як засіб перевезення товару4. 1. Ковлер, як виконуючий обов'я- 
іі' 11 і оф-маклєра в своїх щорічних звітах розповідав про умови торгівлі, 
мін дійшов висновку, що в другій половині XIX ст. міжнародна хлібна 
іііріпіля довела, що Европа може існувати, не отримуючи хліб з Росії. 
ІІімишія щодо посилення хлібної торгівлі жваво обговорювалося на за-
11 інших комісії статистичного комітету 5.
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В працях М. Бернш тейна6, П. Забаринського 1, надається характери
стика експортної торгівлі в цифрах, тобто за кожен місяць, рік. Р. Орбім 
ський характеризував хлібну торгівлю Росії на світовому ринку і оціню
вав конкурентноспроможність найбільш розвинених країн св іту 8.

Уважно розглядав проблеми хлібної торгівлі Ф. Ротман В праці "При 
економічний стан Південної Росії". Автор вболіває за безгосподарськс 
відношення до землі. Звертає увагу на транспортування хліба, технічно 
обладнання Одеського порту. Порівнює роботу елеваторів за кордоном 
та в Р о с ії9. Д. Мейєр аналізував хлібну торгівлю в Одесі з юридичних 
позицій, а також неофіційні звичаї торгівлі, притаманні лише О д ес і|0.

Скасування кріпосного ладу та зростання хлібної торгівлі мало без
посередній вплив на розвиток Одеського порту. Державні реформи ти 
розбудова порту 60-70-х pp. XIX ст. суттєво вплинула на подальшу екс
портну торгівлю.

З південного краю вивозилося все, що було залишком від задоволен
ня потреб населення та деяких фабричних виробництв, як винокурения 
(яке потребує найвищих сортів пшениці або кукурудзи), пивоварения і 
т. п.

Розвиток торгівлі і пароплавства приносив бажаний результат, але по 
в повній мірі —  через неможливість прийняти більшу кількість суден II 
порту. Одеський порт не задовольняв свого призначення, гавані вимага
ли очищення, моли —  подовження, набережні —  проведення капіталь
них робіт. Та й витрати на транспортування товарів до чорноморських 
портів та їх перевантаження перевищували вартість їх вирощування чи 
виготовлення.

Постійно поставало питання про необхідність зниження витрат ии 
перевезення і навантаження, про посилення відпуску хліба з чорномор
сько-азовських портів, та про підвищення продуктивності багатих зо 
мель південного краю. Проблема посилення продуктивності знаходилася 
також в тісному зв'язку з влаштуванням шляхів сполучення взагалі, оскі
льки поганий стан водяних та сухопутних сполучень гальмумував розви* 
ток та збільшення виробу продукції. В "регіоні були сприятливі приро
дно-географічні умови для перевезення вантажів водним транспортом; 
Дніпро, Дон і Дністер зв'язували край з багатьма губерніями імперії." ", 
За таких умов, стосовно відпускної торгівлі збіжжям на Півдні Росії ти 
експорту за межі країни, на мою думку, повинно було існувати бажання 
скоротити накладні витрати на відпускний товар взагалі, які були для 
виробника важким тягарем. Тому що і великий землевласник, і селянин 
отримують, нерідко, з високої закордонної вартості хліба, ту частку, яки 
залишається з вирахуванням багатьох накладних витрат.

Основні витрати спадають на підвезення продукції до залізниці і 
пристаней; на перевезення продукції залізницею, водними шляхами до
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м 'і'Ми, перевезення до портових магазинів, а потім з магазинів до іно- 
......... \ 'їм вітчизняних кораблів; витрати на очищення та сушіння зерна.

І о і розглянемо докладніше умови доставки збіжжя до Одеського 
им|'і\ її саме: залізницею, гужем та водним шляхом.

Ііудінництво першої великої залізниці (653 км) на Україні почалося в 
І Ніл  |і і закінчилося в 1871 р. Вона з'єднала Одесу з Києвом. Іншою 
in inidio залізничною магістраллю, яка будувалася майже одночасно з 
>• і'іііоіо, була Курсько-Київська залізниця (473 км). її  здали в експлуата
ції. > и 1870 р. У 1869 р. закінчилося будівництво Курсько-Харківсько- 
............. залізниці (816 км).

Іни'існня цієї магістралі полягало в тому, що вона з'єднала між со- 
і".і" і шьськогосподарські губернії і приєднала майже весь центр Донба- 
і у і його великими запасами кам'яного вугілля і інших корисних копа-
....  її сукупності збудовані в 70-80-х pp. XIX ст. залізниці, створили

і..... і її ужену транспортну мережу, яка забезпечувала перевезення проду-
і чи і ї ї і.ського господарства та важкої промисловості, а також вихід до 
Інших магістралей та до морських портів.

• (деською залізницею, яка з'єднала Херсонську, Подільську губернії 
м Іч ссарабію доставлялося збіжжя. Менша кількість збіжжя доставля-
 ■.... і і Київської, Чернігівської, Курської, Харківської губерній. Доставка
н |*м.і нідбувалася протягом року, але перевезення його збільшувалося 
пн 'їй припинення польових робіт і йшло посилено до їх початку навес
ні І инивання кількості зерна по місяцях залежало від стану грунтових
■ "см, які вели до залізничної станції, але у будь-якому випадку найакти- 

имніпіми місяцями був період з вересеня по травень включно.
І.піі їницею доставляли хліб в лантухах в магазини для провітрюван

им Уся операція тривала від 1,5 до 2 місяців. Після чого, знову на під- 
«і і пі ч її лантухах хліб доставляли в порт.

Доставка з Товарної станції в магазин, найм магазину, провітрюван
ий, іоргування, виваження, лантухи, перевезення з магазину до порту і 
пишні іаження на судна —  усе разом коштувало від 35 коп. до 1 крб. 
/1 кип. з четверті. Через низьку якість закритих платформ та брезентів, 
пік мис перевезення збіжжя намокало від дощу, це вимагало додаткових 
нні ріп до ЗО коп. з четверті, а також зайвого місяця перебування в ма-
I ї ї  Н І Н І  п.

Після двохмісячного зберігання, хліб з Тираспольського хлібного мі-
■ и 'ікп, відвозився у порт за допомогою підвод, вагонами по естакаді та 
питними нижніх рельсових шляхів. Підвезення хліба підводами кошту- 
нііио від 40 коп. до 1 крб. 25 коп. Витрати на четверть хліба при еста- 
«••і іній доставці складали від 29 до 48 коп.

І .стакадна дорога в Одеському порту була збудована у 1873 p., а на 
її Ні час звичайний пароплав міг прийняти на борт 100-150 тис. пудів. 
Ии кінець 80-х рр. більшість пароплавів приймають до 300 тис. пуд.
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і тому частково вимушені вантажити хліб за допомогою хлібних барж і 
лише потім конвейром і головними трубами 13.

За допомогою естакади було перевезено: 
у 1876 р. —  3 841000 пуд.
у 1877 р. —  953 000 пуд.
у 1878 р. —  3 500 000 пуд. 14

За приватними даними, з дня відкриття естакадної дороги, нею було
перевезено не більше 10-12 млн. пуд. |5. За підрахунками статистичноїх» 
комітету, естакадою можна було доставляти до порту та розвантажувати 
до 100 вагонів або до 4 000 четвертей на день.

Існуюча залізниця на території порту займала значну частину береги, 
Місця від набережної до лінії залізниці бракувало, і тому розвантаження 
відбувалося з великими ускладненнями. Поступово адміністрація порту 
дійшла думки про необхідність будівництва хлібних складів з механіч
ним обладнанням для перевантаження, а також окремої хлібної гавані, 
що було можливим при розширенні території порту. Для збільшення 
товарообігу, зменшення простоїв, покращення поставки зерна з центра
льних пунктів зерносховищ купцю Гессену було дозволено влаштувати 
дротову повітряну дорогу між Пересипом і портом.

За період з 1871 по 1878 pp. Одеська залізниця доставила 209 млн. 
пуд. хліба, коліями було підвезено до порту не більше 9 % загальної 
кількості.

У дореформенний час в перевезеннях вантажів територією краю пе
реважав гужевий транспорт ,6.

Він залишався популярним і в пореформений період.
Гужова доставка зерна в Одесу йшла на підводах прямо в міські 

магазини, переважно в ті, що були розташовані за Херсонською митни
цею по Балтській та Миколаївській дорогах, звідки майже без сортуван
ня зерно доставлялося в порт. Витрати гужової доставки збіжжя до 
Одеського порту коштувало від 39 коп. до 1 крб. 45 коп. з четверті. 
Збіжжя, яке доставлялося добре вкрите і сухе не потребувало провітрю
вання.

Кількість привезеного гужем збіжжя —  точно не відома, але вона 
залежала від різних причин. Наприклад, від тарифу перевезення залізни
цею, від успішності відправки вантажу залізницею, що залежало від кі
лькості товару доставленого одночасно, також від стану ґрунтових доріг 
і пасовиськ край них і, безперечно, від врожаю в краї. В Одесу доста
влялося гужем приблизно від 15 до 20 % всього хліба, відправленого зи 
кордон п .

Пересипські магазини були з'єднані з портом поганими дорогами і 
багато торгівельних фірм клопотали про створення залізничної станції н 
передмісті Пересипу в поєднанні з коліями, які ведуть до порту, та про 
дозвіл користуватися ними лише господарям хлібних магазинів.
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II розпитку каботажного флоту на Чорному та Азовському морях зна- 
... і н ні і» нідіграло Російське Товариство Пароплавства і Торгівлі. РТПіТ
 •.... іумало своєму існуванню умові Паризького мирного договору, який
■ и •••їхніми Росії мати військовий флот на Чорному та Азовському морях.
> f in  мпмагався утворити сучасний паровий торговельний флот, який міг 
Ми і іні» нити перевезення, які потрібні були для армії. Однак основна
її.....пильність була пов'язана з каботажним пароплавством, яке збільши-
........ їм мсревензення, наприклад, від Дністра до Одеси з 613 тис. пудів у
Ми.1 р. до 1817 тис. пудів —  у 1874 р. Поступово РТПіТ зайняло моно-
11.. н ін- становище не лише в Одесі, а й у Миколаєві та Севастополі.

і кнпажні судна приходили з Дніпра, Бугу і Дністра. Головними пун- 
ц  і и навантаження цих суден на Дніпрі були: Олександрівськ, Ніко-
......  Каховка, Бориславль та Херсон; на Дністрі: Маяки та Аккерман;
ни Ііу іі Вознесенськ та Миколаїв.

Іи шсвідченням капітана І рангу над Практичним портом О. О. На- 
і ‘ 1.1 і Дніпра, Дністра, Буга в Одесу доставлялося біля 30% всього від-
11.. і< 111 > і о хліба за кордон |8.

'•І к що хліб надходив до порту задовільної якості, то витрати без вар-
........... нікористання магазину, обходилися від 11 до 15 коп. з четверті.
Иі. ииі хліб недостатньо сухий, то витрати складали від 48 кои. до 1 крб. 
і . ніш. ч четверті. Крім того, повільне перевезення хліба підводами до 
. і і її.і для іноземців обходилося в додаткові 7 днів, що збільшувало в 
і мию чері-у, вартість фрахту.

Иіірто згадати, що парусинові або пенькові лантухи, в яких перевози-
....  чиіб, можна було використати до трьох разів. Інженер Н. А. Лішін,
і ін шильно вивчав це питання. Він виявив, що щорічно втрачаєлося від 
НІ ООО пуд. до 800000 пудів хліба, який висипався з иідвод, при перева- 
н і ^куванні в магазинах, на залізничних станціях, в порту. А за звітами 
м и і і.ких фірм, втрати зерна в Одесі складали від 3 до 4 % 19.

Акіивну участь в каботажному пароплавстві приймали брати Анатра,
■ і .ін І’атнери, Коваленко, Вебстер, Бродський, Россолімо, Дмитрієв, 
і'.иприство Азовського пароплавства.

Комісія, яка у 1879 р. з 17 травня по 13 червня, обмірковувала засо
пи щодо посилення відпуску хліба з Одеського порту дійшла висновку, 
ми. н.ііідешевшим засобом доставки (за виключенням каботажу, де при- 
іі\ пні хліб вивантажували безпосередньо на іноземні судна) —  є засіб 
цін і.піки естакадою, не дивлячись на високий тариф, який стягує Това
ри. іио Південно-Західної залізниці.

Перевага естакади в тому, що залишається найменший ризик потра
пиш у непогоду, або розсипати хліб. Це є важливим для успішного ходу
• їй портної торгівлі хлібними продуктами.

Засоби транспортування збіжжя до Одеси у 1883-1888 рр. (у тис. 
пу пи):20
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Рік Залізничний % Водний % Гужовий % Разом

1883 33 413 54 21 300 35 6 932 11 61 645
1884 ЗО 343 51 20 899 35 7 931 14 59 173
1885 61 876 65 21 230 22 12 034 13 95 140
1886 35 750 54 23 765 36 6 262 10 65 777
1887 67 254 66 31 037 зо 4 168 4 10 2419
1888 89 641 64 40 333 29 9 671 7 13 9645

Пере
січно 53 046 59 20 427 31 7 833 9,8 87 300

Пропорційно разом з експортом хліба, зростає рух суден в Одесько
му порту; Практичний порт відвідали:21

Рік Прихід Відхід

1859- 1869 2 200 2 162

1869- 1879 3 564 3 538

Одеса, щодо вивозу хліба була найбільшим портом Росії. Тут створи
лася група великих торгівців, які скуповували для продажу за кордон 
мільйони пудів хліба. Наприклад, у 1888 p., за даними міського управ
ління, за кордон продали хліба: Юровський —  10,5 млн. пудів, Мендс- 
левич —  7,7 млн., Іоллос —  6,3 млн., Тработі —  6,1 млн., Леві і Гер- 
мер —  5,4 млн., Копельман і Ашкеназі по 5,3 млн. пудів 22.

З Одеси хліб вивозився до багатьох країн, головним чином в Англію, 
Францію, Німеччину, Австрію, Італію, Бельгію, Голландію. З даних за 
1889 р. відомо, що з 105,5 млн. пудів хліба, вивезеного з Одеси, на 
окремі країни припадало: на Англію —  26,2 млн. пудів, Голландію — 
20 млн. пудів, Бельгію —  12 млн. пудів, Італію —  9,5 млн. пудів, Німе
ччину —  8 млн. пудів, Францію —  7,5 млн. пудів, Данію —  1,5 млн. 
пудів 23.

Зростання хлібної торгівлі, мало прямий вплив на розвиток Одесько
го порту. Розбудова порту у 60-70-х pp. XIX ст. суттєво вплинула на 
торгівлю майбутнього десятиріччя.

Хлібні ціни 60 —  початку 70-х pp. трималися на найвищому рівні.
У зв'язку з цим на початку другої половини XIX ст. уряди головних 

європейських держав перейшли до політики вільної хлібної торгівлі 
(Англія, потім Франція, Німеччина, Голландія, Бельгія і інші). Зростання 
попиту на хліб сприяло розвиткові товарного зернового господарства у 
цих країнах і в тих, які постачали хліб на світовий ринок. Все більше 
розвивалася конкуренція, а також витіснявся зі світового ринку російсь
кий хліб.
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Иіііюз хлібної продукції з Одеського порту протягом 70-80-х pp. 
ЧІ Ч її .  свідчить, що відпуск щорічно коливається і зростає доволі пові- 
н mi Н середньому Одеський порт щорічно відпускав до 40 млн. пудів
• ін ш о ї продукції різного роду (переважно пшениці).

і »чеса набула великого значення як транзитний пункт у зовнішній
■ ■ І ч їй и і Росії. Густа мережа залізниць, збільшення кількості річкових 
, п-п. особливо парових, та їх вантажоспроможності, невпинне зростан-

......оііарообігу азово-чорноморських портів —  це було ознакою та пере-
' юною активного залучення України до всеросійського ринку.
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А. /. Мисечко 

ДО СПІВПРАЦІ Є. X. ЧИКАЛЕНКА З ОДЕСЬКОЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ "ГРОМАДОЮ" ТА "ПРОСВІТОЮ" 

НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

Ім'я визначного українського громадсько-політичного діяча, публіцн 
ста і видавця, агронома, а головне —  мецената української культури н 
широкому розумінні цього визначення, довгі десятиліття замовчувалося 
Ще менше було відомо про його зв'язки із Одесою, де він навчався, 
здобував громадянську та національну свідомість, де за його активної 
участі і благочинності й творилася українська культура і наука.

В роки незалежності України ім'я Є. X. Чикаленка стає все більш 
відомим через вивчення його багатогранної діяльності науковцями. Од 
ним з перших дослідників, хто звернувся до його цінної спадщини 
("Споминів", "Щоденників", листування), був Федір Погребенник, у жу
рналі "Сучасність", який тоді ще виходив у Нью-Йорку Потім з'явили 
ся публікації й в Україні. В останні роки, було опубліковано низку нау
кових праць і статей у яких дано належну оцінку діяльності Є. X. Чики 
ленка 2. З'явилися видання з діаспори 3, відкриті спецхрани в бібліотеках,
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\ .и.и- була заборонена література, і де зберігалися численні праці Євге
ні Чмнмиенка, його "Спогади" та неопубліковані листи.

\ іг саме про його співпрацю з одеськими українськими товариства
ми и і цано мало.

'І.ній публікація є однією зі спроб простежити міцні і плідні громад-
1 1 .. культурні, політичні і наукові зв'язки Євгена Чикаленка з українсь

ким Одесою.
і їй иаиисання статті були використані неопубліковані листи Євгена

• ■•і і ігнка до Михайла Комарова в Одесу. В них чітко простежується
и..... мцікавленість в українському культурно-освітньому житті не лише
І * і* і и, але й всієї України, бажання надати всіляку підтримку і допомо-
■.....и римському рухові та заклик підтримувати українські видання, які 
не  11 .< > фінансував Євген Харламипієвич. Листи, копії яких зберігаються 
и • 'т  і ькій державній науковій бібліотеці, датуються з 1892-1912 pp., 
і мін 11 цс двадцятирічний період, насичений важливими історичними по- 
нм н і  '{береглося 85 листів та листівок до Михайла Комарова. Це зна- 
.... и ще мало опрацьований саме істориками, джерельний матеріал4.

• •крім листів, ґрунтовним джерельним матеріалом для написання даної
і і.и її стали "Спогади" (1861-1907) видані у Львові, які є доступними в 
... і іншії ч а с 5. У "Спогадах" Євгена Чикаленка детально описано скла- 
ИІїнніі у розвитку українського культурно-освітнього і політичного руху 
м .і р\ 11 і і половині XIX ст. —  на початку XX ст. Є матеріали, які безпо-

|. пп.о стосуються його навчання в Одесі та формування національно- 
....и пічного світогляду у середовищі одеської "Громади".

І Цс одним, надзвичайно цінним, джерелом є "Щоденник" (1907— 
I'M І) Євгена Чикаленка, у якому більш гостро та критично оцінені події 
ї ї численні діячі українського руху.

і .їм Євген Чикаленко у передмові до "Щоденника" писав так: "боя- 
пі. і щоб щоденник мій не попав у руки жандармів і не нашкодив 
Чін'іим і мені...", далі підсумовував: "Записане мною за той час тепер 
им ни п.ся мені дрібним у порівнянні з тим, що я записав після 1917 p., 
н и і і ого дрібного зернятка виросло велике дерево Української Держав
ин, гі" *.

І Іе іважаючи на те, що і "Спогади", і "Щоденник" Є. Чикаленка були 
и.Гінронені та недоступні, частина їх все ж таки була збережена науко- 
нііммм і колекціонерами.

Якщо завдяки зусиллям української діаспори "Спогади" все ж таки 
інімпилися в Одеській державній науковій бібліотеці, то "Щоденники" 
ін н у і мі в усіх бібліотеках м. Одеси. А нове їх перевидання, яке з'явило-
■ м до них ще так і не потрапило.

Інпдячуючи приватній збірці відомого не лише в Одесі, але й в усій
• і'р.пні колекціонера Тараса Максим'юка дане, важливе джерело для 
іпіішсимня історичної розвідки стало доступним. Це ще одне свідчення

195



того, що не лише архіви, які закриваються, горять та заливаються во
дою, державні наукові бібліотеки, які часто не можуть з різних причин 
задовольнити зацікавленість дослідників, але й приватні книгозбірні, 
колекції та архіви, спогади та приватні листи активних учасників історії 
чних подій, можуть у значній мірі допомогти дослідникам у висвітленні 
багатьох сторін вітчизняної історії і, в першу чергу у краєзнавчих дослі 
дженнях. Такі матеріали варто використовувати і популяризувати, оскі
льки вони в значній мірі можуть доповнювати державні архіви та бібліо 
течні фонди.

Слід зазначити, що спогади Є. Чикаленка, які доповнюють йокі 
"Щ оденник" за 1917-1919 pp. віднайшов і опублікував уже згаданий 
Ф. Погеребенник на зорі незалежності в журналі "Україна"7.

Євген Чикаленко розпочав своє навчання в Одесі у пансіоні англійця 
Вільяма Рандаля в центрі Одеси на розі вулиць Ніжинської та Дворяне), 
кої. Саме в пансіоні, де навчався його старший брат Іван, він розпочни 
знайомство із науковим світом, ґрунтовно вивчав іноземні мови.

Спізнав гнітюче приниження ровесників за його українську мову, про 
що згадував у своїх "Спогадах" 8. В Одесі Євген Чикаленко пізнаній» 
життя не лише з його сільськими традиціями у рідному селі Перишори, 
Ананьївського повіту, Херсонської губернії. Він починав пізнавати й о т  
у стрімко зростаючому європейському місті, яке різко відрізнялося своїм 
повсякденним життям від інших міст імперії. Але в Одесі були живі І 
народні традиції, такі як кулачні бої, на які він з братом ходив дивитися 
Ця традиція мала і свої певні правила, часто бої відбувалися між пред 
ставниками околиць Одеси, зокрема між Молдаванкою та Бугаївкою 11 
Переможці таких змагань брали участь й у міжміських боях, наприклад 
між Одесою та Миколаєвом.

Через кілька років В. Рандаль виїхав з Одеси, продавши свій пансіон 
педагогу Є. Соколовському, який перевів його на Італійський бульшір 
(тепер вул. Пушкінська) в будинок Раллі і перетворив його у реальну 
прогімназію, яку і закінчив Євген Чикаленко, пізнавши очевидно саме 
там своє природне призначення —  бути виразником українства. Виклп 
дачами прогімназії були керівники Одеської української "Громади", які І 
формували світогляд нащадка козацького роду. Як згадував Є. Чикален
ко, що "московської мови вчив учитель О. Андрієвський", в майбутньо
му директор сирітського будинку в Одесі, географії —  П. Ніщинський, 
автор "Вечорниць" та пісні "Закувала та сива зозуля". Вчителем історії 
був J1. Смоленський, відомий педагог в Одесі. Згадуючи про JI. Смолен
ського, Є. Чикаленко так характеризував його як педагога: "Коли нін 
входив до класу, то все затихало, наче завмирало, і на його лекції 
раз-у-раз заходили інші учителі, а часто й сам директор та його жінки І 
сідали на задніх партах слухати, як Смоленський оповідає задане на Gy* 
дучу лекцію учням 3-4  класи. Ми, учні, завжди, було й не зчуємось як
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....  юдина і дзвінок, на наш жаль, переб'є інтересне оповідання Смо-
(і II. і.кого" |0.

І Ці- багато цікавих подробиць з біографії та про педагогічну й грома-
....  * iv у діяльність JI. Смоленського подає Є. Чикаленко у своїх "Спога-
і.с Мін згадує про те, що JI. Смоленський народився і виріс в Одесі,
И...... ti.ni.KO був директором гімназії, що після закінчення Київського

 |ч нтету, його змусили спалити дисертацію з історії Болгарії.
'І ( молснський часто підкреслював, що його рідну Одесу заснували за-
• і.ч.і»іі.кі козаки під назвою Хаджибей ". У "Спогадах" можемо віднайти
I .....>1 мі гний фольклор та епізоди українського життя зазначеного пері-
н г, Простежити не прості взаємини корифеїв української сцени, з яки- 
........... навчався і довгі десятиліття товаришував, зустрічався, зокрема, в
II Ці. і, де мав нагоду жити кілька років. Є. Чикаленко з середини пока-
і.і і ромадівський рух української інтелігенції оцінюючи його сильні та 
піні.і і сторони.

і іід зазначити, що окрім педагогів прогімназії, де гартувався патріо- 
. її* і и її іі дух Є. Чикаленка, на його свідомість впливали й українські кни- 
іп ііііі книжки про Україну іншими мовами, та журнал "Основа", твори
i ІІІі-нченка, М. Вовчка, які давала читати юнакові дружина Є. Соколов-
ii ініпі, яка була родом з Ананьева і доброю приятелькою матері Є. Чи-
• і і■ *ньа ще з французького пансіону в Одесі, де вони навчалися. Саме в
і., шику Соколовських часто збирались члени одеської "Громади". Бував
i in in там і юний Є. Чикаленко, де чув багато українських народних і ко- 
••iiii.ivих пісень, зустрівся з народовольцем А. Желябовим.

< Чикаленко згадує популярну серед одеських семінаристів пісню, 
я» , чисто чув серед громадівців:

"Ой з-за гори та із-за кручі 
Йдуть вози скрипучи.
Попереду йде козаченько 
Та вигукує йдучи:
Україно, Україно!
Моя рідна мати 
Чи довго над тобою 
Будуть панувати..." 12

Н.ірто зазначити, що ця пісня була популярною в Одесі після царсь-
• II іиборон на українську мову та й на саму назву "Україна".

І ому виховуючись в такому оточенні в Одесі у Є. Чикаленка і скла- 
і*ііі. н саме український світогляд у його юнацькі роки.

Після навчання в Одесі, 14-літнього хлопця, його рідний дядько, ко-
11 ні п іалишився опікуном, відправив навчатись до Єлисаветграду у Зем-
■ 11 реальне училище 1-го розряду. Там почав Є. Чикаленко товаришу-
ii * 11 п і А. Грабенком, народні пісні якого допоможе згодом видати в 
і *іи сі у друкарні Ю. Фесенка під псевдонімом А. Конощенко.
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Після навчання в Москві та Харкові де Є. Чикаленко із задоволенням 
вивчав, за його словами, сільське господарство, та після арешту і нагля
ду поліції за участь в українському русі, він зайнявся активною працею 
у своєму великому господарстві у Перишорах. Це було обумовлено од
руженням та сімейним життям. Проживаючи у маєтку Є. Чикаленко ча
сто бував у справах в Одесі, де познайомився з М. Ф. Комаровим.

Восени 1894 р. він з родиною переїхав до Одеси для навчання дітей.
"Оселившись з родиною в Одесі, я часто бував у Комаря та Смолен

ського і незабаром дістав від них пропозицію вступити в "Громаду", на 
що я з радістю згодився" |3. В одеській "Громаді" Є. Чикаленко був од
ним з діяльних її членів. Взимку 1895 р. —  згадував він, познайомився 
з Михайлом Коцюбинським, який працював у філоксерній комісії у Бес- 
сарабії, а взимку проживав в Одесі. Михайла Коцюбинського також при
йняли до одеської "Громади". Після одеської зустрічі і близького зна
йомства, Є. Чикаленко на довгі роки заприятелював з ним. Допомагай 
друкувати його твори. Про це свідчать численні листи до М. Коцюбин
ського. В одному з них він писав з приводу одного оповідання у 1901 p., 
підтримуючи письменника: "Ваше напрочуд гарне оповідання сьогодні 
одібрав, і можна сказати одним духом прочитав його голосно своїй ро
дині... Ото ж, голубе, пишіть, пишіть, Вам Бог дав не один талант, а 
десять, і гріх закохувати їх у канцелярському смітті.

Дай Вам Боже, сили, щоб Ви написали ще багато живих оповідані., 
тільки побільші об'ємом. Завтра я передам рукопис в редакцію "14.

Є. Чикаленко багато дбав про розвиток української літератури, вкла
даючи у видання талановитих письменників і поетів свої власні кошти. 
Він підтримував А. Тесленка, С. Васильченка, В. Винниченка, І. Фран
ка, М. Коцюбинського, чиї твори опублікував згодом у "Раді", та фінан
сував в інших виданнях, в тому числі і за кордоном ,5.

Тоді ж Євген Чикаленко познайомився і з Іваном Луценком —  одним
з лідерів українського руху в Одесі на початку XX ст. Євген Чикаленко 
допомагав одеській "Громаді" у виданні журналу "По морю и сушс" 
який вона викупила у видавця Кірхнера за 4 тис. крб. Проте, цензура но 
дозволяла перейменувати його у "Степь" або "Слово", хоча ці назви 
були далекі від назви "У країна"16. Тобто цензура в часи дії заборон на 
українське друковане слово, навіть вбачала у місцевій нейтральній назні 
слово "Україна", яке було заборонено вживати. Проте, не дивлячись на 
всілякі царські заборони щодо української мови, одеська "Громада" плі
дно працювала над збиранням та складанням українських слів російсь
ко-українського словника. З цією метою було створено спеціальну комі
сію. Євген Чикаленко відразу ж включився до роботи над складанням 
цього важливого видання. Він так згадував про це у "Спогадах": "В сло- 
варній комісії і я охоче приймав участь, бо надавав великого значення 
словарю для виучування мови і для перекладів... Я  подавав і пояснюван
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и. ргмлжно сільсько-господарські слова. Словник той потім вийшов при
■ ••ні матеріальній допомозі у Львові в чотирьох томах під псевдоні

мі їм М. Уманець і А. Спілка, що означає М. Комар і одеська гро
мили" |7.

( 'лід зауважити, що всі чотири томи почали виходити з 1893 р. по
І іон р. в додатку до журналу "Зоря" за активної фінансової підтримки
< Чикаленка. Словник вийшов у друкарні товариства ім. Т. Шевченка.

< Чикаленко всіляко сприяв і розвитку українського театру. В його 
цим і и Одесі часто бували корифеї української сцени, яких він добре 
ні мі, навчаючись разом з ними ще у Слисаветграді. За спогадами 
і Чикаленка, в Одесі українські театральні трупи часто конкурували 
щ-і собою. Євген Харлампієвич одного вечора в себе дома після спек-
........о намагався примирити акторів, проте з цього нічого не вийшло,
и и нпаслідок суперечки, яка виникла, І. Карпенко-Карий написав п'єсу 

' і у маки" |8.
Проживаючи за межами Одеси Є. Чикаленко ніколи не поривав зв'я- 

N. пі i t чорноморським містом. Він часто бував в Одесі, хотів, навіть, 
кили серйозно захворів, придбати ошатний будинок, поблизу Олександ
рі ін і.кого парку, щоб доживати віку (тепер парк ім. Т. Шевченка) про що 
Нін .пі в одному з листів до М. Комарова 19. В Одесі деякий час жила 
Пню донька.

І Ісребуваючи у Києві Є. Чикаленко відвідав ювілейний вечір Олени 
Пшики в Артистичному товаристві.З лютого 1901 р. і згадував у листі 
і 'М . Комарова, про зачитане там "довге і гарне вітання від одеситів"20. 
Прослухавши концерт хору П. Демуцького Є. Чикаленко був у захваті, і 
рі номсндував М. Комарову влаштувати його концерт в Одесі, попере- 
•IIіі.ч зробивши йому рекламу 2!. Прислухавшись до поради Є. Чикаленка 
и і'ч ькі громадівці доклали чимало зусиль до того, щоб народний хор 
Порфирія Демуцького виступив в Одесі. Це сталося після Великодніх
• ии і у 1904 р. в залі міської думи, про що писала одеська преса. Народ
им п хор, організатором якого був поміщик с. Охматова, Таращанського 
ипімгу, Київської губернії, був вже досить популярним і мав неабиякий 
Vi іих, особливо після ювілею М. Лисенка в листопаді 1903 р. Він нара-
ч ту пав близько 200 учасників від дітей до літніх людей і мав у репер
ів ірі 18 пісень релігійного, історичного та побутового зм істу22.

Іобто, ми бачимо, на одеському прикладі, як Євген Чикаленко дбав 
про українську культуру, добрим знавцем якої він сам був.

Коли у Санкт-Петербурзі відзначали 35-літній ювілей літературної 
і..... .пості Д. Мордовця, першим літературним твором якого стала укра

пи  і.на поема "Козаки і море", одеська "Громада" відрядила саме Є. Чи- 
с і іі-пка з вітанням, яке написав старим шрифтом одеський художник, 
іримадівець Амвросій Ж даха23. Там, у столиці імперії Є. Чикаленко, по 
мрипді мав деякі неприємності з поліцією, за своє революційне минуле.
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Влітку, як правило, Є. Чикаленко проживав у с. Перишори, займаю
чись господарськими справами великого поміщицького маєтку. Туди вій 
часто запрошував українських діячів з усієї України, особливо з близької 
Одеси. У нього в Перишорах часто бували члени одеської "Громади" ти 
"Просвіти" М. Комаров, А. Ніковський та інші.

Влітку 1897 р. в Перишорах гостював М. Комаров, туди ж заїхали
О. Кониський та С. Єфремов, і саме там було домовлено про створення 
Всеукраїнської Загальної організації24.

В Одесі з 1897 р. Є. Чикаленко розпочав видання серії популярних 
книжечок, на тему "Розмова про сільське господарство", та його "200 пі 
сень", які він збирав з родиною в тому числі й у своїх Перишорах, та 
інші.

Слід зазначити, що численні друзі з одеської "Громади" всіляко допо
магали Є. Чикаленку. М. Комаров, як відомий в Одесі правник, допома
гав залагоджувати всілякі господарські, та кошторисні справи, архітек
тор Я. Прокопович допоміг у проектуванні церкви у с. Перишори 25.

Чимало власних зусиль та коштів витратив Є. Чикаленко на видання 
і поширення українських книг. Він сприяв виданню та розповсюдженню 
історичного роману П. Куліша "Чорна Рада", який вийшов друком н 
Одесі у 1900 та 1901 pp. з ілюстраціями А. Ждахи. В одному зі своїх 
листів Є. Чикаленко просив М. Комарова у 1900 р. 200 примірникін 
"Чорної Ради" для магазину "Киевской старины". Характерним свідчен
ням його вболівання за українську книжку є лист від 6 травня 1901 р. 
М. Комарову: "Дякую Вам за "А. Головатого", не за те, що Ви мені його 
прислали, а за те, що написали його. У нас так мало історичних книжок, 
народ наш так мало відає про минуле, що й така мала книжечка матиме 
велике значення; дай Боже, щоб швидше виходив "Богдан Хмельниць
кий" бо вітер тепер перемінився і його можуть затримати"26. Як бачимо 
Є. Чикаленко, був у вирі українського книговидання наприкінці XIX -  
початку XX ст. Він хотів, щоб А. Ждаха робив ілюстрації для видання 
українських пісень, на що виділяв кошти. Дуже хотів, щоб той ілюстру
вав ювілейне видання "Енеїди" І. Котляревського, та щоб саме А. Ждаха 
ілюстрував "Кобзар" Т. Шевченка, тому, що: " ...і зробить він це краще 
ніж Петербурзькі художники" 27. А Санкт-Петербурзьке товариство для 
видання дешевих і загальнокорисних книг, він називав у 1901 р. у листі 
до М. Комарова "нашою Просвітою".

Є. Чикаленко, який частково фінансував "Киевскую старину", агіту
вав передплачувати журнал, у якому публікувалися не лише науковці — 
історики, філологи, фольклористи, але й численні письменники, і в тому 
числі з Одеси, сподівався, що "коли земляки їх підтримають, то напевне 
стане "О сновою "28.

Є. Чикаленко не був байдужим і до пам'яті своїх вчителів і наставни
ків з Одеси. В одному з листів до М. Комарова він турбувався родиною
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II Иншшського, зокрема його донькою Людмилою Домовин, котра ме-
«•» и.і той час у м. Браїлові, Подільської губернії29. В іншому листі

и......yuan М. Комарова повідомити про участь одеситів у вшануванні
н і і .ні М. Ковалевського та О. Кониського 30.

і пін помер Л. Смоленський, Є. Чикаленко просив для першої що-
• •піни української газети "Громадська думка" некролог. І послав до

11 м і и 100 крб. на шкільний фонд ім. Л. А. Смоленського, який створи- 
іи " и і і.ка "Просвіта" для відкриття у місті першої української школи 31.

\ І 907 р. він просив М. Комарова "дати кілька теплих слів" в "Раду" 
ні І Карпенка-Карого після його смерті в листопаді 1907 р . 32.

А и 1908 р. після смерті В. Б. Антоновича, Є. Чикаленко повідомляв 
1 і І имарова про те, що гроші на вінок Володимиру Боніфатієвичу він 
и 11 мі май з Одеси, і просив прислати спогади про А нтоновича33.

< дід зауважити, що спогади до "Щоденника" Є. Чикаленка настійно 
ні'"гии видати вихованець одеської "Просвіти" і щирий його молодший 
•І■. і Л Ніковський на квартирі якого у Києві в 1917 р. бував Євген 
Ч Н | і і . і м п і с в и ч  3 4 .

Гі-иолюційні події 1905-1907 рр. сприяли спалаху українського руху.
11 и и и українські фракції у Думах Російської імперії, були створені 
ІІ|ииніти", перша в листопаді 1905 р. в Одесі, з'явилася українська 

ні" і .і Появу першої щоденної української газети "Громадська думка" та 
н ьмі ія забезпечили Євген Чикаленко та Василь Симиренко 35. В осно- 
мниму газета коштувала Є. Чикаленкові не тільки багато грошей, а й
І І . І І І І І О  нервів36.

( К кільки в газеті публікувалися провідні українські вчені та літерато
ри попа відразу ж стала визначним центром концентрації передової 
у і ні міської думки, через що підлягала численним утискам. В газеті було 
им і щепо чимало хроніки з українського жиггя, в тому числі і в Одесі.

Гак, у публікації під заголовком "Українські кафедри" (4 лютого 
І'ЛКі p.) М. Грушевський виступив з підтримкою студентів-українців 
Мпиоросійського університету в Одесі, які вимагали чотири українські 
тіфсдри, і щоб викладання предметів відбувалося українською мовою, 
ницо більшість студентів складатимуть українці. При цьому автор під- 
ци-і нював, що університет розташований в У країні37.

II газеті були і численні дописи з Одеси. Так, у березні 1906 р. було 
иміщено повідомлення про те, що українську газету "Народня справа" 
mu рито, але замість неї виходитиме тижневик "Вісти" під редакцією 
інші Шелухиної. "Українське діло в Одесі шириться" —  констатувала 
і .і и-1 а 38.

Після закриття "Громадської думки" Є. Чикаленко чимало зусиль і 
ін ни гі в доклав до того щоб видавалася щоденна українська газета 
І'ида". В цьому йому допомагали різні товариства, "Просвіти" всієї 

України, в тому числі й з Одеси. М. Комаров доклав також чимало зу

201



силь, щоб газета почала виходити. Так, в одному з численних листіи 
Є. Чикаленка від 22 листопада 1906 р. до М. Комарова, він просив під
тримати "Раду". Є. Чикаленко, для того, щоб газета виходила, хотів зро
бити її безпартійною. Оскільки до цього газета була органом Українсь
кої радикально-демократичної партії. Він відверто писав, що готовий на 
співпрацю й з соціал-демократами "аби тільки не остаться без газети". 
В цьому ж листі він сповіщав, що з Одеси приїхав Панкеєв і всі дефі
цити газети покрив 39.

У наступному листі у лютому 1907 р. він просив М. Комарова до
класти зусиль, щоб одеські просвітяни передплачували "Раду"40. В бага
тьох листах Є. Чикаленко запрошував М. Комарова у с. Перишори на 
відпочинок, обіцяв бути в Одесі і обов'язково завітати в гості. В одному
з листів від 8 квітня 1907 р. сповіщав, що віднайшов рукопис М. Коми 
рова і помістив його у № 75 "Р ади "41 під назвою "Шевченкові дні и 
О десі"42.

На 4 січня 1908 р. Є. Чикаленко запрошував М. Комарова до Києви, 
де у В. Антоновича мала відбутися важлива зустріч з М. Грушевським, 
І. Шрагом та іншими українськими діячами 43.

Очевидно, що мова мала йти про створення в умовах спаду револю
ції та наступу реакції ТУП (Товариства українських поступовців).

В газеті "Рада" часто друкувалися матеріали про українське житі я 
Одеси і краю, і не лише просвітянами, яких Є. Чикаленко запрошуван 
до співпраці, інколи, навіть ображаючись на декого з них, але й іншимн 
дописувачами. Так, про одеську "Просвіту" було вміщено чимало пізна
вальних матеріалів. Зокрема у грудні 1907 р. був надрукований матеріал 
про Різдв’яну ялинку в Одесі, організовану просвітянами 44.

Одеська "Просвіта" в особі М. Комарова підтримувала всіляко 
"Раду". Адже численні штрафи на газету змусили Є. Чикаленка за його 
ж словами "по шматочкам продавати землю, щоб підтримати "Раду"

В 1907 р. М. Комаров вислав на газету 2 тис. крб., та обіцяв перед» 
платити 100 примірників газети в Одесі. Таким чином одеська "Просиі* 
та", "Одеський український клуб" і товариство "Українська хата в Одесі" 
протягом багатьох років надавали посильну допомогу щоденній газеїі 
"Рада", яку з початком Першої світової війни, як і всі інші українські 
видання було закрито. .

Проте, зв'язки Є. Чикаленка з представниками одеської громади не 
припинялися, не зважаючи, що він деякий час переховувався від пере
слідувань поліції.

Коли почалася Лютнева революція 1917 р. та було утворено Центри» 
льну Раду, у якій Євген Харлампієвич був досить активним діячем, по
стало питання про офіційний орган українського уряду. Маючи великий 
досвід у виданні преси, Є. Чикаленко багато зусиль доклав, щоб таки 
газета була. Турбувався про надання дозволу владою, шукав друкарню,
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і "и. ш, підбирав редакцію. І не випадково, редактором "Нової Ради", яка 
...........а 1 березня 1917 р. став одесит Андрій Ніковський —  добрий
* і • і і соратник Є. Чикаленка. Адже саме до нього він підписував лис- 

I  "< ерцем Ваш —  Є. Чикаленко" 46.
'(Ьиючи про газету Є. Чикаленко хотів, щоб то "була газета в першу 

І 11 мінну українська національна, щоб вона об'єднувала всіх українців, які 
щітииіоться автономії, свого сейм у"47.

і Ишипшийсь в еміграції Є. Чикаленко продовжував листування і сгіі- 
" іншім з колишніми одеситами за кордоном А. Ніковським, С. Шелу-
..... ..м. І. Липою, та іншими аж до своєї смерті.

І ти м  чином, Є. Чикаленко який починав своє навчання, формував
■ і..... і.мінімальний світогляд, наукову громадсько-політичну і видавничу
іиі и.місті, і доброчинність в Одесі, та ширив її на весь український рух
і- .....і XIX —  початку XX ст. до кінця свого життя працював за для
їй мі п. і будучи тяжко хворим, в еміграції —  не поривав своїх зв'язків і 
•мітингів з однодумцями з Одеси.
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О. Б. Ш ляхов

МОРЯКИ КОМЕРЦІЙНОГО ФЛОТУ 
\ ИЖ()-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ НАПРИКІНЦІ 

XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

Морський транспорт Чорного та Азовського морів, його становище 
іч риінм'гок у другій половині XIX —  на початку XX ст. у радянські 
•tm н ііун предметом для студій ряду істориків, зокрема В. П. Можіна, 
і І Мсмьника, Ю. П. Коновалова1. Тогочасні дослідники концентрува-
ііі і ти  зусилля на вивченні процесу монополізації та діяльності окре
мії» пароплавних компаній басейну. Зверталася увага і на процеси фор- 
Муниііни таких прошарків населення півдня України як судновласники і 
МнШшпни-моряки комерційного флоту, їхній склад. Однак концептуальні 
■tun и у вказаних студіях майже не відрізнялися між собою.

Іпріи и українській історіографії впроваджуються модерні концепту-
• >ц мі підходи, застосовується новий методологічний інструментарій, за- 
«Н тю  11.си здобутки вчених з діаспори. Останнім часом предметом нау- 
иині' ищікавлень все більшого числа дослідників стає історія повсяк- 
ииііп.м и, намагання висвітлити саме щоденне, звичне життя народу.

ІРУ шовне вивчення історії України часів її капіталістичної трансфор- 
І4ИПІІ передбачає всебічне дослідження життя основних класів і груп 
ним им нию суспільства. Зокрема це стосується і робітництва українсь- 
►II* міи рпій царської Росії. Частково висвітлити тогочасні умови праці 
І* їйіГіу ту робітників, з'ясувати, що вони їли та пили, якими були їхні 
►U* і и к проводили дозвілля, дослідити заробітки і є метою цієї статті.
Іі И’і і...... нгання автор спробує розглянути на прикладі такої досить чи-
н* н п т  групи транспортного пролетаріату України як судноробітники 
мімі рі 11 п ного флоту Азово-Чорноморського басейну.

і п і відзначити, що одним з важливих факторів, який характеризує 
шіМіннкш морського транспорту кінця XIX —  початку XX ст. є їх віко
ннії . і іііщ Торговельний флот в наслідок специфіки своєї праці вимагав 
МІ І І НІ М і.її артованих, фізично розвинутих людей. Ось чому середній вік
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матросів та кочегарів комерційних суден складав за нашими підрахунка
ми лише 29,5 років. Разом з тим основний контингент судноробітникін 
басейну становили пролетарі віком від 20 до 30 років 2. Станом ніі 
1901 р. їх нараховувалося 2 920 чоловік або 47,3 %, тобто майже поло
вина від загальної кількості команд. Останнє пояснювалося необхідніс
тю мати на суднах робітників, які знаходилися в розквіті сил і, відпові
дно, були в змозі виконувати важку фізичну роботу.

Внаслідок вищезгаданої причини в морському транспорті майже не 
знаходила використання праця малолітніх (лише 0,8 %) та підліткіи. 
Частіш за все вони працювали на пароплавах в якості штурманських та 
машинних учнів або ж були зайняті в сфері обслуговування. Дуже мало 
в торговельному флоті було робітників-моряків похилого віку, яким ви
повнилося б 60 років та більше. їх нараховувалося всього 0,6 %. Незна
чною була і питома вага вікової групи 40-59 років —  а саме 14,7 %.

Зауважимо, що для різних категорій моряків характерними були пен
ні вікові особливості. Так, серед нижніх (машинних) команд пароплаві» 
більше всього було молодих людей у віці від 20 до ЗО років —  аж
56,1 %. В той же час подібний показник серед моряків вітрильного фло
ту був найменшим, всього 37,5 %. Відповідно серед кочегарів та маши
ністів було менше всього робітників у віковій групі від 40 до 60 рокін. 
Вони складали лише 11,6 %. А матросів вітрильних суден старшого віку 
нараховувалося 18,2 % 3. Приблизно така ж вага цієї вікової групи були 
і серед верхніх (палубних) команд пароплавів, вона дорівнювала 17,1 %.

Вищенаведені особливості пояснюються тим, що праця машиністі м 
та кочегарів вимагала певної освіти, знань, які, частіш за все, мали саме 
молоді судноробітники. Разом з тим, значно менші вимоги до рівня під
готовки та кваліфікації палубних матросів пароплавів або моряків вітри 
льників, призводили до того, що істотна частина селян-відхідників, які 
приходили працювати в торгівельний флот лише на час навігації або до 
збору врожаю і серед яких було чимало літніх людей, влаштовувалася на 
судна якраз на ці посади.

Що ж стосується використання жіночої праці в торговельному флоті, 
то вона фактично не була затребувана. За даними перепису 1897 p., жі
нки складали всього 0,6 % від усіх судноробітників басейну 4. До того ж, 
як свідчать списки суднових команд, вони були зайняті виключно в сфері 
обслуговування на пароплавах —- суднова прислуга, покоївки.

Певний інтерес складають дані щодо сімейного стану моряків, які 
можна з'ясувати на підставі матеріалів загальноросійського перепису 
1897 р. Останні свідчать, що серед моряків, які працювали на водних 
сполученнях Херсонської губернії мали родину 1 658 осіб (55,2 %) \  
Приблизно такий же відсоток судноробітників, які перебували у шлюбі, 
давала Таврія, а саме —  54,7% . Отже, за даними перепису 1897 p., 
серед 4 533 моряків українських губерній були одружені 55 %. Більш за
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і" . . імейиих серед судноробітників було у віці від 20 до 39 років. Від- 
нніиіішіії відсоток від загальної кількості моряків, які були одружені, 
і > ти  .іти у Херсонській та Таврійській губерніях —  разом 59,2 %.

і і.нться важливим звернути увагу і на склад родин судноробітників.
V ін реііажній більшості їхні сім'ї були досить численні. Серед усіх мо- 
І"н ні Херсонської губернії, які вважалися головами родин, а саме 
і ни/ осіб, 425 або 39 %  мали досить велику родину від 5 до 10 осіб. 
Пі і і і о н і д н і  дані по Таврійській губернії становлять: серед 597 судноробі-
...... .мі 291 або 48,8 % мав велику сім'ю. Взагалі ж по двом українським
.........і н ш і м  згаданий відсоток дорівнюється 42,5.

< исцифіка праці, яка вимагала майже постійного перебування в морі, 
1 1 'VI не матеріальне становище, призводили до того, що значна частина 

м<>|»мкш не мала можливості мешкати разом із своїми родинами. Так, із
.......и.мої кількості моряків Херсонської губернії поодиноко або поза
є" і мною жили 52 ,8% , а в Таврійській губернії —  31,5 % 6. Загалом 
чиї і мі судноробітників, що жили поодиноко у Азово-Чорноморському 
fun < пні становила 52,5 %. Переважання серед моряків тих хто жив поза 
І", німою свідчило про значну мобільність робочої сили в морському
■ і'.міспорті і, відповідно, гальмувало процес складання постійних кадрів 
працівників у цій галузі економіки.

І >е (умовний інтерес становить питання щодо тривалості служби мо- 
І"ц мі, наявності певного досвіду за фахом. Питома вага тих, що працю- 
миин ма суднах комерційного флоту Чорного та Азовського морів менше 
■■ років на початку XX ст. становила приблизно третину від загальної 
м и.кості нижчого плавскладу команд —  32,6 %, а до 10 років —  56 % 7.
111 чзначене явище в першу чергу стосувалося машинних команд паро- 
ііи.мив, 65,4%  яких працювали на суднах менше 10 років. Лише 6 ,2%  
кочегарів та машиністів мали досвід праці в 20 років і більше. У той же 
і и мигома вага палубних матросів парових суден, термін служби яких у 

•І "і< >і і нараховував більше 20 років, складала вже 13 %. Ще більшим цей 
помічник, а саме 18,7% , був у команд вітрильних суден. Отже, значна 
•i n іка моряків не мала великого досвіду служби в цивільному флоті.

Однією з причин була сама специфіка морської служби, коли умови 
праці в морському транспорті не гарантували морякам постійної роботи.
І.ні, чимало з них з припиненням навігації просто звільняли з суден. У 
притих судновласників взагалі не існувало терміну найму на рік. В ре- 
іуиі.гаті цього досить велика кількість судноробітників працювала протя- 
юм року лише 7—9 місяців. За повідомленням одеського портового 
управління у 1909 р. серед 5 800 моряків, які працювали на комерційних 
і уднах приписаних до цього порту, "щорічно на три зимові місяці звіль- 
....юся від служби 1 550 чоловік" 8.

Заслуговує на увагу і питання тривалості праці судноробітників в 
одному й тому ж пароплавному підприємстві. Переважна більшість мо
рим», а саме від 6 9%  (нижні команди пароплавів) до 8 2 %  (матроси
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вітрильних суден), працювала в одного власника не більш 5 р о к ів 9. 
Щодо кількості тих, які більш-менш тривалий час перебували на службі 
в одному і тому ж підприємстві, то вона була мінімальною. Так, лише в 
5,3 % кочегарів та машиністів термін подібної служби складав 10 або 
більше років. Відповідний показник у команд вітрильників дорівнюван 
усього 3,5 %.

Дійсно в пошуках матеріально вигідної роботи, кращих умов праці, 
матроси, навіть за період однієї навігації, переходили з одного суднопла
вного підприємства до іншого. З цього приводу Головна контора Русько
го товариства пароплавства і торгівлі (РТПіТ) відзначала: "З практики 
видно, що більшість кочегарів і матросів, стають на службу декілька 
разів протягом року" 10. Рахуючись лише з власними інтересами, матро
си в будь-який час, коли їм спаде на думку, могли залишити судно. Так, 
один з капітанів наголошував: "Ми нічим не гарантовані, що нам вда
сться здійснити рейс з однією і тією ж командою "11.

Водночас треба звернути увагу, що кадри постійних або навіть коріи 
них робітників-моряків здебільшого складалися саме в великих судно
плавних товариствах —  РТПІТ, Добровільному флоті або Ространсі.

Серед факторів, які характеризують робітників-моряків, чимале знп 
чення має їхній освітній рівень. Використання машинної техніки у фло
ті, збільшення чисельності пароплавів -— все це вимагало від судноро
бітників певного ступеня кваліфікації, грамотності. Не випадково, що ш 
рівнем письменності моряки басейну посідали досить високе місце се 
ред інших загонів робітництва імперії. Так, серед 5653 робітників, що 
працювали на водних сполученнях у причорноморських та приазовських 
губерніях (рахуючи і суднову обслугу), за даними загальноросійської о 
перепису 1897 р. письменних було 3 411 або 60,3 % п .

Найвищий відсоток грамотних моряків припадав на підлітків і зовсім 
ще молодих робітників у віці від 15 до 19 років і нараховував майже 
73 %. В наступних вікових групах відсоток письменних матросів та ко 
чегарів поступово зменшується. Так, серед моряків у віці від 40 до 
59 років відсоток грамотних був 52 %, а серед тих кому було за 60 ро
ків —  лише 42,4 %.

Рівень письменності був тісно пов'язаний з рівнем кваліфікації річ
них категорій моряків. Факти свідчать, що більша частка письменних 
моряків припадала на машинну команду, праця якої вимагала певної 
технічної підготовки та знань. Відповідно, серед палубних матросів па
роплавів, а також серед команд вітрильників питома вага неписьменних 
була значно вищою ніж в середньому в цивільному флоті.

Найважливішим показником матеріального рівня життя моряків тор 
говельного флоту була заробітна плата. Перш за все треба звернути уіш 
гу на її структуру. Прибуток робітників-моряків складався зі звичайної о 
окладу, доплат натурою (господарські харчі), а також приробітку за піні
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і 11 мі роботи. Пізніше команди добились і платні за понаднормовану
МИИЦЮ.

Необхідно відзначити, що серед судноробітників була помітна дифе-
I....... .моя заробітної плати, залежно від рівня кваліфікації та підготовки.
мчим піачний заробіток отримували представники своєрідної робітни
ки 111 > 11 с гократії цивільного флоту —  боцмани та машиністи. Так, розмір 
міі 'гімні платні боцманів наприкінці XIX ст. складав на парових суднах
' .........у в середньому 26 крб. У свою чергу машиністи, найбільш квалі-
І 'і пиііма частина судноробітників, отримували 38 крб. |3. Але не слід
■ п., іі.т і, що питома вага двох вищезгаданих категорій моряків була 
и* мпічііою порівняно із загальною кількістю судноробітників.

Місячна ж платня переважної більшості робітників-моряків визнача- 
і(н. і ыкими цифрами: кочегари одержували 16 крб., а палубні матроси 
и.і|мімшівів — 17 крб. на місяць. В особливо важких умовах щодо рівня 
і .і | . . і( и і м о ї  плати знаходилися судноробітники, які працювали у вітриль
ним у флоті. Боцмани тут отримували по 15 крб., матроси —  лише
ч і рГ>. на місяць.

Аналіз наведених вище матеріалів свідчить, що рівень оплати праці 
п. p. нижчої більшості судноробітників басейну, особливо команд вітри- 
М».мими на межі Х ІХ -Х Х  ст. не міг забезпечити мінімальних потреб 
н> <| ні к і и (прожитковий мінімум у Російській імперії за підрахунками
■ і. . і.іі ку XX ст. складав для поодиноких робітників 250 крб. на рік, тоб- 
|м м|іиГ)лизно щомісяця 21 крб., а для тих, що мали родину —  450 крб.). 
її І'ММ р. на нараді моряків, яка відбулася в одеському порту, увагу 
і ' іподавців звернули на той факт, що квартири в місті коштують від 6 
•її. Ill крб. на місяць, а продукти першої необхідності, в залежності від 
і їм. много становища судноробітника, від 15 до 20 крб. |4. Отже, проіс- 
м v ті і и и цих умовах багатьом було вкрай складно.

ІІми.кий рівень життя переважної більшості нижчого плавскладу ко
чни і (їасейну викликав соціальну напругу у торговельному флоті, прово- 
иіііііі іростання незадоволення в середовищі моряків, позначався на 
«ип м їх праці. Зрештою страйки на комерційних суднах примусили
І подавців піти на зустріч командам у питаннях грошового забезгіе-
«иіии Так, наслідком страйку моряків півдня України в 1903 р. було те, 

Нін * у.дн о власники збільшили суму,-яка видавалася судноробітникам на 
мрчуииння, так звані харчові гроші, з 8,5 крб. щомісяця до 9,5 крб. За 
Ий Иіи і  і аження та розвантаження пароплавів у портах, де не було артілей 
нніи.іжників, командам у цей час теж підвищили платню з 3,5 крб. за 
ни пудів до 5 крб. Уперше роботодавці погодилися окремо оплачувати 
..... і июрмовані роботи команд, із розрахунку 10-15 коп. за годину.

Інльш помітні зрушення в рівні заробітної плати команд комерційних 
. \ н м басейну відбулися в період революції 1905-1907 рр. Саме тоді ряд 
Мін о і і и х  виступів моряків змусив судновласників підвищити як основну,
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так і додаткову платню своїм службовцям. В цей час кочегари щомісяцк 
почали одержувати від ЗО до 40 крб., палубні матроси —  25-35 кр(ї 
Платня ж машиністів доходила до 55 крб. Беручи до уваги, що середин 
заробітна плата робітників Російської імперії складала щомісяця при 
близно 22 крб., то заробітки моряків комерційного флоту дійсно не мо
жна не вважати досить таки суттєвими.

Крім того слід враховувати, що платня моряків суттєво зростала їй 
рахунок додаткових виплат —  за понаднормовані та вантажні роботи 
Так, навантаження вугілля з 1906 р. оплачувалося в розмірі 30 коп їй 
годину. Платня за понаднормовані роботи була визначена в 20 коп. Суми 
харчових грошей становила в цей час 11 крб. Як відзначало керівництві 
РТПіТ, крім основної заробітної плати кожен моряк щомісяця отримушш 
у середньому "на внутрішніх лініях від 5 до 9 крб. і більше, на закор 
донних лініях від 10 до 12 крб. і більше" І5. Подібні дані підтверджуюіїї 
й інші джерела. Зокрема, керівник матроської спілки М. Адамовим v 
спогадах підкреслював: "Середній загальний заробіток моряка в літній 
час за новими ставками був карбованців 50-60 на місяць, інколи і біль
ше" 16.

В той же час матеріальний рівень життя рядових моряків не СЛІП 
переоцінювати. Характеризуючи його, треба брати до уваги особливої ! І 
морської служби —  її небезпеку, обов'язкові понаднормовані роботи під 
час рейсу та майже постійне перебування на відстані від дому. Останні 
призводило до того, що більшість моряків тривалий час не мала зміни 
жити з своїми родинами. Часто вони були вимушені наймати для cmtU 
близьких житло в місті, яке коштувало дуже дорого. Родини суднороҐІІ 
тників, які залишалися на батьківщини, теж щомісяця чекали допомоги 
від своїх годувальників. Все це помітно відбивалося на фінансовому 
становищі судноробітників. Невипадково журнал "Русское судоходстно , 
констатуючи, що "моряку завжди доводиться бути в розлуці із близькії 
ми, з родиною", звертав увагу на той факт, що саме "завдяки цьому Ноні 
матеріальне становище підривається життям на два доми" п .

Необхідно враховувати і постійне зростання цін на продукти п ер ш о ї 
необхідності. Так, в 1907 р. хлібні вироби подорожчали на 37 % у порі
внянні з періодом 1900-1904 pp. 18 "Якщо брати до уваги вартість жиіІЯ 
в Одесі, —  підкреслювалося в статті одного з керівників "РеєстріїЦШ 
суднових команд", —  то заробітку в 20-25 крб. людині з родиною мп*і 
вистачити лише на насущні потреби"19.

Беззаперечно важливою для характеристики тогочасного станоншці 
нижчого плавскладу була проблема тривалості робочого дня та нанижи і 
сті можливостей для повноцінного відпочинку. За угодою команд п гу 
дновласниками у 1905 р. вихідними днями були визнані всі неділі ти ні# 
18 святкових днів, зокрема, 1 січня —  Н о в и й  рік, 6  січня —  Хрещенії», і
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) .....ого —  Сретєніє господнє, 25 березня —  Благовіщення, перший та
• І' > ми день Різдва Христова, Трійця та ін.

< • і,ке, робочими в той період для переважної більшості моряків були 
н і ш і  па рік. Однак для команд цивільного флоту надзвичайно болю- 

жм Оуло саме питання тривалості робочого часу. Останній, наприкінці 
НІ- . і , був майже не обмежений, жодних правових норм тут не існува- 
і" Щоправда внаслідок страйку на флоті 1903 р. тривалість робочого
....  моряків була обмежена 10,5 годинами на добу. Статут торговельний,

ні'міііоггий того ж року, вважав за "нормальний робочий час працю мо- 
l"o in під 6,5 до 11,5 годин ранку та від 1 до 6 годин вечора з півгодин- 
нмми іранку та після полудня проміжками для в ідпочинку"20. Однак
м і....... і обмеження мали рекомендований характер і, як наслідок цього,
Ііммімни тільки на папері. Судновласники з ними зовсім не рахувалися.

Н результаті страйків у комерційному флоті басейну на початку 
н v . і  у більшості судновласників робочий день моряків було обмежено 
|п Ню навіть 9 годинами на добу Однак використання судновою адміні- 
і і|'ііціі ю обов'язкових понаднормованих робіт, численних авралів при-
....піни до того, що проблема тривалості робочого дня і надалі залиша-
...... однією з найболючіших для команд торговельного флоту.

Нін иітлюючи тогочасне життя торговельних моряків Азово-Чорно- 
»ім|и і,кого басейну, не можна не торкнутися питання умов праці та по-
11 у г. Цю проблему фактично обійшло увагою царське законодавство.
І і 11 V I" торговельний з цього приводу обмежувався лише пропозицією до
і ........ . адміністрації "звертати постійну увагу на чистоту жилих примі-
...... і."21. Відповідно судновласники, які намагалися отримати якомога
АІііі.ніпи прибуток, зводили до мінімуму витрати на покращення умов 
іі|мці га побуту моряків, внаслідок чого вони часто-густо не відповідали 

меп гарним вимогам гігієни.
ІІорш за все треба відзначити, що палубні матроси майже постійно 

Ир пи тали  на протягу. В холодну ж пору року вони не мали змоги тепло 
міиішся, що викликало справедливе незадоволення. Неодноразово ко
минки вимагали від господарів видавати зимовий одяг —  шуби та валя
ним Не кращі умови для праці мали і члени машинної команди. Так, 
*о‘ісі прам, щоб вичистити котел пароплава доводилося лягати на спину 
і Цінім кіркою відбивати залишки солі, яка накопичувалася від морської 
«м мі "Під котлом повітря настільки мало та воно настільки погане, що 
мjи и іо неможливо дихати, —  відзначалося в листі сучасника до газети 
її. поля", —  сіль, яка відбивається кіркою, сиплеться в рота, вуха, очі... 

s• i'i.i багато хто з робітників і виходе майже кожні півгодини подихати 
і ні мім повітрям, однак вони ледь витримують там установлену КІЛЬ- 
fli її. годин" 23.

Після виснажливої праці протягом робочого дня або вахти вночі ро- 
Іііііінкп-моряки в багатьох випадках не мали можливості відпочити
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в більш-менш нормальних умовах. У матроських приміщеннях було ті
сно, брудно, затхле повітря. Належної вентиляції не існувало. Нерідка 
койки в кубриках були розташовані вздовж бортів пароплава і впритул 
до них. Внаслідок постійного охолодження бортів судна, особливо наїш 
сні та восени, матроси та кочегари часто простуджувалися та хворіли 'V

Досить наочними щодо характеристики ситуації, що існувала в той 
час з питання побуту моряків на суднах, були висновки комісії, яка здій- 
снювала огляд суден Північного товариства "Петр Берг" та "Граф Стро
ганов". Зокрема, чиновники відзначали, що в матроських кубриках н» 
пароплавах "борта вкриті іржею і не мали дерев'яної обшивки..., підлім» 
згнила, койки нечисті, дошки в койках зламані і вкриті комахами, сінин* 
ки брудні, солома в сінниках... являла собою майже порох..."23. Тією * 
комісією були зроблені зауваження керівництву компанії і щодо непри 
пустимості "сушки білизни та одягу в приміщеннях для команди", внії 
слідок чого там було вкрай вологе повітря.

Однією з важливих рис, яка характеризувала рівень життя моря к їй, 
безумовно, був також стан харчування. Останнє на суднах комерційною 
флоту, за наявності в команді не менш як 15 чоловік, здійснювалося тих 
званим артільним порядком. Зауважимо, що в той час такий спосіб хцр« 
чування був досить поширеним серед робітництва імперії. У торговелі. 
ному флоті артільник обирався екіпажем і затверджувався капітаном 
пароплаву. Саме він і закупав увесь провіант на визначену для матросі* 
суму харчових грошей. Можливі розтрати компенсувалися за рахунки 
кругової поруки всієї команди 26.

Треба згадати, що Статут торговельний містив так званий Табель кі 
лькості харчів на одну людину з розрахунку на тиждень. Зокрема, зако
ном передбачалися наступні норми харчування нижчого плавскладу: м'я
са щотижня 2 кг 146 г, крупи гречаної —  978 г, крупи вівсянки —  294 і, 
масла —  370 г, квашеної капусти —  1 кг 188 г, цукру —  265 г, сухарі» 
—  5 кг 456 г (або на один день 1 кг 109 г хліба), а також 7 чарок 
вина 27. Але нерідко згадану кількість продовольства судноробітники їм 
отримували. Останнє було обумовлено тим, що капітани суден або tit 
видавали артільникам усю суму грошей, або взагалі розпоряджалник 
ними на свій розсуд. Недаремно часопис "Русское судоходство" зверті» 
увагу на той факт, що "при розподіленні "кормових" грошей, які виде» 
ються на руки... офіцерам команди, практикуються інколи зловживанні, 
що відчутно позначається на скромному бюджеті службовців"28.

Особливо цим відзначалася суднова адміністрація Північного товари
ства. На початку XX ст. на суднах цього пароплавного підприємств» 
відбулося декілька страйків, причиною яких були саме маніпуляції ко 
мандного складу суден із харчовими грішми. Так, в 1907 р. моряки ий< 
роплаву "Григорий Мерк" застрайкували внаслідок того, що капітан ПІД 
мовився, як це було передбачено законом, видавати команді на руки
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■ і " 'ні гроші, заявивши, що "йому необхідно власноруч вести продово- 
hmiv ( 11|>аілу" 29. Зокрема, команда цього пароплава скаржилася представ-
........мі уряду: "Ми зараз не користуємося навіть половиною кількості
MAH' і них нам їстівних харчів... Капітан м'ясні пайки звів до мініму- 
>і і шідав цукру замість 5 фунтів на місяць, 4 фунта" 30.

І Іпдібні випадки мали місце і на інших суднах цієї компанії. В резуль- 
і мі і ми міській консул у Н'юкастлі, до якого неодноразово зверталися по 
........могу моряки пароплавів закордонного плавання, був змушений зро
ниш подання до міністерства торгівлі і промисловості з проханням "вка- 
ні і н і .и і п анам суворо дотримуватися умов найму службовців на судна".

І.іумажимо, що внаслідок відсутності належних умов зберігання, хар-
......і пароплавах швидко псувалися. Так, спеціальна урядова комісія під

Mm мі и иду в одеському порту суден Північного товариства, встановила, 
мім мий на пароплавах компанії лежав просто на брудних полицях. Ін-
»...... і' матроси взагалі перебували на сухому пайку. Особливо це стосу-
Иіі'пи и команд, які працювали на вітрильних суднах. "Харчі у нас не
• їм... І одують людей чим попало", —  скаржилися на початку XX ст. в
(ііііміті з кореспондентами одеських газет м оряки31.

Іреба також відмітити, що на суднах багатьох компаній були дуже 
Мій піп справи з водою. Часто там не тільки не існувало лазні, але й
і........ іу випрати було неможливо. Не завжди вистачало й мила. Вище-
II.її.   Табель визначав норми його видачі морякам. Так, на одну
нмппіу на тиждень у закордонному плаванні треба було видавати чле
ним машинної команди 223 г мила та 139 г усім іншим. Цікаво, що під
...... . рейсів ці норми скорочувалися майже вдвічі: 118 г мила
м.і кочегарів та машиністів і 59 г палубним матросам 32. Але в реально- 
Mv 'кипі і так було далеко не завжди.

( ісобливо погані справи в цьому відношенні мали місце на паропла
ви* РТПіТ. Так, на судні "Афон" команді практично не можливо було 
ймііпіся. "Умивальник хоча й існує, але води в ньому нема, тому що по 
і|и (тм  вода не йде, а цистерн не має, —  повідомляли в 1912 р. з цього 
і \ ніш Відер на пароплаві 2-3 , але й їх не видають, тому доводиться 
мини я поблизу лебідок та кранів, брудною водою, яка туди натікала"33.

І емер розглянемо які ж були у судноробітників можливості для від-
....шику, як вони проводили своє дозвілля. Скорочення тривалості робо-
чині часу на початку XX ст. сприяло відновленню витрачених сил моря
ми Проте в морі, навіть у позаробочий час, вони фактично не мали 
іии(міди, а отже, не могли повноцінно відпочити. Не завжди їм це вда- 
ймнпси навіть, коли судно знаходилося в порту. "На берег можна ходити 
М'іі.мі з дозволу капітана або його помічника, —  скаржилися в розмові 
і і^респондентом газети "Одесский листок" представники команд, —  а 
" 11 • 11 м; і г и його означає зважитись на образу, такими умовами обумовле
нії іс-, щоб відпустили на берег"34.
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Слід також відзначити, що правові норми початку XX ст. вимагали 
щоб судноробітники виказували по відношенню до капітана і його поміч
ників повну слухняність та покору, "корилися корабельнику в усьому без
заперечно... на воді і березі" 35. Використовуючи це положення у власних 
інтересах суднова адміністрація часто примушувала матросів виконувати 
обов'язки, які не мали прямого відношення до служби. "Пошабашиш на 
судні, як дивишся капітан або механік відправляє до себе на квартиру, 
приходиться в них за сторожа, за лакея, за прачку. Мов би купили вони 
нас, рабів підневільних", —  з обуренням повідомляли моряки 36.

Коли ж таки морякам випадала вільна година, далеко не всім з них 
вдавалося кращим чином організувати своє дозвілля. Так, меншовик 
Наум Гік, займаючись агітацією серед екіпажів суден, які відвідували 
марсельський порт, згадував, що команди російських пароплавів зазви
чай "не входили до числа відвідувачів клубів, театрів і сотень кінемато
графів, які були розташовані по вулицях, що прилягали до старого пор
ту" 37. Замість цього вони віддавали перевагу шинкам та ігорним домам. 
Зокрема газета "Черноморский портовый вестник" у 1909 р. звертала 
увагу на той факт, що перебуваючи в іноземних портах, матроси "потра
пляли... до рук власників трактирів, які їх експлуатували, і поринали н 
розпусне життя" 38.

Як визнавали самі судноробітники, в матроському середовищі в той 
час мало місце: "...на березі пияцтво, гра в карти, шинки" 39. Все цс 
зрештою давало підстави царським урядовцям констатувати "низьку 
моральність та культурність... наших мореходців" 40.

Водночас не викликає сумнівів, що подібна оцінка була явним пере
більшенням і не відбивала ситуацію в цілому. Серед чималої частини 
моряків спостерігалося тяжіння до знань, освіти, бажання, завдяки цьо
му, краще в матеріальному відношенні облаштувати своє життя. Як ре
зультат —  намагання використати вільний час для навчання, покращення 
свого загальноосвітнього рівня. Наприклад, вищезгаданий Н. Гік, який 
вів заняття з моряками, в своїх спогадах відзначав: "Наші лекції прохо
дили часто-густо в кубриках нижньої команди і залучали до себе чис
ленну аудиторію... Щоденно під час стоянок пароплавів не менше 2-х 
годин приділялося історії". Водночас він викладав командам основи ас
трономії, природознавство, інші науки. "Наші моряки особливо захопи
лися історією культури", —  підкреслював Г ік 41.

Подібні збори з моряками суден, які відвідували олександрійській 
порт, проводив есер В. Левтонов. На зустрічах, що час від часу відбува
лися в матроських кубриках на пароплавах, він читав вірші М. О. Не
красова і серед них —  "Роздуми у парадного під'їзду", "Залізниця" та 
ін ш і42.

Крім того, на кожних зборах "з присутніх збиралися гроші у розмірі
5 коп.", на які передбачалося придбати книжки для корабельної бібліоте-
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....  Можливості для самоосвіти надавала морякам і створена ними
и|..,і|и пілка "Реєстрація суднових команд".

І ймім чином, промислова революція, початок індустріалізації внесли
....... і іміни в життя та побут судноробітників. На початку XX ст. помі-
..... і росла їхня платня, скоротилася тривалість щоденної праці, що дало
......шність більше часу приділяти самоосвіті, підвищенню культурного

!*іцнм.

Г.пом з тим між роботодавцями та найманими робітниками в морсь
ким у і ранспорті залишалося ще багато не розв'язаних питань. Серед них
її' і.... . місце, безумовно, посідала не вирішенісгь проблеми правового
т и п  і у моряків. Обурення команд викликали постійні понаднормовані 
|ни»іш, важкі умови праці та побуту на пароплавах. Внаслідок цього все 
їм п.піл кількість робітників-моряків починала не тільки відчувати, але й 
н иіцомлювати матеріальну і правову не налагодженість свого життя і 
і им у прагнула до тих або інших змін.

Подальше дослідження теми пов'язано з вивченням житлових умов 
. , іініробітників на початку XX ст., шляхів здобуття ними освіти, мож- 
иніиісгей отримати медичну допомогу тощо.
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Т. С. Вінцковський

ПРОГОЛОШЕННЯ УНР ТА ПИТАННЯ ПРО ВЛАДУ 
В ОДЕСІ

Ниіічення історії української революції доби Центральної Ради, як 
пришию, обмежується традиційними сюжетами. Вони пов'язані переду-
і їм і діяльністю центральних (загальноукраїнських) органів влади, сто- 
нунічіми і іншими державами, військовими діями тощо. Натомість бага
тшим ітя розглядуваного періоду проявлялося і на периферії. Сучасна
........ інш а наука лише наблизилась до вивчення ситуації на місцях 1 без
Чині уинити всю складність революційних подій, на нашу думку, немож- 
іиіін Адже в той час у різних регіонах спостерігалася своя специфіка, 
Ми ми місце як доцентрові, так і відцентрові тенденції. Слід зазначити, 
ні" ■ онідний історіографічний доробок з проблеми залишила по собі ра- 
інін і.кл наука, де регіональним особливостям приділялася достатня ува-
ііі Правда оціночна характеристика частіше за все була однобічною, не 
ИІдко (прощеною. Розглядаючи ситуацію в Херсонській губернії, й, зок- 
Iм мм и Одесі після жовтневих подій 1917 р. у Петрограді, радянські іс- 
нірпні наполягали, що "соціалістична революція зустріла тут шалений 
"Мір (нижу буржуазно-націоналістичних сил Центральної ради та есерів, 
меншовиків, єврейських націоналістів, реакційних частин Румунського 
hi" ні іу, штабу Одеського військового округу тощо" 2. При цьому, обов'я- 
н*і 'інчо тенденцією викладу матеріалу була більшовицько-центристська, 
мнім інші політичні сили виносилися на периферію історичного дослі-

. ....... я. Радянська історіографія справедливо наголошувала, що встано-
иііін пюю владу більшовицькій партії в Одесі у жовтні 1917 р. не вда- 
им и V Проте "випускала" з поля зору події, що мали місце у наступні 
мі шм, повертаючись до питання захоплення влади в регіоні вже у грудні 
I'M 7 p., коли РСДРП(б) вдалося опанувати ситуацію в Радах робітничих 
п нуїатів і Румчероді й розпочалася безпосередня підготовка до зброй
ний! повстання.

Натомість, з кінця жовтня і у листопаді місяці в місті гостро стояло 
ииіімімя про владу. Адже існувало три різні позиції: 1) "Вся влада ра
нні", 2) "Однорідний соціалістичний уряд"; 3) позиція "твердої руки". 
Пі ріпу підтримували більшовики, другу —  демократичні партії соціалі-
■ нічного вибору (за термінологією С. Кульчицького —  "революційна де
чиї, ратія"), в тому числі більшість делегатів Одеської ради робітничих 
депутатів, третю —  прихильники силових м етодів4. До речі, деякі ра
мпа і.кі історики твердили, що в Одесі встановилося двовладдя —  з 
и мімю боку пробільшовицьки налаштовані ради солдатських, матрось
кії \ і селянських депутатів, а з другого —  російська і українська буржу
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азія та угодовські партії 5. Це не відповідає дійсності, адже ради не були 
на той момент пробільшовицькими.

Ще більш несприятливою для багатьох політичних сил регіону стали 
ситуація після прийняття Центральною Радою III універсалу й проголо 
шення Української Народної Республіки, хоч і в межах Російської феде 
ративної держави. Херсонщина, як і інші три українські губернії повср- 
талися під юрисдикцію Центральної Ради. Але сучасні дослідники, по 
кажучи вже про попередній історіографічний період, й до теперішньою 
часу обминають увагою це питання, констатуючи тільки, що Одеса юри
дично включалася в межі УНР 6. Проте проголошення УНР мало важли
ве значення для побудови системи влади в Одесі, оскільки місцеві укри 
їнські організації почали більш рішуче ставити свої вимоги на управлін
ня краєм, виконуючи, з одного боку, вказівки Центральної Ради, а і | 
другого, дотримуючись власних поглядів розгортання революції, які 
вони декларували протягом усього 1917 р.

Головним джерелом для з'ясування позицій тих чи інших у групувань 
є протоколи Одеської ради робітничих депутатів, на засіданнях якої жни 
во обговорювалися питання влади. Адже, після падіння Тимчасовою 
уряду російські, єврейські, польські політичні партії саме дану раду віш 
жали одним з найдемократичніших органів, через те, що до неї входили 
представники різних сил. Найпалкіші суперечки точилися 14 листопади 
1917 р. на об'єднаному засіданні Виконавчих Комітетів рад робітничих, j 
селянських, матроських депутатів, представників Революційного Ком іти 
ту, Одеської Української Військової Ради і Румчероду. Хоча вперше пи
тання про організацію влади в Одесі за активної участі української сто* і 
рони було поставлено 28 жовтня 1917 р. на спільному засіданні рад 
робітничих, солдатських, селянських і матроських депутатів. Мова йшли і 
як про прагнення Центральної Ради прилучити Херсонську губернію до , 
решти українських територій, так і про приєднання рад до обласного 
Революційного Комітету, створеного місцевими українськими організаці
ями (губерніальною радою, Одеською Українською Військовою Радою) 
як підструктуру загальноукраїнського Крайового Революційного Коміте 1 
ту з метою стеження за дотриманням порядку після падіння Тимчасово» : 
го уряду. Фактично мова йшла про поступовий перехід влади до 
Центральної Ради на території усієї України. Представники більшості 
партій, у тому числі УСДРП, виступили за формування владних струк 
тур на паритетних умовах у вигляді коаліційного органу7. Російські їй 
єврейські ліві й лівоцентристські сили, очевидно перебуваючи у стані 
деякої розгубленості, не могли не рахуватися із зростаючим авторитетом 
Центральної Ради, постійно підкреслюючи свою толерантність до її по* 
літики. Більшовики на той час ще не контролювали всієї ситуації, і тому ; 
не могли взяти владу у свої руки. Українська сторона, як влучно відмі- 
тив учасник подій Г. Ачканов, не мала упевненості, що ради визначанні.
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.........місті верховної влади Одеси, отже під час переговорів вели себе
мім 111 к і іо. При цьому намагалися продемонструвати радам, що вони є 

н|іііи/міьою владою і тому з ними необхідно встановити діловий кон
ц і"  " Так непевна ситуація привела до того, що переваги у жодної із
■ . '|ші не було. Значить, до цього питання усі зацікавлені сторони зму- 
нк ні були повертатися і в подальшому.

Нарешті, 14 листопада головним’доповідачем з проблеми організації 
и in пі виступив 3. Висоцький (від Одеської Української Військової 
і м и), який у промові не лише наголосив на тому, що Революційний 
і и и и г Херсонщини створений шляхом компромісу, але й вперше заде- 
. підупав мету даного Комітету —  втілювати у життя універсали Центра- 
■и inч Ради. Задля цього було скликано комісії, які покликані обговорю-
......  усі питання, пов'язані з проведенням соціальних й інших реформ,
іцнполошених III універсалом9.

У обговоренні доповіді 3. Висоцького простежувалися різні підходи. 
Ьі'іі.іповицькі делегати критично висловлювалися щодо висунутих про- 
ииіицій. Щоправда і серед них не було одностайності. Зокрема JI. Рузер 
■о і римувався позиції, що більшовики, визнаючи права Центральної 
ї ї ні для керівництва усією Україною, не погоджуються на підпорядку- 
МІ І І І ИЯ їй Херсонської губернії. Оскільки не було проведено плебісциту
11 |ч'д місцевого населення 10. Доповнював його виступ І. Орлов, який 
Ги ницу увагу зосереджував на проблемі влади в Одесі. Він закликав 
ни почити до коаліційного Революційного Комітету нових колективних 
і и мін, як наприклад, спілку залізничників, почтово-телеграфну спілку і
 i..., очевидно для того, щоб посилити вплив більшовицької партії у
ииицних структурах. Але в той же час заявив, що його партія готова 
кімнати навіть повне відокремлення України від Російської республіки, 
нкіцо на це буде воля народу. Це свідчить про складні процеси форму- 
инініи єдиної позиції більшовицької партії в межах якої ще залишалися 
міькливості для деякого різноголосся. Висловлювалися пропозиції нада
ні Одесі статус вільного міста, тому що вона "за своїм характером є ін-
ii рпіщіональною" ". Разом з тим, не слід перебільшувати рівень відвер
ни і і таких висловлювань, які необхідно розглядати в контексті стратегі- 
 и політичної боротьби.

У ході дискусій сформувалась й інша позиція. Її послідовники з при
мни.ністю ставилися до пропозицій українських політичних сил, нато
ми її, критикуючи більшовиків. Наприклад, Гільдій, звинувачував 
Г< ДІ'П(б) у непослідовності, оскільки, ставлячи питання про плебісцит 
щодо приналежності Херсонщини до України, вони не вимагають цього 
і чия визначення майбутнього Російської держави. З близьких позицій 
інн тупив представник партії "Бунд" Хейфець, який відмітив, що ство- 
Iн-пня Української Народної Республіки запобігло розв’язанню громадян- 
і і.кої війни в Україні і дійсно втілює у життя національну і соціалісти
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чну реформи, у той час як більшовикам це виявилося не під силу. Він 
наголосив, що від імені партії вітає III універсал, створення УНР й би 
жає спільно з УСДРП діяти на благо революції. До цих голосів приєд
нався Рижук (від об'єднаної соціалістичної партії), додавши, що саме 
таким шляхом можна вірно вирішити національне питання п .

Достатньо вмотивованою була позиція представника Виконавчого 
Комітету ради солдатських депутатів Брускіна, який логічно відмітив 
якщо Революційний Комітет вирішив існувати за кошти Центральної 
Ради, то таким чином він побічно вже визнав її повноваження. До того 
ж, проводити плебісцит в даний час, на його думку, недоречно. Не слід 
чинити перешкоди українському рухові, а необхідно йти до об'єднання 
українським та неукраїнським демократичним силам 13.

Взяли активну участь у дискусії і представники від українських стру 
ктур. Сіренко, В. Чехівський, В. Поплавко, 3. Висоцький виступали і 
єдиних позицій, наполягаючи на визнані тих положень, які були опри
люднені головним доповідачем. При цьому вони намагалися не загос і 
рювати додатково ситуації, як, наприклад, надання в Революційному Ко 
мітеті додаткового місця спілці моряків и , чого вимагала РСДРП(б).

Наприкінці засідання викристалізувалося три позиції щодо принципів 
формування місцевої влади й відношення до Центральної Ради: 1) Резо 
люція Виконавчого Комітету ради солдатських депутатів; 2) більшовиці. 
кої партії, озвучену О. Воронським та 3) українських соціалістичних 
партій. На жаль, протоколи зібрання не зберегли запропоновані поло 
ження перших двох резолюцій. Тому, ми можемо припустити, що першії 
була близькою до третьої (враховуючи виступ Брускіна). Натомість біль 
шовики, очевидно, закликали передати всю владу об'єднаним радам ро
бітничих, солдатських, селянських і матроських депутатів, хоча й не 
мали твердої думки, щодо входження Херсонської губернії до складу 
України ,5. Зрештою при голосуванні за першу резолюцію віддали свої 
голоси 62 присутніх, за другу —  ЗО, третю —  90 осіб І6. Таким чином, 
було прийнято резолюцію у якій зазначалося, що на Україні в процесі 
творчої праці революційної демократії вже створено республіканський 
уряд в особі Генерального секретаріату й революційний парламент 
України —  Центральна Рада, що останній акт УНР —  III універсал 
своєю політичною і соціальною сутністю дає певну свободу всій рево
люційній демократії України спільним фронтом стати для проведення н 
Україні великих реформ. Значить збори вітають проголошення Україна, 
кої демократичної республіки й визнають Центральну Раду об'єднуючим 
революційним центром у межах 9 губерній, підтримують Революційний 
Комітет Херсонщини у всіх його заходах, направлених на дотримання 
порядку в краї і втілення у життя соціальних і політичних реформ, ви
писаних III універсалом 11. Після цього, аж до початку грудня, коли ста 
лися сутички між гайдамаками і червоногвардійцями, питання про владу
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и 11 ич і гак гостро не стояло. Адже на фоні переговорного процесу обп
ий . трон и  (прихильники УНР та Раднаркому Росії) накопичували вій-

........ присутність в регіоні.
і >і /ке, після падіння Тимчасового уряду Росії, й особливо після прого- 

ичіп піні Української Народної Республіки, значно зростає впливовість 
і чині і.ких організацій краю, які активно включаються у процес пере-

........ т ілу  владних повноважень. З цього часу змінюється на позитивне (з

......и іншого або нейтрального) ставлення більшості демократичних неук-
і"ип. і.них сил до них. Питання про владу вирішувалось у коаліції найав- 
і"Імі к* і піших політичних структур Одеси, фактично усунувши від процв
ів міі і.ку думу. Ця проблема ставилася у контексті визнання Центральної 
Єн ні нк загальноукраїнського органу і належності до неї Херсонської гу-
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О. В. К овальчук, Ф. О. Самойлов

П О ЗИ Ц ІЯ  У С ДРП  (Н Е ЗА Л Е Ж Н А ) —  УК П  Щ ОДО  
ЗО В Н ІШ Н Ь О П О Л ІТ И Ч Н О Г О  К У РС У  УКРАЇН И  

В 1 9 1 9 -1 9 2 0  pp.

Жовтневий переворот в Росії у 1917 р. докорінно змінив геополітич- 
не становище. Виникла нова держава, яка одразу почала визначати себе 
як альтернативу світовому капіталізму, його політичному, соціальному і 
культурному порядкові. Знищення світу експлуатації та насильства про
голошувалося головною метою соціалізму та його історичним призіш 
ченням. Постановка на рівні державної ідеології питання про загальну 
перемогу комунізму визначила глобалістичне спрямування зовнішньої 
політики Радянської Росії, яка почала розглядати себе в якості природ 
ного центру та бази для "світового революційного процесу", а відтак 
особливістю зовнішньополітичної парадигми російських більшовики! 
ставала орієнтація на світову пролетарську революцію Більшовики 
були переконані, що комуністична система, а отже й їхнє управліннм, 
пошириться далеко за межи колишньої Російської імперії. Вони вірили, 
що представляють собою прототип єдиної загальної цивілізації. Посд 
нання комуністичної доктрини із російським месіанізмом, так би мови 
ти, наново реставрувало імперську модель з її старим принципом 
єдність і неподільність Росії. Такий підхід зумовлював нерозуміння наці 
ональних інтересів інших народів 2.

Перемога більшовиків та привабливість їхньої ідеології справили 
значний вплив на український політикум, наслідком чого стали постійні 
розколи всередині українських соціалістичних партій та виділення з пин 
лівих течій, які або просто зливались з більшовиками, або в ході триіш 
лої еволюції перетворювались в українські соціалістичні партії. Для пас 
важливо, крізь призму взаємовідносин України з Росією, дослідити по 
лише становлення цих партій, але і визначити, яким вони бачили майбу
тнє України в новоутворюванному згідно з їхньої ідеології суспільстві, 
Конструювання майбуття радянської України свідчило про існуванні! 
певних зовнішньополітичних рецепцій у українських комуністичних пар 
тій, які, на жаль, залишались теоретичним матеріалом й на практиці н« 
були реалізовані.

На початковому етапі існування Директорії поступово викристалію» 
вувалася концепція лівих українських політичних сил і відбувалося їх і» 
організаційне оформлення. Підвищенню авторитета комуністичних ідей 
сприяла тогочасна ситуація в європейських країнах. Сплеск революцій* 
ного руху в Західній Європі вплинув на зростання передчуття перемоги 
пролетарської революції у всесвітньому масш табі3.
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Уіиорення соціалістичних урядів в Німеччині та Австро-Угорщині 
шпиню і|»ормуванню погляду про початок загальноєвропейської соціалі-

I  I ...ми революції. В цьому аспекті революційні події в Україні розгля-
м МІ я к складову світового революційного процесу. Тому зовнішньополі-

......... доктрини в програмних документах певної частини українських
і........ партій були пов'язані не лише з національною проблемати-
......  ниє враховували ідеали всесвітнього соціалізму4. Слід визнати, що
H<t і иоиюцію в бік прийняття радянської форми влади та поєднання со- 
II' і п. пічних і національних принципів, впливали не лише події міжна-
 I.....   масштабу, але й успіхи радянських військ та невдачі армій
•III' І Це одним вагомим аргументом на користь прийняття ідеї влади
і 11  нпінми українськими соціалістами була невдача практичної діяльно- 
і іі міраїнських державних організмів по налагодженню парламентської 
....... и ішади.

Ні і ці фактори впливали не лише на настрої українського суспільст- 
м і и не дестабілізували внутрішньопартійну ситуацію всередині україн-
I I I  и національних партій —  насамперед Української соціал-демократи-
ціі" і робітничої партії. Свідченням цього став VI з'їзд УСДРП, який від- 
ftv ми їй я в Києві 10-12 січня 1919 р. і став реальним відображенням 
і......... . не лише українського політичного проводу, але й всередині

і |н мої партії. Члени ЦК УСДРП —  А. Пісоцький, М. Авдієнко та інші 
ініімііни чітку радянську позицію. У своїх поглядах вони виходили з 
і ні и, що на Заході почалася соціалістична революція, а тому найголов
ніші іаидання —  утворення власної незалежної соціалістичної республі
ки і іінадою Рад та організацією всього народного господарства на соці- 
Ц/ііі пічній основі. На думку А. Пісоцького, більшовики виступали проти
II ринк і.кої державності, оскільки вони не знаходили собі співзвучної 
Мічн В ході дискусії на конгресі всередині УСДРП виділилась група 
"►ннп" М. Ткаченко, М. Драгомирецький, Ю. Мазуренко, М. Авдієн- 
м , А Пісоцький, які встали на позицію Рад. Вони вимагали не лише 
Н н н і і  Рад в Україні в формі диктатури пролетаріату в союзі з біднішим 
і и и и і п і вом, але й вважали, що Україна повинна орієнтуватись і входити 
и milt тісніший зв'язок на Заході з революцією німецькою, а на Сході —
■ с и міською". Вони пропонували зайняти таку позицію, яка сприяла би 
Иорішому заключению миру з радянською Росією, щоб разом із нею 
пні і умити проти Донської області та А нтанти7.

П і основі всіх цих позицій фракція соціал-демократів (незалежних) 
Ійироионувала VI з'їзду УСДРП свій проект резолюції. Констатуючи, що
І нрома переживає епоху соціалістичної революції, вони пропонували 
ми.11 и и українську революцію лише однією з фаз цієї революції. Тому 
ц і-кнімо завдання, на їхню думку, полягало у перетворенні суверенної 
\ IIIі и незалежну, самостійну Українську соціалістичну республіку. Дію
чим уряд повинен був реорганізуватися на основі представництва рево
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люційних партій, які визнають самостійність незалежної Української 
соціалістичної республіки, владу робітничо-селянських рад та тимчасо 
вість своїх повноважень до організації влади Всеукраїнським конгресом 
робітничо-селянських рад. До новоутвореного уряду УНР висувалась 
вимога негайного порозуміння з радянською Росією на ґрунті обопілі. 
ного визнання суверенності обох республік, повного невтручання у вну 
трішні справи один одного та негайного виводу російських військ з н1 
риторії Української соціалістичної республіки. Новий уряд УНР повинен 
був вимагати від держав Антанти виводу їхніх військ з території Укри 
їни (включаючи й Крим), невтручання у внутрішні справи України і, и 
разі відмови, приступити до активної оборони Української соціалісти'і 
ної республіки 8.

Отже, соціал-демократи (незалежні), розглядаючи тогочасний сні і і 
класових позицій дійшли висновку про розподіл його на два антагопи 
тичні табори —  пролетаріат та буржуазію, визнали, що Україна на цьп» 
му етапі мусить відмовитись від ідеї всенародного представництва 
прийняти ідею диктатури трудящих мас. У сфері зовнішньої політики 
вони вважали за необхідне орієнтуватись не на країни Антанти, яку ии 
основі класового підходу відносили до табору буржуазії, а на країни 4 
радянською формою влади 9.

Резолюція соціал-демократів (незалежних) не була прийнята VI ч'їі» 
дом УСДРП, тому 12 січня 1919 р. на фракційному засіданні вони ух ті 
лили платформу на основі своєї резолюції, обрали окремий Організацій- 
ний комітет, а з 13 січня почали діяти як окрема партія —  УСДРІІ (и) 
Самостійницькі тенденції та негативне ставлення до політики російі і. 
ких більшовиків на Україні, зокрема КП(б)У тривалий час змушуишій 
УСДРП(н) співпрацювати з Директорією з метою використати утнорк 
ний нею державний апарат та Трудовий Конгрес для організації робі нін 
чо-селянської влади в незалежній Українській республіці |0.

22 січня 1919 р. почав працювати Трудовий Конгрес, для якого ак і у 
альним залишалось питання вибору форми влади, а відтак і зовнішнмм 
політичної орієнтації. 26 січня 1919 р. почалася фракційна робота учи«> 
ників Конгресу. Проект декларації від фракції УСДРП(н) на Трудоішму 
Конгресі оголосив Зінов'єв. В ній підкреслювалось, що соціалістичнії 
революція привела до утворення нових національно-державних органіці 
мів, в рамках яких національна революція переходить в соціалістичну 
Тому, на їхню думку, українська соціалістична революція вимагає іаО«ц< 
печення для України національно-державних форм и . Наголошу валі нЧь 
що за існуючих умов Українська республіка для досягнення спільнії! 
мети може укладати угоди і союзи з іншими соціалістичними респуПЩ? 
ками, зберігаючи при цьому свою незалежність "як певний націонинм ; 
ний і економічний організм" 12. В декларації до Трудового Конгресу, І ! 
огляду на утворення радянського уряду України, серед багатьох іііш нЧ м
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міі пііі.ісь вимога приступити до мирних переговорів і згоди між Украї-
......т ю  та Російською соціалістичними республіками; вимагати виводу
п т  п-мііих військ і не втручання імперіалістичних держав в українські 

*11 ■ іиїї та ін. 13. Соціал-демократи (незалежні) критикували Директорію 
ні іи іігралітет, який проявлявся у боротьбі з "червоним імперіалізмом" і 
ні і иінробітництво з Антантою І4. Але все це аж ніяк не вплинуло на 
іміиу курсу Директорії. Коли остаточно стало ясно, що партії, які зайня
тії ирорадянську позицію не зможуть домовитись з Директорією, Укра-
.......  і партія соціалістів-революціонерів (боротьбистів) та УСДРП (неза-
и ф і н )  почали проводити політичну роботу з консолідації невдоволених 
мн и і икою Директорії мас.

Н і думку соціал-демократів (незалежних), встановлення радянської 
и ні мі и Україні могло йти двома шляхами: завоюванням України Росією 
і її і покоренням останній або утворенням Української соціалістичної 
|ц ' публіки власними силами. Але об'єднання України з Росією вони 
■ни і пий недоцільним через різні умови встановлення радянської влади в 
" і '" ' країнах 15. Це зумовило критичне ставлення до Декларації робітни- 
......  пінського уряду України, в якій у категоричній формі було заявле
нії про об'єднання України з Росією на основі соціалістичної федерації, 
ін 1. 1, .ночи Всеукраїнського з'їзду Рад, відводячи останньому функцію
lid.....орення питання лише про форми цієї ф едерації16.

і і ід нагадати, що така позиція Тимчасового робітничо-селянського 
і і і , України обґрунтовувалась наявністю тісних історичних, економіч

ній культурних зв'язків України і Росії; єдністю революційного класо
вії! п фронту; тотожністю політичних, економічних та військових за- 
и піт и 28 січня 1919 р. Тимчасовий уряд України виступив із звернен
и м  до радянських республік —  Росії, Латвії, Білорусії, Естляндії і 
'Ін і и 11 про укладання тісного оборонного союзу 18, яке в дечому співпа- 
Нй'їн і позицією УСДРП (незалежні).

і нцінл-демократи (незалежні) вважали, що в такій ситуації можна 
і ти ірп пі про союз не тільки з радянською Росією, а взагалі з будь-яки
ми гпціалістичними республіками для спільної боротьби з імперіаліз
мом таєм н о ї допомоги по зміцненню цих республік і налагодженню
.........мічних відносин між ними 19. Це питання знайшло відображення у
Ц#іі"ініції, прийнятій на загальних зборах київської організації 
ТІ ЦІМ І (п). В ній підкреслювалось, що нав'язання Україні федерації з 
fin її ні г реакцією, "яка позбавляє українську революцію органічного 
(ціннику", бо розв'язати українське національне питання в умовах світо
вій ...... алістичної революції можна лише з утворенням Української соці-
«•іь пічної радянської республіки. Альтернативу, для успіху світової со- 
ііі«і*иі пічної революції, вбачали в необхідності об'єднання в світовому 
миі ні і іібі всіх пролетарських сил для боротьби із світовим Імперіаліз
мом її формі вільного військового і економічного союзу суверенної
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Української радянської республіки як з Російською радянською респуб 
лікою так і з іншими соціалістичними республіками, які виникли, або 
будуть виникати 20. На основі цих теоретичних положень робився висію 
вок, що найбільшу загрозу для України становила Антанта, яку вважали 
керуючою силою в боротьбі імперіалізму з соціалістичною революцією, 
а "Краснов, Денікін, Румунія, Польща та інші є лише засобами в її ру
ках". Тому, як головне завдання, визначалась необхідність боротьби 
української робітничо-селянської влади з А нтантою 21.

Теоретики соціал-демократів (незалежних) були впевнені, що саме 
розв'язання національного питання через забезпечення державного існу
вання кожній нації, з одного боку, стане крахом імперіалізму, а з іншії 
го —  передумовою соціалістичної революції. Тому українське питанні» 
зникне лише з утворенням української національної держ ави22. Ідею фе 
дерації соціал-демократи (незалежні) не сприймали тому, що вони її ро 
зуміли як об'єднання різних державних організмів під єдиною централь 
ною владою з існуванням на місцях обмеженої на користь центру влади 
Ідею ж всесвітньої федерації вважали за ідеалістичну утопію. Нашім 
Російську радянську федерацію сприймали як бажання Росії залишиїм 
під своєю владою народи які прагнуть незалеж ності23. Негативізм | 
боку соціал-демократів до федерації викликало їх критичне ставленії* 
до УПСР(б). Вони наполягали на утворенні федерації радянських сопіи 
лістичних республік, в якій Україна і Росія мали б спільний уряд. Соці 
ал-демократи (незалежні) вказували, що росіяни обов'язково запроііону 
ють свій раднарком як центральну владу. Отже, концептуально соцінл 
демократи (незалежні) були схильними до ідеї союзу всіх радянській 
республік. Союз моделювали в формі об'єднання незалежних радянській 
країн, України і Росії тощо. Такий союз мав спиратися на загальний 
план світового господарства, вироблений компетентним і правомочним 
органом (союзним) на основі точних даних від кожної союзної країни; 
давав би кожній країні в складі союзу всі гарантії вільного розвитку її 
продуктивних сил і цілком захистив би її від загрози економічної кри іН| 
дозволив би будувати відносини між країнами всередині союзу соціииГ 
стичних республік на основі рівноправності, відсутності політичної in  р> 
монії однієї країни або групи країн над іншими. Виходячи з цього, пі- 
ціал-демократи (незалежні) визнавали, що встановлення диктатури одні* 
єї з пролетарських партій породжує загрозу підпорядкування одн ії!; 
соціалістичної країни іншій, що вони влучно називали "пролетарським 
імперіалізмом". Тому вони залишились на позиції політичної piBiiooff j 
націй 24. З огляду на все вище означене можна констатувати, що соціип* 
демократи (незалежні) прихильно віднеслись до заяви голови тимчіїї'іі* j 
вого уряду X. Раковського про встановлення союзних відносин не ліпні 
з Росією, а і з іншими соціалістичними республіками.

Для розуміння політичної ситуації на Україні в зазначений час шіІД j 
врахувати, що погляд на національне питання з боку ЦК РКІІ((Я|
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ift І і і ((і)У в умовах наростання світової революції залишався незмін
ним Право на національне самовизначення мав не увесь народ, а лише 
<>," і.'іиріат, що перекреслювало саму ідею політичного самовизначення 
мни ПІ Українські ліворадикальні партії розуміли, що хоча УРСР і була 
у і ні іремії за національним принципом, мала певний обсяг влади, але 
І І Іи>)У була лише обласною філією РКП(б), яка і мала безпосередні 
м*< ні «пливу на діяльність місцевого уряду. Саме за це ліворадикальні 
>и|иііік'і.кі соціалістичні партії вважали КП(б)У антиукраїнською 25, 
мі Гі ід РКП(б) у березні 1919 р. остаточно схвалив принципи централі-
і.мі.нішо партійного і державного будівництва в Україні. Рішуче засу-
і . іі.іпась пропозиція побудови РКП(б) на основі федерації самостійних 
тиуш стичних партій. Щодо питання національних відносин, то прого- 
ііімиуиилось, що шляхом до повної незалежності повинні бути федерати-
....об'єднання держав, утворених за радянським зразком26. В подальшо-
м іш певний час питання федерації зникло. Тому в прийнятій III з'їздом 
І Мі <>ерезня 1919 р.) Конституції України мова йшла лише про бажання 
\ |ч І’ увійти до складу єдиної Міжнародної Соціалістичної Радянської 
г. публіки та вступити в найтісніше політичне об'єднання з "нині існу
ючими вже радянськими республіками... для спільної боротьби за торже- 
I що світової комуністичної револю ції..."27. Не останню роль в цьому 
їм і' ні.і позиція українських ліворадикальних партій. Але це аж ніяк не
• ■і инило інтеграційні процеси між Росією та Україною. У березні
I »Г> р. уряди двох республік прийняли спільну постанову щодо прове-
.......и узгодженої економічної і фінансової політики на основі рішень
МІ'ІІІ І’РФ СР28. Хоча УСДРП(н) і не відмовлялась від співпраці з уря- 
ці.м X. Раковського та навіть входження до його складу, але мала свої 
умови цієї співпраці: усі органи вищої влади Росії та України повинні 
ми шаги незалежність і самостійність Української Соціалістичної респу
бліки; проведення на Україні твердого національного і соціального кур- 
і v офіційна мова —  тільки українська29. При обговоренні декларації 
Ч'пду X. Раковського на засіданні Київської ради робітничих депутатів
I I і потого 1919 p.), М. Авдієнко був одним з багатьох присутніх пред-
■ цінників соціалістичних партій, що відмітив відсутність шляхів вирі- 
мм пня важливого для України національного питання 30. Такі самостій
ницькі погляди на державний устрій України заважали соціал-демокра- 
інм (незалежним) знайти спільну мову з більш овиками31. На жаль, 
проголошені у декларації радянського уряду України положення про ор- 
пиігііщію на місцях робітничо-селянських рад; легальне існування соці- 
н ін нічних організацій, які зайняли радянську позицію, не були реалізо-

навіть навпаки, українські ліві соціалістичні партії не допускалися 
ні участі в політично-державному радянському будівництві. Політика 

і'оіколу та терору по відношенню до УСДРП(н), яку проводила КП(б)У 
нінож не сприяла зближенню обох партій32.
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Крах сподівань на співробітництво з більшовиками змушунии 
УСДРП(н) поступово переходити до стану збройної опозиції по відно 
шенню до більшовицького уряду. В умовах складних стосунків з КП(б)У 
та урядом X. Раковського, соціал-демократи (незалежні) почали шукати 
контактів з урядовими соціалістичними партіями Директорії —  УСДРП 
та УПСР(ц. т.) для запровадження радянської влади на території Укріїї 
ни. На початку березня 1919 p., під час переговорів з представниками 
Антанти в Одесі, УСДРП та УПСР(ц. т.) повністю розчарувались відио 
сно можливості досягнення порозуміння з цим міжнародним воєнно* 
політичним союзом. Отже, коли політичний провід УНР став перед фи 
ктом невизнання Антантою УНР та її уряду, —  відбулося розчаруванни 
в проантантівській орієнтації проурядових українських соціалістичних 
партій —  УСДРП та УПСР(ц. т.). Вище зазначене, вкупі з фактом не 
стримного наступу Червоної армії та поширенням серед населення про 
радянських позицій, підштовхнуло всередині цих партій домінуваини 
ідеї союзу з більшовиками. Всі ці процеси, а також очікування загосі 
рення революційної ситуації в Західній Європі лише додавали 
УСДРП(незалежні) впевненості в правильності зайнятої п ози ц ії33. I In 
зважаючи, що соціал-демократи (незалежні) вже з квітня 1919 р. брали 
участь у антибільшовицькому повстанні, вони не припинили пошуку 
шляхів порозуміння з більшовиками. Не випадково соціал-демократ 
(незалежні) із симпатією ставились до радянської Угорщини, на яку 
вони покладали значні надії. Із документальних джерел відомо, що 
В. Винниченко, який в той час знаходився в Угорщині і, напевно, м і н і  

контакти з незалежниками, через свою схильність до ідеї рад, схиляв к і' 
рівництво радянської Угорщини взяти на себе роль посередника в перс 
говорах між соціал-демократами (незалежні), з одного боку, і РКП(б) ти 
КП(б)У —  з іншого. До того ж, було відомо, В. Винниченко користуїш 
вся великою популярністю в Угорщ ині34. Соціал-демократи (ннезалежні) 
намагались використати угорський фактор як засіб своєрідного тиску ни 
більшовиків при переговорах. Зацікавленість радянської Угорщини у 
встановленні спільного фронту з радянськими військами України і Роси 
для дій проти Румунії, робила українське питання навесні 1919 р. знач 
ним у зовнішній політиці Угорщини. Угорський соціалістичний уряд, їй 
допомогою В. Винниченка, взяв на себе роль посередника у перегони 
рах соціал-демократів (незалежних) з представниками РСФРР, які попи 
нні були вплинути на київський уряд X. Раковського. В ході переговорів 
соціал-демократи (незалежні) виробили певні умови, які на початку киі- 
тня 1919 p. НКІС РСФСР отримав від МІД Угорщини за посередниці 
вом В. Винниченко: визнання незалежності та суверенності Української 
радянської республіки в рамках таких етнографічних меж —  Галичини її 
Львовом до річки Сян та  інші частини Австро-Угорської імперії, де 
українське населення складало більшість; Бессарабія, Таврійська губер
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him Донецький басейн, Кубань, Волинщииа; виступали за укладання
• ■(тронного союзу між існуючими незалежними радянськими республі- 
і і ін на основі рівноправності сторін; війська радянських республік, які

диались в союзі, можуть перебувати на території союзної радянської 
і" і публіки тільки з дозволу останньої; уряд Української радянської рес- 
и\опіки зобов'язаний допомагати союзній радянській республіці в захи- 
і и юриторії в боротьбі як проти імперіалістичних буржуазних дер- 
миїм Антанти, Польщі, Румунії, так і проти внутрішніх контрреволю- 
пііімих виступів. Незалежники навіть були згодні бачити УСРР у складі
• uponенської соціалістичної федеративної радянської республіки чим 
шпчио поступались на користь федерації замість сою зу35.

Наприкінці березня —  на початку квітня 1919 р. УСДРП(н), УСДРП, 
ІІ<Т(ц. т.) підписали в Києві проект договору про спільну боротьбу з 

окупаційним режимом X. Раковського. Але не чекаючи остаточної згоди 
н і /і УСДРП, партійні осередки соціал-демократів (незалежних) підтрима-
...... сжстання селян на Київщині, Поділлі, Волині, частині Полтавщини та
І иеринославщини. Для того, щоб об'єднати та очолити антибільшовиць- 
и і і і  рух, УСДРП(н) на початку квітня 1919 р. утворили Всеукрревком та 
І • чіоішу Військову раду. Вони мали намір спрямувати боротьбу повстан
ец  мроти влади X. Раковського та Директорії з метою організації украї- 
m і.кої радянської влади та Української Соціалістичної республіки.

І Іротягом червня — липня 1919 р. представники соціал-демократів (не-
■ і к-жних) при Директорії, в листах до ЦК УСДРП (н) на окупованій тери- 
п'рії, аналізуючи зовнішньополітичну ситуацію навколо України, відміча- 
іи повний провал орієнтації на Антанту, яка, не зважаючи на всі зусилля 
, ьр.и'нської дипломатії, в травні 1919 р. в Парижі визнала уряд Колчака, як 
\ рид всієї Росії. Таким чином, Антанта не виокремлювала "українське 
мміииня" і продовжувала його розглядати в контексті "російського питан
ий ", дотримуючись принципу збереження "єдиної та неподільної Росії", 
/(ті УСДРП(н) Антанта залишалась центром міжнародної реакції, голо-
ііі і що метою якої після перемоги над Німеччиною стала боротьба з біль- 
иииипмом 36. Очікування соціалістичної революції в Західній Європі, з 
і и піду на неспокійну ситуацію в Європі —  встановлення радянської влади 
и Уюрщині, зростання впливу спартаківців в Німеччині, страйки в Англії 
in Франції, було на думку соціал-демократів (незалежних) єдиним варіан- 
і • • - і «найти в майбутніх європейських радянських республіках противагу 
рпиннській Росії у вирішенні "українського питання" 37.

Н умовах низки поразок Червоної армії на фронтах проти повстан
ні и. Директорії, Денікіна, ЦК РКП(б) видав директиву, в якій висувалась 
и 11 мі н а об'єднання командування всіма формуваннями Червоної армії та 
т и ір а л іза ц ії всіх сил та ресурсів радянських респ убл ік38. 18 травня 
І'-Н1) р. ЦВК Рад України випустив постанову про об'єднання військових
і мпгсріальних сил радянських республік39. А вже 1 червня 1919 p., під
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сумовуючи все попереднє, ВЦВК Рад РСФРР видав декрет, в якому 
мова йшла про Союз радянських соціалістичних республік Росії, Украї
ни, Латвії, Литви, Білорусії та Криму на основі об'єднання військового 
командування, рад народного господарства, залізничного транспорту, фі
нансів та ін .40. Утворення військового союзу відповідало позиціям соці
ал-демократів (незалежних) і вони погоджувались з таким курсом, але 
при значних економічних поступках41. Пізніше, в червні —  липні 
1919 p., коли соціал-демократи (незалежні) знов повернулись до ідеї пе
реговорів з більшовиками, А. Драгомирецький та М. Ткаченко розроби
ли проект договору між УСДРП(н) та КП(б)У, в якому ключовими були 
такі позиції: утворення на території УРСР Червоної армії, російські вій
ська можуть воювати на території України лише проти Денікіна; КП(б)У 
зобов'язана домогтися від РКП визнання з боку РСФСР економічної та 
політичної незалежності УРСР в межах установлених демаркаційною лі
нією 1918 p., включаючи Таганрозький, Ростовський і Донський округи, 
Кубань, Крим і Бессарабію; УСДРП(н) та КП(б)У мають домагатись 
укладення оборонно-наступального і економічного союзу між УРСР, 
РСФСР та Радянською Угорщиною з приєднанням до цього союзу всіх 
радянських республік, які будуть утворюватись в процесі поглиблення 
світової соціалістичної революції; основою союзу є принцип незалежно
сті кожної республіки і взаємодопомоги 42.

Внаслідок наступу Денікіна, втрати популярності та непоступливості
з боку УСДРП, 18—19 липня 1919 р. УСДРП(н) прийняла рішення відмо
витись від участі у повстанні. На засіданні організаційного комітету 
УСДРП (н) було прийнято проект програми майбутньої УКП і водночас 
вирішено розпочати переговори з представниками боротьбистів і 
КП(б)У про об'єднання зусиль щодо боротьби з контрреволю цією41. 
Наприкінці 1919 р. незалежники послали М. Ткаченка до Москви у 
справі легалізації УСДРП(н)44.

У січні 1920 р. УСДРП(н) скликали установчий з'їзд, на якому при
йняли комуністичну програму і стали на шлях легальної опозиції. В 
основу Української комуністичної партії була покладена програма РКП, 
але особливістю залишалось обгрунтування необхідності існування 
України в якості "незалежного державного та господарчого апарату". 
Укапісти вважали, що якщо Комуністична партія ставить своїм завдай 
ням захоплення політичної влади, то вона в першу чергу повинна оволо
діти національним рухом, що дасть можливість використати його у бо
ротьбі проти буржуазії. Оволодівши державною владою на території 
України, пролетаріат встановить контроль над економічним життям 
України. Для закріплення своєї перемоги він повинен використовувати 
всі засоби, навіть тимчасове утворення незалежної національної держи- 
ви, щоб національний рух не роз'єднав український пролетаріат на ко
ристь капіталістичного св іту45. За визначенням Ю. Мазуренка революція
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ш " риторії колишньої Російської імперії мала всі ознаки національно-
 ■..омічного визволення, а відтак національний рух існував. Тому для
i м. 11 .шия національного питання в Україні необхідно припинити наці- 
мни'о.му боротьбу і задовольнити вимоги національної революції, що 
(ЩІІІС допоможе розвиткові комуністичної революції. А. Річицький пи- 
иім т о  національні тенденції —  це віковічне прагнення до вільного
І   111 к у. Якщо воно не має виходу то набираючи силу, національний
і|і4*юр затримує розвиток револю ції46. Отже національне питання вклю- 
читі дня незалежників не лише культурний момент, але і політико-еко-
........... .. 47. У розділі "Національна справа" програми партії проголошу-
мии*н і. "Виходячи з принципу самовизначення націй... УКП піддержує
її........ і самостійність економічного і політичного порядкування
\ і гр" ІН. В резолюції Установчих Зборів УКП Полтавщини підкреслю-
....... і ь, що єдиною умовою, за якої всі революційні сили об'єднаються
1 1 'і реалізації принципу диктатури робітничих мас міста і села і встано-

ii і. ним влади у формі робітничо-селянських рад —  є незалежність
■ і IT. Для реалізації головної мети —  перемоги світової соціалістичної 

|м'поіікщії та успішної боротьби зі світовим імперіалізмом вкрай необ- 
«інинм є заключения військово-економічного та наступально-оборонного 
п и ш у  між незалежними радянськими соціалістичними республіками49.

VKII як легальна радянська партія взяла участь у виборах до IV 
Мі '-українського з'їзду Рад, який відбувся 16-20 травня 1920 р. Ще напе- 
і" модні IV Всеукраїнського з'їзду Рад укапісти в пресі вказували, що 
їй и і'їзд остаточно розв'яже два питання: питання форми державного

• і рою України; питання взаємовідносин України і Росії та їх органів 50. 
М Лндієнко у своїй привітальній промові підкреслював, що український 
иропетаріат і селянство можуть перемогти "буржуазну реакцію і капіта
ні їм" в Україні лише в формі державної самостійності та незалежності 
Української радянської пролетарської держ ави 51. Рецепт перемоги над 
иг инорівщиною", повстанством, що збільшувало сили світового імпері- 

■і'іі іму, виразником якої на той момент була Польща, укапісти бачили в 
иГі'сднанні революційних сил на Україні в формі незалежної УСРР. 
’Інше ця форма держави, на думку укапістів, стане альтернативою "пет- 
поріиській буржуазній державі", яка спирається на сили світового імпе- 

риіпі іму 52. Позиція укапістів на з'їзді викликала дискусію, адже з'їзд 
моминен був вирішити питання взаємовідносин України і Росії. Шумсь- 
мііі під КП(б)У звертав увагу присутніх на те, що в умовах могутності 
мі і.народного імперіалізму "необхідно підкорити всі сили" одному 
іи міру. Тому рішення, яке було прийнято 14 червня 1919 р. стосовно 
оііУднання економічних і військових ресурсів, необхідно було лише офо
рми пі. ЦВК України повинен увійти в переговори з ВЦВК РСФРР для 
и(и оворення федеративної конституції, а в українській конституції необ
идно лише визнати утворення федеративного цен тру53. Ю. Мазуренко
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підкреслював, що вимога самостійної Української Радянської Республіки 
як пролетарської держави —  це об'єднання робітників і селян для пере
моги контрреволюції, в першу чергу "петлюрівської" УНР. Лише украї
нський пролетаріат зорганізований в пролетарську державу зможе на 
території України вести боротьбу з українською контрреволюцією м. 
Укапісти, не заперечуючи існування союзного органу, наполягали на 
необхідності розмежування повноважень місцевих та союзних органів 
майбутнього об'єднання 55. Ю. Мазуренко ставив під сумнів незалеж
ність УСРР, посилаючись на те, що в Україні не має держави побудова
ної українським пролетаріатом, тому всі розмови про форми взаємовід
носин з радянською Росією вважав недоцільними 56. Як підсумок своєї 
діяльності на з'їзді укапісти виступили із "Заявою до ЦК КП(б)У і ЦВК 
Рад України", в якій проголошували такі принципи: петлюрівській бур
жуазній державності український пролетаріат мусить протиставити укра
їнську пролетарську державність у формі диктатури пролетаріату; укра
їнська пролетарська держава УСРР —  самостійна у своїй економічній та 
політичній діяльності, УСРР не повинна бути "пристройкою" до держа
вного апарату РСФРР з "обкраяним державно-політичним апаратом". 
Український пролетаріат політично зорганізований в державу, а економі
чно розпорошений і в такому вигляді підпорядкований Москві —  це не
доречність; IV Всеукраїнський з'їзд Рад повинен висунути вимогу побу
дови справжньої незалежної УСРР, яка має власний економічний, полі 
тичний і військовий апарат управління та культурної творчості, 
радянські республіки Україна і Росія повинні об'єднатись у братерсько
му союзі на основі спільної боротьби зі світовим капіталізмом; для ус
пішної боротьби з українською контрреволюцією необхідна організація 
української Червоної армії. В спільній боротьбі проти світового імпері 
алізму, українська Червона армія як окрема організаційна одиниця пови
нна бути об'єднана з російською Червоною армією спільним команду 
ванням і апаратом постачання57. Резолюція укапістів не пройшла.
IV Всеукраїнський з'їзд Рад в резолюції про взаємовідносини між УСРІ1 
і РСФРР постановив: УСРР, зберігаючи свою самостійну державну кон
ституцію, є членом Всеросійської Соціалістичної Федеративної Радянсь
кої Республіки —  об'єднаною спільністю політичного і соціального уст
рою, спільністю боротьби в сучасному і минулому; підтверджує угоду 
між ЦВК УСРР і ВЦВК РСФРР про об'єднання комісаріатів —  військо
вого, фінансового, залізниць, народного господарства, пошт і телеграфій 
і доручає новому ЦВК вести й надалі ту ж саму політику 58.

В своїй декларації щодо справи ратифікації прелімінарного миру і 
Польщею, укапісти підсумували своє бачення майбутнього України кріп, 
призму взаємовідносин України з Росією. На прикладі війни з Польщею 
та поразок Червоної армії, укапісти вказували на помилковість внесення 
в Польщу революції зовні для активізації міжнародного пролетаріату,

232



l i l t  h i m  е к с п о р т у  р е в о л ю ц і ї  з о в н і  р а з о м  з  р е в о л ю ц і й н и м  у р я д о м  т і л ь к и

......  і рила національні настрої серед польського пролетаріату і посилила
німим буржуазії. На думку укапістів, революцію не можна експортувати,
■ ч пі inn роль в революції повинна належати внутрішнім силам. Тому 
причини слабкості української революції в боротьбі з внутрішньою та
і....ипіньою контрреволюцією вони бачили саме в її зовнішньому харак-
и рі і політиці радянської влади в Україні. Наслідком слабкості українсь-
..... і пролетаріату стало те, що Українська радянська республіка замість
і. є і. міио-політично-економічного організму перетворилась в "парадну 

•і 11 и її ку, до якої звертаються лише за ратифікацією зробленого бюрокра- 
іігіиими агентурами московського центру". УКП визнала несправедли-
....ні умови миру та відмовилась від голосування щодо прелімінарного
мирною договору з Польщею. Укапісти проголосили позицію боротьби 
•1 * \иріпнський пролетаріат метою об'єднання його в єдине т іл о 59.

Аналізуючи концептуальні засади зовнішньої політики, які були ви- 
і ' іГііііміііі УСДРП(н) протягом 1919-1920 pp. ми дійшли висновку, що
■ "ііі.ін-демократи (незалежні), відстоюючи ідеали світової комуністичної
і .....юції, залишаючись прибічниками радянської моделі влади та неза-
і. і т и  Української соціалістичної радянської республіки, в радянській 
і ін п мі міждержавних відносин бачили Україну самостійним суб'єктом 
т і  ііідносин. Неспроможність знайти дієвої внутрішньої та зовнішньої 
ні иримки та через брак власних сил, соціал-демократи (незалежні) не 
і и и ни не лише відстояти власні позиції, але й реалізувати свій теорети
чним потенціал на практиці.
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С. М. Богин

ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИМИ СТРУКТУРАМИ РУМУНІЇ 
АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ 

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1921-1922 p p .

Ґрунтовне дослідження антибільшовицького повстанського руху у 
1921-1922 pp., в якому брала участь значна частина громадян України 
вимагає вивчення його особливостей і специфічних рис по окремій 
регіонах. Це в свою чергу потребує додаткового залучення до наукошни 
обігу маси нових історичних джерел і насичення дослідження ноимМ
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ф им и'іиим матеріалом. Подане дослідження мас завдання розглянути 
міііі і.ічто-організаційну структуру керівництва повстанськими збройни
ми формуваннями на Півдні України, з'ясувати стосунки українських 
.........і і и і і ц і в  з військовим командуванням Румунії.

< юсунки урядових та військових структур Румунії з українськими
..... і кінцями стисло, побіжно і суб'єктивно розглядались у працях ра-
і ч 1111.міх істориків: І. Премислера "Разгром бандитизма на Украине 

1 1'' ' I О.  Лазарева "Молдавская Советская государственность и бесса-
I ..... ... вопрос", О. Кучера "Розгром збройної внутрішньої контррево-
........... . Україні у 1921-1923 pp.," 3. Іванової "Левобережные районы
М.щщшии в 1918-1924 гг.".

Після здобуття Україною незалежності у 1991 р. дослідження історії 
ін пи мінського руху проти комуністичної влади стає більш послідовним і 
нп'ї і шиним. У 1995 р. в Україні виходить книга В. Вериги "Листопадо- 
ипИ рейд", в якій окремий розділ присвячено історії Бессарабської гру
пп икіі  діяла за активної підтримки румунських властей.

І Іри дослідженні теми підтримки Румунією повстанського руху проти 
їм іі.шопицької влади в Україні у 1921-1922 pp. було використано звіт 
•' и і і.кої губернської Надзвичайної комісії до IV-ro Губернського З'їзду 
і іі Інформацію про підтримку повстанського руху в Україні у 1921— 
I'1 pp. подають зведення розвідувального управління штабу військ 
Укриши і Криму про петлюрівський рух за кордоном і розгром антира- 
•IIін і.ких "банд" в Україні, інформаційні зведення таемно-інформаційно- 
і" иідділу Ради Народних комісарів УСРР про боротьбу з бандитизмом, 
ни іунання НКЗС УСРР з НКЗС РСФРР про врегулювання румуно-укра-
..... і их прикордонних конфліктів, протокол допиту генерал-хорунжого
Л І уиого-Гуленка і звіт слідчої комісії Одеського губкому КП(б)У "Про 
М4Іпід банд на Тираспольський повіт", яка працювала у Тираспольському
Н ' І І І І І І

Після військової поразки Армії УНР та укладення Ризької угоди no- 
м. пінський рух в Україні перетворюється на суто партизанську війну З
І ‘ І р керівництво УНР починає формувати систему керівництва, коор- 
иііініції та підтримки (військової, матеріальної, інформаційної) повстан- 
і Ми и о руху. 21 січня 1921 р. було утворено Повстансько-партизанський 
ни ін при Головній Команді Армії УНР. Цей штаб було утворено на за-
• 11 піні Ради Народних Міністрів, що відбулося 21 січня 1921 р. у Тар
ним і іа участю представників вищого командного складу армії та Гене- 
І"іін.ного штабу. Там С. Петлюра порушив питання про необхідність все- 
ін міоі роботи уряду у справі організації повстання в Україні. Було 
»«минено рішення створити окрему таємну установу для безпосередньо- 
і'і і.грпшицтва партизанським рухом і спеціальний фонд для потреб 
н.ни підтримки. Штаб мав вирішувати всі питання, пов'язані зі зброй- 
іііи*і протидією комуністичній владі та впровадженням у життя широкої
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системи організації майбутнього загального збройного повстання, сири 
мованого на повалення комуністичної влади в Радянській Україні.

ЗО червня 1921 р. як частину цієї системи, для керівництва, коорди
нації та підтримки повстансько-партизанського руху на півдні Україні 
було створено штаб, що діяв на території Румунії. Штаб Південної non 
станської групи розмістився у Кишиневі по вулиці Пирогова № 52. Очо 
лив його полковник генштабу Стефанов. Штаб складався з двох упраи 
лінь —  військового та цивільного. Цивільне управління штабу очолювни 
колишній вчитель В. Поплавський Начальником відділу розвідки пі 
контррозвідки був з самого початку полковник Черненко, але після його 
відправлення в Україну для командування повстанським загоном відділ 
очолив сотник Василюк. Команда зв'язку при штабі складалася з 18 чо 
ловік. Командуючим Південної повстанської групи було призначено ю 
нерал-хорунжого А. Гулого-Гуленка. У його розпорядження з польській 
таборів направили 40 офіцерів, а з Румунії для організаційної робо і и 
було взято близько 100 офіцерів та солдатів 2. Пізніше їх було задіхно 
ще більше.

Характерною особливістю режиму інтернування вояків Армії УНР у 
Румунії було те, що вони мали свою адміністрацію. Це спрощувало і к 
полегшувало безпосередній зв'язок з дипломатичною місією УНР. Руму- 
ни не чинили перешкод культурно-просвітній праці, їх зв'язкам з діаспо
рою та різними міжнародними інституціями 3. Румунія, як і Чехословач- 
чина, була цілком задоволена своїми територіальними надбаннями їм 
рахунок українських земель на відміну від Польщі. До того ж, між Ру 
мунією та УСРР не було ще підписано мирної угоди. З цих причин 
румунські власті прихильно ставились до військових структур УНР їй 
надавали їм допомогу у діяльності, спрямованій на організацію повстин 
сько-партизанського руху в Україні.

Прикордонні території Бессарабії, що межували з територією Радии 
ської України ще з 1920 р. ставали місцем перегрупування та перехону 
вання повстанських відділів. Так, 13 серпня 1920 р. після зіткнення Сни* 
с. Концеба з червоним відділом, що складався з кінної міліцейської гру
пи та продзагону повстанський загін отамана С. Заболотного відійшов 
до Гетьманського лісу і без жодних перешкод з боку румунських прикм» 
рдонників перейшов кордон в районі с. Люшневата. Територія Румуні! 
ставала плацдармом для переходу повстанських загонів на радянський 
бік і навіть вихідними позиціями для атаки. У квітні 1921 р. черноня 
24-а стрілецька дивізія була несподівано атакована великим повстанем 
ким загоном з території Румунії на ділянці Кам'янка —  Дубосари руму- 
но-української демаркаційної лінії. Тут відбулись бої, в результаті якщ  
частини 24-ї дивізії зазнали значних втрат і відкотилися від кордону 
Повстанське формування, що перейшло кордон було значно меншим tft 
червону стрілецьку дивізію, але вочевидь червоні командири зробили
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и ........ і припущення, що почалося воєнне вторгнення Румунії (можли-
нн н. якого в ті часи не виключалась).

Через кордон до українських повстанців з Румунії переправлялася
• • і.... боєприпаси та вибухівка. За даними червоної розвідки весною
И ' І р повстанське угруповання отамана С. Заболотного отримало з-за 
►чрш иіу 10 пудів динаміту 5 для проведення диверсійних актів. Про по- 

і німий зв'язок цього угруповання з румунським військовим командуван
н я м  і нідчить перебування у ньому зв'язкового румунського офіцера 
ін| іішііцс невідоме)6. На кордоні за допомогою румунів було організо- 
»инп пупкти для отримання та пересилання розвідувального матеріалу.
і ...... іупкти знаходились у Рашкові та Атаках. На них чергували пред-
і нитики штабу генерала А. Гулого-Гуленка та румунські військовослуж- 
н.іінп Пункт у Рашкові очолював колишній заступник отамана С. Забо- 
Iі 11 їм и о по оперативній частині І. Новицький 7.

V 1921 р. військові кола Румунії беруть участь у підготовці наступу 
ніііі ї ї VHP на Радянську Україну. Але наступ військових частин Армії 
V I I I і і території Польщі та Румунії було відкладено. Відповідно було 
виц, і .їдене загальноукраїнське повстання, що мало цей наступ підтри-
ИИ І II

11.........нерал-хорунжий А. Гулий-Гуленко пояснював відкладення пове
ні.....  і серпня 1921 р. на осінь головним чином тим, що виступ гальму-
•й........и польським, то румунським командуванням, які за різними при-
......  ін підмовлялись від виконання взятих на себе зобов'язань. Як при

ми і невиконання Румунією своїх зобов'язань А. Гулий-Гуленко на 
Мини 11 и ДПУ навів інформацію про те, що на момент запланованого
....ні т у  повстання від румунів було отримано лише 500 гвинтівок, яких
м і ІІиїденної повстанської групи було недостатньо8.

І '. пивною причиною відповідних дій поляків і румунів було те, що 
muni піддались на вміло проведену більшовиками кампанію дезінформа
ції Мстою цієї кампанії було переконати уряди Польщі та Румунії в 
і т и  що Радянська Росія готує напад на ці держави. А сприяння війсь- 
KHinMV иторгненню Армії УНР та загальноукраїнському повстанню мог- 
чі і и  ірі шокувати і прискорити цей напад. Про те, які заходи по дезінфо- 
|ш піп були проведені більшовиками можемо дізнатись з матеріалів По
ні пин і,ко-партизанського штабу: у Волинській губернії було розклеєно
н і.....ні комуністичної партії, видані у Києві 17 липня 1921 p., в яких
тії і ми я, що "з причини голоду, який поширюється і щоб не допустити 
Німпііупання Росії, Радянська влада, розраховуючи на підтримку всесвіт
німи! пролетаріату в найближчий час змушена буде оголосити війну 
її. п ин га Румунії, вдаривши на Галичину і Бессарабію". Начальник 
.(ми .ірдонного особливого відділу в м. Анополі на засіданні ревкому 
І1' і ні пін сказав: "холера в Росії та неврожай на Лівобережній Україні 

.....  сприятливі умови для війни з Польщею та відкривають шлях
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на Париж". Поряд з подібними провокаціями радянським урядом були 
проголошено мобілізацію призовників 1901-1902 pp. народження ти 
були призупинені відпустки червоним військовослужбовцям та урядом 
цям. Наприкінці липня 1921 р. більшовицькі власті припинили рух ру 
мунських пароплавів Дністром. У телеграмі Одеської губернської Над 
звичайної комісії до Тираспольської повітової Надзвичайної комісії під 
26 липня 1921 р. наказано їх обстрілювати в разі появи9. Можна коні' 
гатувати, що кампанія дезінформації мала певний успіх і настрашені 
союзники українських вояків зробили все можливе, щоб наступ на І’и 
дянську Україну влітку 1921 р. не відбувся. Не відбувся тоді, коли мій 
мав найбільші шанси на успіх.

За планом, розробленим Повстансько-партизанським штабом Армії 
УНР Бессарабська військова група мала виступити першою. Цій груш 
ставилося завдання прорватись з Румунії в Радянську Україну в районі 
Тирасполя і демонструвати головний наступ Української ГІовстанчої пр 
мії. Група мала стягнути на себе основні сили червоних і відволікти н 
від головної Волинської групи.

Формування Бессарабської групи здійснювалось під патронатом .1 Ю 
румунського військового корпусу 10. Вояків-добровольців розміщуванії 
під виглядом робітничих бригад на різні роботи в селах Бендерської її 
повіту. Слід зазначити, що на відміну від польської влади румунськії 
адміністрація забезпечувала інтернованих українських військовослужОо 
вців сезонною оплачуваною працею и. Сформовані військові підроздіин 
базувались в околицях м. Бендери. Планувалося отримати від румуні» 
630 гвинтівок і 15 кулеметів, але отримали лише близько 100 гвинії 
вок 12. Крім цього, командир 7-ї румунської прикордонної роти калійні 
Станеску видав за власною ініціативою українцям ручні гранати 13.

Наступ українських повстанців зазнав поразки. Ввечері, 19 листопади 
розсіяні групи повстанців почали переправлятись назад до Румунії. Румун 
ські прикордонники надіслали їм на зустріч човни и. Одному з українці», 
що доплив до правого берега Дністра самотужки румунські прикордоннії 
ки кинули мотузку. Мав місце обстріл з гвинтівок румунськими солдаї нмн 
червоноармійців 15. Але ніякої "кулеметно-артилерійської підтримки і fumy 
румунів" 16, про яку писали радянські історики пізніше, не було.

Через певний час, після поразки Бессарабської військової групи Укри 
їнської Повстанчої армії у 1922 р. поступово була згорнута та приншніїї* 
функціонування система керівництва та координації повстанського і ініц» 
тизанського руху, що була налагоджена військово-політичним керівниці 
вом УНР на території Румунії. 31 лютого 1922 р. припинила існуванні 
військова місія УНР в Румунії п . Голова місії —  генерал С. Дельнії і ні 
ступив на цивільну службу. Ліквідовувались повстансько-партизанімії 
штаби у Кишиневі та Бендерах. Усі офіцери виїхали з Бессарабїі, і* 
виключенням тих, хто міг залишитись в якості приватних осіб. А. ГуннН
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І і п і к о ,  В. Поплавський, Черненко і Стефанов переїхали до Бухаресту.
........ .. Василюк виїхав до Чехії. Солдати та офіцери Армії УНР були
м> і" медені у Трансильванію. За свідченням на допиті А. Гулого-Гуленка 
"імпрнованих вояків Румунія тримала в гарних умовах" 18. У Трансиль- 
м нн і.них таборах інтернованих українських військовослужбовців відвіду- 
і-і 1.1 сама королева Румунії, роздаючи їм численні подарунки |9.

Прикордонні пункти Повстансько-партизанського штабу на демарка-
.... мій лінії у 1922 р. ще залишались. Керівництво переправою людей пе-
і ьрші на себе сотник Іващенко, який діяв під патронатом начальника від-
• * ■ і v французької військової контррозвідки у Бессарабії капітана Глезера.

І иіииневі залишились 12 офіцерів та 12 солдатів, які разом з полковни
ц е  (І Пшонником зорганізували залізничну артіль. Пізніше до Кишинева 
мі иіернувся В. Поплавський для надання допомоги біженцям з України20.
• " Р д и п а ц і я  партизанського руху та допомога партизанським загонам в 
І і'іп і.кій губернії з території Румунії припинились. Це стало додатковим 
п моралізуючим фактором для бійців повстанських формувань, які вже не 
мі и и и розраховувати на власні сили та сподівались на війну між більшови
з м  и і а країнами буржуазної демократії. У 1923 р. в Тирасполі між румун- 
t ( мни та українською радянською сторонами було підписано "Положення
• ■і " інходи та засоби, що мають за мету попередження і розв'язання конф- 
НІ* і їм, які можуть виникнути на річці Дністер" 21.

Дослідження дій румунських військових структур, спрямованих на 
мі нріімку антибільшовицького повстанського руху на Півдні України у 
і'>‘1 1922 pp. дозволяє зробити наступні висновки.

Штаб Південної повстанської групи під командуванням генерал-хору- 
Н*і>и> А. Гулого-Гуленка, що розмістився на території Румунії, був стру- 
»і .рііим підрозділом Повстансько-партизанського штабу при Головній 
цім,ніді Армії УНР під командуванням генерал-хорунжого Ю. Тютюнни
ці Активна підтримка румунськими військовими структурами антибіль- 
ііі.ніццького повстанського руху на Півдні України мала місце ще до 
1- і моргання діяльності вище означеного штабу, а саме —  у 1920 р. Ста- 
ннимщс на румуно-українському кордоні у 1921 р. характеризувалося 
їм кіксуванням на грані війни. Підтримка румунськими військовими 
н р \м у р ам и  повстанського руху в Україні у 1921 р. мала характер сою- 
........ .. відносин (на відміну від аналогічної підтримки з боку Поль
ши Режим інтернування українських військовослужбовців та повстанців 
ft*и піПеральнішим ніж у Польщі. Ставлення румунів (від монархічних 
їй мі до простих солдатів) до українських воїнів у цілому відрізнялося
.... рию доброзичливістю. Підтримка румунами повстанського руху на
111 и мі 11 України здійснювалася за участю представників французької роз- 
ш и м Па згортання системи підтримки антибільшовицького повстансь
кім і. руху на території Румунії вплинуло укладення дипломатичної угоди 
MU урядами Румунії та УСРР.
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Ю. В. Котл 

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н І Д Ж ЕРЕ Л А  П РО  СТАН О ВИ Щ Е  
С Е Л Я Н С Т В А  П ІВ Д Н Я  УК РА ЇН И  В РО К И  Н О ВО Ї 

Е К О Н О М ІЧ Н О Ї П О Л ІТ И К И

Відновленню правдивої історії становлення селянства Півдня УкриІмЦ 
у 20-і pp. XX ст. вимагає застосування нових підходів до аналізу ким 
плексу існуючих джерел. Відкриття і доступність більшості архіві» ДНІ 
можливість застосувати значно ширший інформаційно-джерельний мі< 
сив, що не було зроблено попередниками, а відтак наблизитись до ofi’t *•
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мм....... і нпсвітлення проблеми. Автор виходив з того, що джерела по-
і м м ш і  юішвнювати одне одного, створюючи монолітний комунікативний 
н і. нп Пріоритет при цьому віддавався документальним джерелам як 
і и и 1 11 митним, так і не опублікованим.

І іи-рела, переважна частка яких була вперше введена автором до 
м і, мнимо обігу, містяться в архівах та музеях України та Російської 
Ф. 1.1 •т ії. Центральне місце посідають документи Центрального держа
ки....... ірхіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО Укра
йні і Перш за все, це постанови Раднаркому України, Всеукраїнського 
її* нір.иіьного Виконавчого Комітету, Української Економічної Ради з 
і.«м.ті. економічного будівництва. Частину їх опубліковано у вигляді 
ІЬм і и і и о м н о г о  офіційного видання "Збірник узаконень та розпоряджень 
І'.... і мммо-Селянського Уряду України" Незважаючи на те, що поета
пним ПІК УСРР та ВУЦВК за незначним винятком дублюють рішення
...... ..  органів, вони розвивають, доповнюють резолюції партійних
ін ш і і питань політики щодо селянства.

п.млива частина документальних матеріалів про аграрні перетворен
ім и І *>19 р. відклалась у фонді Наркомзему УРСР. Хоча їх порівняно 
ИИ..... . (близько ЗО справ з загальної кількості 229), але вони станов
ий п документальну основу для вивчення проблеми. Серед них —  декре- 
ііі Гіімнаркому УСРР і Ради робітничо-селянської оборони України, цир- 
Іумнрм, накази та розпорядження Наркомзему УСРР, листування з місце
вими іемельними органами, матеріали про організацію радгоспів і 
км.и н  піших господарств про розподіл нетрудових земель.

М.періали про аграрну політику радянської влади з кінця 1919 р. до 
'її іншого 1920 р. (дата утворення Наркомзему УСРР) зосереджені в
І....и Нсеукрревкому (Ф. 2360). У них знайшов відображення той курс
и м. м.мої політики, який був розроблений ЦК РКП(б) в резолюції "Про 
і * мни і.ку владу на Україні", схваленій VIII Всеросійською конференці- 
іі" І'КП(б) (грудень 1919 p.). Серед цих документів —  телеграма з 
М... мій від 26 січня 1920 г. голові Всеукрревкому Г. Петровському з 
мши юмленням про схвалення В. Леніним земельного закону і з повним 
Цім о к-кстом2, протоколи засідань Всеукрревкому, на яких обговорюва
нім і, і були затверджені декларація "Основні засади земельної справи на 
У'цііиііі" та земельний закон від 5 лютого 1920 p., програма і план робіт 
и м сііі.но ї комісії Всеукрревкому, телеграми за підписом Г. Петровського 
і і н ііа Всеукрревкому Д. Мануїльського з вказівками про створення і 
Ним ні одження роботи земвідділів на місцях, про широку популяризацію 
нмі иьпого закону Всеукрревкому3.

Небагато більше документальних матеріалів Наркомзему УСРР збе- 
і» і юси за 1920-1921 рр. (Ф. 27). Численну групу документів цього 
фимду становлять декрети, постанови, циркуляри, інструкції, накази 
ІІУЦИК, Раднаркому УРСР, Наркомземів УСРР та РРФСР, які стосують
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ся питань земельної політики радянської влади. Особливо важливе зші 
чення мають постанови, циркуляри, інструкції, розпорядження, видані 
на розвиток і пояснення основних положень земельного закону Всеукр 
ревкому від 5 лютого 1920 p.; положення Народного комісаріату земель 
них справ УСРР "Про земельні відділи губернських, повітових і волос
них виконкомів" від 28 лютого 1920 p., декрет Раднаркому УСРР "При 
забезпечення господарств червоноармійців землею, оранкою, засівом і 
вбиранням полів" від 26 квітня 1920 p., постанова Раднаркому УСІЧ* 
"Про незасіяні в біжучому році землі, що перебувають в користуванні 
окремих осіб" від 19 липня 1920 р. Таких інструкцій і циркулярів були 
видано понад 20. Всі вони збереглися в фонді Наркомзему УСРР.

Наступна група документів —  це листування Наркомзему з питанії 
перебудови аграрних відносин, матеріали ревізій губернських і п о в іт  
вих земвідділів.

Доцільно виділити невелику, але важливу групу документів про кон 
кретизацію радянського аграрного законодавства відповідно до місцсннч 
умов. Результатом цієї роботи були відповідні постанови, інструкції, 
накази, правила губернських земельних відділів про облік землі, визіш 
чення норм наділення і характеру розподілу нетрудових земель, про нну 
трішньонадільні переділи. У фонді Наркомзему такі документи є у сири 
вах Миколаївського та Харківського губземвідділів.

Велику групу документів становлять доповіді, звіти, інформаційні ні 
статистичні зведення Наркомзему, його відділів, губернських і повітоіим 
земвідділів, зокрема відомості про результати розподілу нетрудових їй 
мель. Слід зазначити, що деякі документи вказаного фонду за наступні 
роки допомагають докладніше з'ясувати ті чи інші питання проведении 
аграрних перетворень. Наприклад, у 1925 р. уряд УСРР виявляв помі 
щиків, щоб виселити їх з садиб. Документи дають можливість глибин* 
дослідити, за яких умов і чому частина поміщиків не була виселенії І 
навіть одержала землю за трудовою нормою.

Боротьба проти "куркульства", конфіскація земель (поверх труді шиї 
норми) —  складова частина революційної перебудови аграрних віднопін 
на селі. Ці заходи провадили в 1919 р. комітети бідноти, документи при 
діяльність яких відклались у ряді фондів центральних установ УСІ'І'і 
ВУЦВК, Раднаркому, Наркомзему та ін. Однак слід зазначити, що poiih 
КНС у здійсненні аграрних перетворень —  одне з найменш вивченій 
питань. Тому принципового значення набирає використання, поряд І 
місцевими, документальних матеріалів Всеукраїнського центральною 
комітету незаможних селян —  ВЦКНС (Ф. 257). В матеріалах цього 
фонду (в стенограмах, протоколах, рішеннях всеукраїнських, губерні ї, 
ких, повітових і волосних з'їздів КНС, протоколах сесій, засідань ксріи 
них органів КНС, звітах, інформаційних повідомленнях, статистичнії* 
відомостях) відбилася роль комнезамів у конфіскації землі, реманспіу,

244



«і і і',, и створенні перших сільськогосподарських колективів, прокат
нії м , 11 к гін, участь у землевпорядкуванні. При вивченні ролі КНС у 
<ніН' ін и ні аграрних перетворень недостатньо обмежуватись тільки 
І 1 і' |>. бо конфіскація "куркульських" земель тривала до 1924 р.

і" і* у ментальні матеріали про аграрні перетворення відклалися і в 
п іти , фондах, зокрема в матеріалах Раднаркому УСРР (Ф. 2). Виділені 
і іііі и пііої маси інших документів, вони доповнюють матеріали назва
ми* ншцс фондів.

ч и піна цінних документів відклалася в фонді ВУЦВК (Ф. 1). З них 
§ИІ і т і  шаги протоколи засідання Всеукраїнського з'їзду селянських де
ну і и і мі (січень 1918 р.) та стенограми IV Всеукраїнського з'їзду Рад 
і ч ми ні. 1920 p.). Окреме місце займає стенографічний звіт 3-ї сесії 
її і п ік  (листопад 1920 p.), на якій обговорювалась земельна політика 
ц« мни і.кої влади та її здійснення, а також ряд інших документів.

v фонді Народного комісаріату внутріш ніх справ —  НКВС УСРР 
і і ' і відклались повідомлення про селянські безпартійні конферен
ції ІН прийняті на них резолюції, протоколи ряду губернських і повіто- 
ші« і'і ідів рад та КНС, повідомлення про діяльність комнезамів, часто з 
ним ц-ііням фактів про конфіскацію у "куркулів" землі, реманенту. 
Ди 11 КИС УСРР, за його вимогою, надсилалися повідомлення, в яких 
імін гіалися показники типового для певного району "куркульського" і 
. і • шнцького господарства. Складені на основі економічних характери-

• ми вони становлять значну цінність для вивчення специфічних особ- 
НМИїм гей аграрних перетворень на місцях. Такі матеріали збереглися по
I І и іч чіаївській, Донецькій та Одеській губерніях.

Дсика частина матеріалів Народного комісаріату продовольства УСРР 
гі' 140) може поповнити документальну базу при вивченні аграрних
• и І и- 1 корень. Це матеріали про відведення сінокосів для державного 
 (і и много лугового фонду, спільну роботу в цьому питанні органів
II і|імімзему і Наркомпроду, про розмежування функцій земельних і про
мни..... чих органів при розподілі сільськогосподарських знарядь, про
учні п. цродорганів спільно з земельними органами в проведенні такої 
пи іиїдарської кампанії, як "Селянський тиждень". Численні зведення, 
.... надсилались у Наркомпрод, про політичне становище губерній, пові
т і  полостей дають значний конкретний матеріал для аналізу тих соціа- 
н.ііо економічних умов, в яких здійснювались аграрні перетворення і які 

(V нюсередньо впливали на них.
Дослідження матеріалів Державної планової комісії УСРР (Ф. 337), 

ІІпркомату та уповноваженого внутрішньої та зовнішньої торгівлі й по-
■ ьгі.шня (Ф. 423) допомогло по-новому розглянути процеси, які відбува- 
•іін м у 20-х pp. в аграрному секторі України. Ці фонди містять неопублі- 
щт іні документи вищих законодавчих і виконавчих органів влади (стено- 
і рііфічні звіти Всеукраїнських з'їздів рад, сесій ВУЦВК за 1921-1929 pp.,
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звіти Наркомзему, Наркомпроду). Вивчення цих документів дозволяє дії 
слідити, яким чином здійснювалася нова економічна політика, а згодом І 
починалася насильницька колективізація в Україні. Фонди Центральної 
комісії національних меншин (Ф. 413) та Головного уповноваженого щ 
Україні єврейського суспільного комітету з надання допомоги потерпілим 
від погромів (Ф. 2497) містять важливу інформацію про специфіку в с д р н  

ня сільськогосподарського виробництва представниками націоналі.ній 
меншин на Півдні України.

Первинний об'єктивний матеріал, який віддзеркалює тогочасну сип» 
му державного управління розвитком сільськогосподарського виробний 
тва, проблеми боротьби з голодом, пошуки джерел продовольства і по 
сівного матеріалу, стягнення продподатку в таких умовах, станонпн u  
листи, телеграми, записки, адресовані Наркомзему, інструкції і цирку 
ляри, що надсилалися до губерній, зокрема Миколаївської.

Інформативне документальне поле доповнюють і матеріали народ 
ного комісаріату фінансів (Ф. ЗО). Це кошториси наркоматів УСРР, іифн 
рмація про позики Державного банку Наркомзему УСРР для крсдпіу 
вання українського селянства, протоколи засідань колегії УповнаркомфІ 
ну НКФ РСФРР при РНК України, проекти постанов державних органів 
з питань фінансової політики, протоколи засідань губфінвідцілів, статуї И 
акціонерних товариств, листування Наркомфіну. Цей величезний ГілнИ 
архівних джерел до цього часу залишається майже недоторканим ані у 
плані досліджень, ані у плані публікацій. Проте саме ці документи ро*< 
кривають один з найважливіших аспектів економічної діяльності біль 
шовиків —  фінансово-кредитну політику. В умовах відродження ринки 
вої основи сільського господарства Півдня України вона відіграніїий 
пріоритетну роль.

Цікавими для дослідження нової економічної політики більшовикіи t 
неопубліковані документи і матеріали вищих органів КП(б)У, особлиті 
ті, що були закриті для вчених до кінця 80-х pp. XX ст. Вони збсріїи* 
ються у Центральному державному архіві громадських об'єднань 'Ук|тІ> 
ни (ЦДАГО України). Це протоколи засідань політбюро, секретариат 
ЦК КП(б)У та матеріали до них (Ф. 1). Якщо протоколи розкриванні 
головним чином заходи з вирішення окремих питань організації і фунм* 
ціонування ринку в Україні, то матеріали до них показують загальний 
стан тієї чи іншої господарської проблеми. Як правило, до засідання ми* 
значеною комісією готувалася спеціальна довідка, яка відбивала гійН 
речей досить об'єктивно. Якщо ж вона надавалась у партійний оршй 
господарниками, реальну ситуацію певною мірою "чепурили". Даши» < 
взнаки тогочасний партійний менталітет: "рапорт" повинен містиш Нін 
зитивну інформацію. Негатив у господарській роботі в цьому вимили* 
строго дозувався. Матеріали до засідань політбюро та секретаріату ЦК 
КП(б)У містять у концентрованому вигляді інформацію про стан іі»|
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чи іншої проблеми господарського будівництва. Ці документи не лише 
...... . процес реалізації економічної політики з усіма його пробле
мами. але й показують спроби ЦК КП(б)У протистояти диктату Москви 
і т і  і.шиях хлібозаготівель та фінансів.

І Іешіий інтерес у дослідженні проблем відновлення ринкової еконо
ми. и и Україні становлять матеріали загального відділу ЦК КП(б)У —  
їм. пі, телеграми, записки. Вони віддзеркалюють, з одного боку, ті тру-

........и, які виникали в ході стягнення податків, особливо в регіонах, що

....  ірмждали від посухи, обміну грошових знаків на червонці, організа-
! (ПІ оптової і роздрібної торгівлі на селі. З іншого боку, матеріали цього 

ні і мну засвідчують, що багато питань місцевого значення вирішувалися 
н і ріпні ЦК КП(б)У. Його листування з місцевими партійними органами 
ни пи п , також про безпорадність останніх у вирішенні місцевих про- 
1. 1, м, низький загальноосвітній та професійний рівень як партапарату, 

і і«і. і господарників. На нашу думку, їх зміст відповідає історичним ре- 
ичіим. однак використовувати їх можна лише в комплексі з іншими дже- 
|.. йми. Конкретну інформацію про стан сільського господарства на мі
нім ч містять документи та матеріали губернських комітетів КП(б)У.

Для дослідження вказаної проблеми важливе значення мають матері- 
йлн. що містяться в державних архівах Запорізької, Миколаївської, Оде- 

; 11 ни га Херсонської областей. Серед них фонди Одеського губернського
► ■мі і сі у КП(б)У, Миколаївського окружкому КП(б)У, Одеського окруж- 
......і іемельного управління, Одеської губернської ради профсоюзів, ра
нніших партизанських комісій, істпарту.

При розкритті специфічних проблем слід застосовувати матеріали 
н ,. і .тного архіву Російської Федерації. Зокрема для висвітлення діяль

ної и Товариства по землеоблаштуванню трудящих євреїв (Ф. 9498), 
•пріфіїих перетворень серед татарського населення Криму (Ф. 5446), а 
і м м 11 ж іаходів хлібозаготівельної кампанії 1927-1928 рр. (Ф. 353).

Використані матеріали дають змогу прослідкувати специфіку аграр
ии- перетворень в добу НЕПу на території Півдня України, провести 
((шіічідні розрахунки.

І Ісшіе значення для дослідження становища селянства мають малови- 
и п ні фонди Миколаївського та Херсонського краєзнавчих музеїв4, а також
і. юричних музеїв Березнегуватого та Висунська. Музеї зберігають багатий
■І... ...... ний матеріал майже не використаний дослідниками: спогади, фото-
цміфії, особисті речі, листи учасників подій, які допомагають зрозуміти 
колорит епохи і можуть служити вдалим ілюстративним матеріалом.

< (характеризовані вище джерела —  документи, що зберігаються в ар
ії пич і а музеях представлені оригіналами або їх копіями. Більшість з них 
гікюилна, що значно полегшує роботу. Певна кількість з них має службо- 

призначення, і є більш-менш вільною від ідеологічно-пропаган- 
лін и і.кого забарвлення, а тому розглядається автором як достовірна.
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Значна частина документальних джерел введена до наукового обігу і 
опублікована. Серед виданих збірників документів, на наш погляд, нг 
втратило наукового значення багатотомне видання "КПРС в резолюція\ 
і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК". У дослідженні визначо 
ної проблеми джерелознавчу цінність мають резолюції X з'їзду РКП((>) 
"Про заміну розверстки натуральним податком" та "Про перегляд фініш 
сової політики", X Всеросійської конференції РКП(б) "Про економічну 
політику", XI Всеросійської конференції РКП(б) "Чергові завдання пар 
тії у зв'язку з відбудовою господарства", XI з'їзду РКП(б) "На доповіді. 
Центрального комітету", XII з'їзду РКП(б) "Про податкову політику на 
селі" та інші партійні документи. Вони дозволяють простежити оснонні 
напрямки відродження села, зміну пріоритетів та проблем у створенні 
ринкової економіки, що виникали на певному відтинку часу, засоби їх 
подолання. Працюючи з цими документами, дослідник робив поправку 
на те, що вони несуть на собі "печатку" комуністичної ідеології і, ин 
нашу думку, з плином часу тиск ідеології на змістовну частину докуме 
нтів посилювався.

Частину важливих матеріалів, які розкривають багатоаспектну про 
блему становища селянства у 20-і pp., опубліковано у збірці "Решении 
партии и правительства по хозяйственным вопросам "5. На відміну під 
вищеназваного документального видання ця збірка, по-перше, містить 
не лише документи правлячої партії, а й радянського уряду, що полсі 
шує дослідження процесу реалізації партійних рішень з питань екоїш 
мічної політики; по-друге, подані в неї документи, стосуються лише п>- 
сподарської політики більшовиків. Це спрощує відбір тих матеріалів, що 
розкривають процес розбудови земельних відносин.

Зберігає значення як джерело і чотиритомник "Комуністична пари* 
України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК" *, 
КП(б)У була "бойовим загоном" РКП(б), виконавцем усіх рішень Мое к 
ви. Тож, опубліковані документи КП(б)У майже завжди дублюють рі 
шення, ухвалені вищими органами партії. Інколи вони конкретизують т- 
вдання більшовиків республіки щодо продовольчої політики.

Мають певне значення для дослідження проблеми становища селям 
ства в добу нової економічної політики збірки документів, що характе
ризують Південь України 7, а також всю територію України 8, які види 
вались у 50—80-х pp. XX ст. Проте підбір цих матеріалів дуже тенден
ційний, який свідчить лише про успіхи більшовицької партії на селі, 
Значно об'єктивніші відомості дають збірки документів, які виходили й 
20 —  на початку 30-х pp., коли тоталітарна система лише формувалися, 
а практика "перекручування фактів" не набула масового характеру', 
Найважливішою складовою частиною цієї групи джерел є статистичні 
відомості. Саме вони відбивають тенденцію розвитку сільського госио» 
дарства, показують процес утворення колективних господарств, зрештою
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г
і  Іцгині'іуіоть ступінь ефективності всієї економічної політики. На наш
КЦ.......  с татистичні відомості про індивідуальні селянські господарства,
І - і ни колгоспи і радгоспи та виробництво сільськогосподарської про-

*,. ни мідповідають об'єктивним реаліям 10. Разом із тим, ми припускає-
м.......   иивість певного перебільшення показників розвитку господарст-

I и и і роки НЕПу, особливо коли маємо справу з ювілейними збірниками, 
І  и* <-1 " ' и їх випуск не виключає ідеологічного тиску на укладачів і вида

вим. Перевірити ж статистичні відомості наведені у збірках способом 
м. і..... ни іія їх з архівними відомостями, не завжди видається можливим.

Необхідним комплексом документальних джерел є стенографічні зві- 
1  мі •' t un та конференцій РКП(б) і КП(б)У, пленумів їх центральних ко- 
І  »іін і ні, конференцій місцевих партійних комітетів, їх виборних органів, 
І  Ці ніиГіувалися у 20-і pp. Тут містяться доповіді офіційного характеру, 
І цім і іш учасників партійних форумів, прийняті на них резолюції та 

ни. і .шовки, які стосуються аграрно-селянського питання, проведення 
#»і іеішорядкувальних робіт, розвитку сільськогосподарської кооперації.
(і..... фактологічний матеріал, рішення про напрями та форми вико-
іінїїн ч аграрної політики радянського уряду з урахуванням специфіки 
*і*.ціпіч регіонів містяться у виданнях місцевих державно-господарчих 
і • пні іацій п.

і початку 90-х pp. XX ст. рівень документальних збірок значно зріс. 
........... озбавилися ідеологічного впливу комуністичної партії, "ювілей
нім п", стали набагато об'єктивнішими у висвітленні подій. Документи, 
вмішені в них, висвітлюють проблеми голодоморів, репресій, національ
нії» підносин, показують грабіжницьку політику, яка була втілена у сис- 

Е ||імі обов'язкових закупок сільгосппродукції державою та негаразди ко- 
[ іи>іі п інпації|2.

І Іншім видом документальних джерел, доступ до яких став МОЖЛИ
ВІМ і і.імдяки кардинальним політичним змінам на території колишнього 
I I ‘І I' і які суттєво розширили можливість дослідницької роботи, стали 

Внньуменги радянських органів державної безпеки. Особливість та ваго
мії и. ц и х  документів визначається як місцем згаданих органів у системі 
(німині і,кого політичного режиму, так і скрупульозним підходом до ве- 
ИРМНИ діловодства у цьому відомстві. Специфіка системи діловодства 
си пінської таємної служби тоді тісно була пов'язана з особливостями її
■ ірумури. Йдеться, насамперед, про такі структурні підрозділи, як 0 6 - 
міинио-інформаційний відділ, Інформаційний відділ, Таємний відділ, 
Пі ніш інформації і Політконтролю, котрі за родом своєї діяльності во-
't.... и п основною інформацією про стан суспільно-політичного життя
и межах цілої країни та українського села зокрема. Інформаційні матері- 
иип радянських спецслужб зберігаються як у відомчих архівах спец- 
. і , i f) так і в колишніх партархівах. Політичні події й настрої в суспіль- 
. ин иідстежувалися і відкладалися в оперативних спеціальних зведен-
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нях, державних інформаційних доповідях, доповідних записках, оглядах, 
звітах. Особливість інформації, що міститься в подібних документах, 
полягає в її високій достовірності. Статус вищих державних та партій 
них посад зобов'язував володіти об'єктивною інформацією.

Велику роль у публікації такого типу документів надає спеціалізоїш 
ний український журнал "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" 13, а також 
фундаментальні збірки документів, видані в Російській Федерації: "Со 
ветская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939", "Трагедия coue 
тской деревни. Коллективизация и раскулачивание", "Как ломали 
НЭП" и .

Своєрідними є джерела, які дозволяють показати як враховують!; и 
уроки минулого у проведенні соціально-економічних змін в сучасному 
сільському господарстві. При розгляді форм і методів організаційноні 
забезпечення сучасної аграрної реформи слід враховувати настанови, які 
сформульовані у нормативних актах Кабінету Міністрів України, мініс
терства агропромислового комплексу, фонду державного майна України, 
методичних розробках, взірцевих або типових положеннях, статутах, 
установчих угодах про створення господарської структури. У вказаних 
документах містяться рекомендації, практичні поради з питань:

1. Обліково-правового оформлення відносин власності.
2. Організації внутрішньогосподарських фінансових відносин при 

різних формах господарювання на селі.
3. Розробки бізнес-планів фінансового оздоровлення сільськогоспо* 

дарських підприємств.
4. Інтеграційних процесів у реформуванні аграрного сектора економі

ки.
5. Науково-консультаційного і інформаційного забезпечення аграрних

перетворень 15.
їх використання дало можливість розкрити суть різних концептуаль 

них підходів вирішення аграрно-селянського питання в сучасних умовах 
та показати як вони відображені у законодавчих і нормативних актах,

У процесі дослідницьких операцій з документальними джерелами 
з'ясовувалися їх наукова цінність для дослідження проблеми, ступінь 
об'єктивності фактів, відомостей, які в них містяться. Більшість викори
станих джерел ще не були у науковому обігу. Водночас, в процесі робо
ти встановлювалося, які документи вже застосовувалися в працях попе- 
редників. У випадках незгоди з їх тлумаченням, автор не лише наводить 
певні документи, що вже вводилися до наукового обігу, а й висловлю*' 
своє бачення і оцінку фактів, які містяться у таких документах. Викори
стання документальних джерел з архівів України і Російської Федерації, 
а також опублікованих збірок різних років дало можливість об'єктивні
ше, ніж це було зроблено попередниками, висвітлити становище селян
ства Півдня України в роки НЕПу.
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Ю. О. Чабан

ЕВАКУАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ОДЕСИ

Надзвичайно напруженим видалося літо 1941 p.: розпочалася війна, 
ні" иимагало перебудови мирного життя на воєнний лад. Все ближче і
і. іижчс до Одеси наближався фронт, ставлячи перед керівництвом краї
ни проблему евакуації населення, цінного майна, культурних цінностей 
ї ї і їм їх збереження.

Нже на третій день війни (24 червня) постановою ЦК ВКП(б) й РНК 
' І'( І* було створено Раду по евакуації ', в компетенцію якої входила
• шікуація населення, різних установ, військових вантажів, устаткування 
промислових підприємств і т. д. Для організації вивезення матеріальних 
і культурних цінностей з території України ЦК КП(б)У та РНК УРСР 
М червня створили комісію на чолі із заступником голови Раднаркому 
' і рлїни Д. М. Жилою Керівництво евакуацією в областях передавалося 
і псціально створеним комісіям, які готували плани вивезення на схід 
июцей, цінного майна. Одночасно, при наркоматах і відомствах утворю-
о,і имея спеціальні бюро й комісії по евакуації, виділялись уповноважені 
тій певної групи підприємств. 16 липня 1941 року союзна Рада по ева-
► унції була реорганізована, керівництво якою було доручене першому 
( екретарю ВЦРПС М. М. Ш вернику2.

Щоб мати уявлення про порядок евакуації людей й цінного майна у 
ічідні райони СРСР необхідно звернутися до постанов, наказів ЦК 
ПК 11(6), РНК СРСР, військового командування Південного й Південно- 
і імдного фронтів, партійного і радянського керівництва областей. З них 

ииііниває, що в першу чергу евакуації підлягають найважливіше проми- 
і чопе устаткування, цінні сировинні ресурси і продовольство, озброєння, 
уі і лікування оборонних підприємств, паливо, кваліфіковані робітники, 
інженери, службовці разом з евакуйованими підприємствами, молодь, 
цю придатна до військової служби, радянські й партійні службовці. У 
іругу чергу вивозилося устаткування заводів і майстерень, що мають 

допоміжне оборонне значення з персоналом, склади і бази НКО (інже- 
иі-рні, хімічні, зв'язку, інтендантські та інші). І у третю чергу —  все 
Інше, що має цінність3. Все інше майно, що було неможливо вивезти, 
підлягало знищенню.

Евакуація культурних цінностей проходила в неймовірно важких умо- 
ои\ На території Одеської області розгорнулися жорстокі бої, після бло
ш и н и й  Одеси з суходолу евакуація проходила тільки морським транс
портом, не вистачало матеріальних засобів для вивезення (ящиків для 
ми кування, залізничних вагонів для вивезення). При цьому таку фізично 
нім.ку роботу виконували, переважно жінки, літні чоловіки, інваліди,
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нерідко, під час бомбардувань й артилерійського обстрілу. До того ж 
евакуація проходила по застарілих планах, розроблених ще у середині 
30-х pp., що були розраховані на вивезення лише рідкісних, унікальних 
пам 'яток4. Однією з найцінніших частин культурної спадщини є архі
ви —  осередок історичної пам'яті народу. їх збереження під час війни 
було важливою і, водночас, складною справою, що вимагало значних 
зусиль. Згідно з рішенням НКВС СРСР евакуації підлягали центральні, 
обласні архіви та їх філіали, міські й районні архіви, що мали політич 
не, оборонне і наукове значення, описи архівних матеріалів, картотеки і 
документація по обліку ф ондів5. Також визначалося, що першочергово 
му і обов'язковому вивезенню на схід підлягали фонди політичної полі 
ції (жандармські управління, охоронні відділення тощо) другої половини 
XIX —  початку XX ст., тобто основні джерела для дослідження історії 
класової боротьби і революцій в Україні. До числа евакуйованих потри 
пили також секретні і надсекретні фонди післяреволюційного періоду, 
серед них —  спецчастини (або так звані перші частини, безпосередньо 
підпорядковані місцевим органам НКВС) навіть дрібних підприємств 
таких як молокозаводи, маслобійні тощо, подібні структури інших усік 
нов і організацій 6. У той же час найдавніші і найцінніші фонди перши 
рядної наукової та історичної ваги були залишені. 5 липня 1941 р. Лр 
хівне управління НКВС УРСР встановило порядок вивезення на схід 
архівів з кожної області, яке мало проходити під керівництвом области  
управлінь НКВС, залучаючи працівників архівних установ 1.

Евакуація матеріалів одеських архівів відбулася літом 1941 р. Так у 
липні до Сталінграду і Уральська вивезли 4 вагони документів Одеськії 
го обласного державного архіву 8. 25 серпня Одесу залишила останки 
група архівістів з вантажем архівних документів 9. Всього було евакуйо 
вано близько половини матеріалів архівних установ, в переважній Gnu. 
шості документи радянського періоду. Неевакуйовані архівні фонди були 
розміщені у приміщеннях Успенської церкви (обласний архів) та на иу- 
лиці Ольгіївській, 14 (міський ар х ів )!0.

В цей час відбувалася і евакуація з Одеси музейних цінностей. І | 
короткий термін було відібрано близько 800 експонатів з музею pocillii. 
кого та українського мистецтва й музею західного та східного мистеці 
ва, що складали незначну частину їх багатющих фондів. Підготовка д о  
евакуації згідно з існуючим планом була розпочата за розпорядженням 
обласного відділу мистецтва заступником директора музею західною І 
східного мистецтва П. М. Сегалем та старшими науковими співробігни 
ками професорами М. В. Замечеком та Т. Б. Фраєрманом 11 Після покер 
нення з Москви директора Одеського музею західного і східного мисі» 
цтва професора О. Д. Зейлігера, йому було доручено керівництво сішку 
ацією музейних цінностей. Спочатку планувалося вивезти музейні 
експонати із супровідним персоналом залізничним транспортом, дії*
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......  передбачалося виділити два вантажних вагони. Однак через переза-
.....піжеиість залізничних шляхів військовими ешелонами і постійні на-
'іі.мі и люфтваффе на залізничні магістралі Одеса —  Київ, Одеса —
S ирн пі, евакуацію було вирішено здійснити морським транспортом. За- 
ііриііомовані маршрути вивезення музейних фондів до Ростову-на-Дону 
піні Маріуполю були відхилені. В Маріуполі не було вогнестійких залі- 
".і.. ниіних або кам'яних закритих сховищ і картини могли зазнати шкі- 
і і н ш і ї  дії атмосферних опадів, а в Ростові-на-Дону вивантаження в пор- 
ц індбувалося на мілководді на баржі або катери, які могло залити во- 
інііі В кінцевому рахунку обласне керівництво вирішило евакуювати їх 
і- р. і Новоросійськ маршрутом Одеса —  Новоросійськ —  Сталінград

< їіердловськ (або Уфа).
І'обота по упаковці дорогоцінних полотен затримувалася через неста- 

I , міциків. Дошки і фанеру для їх виготовлення доводилося збирати по 
і іиіршрах. І лише 25 липня евакуйоване майно музею західного і схід- 
іііи о мистецтва було запаковане в 11 ящиків. До цього ще додались 
і ніцпки цінних полотен з музею російського і українського мистецтва.
1 ■ рсд них були відомі твори західноєвропейських, українських, російсь
кий майстрів (П. Веронезе, Д. Каналетто, Я. Брейгеля, А. Маньяско,
I І.рюлова, І. Рєпіна, В. Сурикова та інші) 12. Менш цінний живопис, 
фнрфор, бронзові вироби перенесли у підвал. Перевезення запакованих 
•і , іоііних експонатів теж виявилося нелегкою справою. Так картини 
мук'іо російського і українського мистецтва були вивезені у пакгаузи 
мирту на випадково навернених підводах |3.

t ЗО липня по 12 серпня цінний вантаж пролежав у порту, чекаючи
■ іуіпиої нагоди бути завантаженим на черговий корабель, що відходив 
ні Новоросійська. 12 серпня о восьмій годині вечора його, під час по-

■ і піною бомбардування з повітря, було перенесено на борт теплохода
І.рим", який, взявши ще 1 500 поранених бійців й 1 500 осіб мирного

п.і. ічіення, негайно рушив з Одеси. 19 серпня теплохід прибув у Ново- 
|іін іііеьк, де за сприянням голови місцевої евакуаційної комісії Бережно-
ііі музейні цінності 23 серпня залізницею були відправлені до Сталін
и м  іу. Там, після їх завантаження на пароплав "Скрябін" ("Молотов"), 
ннпії відбули по річках Волзі і Камі до зупинки "Дербежка", що знахо
д и м с я  біля впадіння річки Білої в Каму. Після перевантаження на річко- 
інііі баркас, були відправлені до Уфи, куди прибули 1 жовтня 1941 р. 
Інше и музейні експонати були перевезені в художній музей Башкирії, де 
іін рпалися у Картинному фонді евакуйованих музеїв України и.

V таких самих складних умовах проходила евакуація Одеського ака- 
п мінного театру опери та балету. Після неодноразових нагадувань про 
нчціїхідність вивезти театр, 24 липня його колективу було запропоновано
..... . евакуюватися з міста пішки. Ретельно запаковане майно театру
Іиїн коми, бутафорія, ноти) довелося залишити напризволяще. У такий
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спосіб вони дісталися до Миколаєва. Потім дирекція театру і група пра
цівників (130 осіб) були направлені до Харкова, а звідти за розпоря
дженням РНК УРСР і Комітету мистецтв —  до м. Алма-Ати ,5. Також 
неповністю була проведена евакуація Одеської кіностудії, кінотеатрі», 
устаткування кіноремонтних майстерень. Заявка на вагони була виконана 
не повністю і всього з Одеси в Орджонікідзе було відправлено 2 вагони 
кіноустаткування 16. Одеська кіностудія з майном була перевезена у м. 
Ташкент (Узбецька РСР), куди прибула 21-23 серпня 17. Але більша ча
стина цього майна (звукові кіноустановки, плівка, кінофільми і т. д.) 
була або знищена під час відступу, або пограбована румунами.

Таким чином евакуація культурних цінностей відбувалася у надзви
чайно складних умовах воєнного часу. Швидкий наступ німецько-румуи- 
ських військ не давав вчасно і повністю вивезти всі цінності. До цього 
додавалося пасивне ставлення влади до евакуації культурного надбання, 
яка, по суті, була пущена на самоплив: першочерговим завданням визна
чалося перебазування матеріальних ресурсів, оборонної промисловості 
та інших підприємств, а предмети культурної спадщини рятувалися за
вдяки ентузіазму, витривалості, енергійності працівників культури. Як 
наслідок, була вивезена у безпечне місце лише незначна частина куль
турних цінностей, а значно більшу частину спіткала сумна доля бути по
грабованими, знищеними, поневірятися в інших країнах.

У даній статті було розглянуто питання евакуації культурних ціннос
тей з Одеси, одного з численних проблемних питань в історії культури 
України в роки Другої світової війни. Серед них можна назвати наступні: 
втрати під час евакуації, доля культурно-історичних цінностей в евакуації 
(умови зберігання, використання у науковому обігу), їх реевакуація у 
1943-1945 pp., пошук і повернення після війни. Загалом, ця проблемати
ка залишається малодослідженою, з фрагментарним висвітленням у мо
нографічних виданнях без достатнього залучення архівних матеріалів. 
Подальше просування у вивченні цих питань можливе завдяки ретельно
му і комплексному джерелознавчому аналізу наявних архівних фондів.

П ри м ітки

1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: Докуме 
нты и материалы. В 3 т. — Т. 1. — К.: Наук, думка, 1985. — С. 251.

2. Історія Української РСР. — Т. 7. — К , 1977. — С. 65.
3. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: Докумс 

нты и материалы. В 3 т. — Т. 1. — К.; Наук, думка, 1985. — С. 252, 255-256, 
259. Свідченням другорядності евакуації культурних цінностей можуть слугу
вати телеграми, якими обмінялися ЦК КП(б)У та Державний Комітет Оборо< 
ни, де обговорювалися питання вивезення або знищення майна колгоспів, МТС, 
заводів, електростанцій, продовольчих запасів і не згадувалося як і за яких об*

256



. і.....ті евакуювати культурні цінності. Див.: Лето 1941. Украина: документы

..... ти риалы. Хроника событий. — К.: Україна, 1991. — С. 185-186, 188-189.
< їм тіко В. І. Юнак Н. Ш. Гуманізм і варварство: про врятування культурних 

чинитпейу період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 p p .—К., 1987. — С. 12.
• Mm in і кав О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917-1973. — К.: Наук.

■ Читі. 1975.— С. 135-136.
н І )'і чі іпсд Кеннеді П., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час 

Іі \ пі світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. — К.; Львів: Черво
нії к,пина. 1992. — С. 13.

1 Мнцюков О. Г. Вказ. праця. — С. 136.
И І-їм само.
- \ i.im икона Л. В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечествен- 

тчі войны. — М.: Наука, 1990. — С. 53.
1 1' Ііі чі-рняя Одесса. — 2004. — 18 марта.
и 1ч шнір О. А. З історії евакуації на схід колекцій художніх музеїв м. Одеси в роки 

ІІІ'у.-иї світової війни //  Одесі — 200. Матеріали міжнародної науково-теоре
тичної конференції, присвяченої200-річчю міста. ■— Т. 2. — Одеса, 1994. — С. 22.

І Микеакова Л. В. Вказ. пращ. — С. 84.
I І Чорноморська комуна. — 1944. — 26 листопада.
II Кушнір О. А. Вказ. праця. — С. 23-24.
і > Л і шаль М. В. Доля цінностей української культури або залишковий принцип 

і'віікуацїї 1941-1942 pp. / /  Українська культура. — 1994. — № 9-10. — С. ЗО.
hi К г и,турне будівництво в Українській РСР, червень 1941-1950 pp. — К.: Наук, 

дуика, 1989. — С. 34.
І ' ІІі истории дружбы украинского и узбекского народов 1941-1945 pp. Сборник 

<•<»кументов и материалов. — К.: Наук, думка, 1968. — С. 23.

О. I. Павлов 

Р А Д Я Н С Ь К Е  С Е Л О  В  1 9 6 5 - 1 9 8 5  p p . :  Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н А  
Б А З А  Й  І С Т О Р І О Г Р А Ф І Я  П Р О Б Л Е М И

Причини економічного занепаду, соціальної деградації сучасного 
\ і.раїнського села носять системний характер і й першу чергу пов'язані з 
марочною практикою господарювання і управлінською діяльністю в по- 
игрсдні десятиліття. Показовий у цьому відношенні період з середини 
м) до середини 80-х pp. Парадокс полягав у тому, що "початок якісно 
мощн о етапу аграрної політики КПРС" за часом співпав з процесом фор
му мання механізму гальмування в соціально-економічному розвитку кра
йні Ознаки "застою" проявлялися не стільки в хронічному дефіциті, як 
ммижають окремі дослідники даної проблеми ', скільки у психологічних
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установках й орієнтації на кількісні показники і екстенсивні методи роз
витку. Як здавалося розробникам аграрної політики тієї пори, достатньо 
було направити в даний сектор економіки значні капіталовкладення — і 
всі проблеми вирішаться самі собою. Однак, незважаючи на те, що зи 
1966-1984 рр. в сільське господарство СРСР було направлено 610 млрд. 
карбованців або 83,3 % усіх коштів, виділених державою за весь попере
дній період2, а в об'єкти невиробничого призначення на селі тільки зи 
роки восьмої і дев'ятої п'ятирічок було вкладено 40 млрд. карбованців, 
що складало 3/4 всіх надходжень у вказану сферу за всі попередні роки \  
це не принесло очікуваного результату. Вся справа в тому, що адміністра
тивно-командна система управління вилучала із системи суспільних від
носин важливий системоутворюючий елемент —  самостійний суб'єкт го
сподарювання. У  зв'язку з цим склалася порочна практика, коли рішення, 
які приймалися "верхами", трансформуючись у діяльності місцевих пар
тійних, радянських і господарських органів, ставили сільських жителів у 
жорсткі рамки адміністративного диктату, позбавляючи їх вибору. І, що 
не менш важливо, визначаючи кожний раз ті чи інші пріоритети розвитку 
аграрної сфери, вище політичне керівництво країни жодного разу не під
нялося до рівня сприйняття села як складної і специфічної природно-со
ціальної системи. Так, у 60-і рр. в рішеннях XXIII з'їзду партії, березне
вого (1965) Пленуму ЦК КПРС акценти були зроблені на необхідності 
перерозподілу національного прибутку за допомогою цін і капітальних 
вкладень на користь сільського господарства, а в рішеннях жовтневого 
(1968) Пленуму ЦК партії підкреслювалася необхідність задоволення 
зрослих культурно-побутових потреб жителів села. У 70-і рр. значна ува
га приділялася меліорації і хімізації сільського господарства, прискорен
ню спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва ші 
базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції, а в рішен
нях липневого (1978) Пленуму ЦК КПРС проголошувалось, що "...про 
задоволення житлових і побутових нужд, зрослих культурних потреб 
сільських трудівників керівники господарств, партійні комітети, радянсь
кі і профспілкові органи повинні проявляти не меншу турботу, ніж про 
розвиток виробництва" 4, що було продовженням лінії, накресленої в рі
шеннях XXV з’їзду партії, —  іти все далі шляхом зближення матеріаль
них і культурно-побутових умов життя міста і с е л а 5. Початок 60-х рр. 
ознаменувався зміною пріоритетів. Якщо у рішеннях XXVI з'їзду КПРС, 
який продемонстрував забігання вперед в оцінках процесу формування 
соціально однорідного суспільства, всі заходи, спрямовані на розвиток 
сільського господарства, підпорядковувались вирішенню даної задачі \  
то вже у матеріалах травневого (1982) Пленуму ЦК партії вирішення 
питань соціальної перебудови села розглядалося крізь призму виконання 
Продовольчої програми, для вирішення завдань якої був створений Дер- 
жагропром СРСР і його органи на місцях 7.

258



її* ишжаючи на те, що в 1965-1985 рр. різні аспекти аграрної політи
ці |пчі нидалися на чотирьох партійних з'їздах, спеціально на десяти 
и и и s мих ЦК, з них було прийнято понад 1,5 тис. постанов, ефект від 
ні ніч ііун незначним. Вся справа в тому, що в основі кризи сільського 
........... ірсіва лежали не окремі помилки, а більш глибинні причини, які
 •........ |іормаційний характер. І таке часте звернення до питань розвитку
ці|пі|іікіго сектору з боку центральних органів КПРС —  зайве тому свід-
мНІІІМ

І аніонні причини перманентної кризи сільського господарства були 
ін і . .. від протиприродного взаємозв'язку економіки і політики, при
нци ідеологічних схем і кон'юнктури політичних установок над еконо
ми....  Правляча політична верхівка, ігноруючи об'єктивні економічні
.......... . будувала суспільне життя, керуючись виключно принципом полі-
• іі'ііни доцільності. Тому численні плани і програми, незважаючи на 
ищи масштабність, грандіозність, так і не були трансформовані у конк- 
j ' l ni  і прави.

Ні уиореч череді реорганізацій в аграрному секторі, які відбувалися 
и ти  1.1 одною на виконання рішень з'їздів і пленумів ЦК КПРС, еконо
мній нідносини залишалися в незмінному стані. Основні постулати 
и.....оного механізму господарювання на селі зводилися до наступного:
 •....... державної форми власності, обмеженість форм господарю-
щнніїї. позаекономічна спонука до праці на землі, продаж продукції за 
(нрі № пінними цінами, безвідплатне фінансування, зрівнялівка у розподі- 
чі їй еквівалентний обмін між містом і селом. Основна ставка робилася 
н і Нпльшення капіталовкладень, які спрямовувалися на розвиток сільсь
ким > іосподарства. Так, директивами XXIII з'їзду КПРС передбачався їх 
Іінирп іовий ріст порівняно з попереднім п 'ятиліттям 8. У десятій п'яти- 
і' і’щі нони концентрувалися на трьох основних напрямках: механізація, 
м> нмрація і хім ізація9. Особливо загрозливою була ситуація на півдні 
Vfp.niiii, де у незадовільному меліоративному стані перебували до ЗО % 
и «и п.. грунтовими водами було підтоплено біля 1 млн. га сільгоспугідь,
н і.... .. ерозії складала майже 12,8 млн. га, щорічно змивалося 400 млн.
........... орнозему 10. Поступово склався залишковий принцип виділення
.......... і в соціальну сферу, що на практиці призвело до її запустіння.
і іиноїшще ускладнювалося автономним характером розвитку міста і 
и  ш. при якому проблеми сільського життя вирішувалися, як правило, 
іні мну ірішньогалузевій основі. До того ж питання соціального розвитку 
. і 'ін и партійних документах розглядалися з утилітарних позицій або в
►.....і кеті вирішення проблеми зближення міста і села. Причому орієнти-
|ш»і у перетворенні соціальної сфери було не створення однакових умов 
і ні міського і сільського населення, а підтягування села до рівня міста, 
мі мінічне перенесення у сільську місцевість міських стандартів. Така 
*ріиіпістська концепція соціального розвитку села, яка отримала своє

259



закріплення у Програмі КПРС, прийнятій XXII з'їздом партії, і в пости 
нові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про впорядкування будівництпи 
на селі" від 12 вересня 1968 p., на практиці призвела до надмірної ком 
центрації сільської поселенської мережі. Малі села кількістю до 500 жи 
телів були зараховані до категорії неперспективних.

Склався затратний механізм господарювання, при якому нові ресурси 
використовувалися неефективно. Так, на березневому (1989) Пленумі 
ЦК КПРС відзначалося, що тільки на Україні за останні 20 років осном 
ні виробничі фонди сільського господарства виросли у 4,2 рази, постам 
ка добрив —  у 3, оплата праці •— у 2,7 рази, а приріст виробництві 
сільськогосподарської продукції склав усього 39 % ". Такий екстенснн 
ний шлях розвитку агропромислового комплексу був приречений на не 
вдачу, передовсім через обмеженість державних коштів. Про тенденцію 
їх різкого скорочення свідчать такі дані: за восьму п'ятирічку обсяг кн 
піталовкладень, направлених на розвиток сільського господарства, виріс 
на 69 % порівняно з попередньою, а за одинадцяту —  лише на 11 % 
Якщо останній показник був еквівалентний вкладу галузі у націоналі, 
ний прибуток, то, як і раніше, від 75 до 90 % виробленого в аграрному 
секторі продукту перерозподілялося державою на користь інших галузей 
народного господарства 13, що позбавляло село самої можливості розпмі 
реного відтворення. Негативно позначалася на розвиткові аграрного сс* 
тору економіки і відсутність паритету між містом і селом у сфері ціно 
утворення. Так, ціни на сільськогосподарську техніку, обладнання, ми 
ливно-мастильні матеріали, які поставлялися селу централізовано, були 
економічно необгрунтованими і явно завищеними. У свою чергу сільсі. 
когосподарським виробникам на продукцію, що здавалася державі, доїш 
дилися низькі закупівельні ціни, які були розорними навіть для еконо 
мічно міцних господарств.

Провальною виявилася кампанія, яка була спрямована на посиленії« 
централізації планування і управління сільськогосподарським виробник 
твом шляхом укрупнення колгоспів і яка отримала найбільший розмах у 
50—60-і рр. Надмірне захоплення гігантоманією призвело до того, що до 
початку 1965 р. 544 колгоспи нараховували у своєму складі понад 75 сіл 
кожний, 475 —  від 31 до 75; 726 —  від 21 до 30; 1016 —  від 16 до 20, 
2613 — від 11 до 15; 7369 —  від 6 до 10 сіл. Кількість колгоспі» і 
одним населеним пунктом складала всього 5590, або 15,4%  від їх зшн 
льної кількості у країні и . Незважаючи на те, що вже на початку наступ
ного десятиліття стали очевидними прорахунки подібної практики, 
управлінський апарат, як і раніше, перебував у полоні ілюзій. На п ід п і р  
рдження цього достатньо навести фразу із статті міністра сільської»! 
господарства СРСР тих часів —  В. Мацкевича, яка зводиться до тот, 
що великі за розміром сільськогосподарські підприємства поряд з или 
новим характером виробництва дозволяють з меншою енергоозброгнІі«
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їм* дати більше продукц ії15. Однак цифри свідчать про протилежне: 
ній ні валової продукції сільського господарства у 1965 р. зріс порівня- 

і рівнем 1958 р. не в 1,7 рази, як передбачалося планом, а всього на
11 ■> % |6. Це лише економічний бік "експеримента". Його соціальні нас- 
иі і к п полягали в тому, що переведення достатньо крупних сіл у розряд 
П|інгадних прирекло їх на вимирання, що проявилося в наростанні де
нні рифічної кризи. Наприклад, на Україні темпи скорочення кількості
■ ( їм і,кого населення в 1959-1970 рр. складали 5 ,3% ; у 1970-1979 —  
'»f>"... у 1979—1987 рр. —  11,3 %. Якщо у 1965 році коефіцієнт природ
н и ч о  приросту населення склав плюс 6,9 /на 1000 чол. нас./, то у 
I'JKl р. —  мінус 2,2 17.

Ираховуючи негативний досвід створення надмірно укрупнених і не- 
ы ронаних господарств, у 1976 році ЦК КПРС прийняв постанову "Про 
іииі.іиий розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського 
ииробництва на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інте- 
11*нції", у якій вказувалося, що такий шлях створить більш високу форму 
мчрчГчіичо-економічного співробітництва сільського господарства з про- 
міп повістю ,8. По суті, даний підхід був підпорядкований завданню збли- 
і ' мчи і злиття колгоспно-кооперативної і державної форм власності.

( )днак створення міжколгоспних підприємств не тільки вимагало ко- 
"Р ішіації дій господарств, що входили до їх складу, а й сприяло їх пе- 
і іморснню із багатогалузевих у спеціалізовані, що несло в собі прихо- 
И'іІіу загрозу адміністративного згортання колгоспно-кооперативної фор
ми власності, її одержавлення. Інша негативна тенденція розвитку 
жршіромислової інтеграції полягала в механічному перенесенні в аграр
ну і фсру, під виглядом індустріалізації сільськогосподарської праці, про- 
міи нових методів її організації.

Минуло немало часу, поки волюнтаристські підходи до вирішення 
ицмірпих проблем були визнані шкідливими. Березневий (1989) Пленум 
ЦІ К'ІІРС виокремив п'ять основних уроків із минулого, які зводилися 
ці і необхідності: забезпечення селянину стійкого становища господаря 
ції ісмлі; встановлення економічно обґрунтованих відносин між містом і 
и тім , між аграрним й іншими секторами економіки; демократичних 
мі-1 одів управління економікою; врахування діалектичного зв'язку між 
миробничими відносинами і продуктивними силами; створення необхід
нії ч умов праці і побуту сільських трудівників 19. Однак, перегодя півто- 
|м (єситка років, у нових політичних і економічних умовах становище
......і не тільки не поліпшилося, а й стало катастрофічним.

( пою роль у вирішенні проблеми відродження села покликана зіграти 
її и юрична наука, яка виконувала в радянський період роль "придворної 
і і\ кішці". Центральною проблемою розвитку історії як науки є питання 
|||»н таємовідносини між історіографією і політикою, ступінь її залежно- 
і 11 під кон'юнктури партійних установок. В ідеалі, як відзначав відомий
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український методолог М. А. Варшавчик, "будь-яка ідея, викладена м 
документах, які є для істориків нормативними джерелами, доти, поки 
вона не перетвориться у життя, існує лише як можливість"20, що означш 
необхідність критичного аналізу даного виду документів, як і будь-якого 
іншого. У реальній дійсності все було інакше: не наукові дослідження 
зумовлювали вироблення документів, а, навпаки, політичні рішений 
впливали на характер і напрями наукових досліджень. У результаті мето
ди, які застосовувалися у суспільних науках, не відповідали принципам 
об'єктивності, критичного аналізу партійних документів як історичного 
джерела. І в цьому була не стільки вина, скільки біда радянських істори 
ків, оскільки вони виконували соціальне замовлення. КПРС, будучи пра 
влячою партією, нормативно визначала історичній науці не тільки н 
ідейну базу, методологію, але і коло використовуваних джерел, доступної 
літератури, можливості публікацій, захисту дисертаційних досліджень, а, 
значить, отримання учених звань, суспільного визнання і елементарних 
матеріальних благ. Щоправда, сказане не слід розуміти буквально. Серед 
розмаїття суспільнознавчої літератури тих років зустрічаються дослі 
дження різного рівня: від кон'юнктурних, апологетичних до глибоко на 
укових, які вирізняються системним підходом. До перших, почасти чере ї 
предмет вивчення, належать історико-партійні публікації. Нестандартнії 
тю, відсутністю шаблонів і стереотипів характеризуються праці філосо 
фів та економістів.

У науковій розробці аграрної проблематики, на наш погляд, можна 
виділити чотири основні етапи, взявши за основу домінуючий комио 
нент, який виступав головним об'єктом дослідження.

Перший етап охоплює хронологічні рамки з середини 60-х до сере 
дини 70-х pp. Для нього характерне переважання публікацій, які розглм 
дають проблеми розвитку села крізь призму його зближення з містом, 
передовсім у культурно-побутовій сфері. їхнім політичним підтекстом 
були програмні установки XXII з'їзду КПРС, які орієнтували суспільство 
на необхідність подолання соціальних відмінностей як важливої умоии 
побудови комунізму. При цьому місто виступало як свого роду еталон, 
не враховувались особливості міста і села як форм поселення, промиє 
ловості і сільського господарства як галузей народного господарства, 
умови надання культурно-побутових послуг.

Другий етап (середина 70 —  початок 80-х pp.) ознаменований ноно 
ротом до села, яке досліджується як самостійний, самодостатній посо 
ленський і виробничий об'єкт. Значний внесок у наукову розробку про
блеми у даному напрямку здійснили вчені новосибірської школи ~* 
Т. І. Заславська, Р. В. Ривкіна та ін ш і21. Новизна підходу, запропоноиа 
ного цими авторами, полягала в тому, що село розглядалося як складна,
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...... оепо самостійна система, представлена різного рівня структурними
іні и игами (поселенським, виробничим, соціально-демографічним, 
*-, и.іуріїо-побутовим та іншими) —  з одного боку, і як частина суспіль- 
..... і з іншого 22.

І розвитком агропромислових комплексів і створенням відповідних 
\и|ммпііііських структур —  Держагропрому і його підрозділів на місцях
V НО і pp. стрімко зріс потік літератури, в якій місто і село досліджують- 
і» її комплексі як єдине ціле. Більша частина публікацій присвячена ви-
I мішенню розвиткові поселенської мережі, удосконаленню соціальної 
Інфрпе іруктури села; значно менша —  економічним і соціальним наслід
и м  розміщення у сільській місцевості агропромислових комплексів, 
нні.шиям управління і планування в системі Агропрому. Незважаючи на 
П', що в цей період посилюється критична спрямованість досліджень, 
їм• ііі увагою суспільствознавців залишились питання, пов'язані з впли- 
йіім агропромислової інтерграції на міграційні процеси, взаємовідноси- 
ііічи партнерів з АПК.

Четвертий етан (з початку 90-х pp.) характеризується зміною нріори- 
н пи, пошуком шляхів аграрного відродження, поглибленням наукового 
ин і т у .  Критичний тон публікацій, заданий публіцистами, знайшов нід- 
ірммку з боку філософів, економістів, екологів, істориків. На перший
....... виходять проблеми, пов'язані з природоохоронною діяльністю. Од-
іі.іі поза науковим пошуком, як і раніше, залишається людина як голо- 
пн і Ц ІН Н ІС Т Ь , без збереження якої селу не уникнути депопуляції. Люди
ни мк і раніше, залишається поза увагою. Жити у селі стало непрести
жно 1 може статися так, що умови для відродження господаря на землі 
Лумугь створені, а відроджувати буде нікому. Щоб цього не сталося,
.....ихідно вжити ряд радикальних заходів, у тому числі —  посилити
і * і шпальну спрямованість наукових досліджень.

Певний науковий інтерес, з огляду на це, становить південь України.
І оі нього характерні належні природно-кліматичні умови, кількість і 

IV» юта сільських поселень, їхні демографічні характеристики, поселен
ії, і. а мережа, соціальна інфраструктура, структура зайнятості населення, 
і металізація сільськогосподарського виробництва. Необхідно відновити 
и і шіну картину життєдіяльності села у повному обсязі, без прикрашу-
....... я і жорсткої прив'язки до "генеральної лінії партії". А це можливо
иіііепити лише в межах системного підходу, за якого село постає як 
природний феномен, як історично зумовлена система розселення зі сво-
....... оселенською мережею, як об'єкт виробництва, як місце життєдіяль-
іііи гі, як самоуправлінська одиниця, як соціум, у якому проявляються 
|»«ч шпальні особливості і системні характеристики.
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Ю. I. Сур ай  

ГУМОР В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

И історії української культури чільне місце належить сміховій культу-
11 І /мор і сатира властиві багатьом жанрам усної і письмової народної
.... рчості. В довготривалій боротьбі за свою національну ідентичність
український народ виявляв не лише героїзм та волю до перемоги, а роз
тинів критичне світосприймання. Це було своєрідним засобом духовно- 
Ііі . міердження і самозахисту. Національна специфіка гумору є історич
ні. імніною, вона обумовлена постійними змінами в соціально-політич- 
ипму і а економічному житті народу. Однак вивчення сміхової культури в 
і. юрпчному контексті ще не стало предметом глибокої уваги істориків. 
\ мок і им жарти добре розкривають вдачу людей. Про це влучно сказав
• пий ший давньогрецький філософ і історик Плутарх. В своєму життє- 
"н. і Олександра Македонського він писав: "часто... слово чи жарт кра
мі. розкривають вдачу людини, ніж битви..." '.

11 перше у вітчизняній традиції світ сміхової культури можна спосте- 
і и мін у відомій пам'ятці періоду Київської Русі "Молінні Данила Зато- 
н ішкл". Це унікальне першоджерело XII ст. дає нам можливість вивчен
ий нигоків формування українського гумору, його місце в духовній куль- 
«. І • і середньовіччя. Більш ніж півтора століття тому на це звернув увагу 
иім.імий російський дослідник С. П. Шевирьов. В "Слові Данила Заточе
нні її", — писав він, —  вперше знаходиться, як в малому зародку, мало- 
і . .. ійі ький гумор, —  ця особлива властивість наших південних русинів 
мімш-сена на вищий ступінь художності сучасним поетом (йдеться про 
м І июля —  Ю. С.) —  це чарівне злиття плачучого сміху й усміхненого 
. .му, які знаходять примирення у світлорозумній думці, що виливається 
« nun простішу народну форму —  руської приповідки чи соломонової 
н р п  І чі" 2.

< учасний український філософ В. С. Горський справедливо зауважує, 
піп "Слово" або "Моління Данила Заточеника" хоча і демонструє зна
йомі т о  автора з тогочасною візантійською культурною традицією, на- 
п і и и, до творів, які близькі до фольклорної традиції народу Київської 
Гч. і Саме тому автор "Моління", надаючи великого значення розуму 
Н | Н І  характеристиці людини, центром фізичного, духовного і душевного 
•«•ні і я визначає не розум, а серце. В українській духовній культурі з 
Нінііцй "кордоцентризму" піддавались критиці і висміюванню гонитва за 
Нін .ік гвом, чинами, матеріальними вигодами.

Пізніше в литовсько-польську добу української історії об'єктом на- 
1". т о ї сатири стало панство, яке заради багатства відмовлялося від сво-
II національності. Як підкреслював Михайло Грушевський "Єдина доро-
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га до почестей, впливів і засобів лежала через виречення від своєї наці 
ональності, і багато пускалося на сю дорогу від самого початку"4. Ми 
рубежі XVI-XVII ст. сатиричні стріли на адресу цієї верстви суспільс і нм 
посилав Іван Вишенський. В своїй "Книжці" він висміював тих, хні 
"грошолюбивий" і "цукролюбивий", але не піклується про духовний ft і и 
ж иття5. За оцінкою М. Грушевського, І. Вишенський "хотів протисташі 
ти всім сумнівам, питанням, суперечностям того бурхливого часу вічнії 
тійсько-руський аскетизм, староруську "простоту"6.

Проти грошолюбства та лицемірства було направлене і сатиричне 
перо Івана Пастелія, попередника Григорія Сковороди. Його критика, ми 
і у Вишенського, була звернена не лише до багатіїв України, а і до пред 
ставників церкви, які порушували християнські канони. У вірші "Пісні. 
Пастелія" він піднімає на глум таких пастирів:

"Людям налагает пости твердії
А сам чревом не владієш..."

І підсумовує: "...Ти би за багатства і Христа продав" 1.
Більш відомі культурному загалу гумор і сатира Григорія Сковороди 

Він був не просто філософ і поет, байкар і педагог, а і, як доречно під 
креслює дослідник К. Б. Сігов, "скоморох Божий"... що відважився слу 
жити "сердечному веселию" вірою і правдою" 8. Класикою гумористич 
ного жанру є вірш Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права". Тут пн 
вістря сатири попадають і кар'єристи, які для чинів "вугли пани, и 
труть", і купці, що "при аршині все лжуть", і юристи, що "строять ІІИ 
свій тон права" та ін .9. А цикл його байок "Олениця і кабан", "Голоті І 
тулуб", "Бджола і шершень", "Баба та гончар" ввібрали в себе українн. 
кий народний гумор 10. Багато байок та іронічних афоризмів Сковороди 
базуються на народних прислів'ях та приказках. Особливий акцент карні 
зробити на таких: "Якби не був свинуватий, то не був би і багатий", 
"Пан не любить правди, як пес мила", "Нема гіршої долі, як жити Сірі 
волі", "Яка пташка, така пісня", "Не той козак, що за водою плине, я 
той, що проти" 11.

Відштовхуючись від останнього прислів'я, необхідно наголосити, піп 
гумор українських козаків відомий далеко за межами України. Як нрм 
клад, достатньо привести "Лист-відповідь запорожців". Це була відни 
відь на ультимативний лист турецького султана Мухамеда IV, з яким мін 
звернувся до козаків після вчиненого ними 1675 р. набігу на Кримсі.к# 
ханство. Султан намагався приголомшити запорожців своїми числений* 
ми титулами і у відповідь отримав козацький саркастичний коментар дії 
них. Стержнем листа є слова "Не будеш ти годен синів християнськії* 
під собою мати", але гумористичне обрамлення листа викликало щирий 
регіт не лише в українців протягом віків 12. Не випадково саме цей W*
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і • і м' 11111 й сюжет викликав натхнення Іллі Репіна і високу оцінку його 
(нііінін читовою громадськістю.

11'>ін і it етап в розвитку сміхової культури започаткував Іван Котлярев-
........і < ноерідність "Енеїди" Котляревського проявляється в широкому
.......і>ік кінні бурлескної традиції XVIII ст. Сприяючись на досвід своїх
»і....... піого анонімних попередників, Котляревський підноситься до са-
*•>! и чи от викриття суперечностей феодально-кріпосницької системи в 
Иі» іііі і. к і it імперії. Саме тому, як зазначають дослідники, Котляревсько
му і..ник» коштували "щоденні ходіння у цензурний комітет" в Санкт- 
I! .• рОурчі 13. А на пропозицію царського генерала "перейти на російсь- 
*\ м и н у " ,  писати як Державін, Карамзін, Іван Петрович відповів: "Не 
|ни мене се, ваше превосходительство. Чи зможу зрівнятись у божест- 
ІІіімііі майстерності зі згаданими піїтами? Але найпаче —  я малорос і 
»>імі обов'язком своїм почитаю писати на мові рідної матері, земляків 
Міні'" ". Але ще за життя письменника про "Енеїду" будуть писати
I <• 1>инк і.кі і російські літератори, а згодом літератори і діячі культури 
'і к  Польщі. Америки, Англії, Німеччини, Франції, Італії (напр. Шафа
ми* І піка, Бандтке, Тальві, Коль, Хоєцький, Морфілл, Губернатіс)|5. 
I Vм"|> [пана Котляревського ніс відповідне соціальне і культурне наван- 
ій + > ими і переклади його творів на іноземні мови переконливий доказ 
*ні.і, що його творчість збагатила культуру не лише українського, а і 
Міинн нмродів.

Найбільшої відповідальності потребує аналіз сміхової культури, по-
* пінної і іменами Тараса Шевченка та Миколи Гоголя. На думку відо- 
Иіно українського філософа Мирослава Поповича для Гоголя характерна 
"іи <|>і іософсько-естетична система, в якій карнавальний сміх сполучає
те > ипстерським словом" 16. При цьому Попович справедливо зауважує, 
ж>> і ічпідові художньої сили Гоголя і раціонально-провідницька і карна- 
и«.іі,по сміхова сягають своїми коренями "в народну ярмарково-сміхову 
Іуміпуру" І7. Коли Т. Шевченко писав М. Гоголю: "Ти смієшся, а я плачу, 
я».ин.ніі мій друже", він недооцінював сміхові аспекти своєї творчості. 
1«1>.і> Григорович своєю творчістю продемонстрував, що його сміх ще в 
АІНІ.ІІІІІІ мірі сполучався З проповідництвом І П О Л ІТ И Ч Н О Ю  критикою од
ин НІ. по. Для прикладу достатньо проаналізувати комедію "Сон". Неви-
.......чю він взяв епіграфом до свого твору слова з Біблії "Дух истины,
mu .1.1* мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его". Визна
ли...... . початку свого твору, що "у всякого своя доля" він з іскристим
I I мором змальовує соціально-політичні контрасти своєї епохи. Кинувши 
|і» і рої псктивний погляд в недалеке минуле своєї Батьківщини, охаракте- 
іомуишшіи політичну еліту Росії, він полишає гумор і з гіркотою пише:

"Тяжко, тяжко мені стало,
Так мов я читаю
Історію України" IS.
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Український народ в своїй творчості високо оцінив і вшанував не 
лише плач, а і сміх Т. Шевченка. В 2-й пол. XIX ст. народилося батати 
народних гумористичних оповідань, присвячених Т. Шевченку. Доста і 
ньо назвати оповідання "Шевченко над Невою", "Шевченко в пана ни 
балу", "Шевченко в театрі". В цих народних оповідках розповідається, и к 
Шевченко сміється над царем і царицею, глузує з панів, висміює їх бум 
дючність, гоноровитість та ін. 19. Політичний гумор Т. Шевченка мав про 
рочий характер і тому назавжди ввійшов в скарбницю сміхової культури 

Традиції сміхової культури М. Гоголя і Т. Ш евченка в II половині 
XIX століття розвивали Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Франко їй 
інші представники української культури. Український гумор цього пері
оду —  це самобутня сторінка історії нашої культури. Марко Вовчок 
присвятила один з найкращих своїх сатиричних творів "Інститутка" саме 
Т. Шевченку. Цей твір направлений на викриття соціальних вад тої о 
періоду. А гумор П. Мирного звернений до беззаконня влади, соціаш. 
них контрастів Російської імперії, жорстокості царя. В його твори» 
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Повія" та інших висміюється пану* 
вання суспільної неправди, лицемірство представників української соці 
альної еліти, бездуховність людей. Кращі традиції українського гумору 
розвивав І. Франко. Про це яскраво свідчить викривальний пафос поні 
сті "Основи суспільства", в якій показано процес розкладу і деградації 
польської шляхти, а також оповідання "Свинська конституція" та ін, 
Варто підкреслити, що М. Вовчок, П. Мирний, І. Франко широко вико 
ристовували джерела народного гумору, кращі зразки фольклору, казок, 
приказок. А І. Франко ще і займався дослідженням текстів до вертепній 
вистав (вертепних п'єс). Рукопис до вертепних п'єс написаний ще в кінні 
XVII —  на початку XVIII ст. Франко знайшов у Львівському Народному 
Домі і опублікував в "Записках Наукового Товариства ім. Шевченка" , 

На початку XX ст. в період подальшого розвитку національно-визио 
льного руху, загострення соціальних протиріч народний гумор прояии» 
себе в розквіті сатиричного мистецтва. Українська сатира періоду пер 
шої революції в Російській імперії —  це головним чином сатира газсі 
но-журнальна. З'являлась вона переважно на сторінках періодичних ки
дань після проголошення царським маніфестом 17 жовтня 1905 р. демо 
кратичних свобод, і в тому числі свободи друку. Розвиток української 
сатири революційної доби пов'язаний з газетою "Громадська думка" (ні 
зніше "Рада") та журналами "Шершень", "Рідний край", "Нова громади" 

В газеті "Громадська думка" друкувалися сатиричні твори П. Мирно 
го, А. Тесленка, В. Винниченка та інших українських письменників 
Викликають інтерес маловідомі оповідання, просякнуті народним гуми* 
ром: "Уміркований та Щирий" В. Винниченка, "Радощі" А. Тесленка їй 
ін .21. Значну роль в розвитку українського гумору відіграв "Шерщені.", 
фактично єдиний на той час сатиричний журнал. Він виходив з січня по
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• • |мі. пі. 1906 р. під редакцією В. Лозинського. Редакція "Шершня" лис-
і . іі.і і.и я з Іваном Франком і прислухалася до його порад. В журналі
чиї..... о висміювалась облудність царських свобод, безперспективність
І....ін "георій" розв'язання земельного питання22.

і • полюція 1917 р. відкрила нову сторінку в історії сатири і гумору. 
Ні. .мі жовтневого перевороту і перемоги більшовиків гумор попав під
і...... і марксистської ідеології. Вогонь сатири був спрямований не лише
ми і. і.нових ворогів, а й на релігійних діячів, священиків і просто віру-
..... і • в Ііога людей. Не випадково сатиричний журнал, який почав вида-
Н'Нііі и в 1918 р. в Петрограді носив назву "Красный Дьявол" (редактор 
і І .родити). В Одесі видавались "Красный смех" (редактор 3. Гесел) та 
І* 11 ні моє жало" (редактор Д. Ш перлинг)23. На сторінках радянських 

и. |ч.ідіічних сатиричних видань друкувалось багато сатиричних віршів 
їй оповідань проти діячів Української Народної Республіки, а також
І. шипа, Колчака та інших "класових" ворогів більшовиків. Українська 

|ін і и ін і.ка сатира представлена іменами О. Вишні (П. Губенка), В. Бла
т н і ї  по (Еланського), К. Котка (М. Любченка), Ю. Ґедзя (О. Ясний), 
і' і Пухналя (Л. Ковтуна) та ін. Так, наприклад, Ю. Вухналь в гуморесці 

ііііі| іпіі українець" висміює українця, який захоплюється старовиною, 
m і.по.ким побутом і звичаєм, не бачить переваг радянського життя. 
І!..му чужі нові риси радянського українця-інтернаціоналіста, будівника
........ш гіму24. Серед представників українського радянського гумору са-
...........юмітною постаттю був Остап Вишня. Як справедливо пише
н і І (срков в передмові "Іронія літературної долі Остапа Вишні в тому, 
Mm Ного унікальний сатиричний хист сягнув висоти якраз в часи утвер- 
.і*. пня кривавої диктатури Сталіна" 25. В 20-і рр. Остап Вишня спрямо- 
і и м .і в  т і й  сатиричний ентузіазм, як проти тих представників культури в 
Vti|>llllli, які тяжіли до російського шовінізму, так і проти українських 
нінііопалістів. Недоліки більшовицької "українізації" він критикував в 
іуморесках "Тіпун вам на язик", "Конфуз", "Українізація" та ін . 26.

Максим Рильський, прослідковуючи зв'язок Остапа Вишні з Мико- 
#иїм < Гоголем писав:

"Старого світу мертві душі 
Що залитись де-не-де,
Немов зайці, ховають уші 
Остап з рушницею іде"27

Однак, аналізуючи гумор українських радянських письменників варто 
ніноносити на його надмірній ідеологізації. Під рушницю сатириків все 
(тине попадали ті, хто вів бездуховне життя і це був відхід від тради
ції! іакладених М. Гоголем.

II період перебудови відкрилось "друге дихання" українського гумо-
I., Об'єктом критики стали представники партійної номенклатури, які
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різними методами боролись в часи гласності і демократизації зі синіми 
критиками. Прикладом можуть бути гумористичні твори А. Гарми 110*4 

та Г. Марченка "Про гласність" та "Поборник перебудови". В поетичній 
гуморесці М. Стрельбицького "Українська протирадіаційна" висмію* імЩ 
чиновництво, яке ховало правду від народу про Чорнобильську ашіріін 
Лезо сатири торкнулось і тих українців, які віддають перевагу не нрш| 
української мови, а ковбасі. Про це писав Б. Шрубянко в творі "І ні» 
загине голос України". А В. Кириленко в своїх "Рубаях" сміявся з їм», 
кому різали слух слова "народний рух" і хто видавав війну в Афганії їи- 
ні за "братську солідарність"28.

В період, коли Україна стала незалежною державою, гумористи чи» 
тематика дещо міняється. Так, В. Цаповець в своїй книжці "Житія (і#і 
гриму" часто іронізує с приводу недосконалої демократії в наші часи " 
Подібними матеріалами переповнений і наш сатиричний журнал "Пер# 
ць". Так, під рубрикою "Парламентаризм" автори журналу створюю!)) 
новітню термінологію: "Депутатська недотовканість", "Народний обіОри. 
нець", "Ново спотворена фракція " та ін .30. В 2000 р. в Одесі був іі|им 
ведений фестиваль "Гуморина-2000". В його рамках був організоишімі 
"круглий стіл" "Природа, сміху", в роботі якого взяли участь філософи, 
культурологи, філологи, представники творчої інтелігенції. Вперше 0уіЦ 
зроблена спроба теоретичного аналізу цього процесу, обговорювали»)! 
різні аспекти сміхової культури. У виданому збірнику наукових пращ. » 
розділ "Сміх в контексті культури", де справедливо підкреслюється, нш 
"сміх —  це те, що відрізняє людину від тварини" 31.
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Р о з д і л  I I I  

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

О. Б. Д ьом іп

ФОРМУВАННЯ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ АНГЛІЇ 

(друга половина XVI ст.)

Після іспано-португальської Сарагоської угоди 1529 р. про остаточ
ний поділ Нового світу, розпочався новий етап європейського колоніза
ційного руху. Він характеризувався встановленням монополії іберійських 
країн у всьому позаєвропейському світі. Як і на попередньому етані, 
англійці робили лише поодинокі спроби проникнути у раніше незнані 
країни. На противагу окремим купцям або купецьким об'єднанням, які 
на власний ризик прокладали маршрути до португальської Африки, ан
глійська королівська влада в середині X V I ct. підтримувала тих купці», 
які пропонували маршрути до нових земель. З точки зору тогочасного 
міжнародного права і англійських територіальних надбань це не надто 
суперечило стосункам Англії з країнами-монополістами. В результаті 
одного з таких плавань утворилась Московська компанія.

Проте англійці не бажали залишатись осторонь розподілу багатст» 
Нового світу, причому вдавались до насильницьких і мирних акцій. Вла
да боролась з порушниками монополії, але робити це було важко, бо 
піратство стало майже національною справою англійців. Так створилися 
умови для поширення англійського приватирства. Його головна відміни 
від піратства полягала в тому, що приватири отримували від корон н 
спеціальний документ —  патент на здійснення репресій —  військових 
операцій проти ворога. Варто мати на увазі, що в документах XVI ст. 
згадуються тільки авантюристи, тобто люди ризику у позитивному розу
мінні цього слова. Термін "приватир" у тогочасних текстах не зустріча
вся і почав використовуватись тільки з наступного століття. Проте су
часна історична наука досить широко вживає його для характеристики 
симбіозу англійської держави та піратства у XVI ст. Французька корона 
надавала такий само патент і своїм мореплавцям —  корсарам. У роки 
англо-французької війни початку 1560-х pp., за можливо заниженими 
даними, 400 англійських капітани і біля 25 тисяч моряків і солдатів за
ймались приватирством Із припиненням Італійських війн і конфліктні
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м і > 1111 >і половини 1560-x pp. десятки екіпажів втратили небезпечний, але 
прибутковий засіб існування. І одним з варіантів подальшої діяльності 
«мі пінських приватирів була переорієнтація на океанські простори.

11 н середину XVI ст. знищення португало-іспанської монополії стало
..... (бідністю  для інших європейських країн. На Като-Камбрезійських
ні |ич опорах 1559 р. іспанські представники відмовились навіть згадува
ні и гсксті договору про Індії. Зрештою справа обмежилась усною до-
..... ігпістю про свободу пересування до першого меридіану; далі пла-

иіиши мали здійснюватись на власний ризик. Підтвердження статусу за
емного Нового світу означало, що за лінією поділу миру між 
і ' і ' . і и ц і є ю  та Іспанією немає, бо Європа —  одна сфера міжнародного

> 11 ні ни, а Новий світ —  інша. Тому на нього європейські угоди не поши- 
рп шились. Іспанія підкреслювала необхідність дотримуватись доктрини 
миоч сф ер"2.

It першій половині 1560-х рр. головним театром морських грабунків 
ы пишався Англійський канал. На цьому тлі піонерськими виглядають 
•ні Д. Хокінза. В англійській історіографії їм відводиться надзвичайно 
їм і пива роль, причому деякі історики навіть вважають, що вони стали 
ні шпротним моментом англійської історії3. З командою в 100 чоловік 
і Чокінз захопив 300-500 негрів. За однією версією, він пограбував 

ітріугальські кораблі з невільниками, а за іншою —  перекупив їх у 
португальців. Успішно завершивши перший етап експедиції в Африку,
I Чокінз відплив до Вест-Індії. Він мав продати негрів, що ускладню- 

ініііося забороною вести торгівлю з іноземцями, але спрощувалась дефі- 
ііиіом робочої сили в колоніях і значним попитом на рабів. Тому, незва- 
4пііочи на протидію іспанських урядовців, англійці зуміли, демонструю
чи силу зброї, домовитись з колоністами і продати невільників або 
міімніяти їх 4. Отримані прибутки не могли не привернути уваги англій- 
н і и Вже через рік Д. Хокінз зумів заручитись підтримкою самої англій- 
. і-мп королеви Єлизавети (1558-1603) і спорядив за тим самим маршру-
II їм другу експедицію. Цього разу торгівля під жерлами гармат велась 
їм- тільки на островах, але й в континентальних володіннях Ісп ан ії5. 
Про зв'язок Хокінза з урядовими колами Англії свідчить виконання за
икания У. Сесіля: встановлення перспективності Флориди і з'ясування 
ні і и і французької експедиції Рібо, спорядженої за підтримки королеви 
Англії. Зовсім небезпідставно існує думка, що негативний відгук Д. 
Чпкінза викликав скасування англійських планів витискування францу- 
IIII з Ф лориди6.

Активність англійців у іспанській Америці, починаючи з середини 
І і(>0-х pp., помітно турбувала короля Іспанії Філіппа II. Де Сільва ви-
■ понив Єлизаветі рішучий протест проти дій Д. Хокінза у Вест-Індії і 
пюбливо проти підготовки до нового плавання. Демарш дипломата 
цін яг поставленої мети: Д.Хокінзу довелось дати в англійському адміра
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лтействі слово не вирушати до Нового світу 7. Своє обіцяння він, з од 
ного боку, стримав, а з іншого —  ні. В наступній експедиції Д. Хокші 
особисто участі не брав, однак його кораблі були в ній зад іян і8. Прими 
тирство продовжувало приносити прибутки, і тому в слідуючу експедн 
цію Д. Хокінз вирушив сам 9. Його третє плавання є надзвичайно поки 
зовим як з точки зору методів англійців, так і з точки зору значении 
приватирської практики для європейської політики. Захопивши негріи, 
він у березні прибув до Вест-Індії, де довелось розпродувати іспанцям 
негрів під дулом гармат. Повертаючись додому, ескадра двічі потрапляли 
у шторм і судна англійців потребували ремонту. Д. Хокінз вирішив зай ги 
15 вересня 1568 р. у порт Сан-Хуан-де-Улоа, неподалік м. Вера-Крут, 
звідкіля до Іспанії вивозилось срібло. Він розташувався в гавані і спору 
див на одному з островів гарматну батарею. Після цього Д. Хокінз по 
чав вимагати від місцевої влади дозволу на ремонт своїх суден та гари 
нтій безпеки. 17 вересня до затоки увійшла ескадра з 13 потужних іи 
панських галеонів. Після складних переговорів 20 вересня сторони 
підписали угоду. Іспанські кораблі розташувались поруч з англійськими 
Проте через два дні напруга вилилась у збройну сутичку. З англійськії! 
ескадри врятувались лише два кораблі —  "Міньон", на який перейм и їй 
Д. Хокінз, і маленька "Юдифь" під командою Френсіса Дрейка.

Поки вони з великими труднощами повертались в Європу (кораблі 
поодинці прийшли в Плімут у двадцятих числах січня 1569 р.), сирин» 
Д. Хокінза відчутно ускладнювала англо-іспанські відносини. Ще ня 
початку січня 1568 р. іспанський посол у Лондоні при зустрічі з Єли ія 
ветою подякував їй від імені Філіппа II за заборону Д. Хокінзу вторі и 
тись у володіння іспанського короля. Єлизавета, зі свого боку, пообіця
ла послу, що вона відрубає Д. Хокінзу голову в разі порушення ним 
бодай одного параграфу наказу 10. "Справа Хокінза" наочно демона ру» 
методи подвійної політики англійської королеви.

Саме участь у починанні Д. Хокінза Єлизавети та осіб з її оточення 
дала ряду істориків підстави вважати розгром англійської ескадри лодя* 
не головною причиною загарбання наприкінці 1568 р. в Лондоні грі** 
шей и . Однак наявні документи вказують і на можливість іншого тлумі* 
чення ролі атлантичних подій '2. К. Рід визначив роль поразки Д. Хіті- 
нза лише як одного з чинників загострення англо-іспанських відносин 
Підхід К. Ріда виглядає достатньо зваженим на тлі припущення Р. У#(і* 
нхама про відсутність якраз наприкінці 1568 р. будь-якого впливу о к р и й  

ських і колоніальних протиріч на стосунки між Іспанією і Англіпо ЧИ 
категоричної заяви М. Уільямсона, буцімто поява Д. Хокінза і Ф. ДреІІяЦ 
знаменувала початок нової ери приватирської війни і закінчення врй 
західної торгівлі и . Особливістю західної історіографії є також намиї яи* 
ня Д. Куінна і А. Райана представити вояжі Д. Хокінза свідченням Ніни 
фамільної торговельної справи і тісних зв'язків з гугенотськими корсирЦ

274



щ

им 1 Крім того, 60-і pp. XVI ст. сприймаються західними вченими як 
цнСиі комерційних плавань до Америки. Подібні погляди, правда з засте- 
і ' • шіими, притаманні радянській і сучасній російській історіографії16.

11.1 користь припущення, що плавання Д. Хокінза і Ф. Дрейка не 
•Ь ии проявом тільки їх власної ініціативи, а відносились до "тіньових 
и - тіпальних структур" вказують обставини повернення капітанів на ба-
........ та розгляд справи спеціальною комісією англійського адмірал-
іиіі і ми І7. Проте, як зазначав у свій час А. Мортон, в XVI ст. грань між
• м|. 11. мюм і чесною торгівлею була майже непомітною: купець міг засто- 
. і ти и зброю, а приватир запропонувати товар |8. Складність самого яви
ти ^п апського піратства, особливо на початковому етапі, його синкре- 
ім мши характер своєрідно позначились і на поглядах сучасних істори-
► іи 11 ж Д. Куінн і А. Райан, зробивши наголос на торговельних 
ін о |ич ах Д. Хокінза, вказували водночас на приватирський характер аф- 
|чи ти іжих плавань англійців, вважаючи їх складовою частиною "прива- 
і нІм і.кої індустрії", що розвивалась в Англії, починаючи з 1540-х рр.

: Н М Ч и с т о з в о н о в  п ід к р е с л ю в а в , щ о  іс т о р и к и  н ід е р л а н д с ь к о ї  т о р г ів л і  
и ш |ж м у в а л и с ь  д у м к и  п р о  н е м о ж л и в іс т ь  о д е р ж у в а т и  с т а б іл ь н і п р и б у т к и ,  
і ііім п о ч и сь  т о р г ів л е ю , к о н т р а б а н д о ю  ч и  п ір а т с т в о м  к о ж н и м  о к р е м о , б о  
СІІІ4 г іа в а в  р е а л ь н и м  т іл ь к и  в р а з і  т іс н о г о  п о є д н а н н я  в с іх  т р ь о х  с п р а в  19.

і 1569 p., в умовах конфронтації з Іспанією, англійське приватирство 
і ні|іііи іво набирали обертів. Майже кожне повідомлення іспанського 
ні" і' і.шпика у Лондоні Антоніо де Гуареса до Мадрида містило інфор
м а н т  про англійських піратів. У 1570 р. він дістався висновку, що суть 
М"'іі піки Англії полягала у спільних з піратами операціях королівського 
І "їїу Особливу увагу іспанці приділяли Д. Хокінзу та плаванням до
I I . .ищи світу. Найбільшого розголосу набули наміри Д. Хокінза і фран- 
щ її кого корсара Сореса перехопити один з іспанських флотів при його 

і Ишнфисіїні з Індії. Іспанський посол де Спес навіть отримав повідом- 
*1*111111 що це питання розглядалось у Таємній р а д і21.

На початку 1570-х рр. все більше англійських кораблів відправлялось 
т і Піч і - Індії. Чисельність їх встановити важко, проте одного разу де 
І ін і нарахував у гаванях Англії 70 великих і малих кораблів, причому,

и....... . "всі вони пірати". 9 січня 1571 р. дипломат писав у Мад-
I (чі і ніо до Індій з Плімуту відійшло три кораблі та 30-тонний шлюп, а 

кіс шин шлюп і фрегат збираються відпливати22. Влітку 1572р. де Спес 
|и»'іи»іно стурбовано характеризував політичну лінію Єлизавети та її 
|ін ні Мін вважав, що плани уряду спрямовані на проникнення у володін
ні) Фпіішіа II у Вест-Індії, на захоплення іспанських кораблів і на пошук 
м и  і іу. який буцімто існував на півночі Індії, з тим, щоб потрапити у 

ї Мі ми пін моря задля досягнення Перу та Островів прянощ ів23.
Найбільш відомим англійським приватиром 1570-х рр. був Ф. Дрейк.

11, іиіі.і глава прийшла до нього після походу в 1572-1573 рр. до берегів
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Панами 24. Ф. Дрейк провів вдалу операцію на Панамському перешийку, 
в найбільш незахищеному місці на шляху транспортування коштовнос
тей до Іспанії. В ході її були здійснені напади на міста Номбре-де-Діос, 
Вента-Крус, захоплено декілька іспанських кораблів і, головне, один і 
тих караванів, які перевозили цінності. Цілий рік плавав він в іспанській 
Вест-Індії, наочно продемонструвавши неспроможність іспанської адмі 
ністрації контролювати ситуацію. Успіхи Ф. Дрейка розпалювали уяну 
англійців і розкручували ескалацію приватирства. Зростання обсягів 
матеріальних цінностей, здобутих у Новому світі, і збільшення, почин» 
ючи з 70 80-х pp. XVI ст., кількості збережених до нашого часу джерсн 
дозволяють відтворити механізм функціонування приватирської індусі 
рії. Вона включала три елементи: людські ресурси (екіпаж), засоби ви
робництва (корабель) і капітал (внески окремих осіб або компаній).

Існує думка, що рання колоніальна експансія Англії у Новий сні і 
здійснювалась переважно дворянами за широкої участі англійської ко 
р о н и 25. Подібна точка зору відображає, та й то частково, лише зовніш
ній бік боротьби англійців з іспанцями. До інших висновків прийшон 
Т. Рабб, який проаналізував фінансову участь різних верств населення 
Англії в колоніальних підприємствах, починаючи з 1575 р. За його під
рахунками, в останній чверті XVI ст. провідна роль належала купецтву, 
джентри активізувалось тільки після 1609 р. Як підкреслює Т. Раб(>, 
хоча виключно купецькі чи виключно дворянські компанії й існували, 
але правилом був, скоріше, союз купців і дворянства. При цьому при 
клад останнім подавали провідні члени уряду і аристократи 26. Звичай 
но, картина, яку намалював Т. Рабб, виглядає неповною.

Безумовно, провідні особи з оточення Єлизавети не афішували свої і 
участі у приватирських операціях, однак інформація про їх зацікавло 
ність у подібних справах ставала відомою. Так, за повідомленням др 
Гуареса, навесні 1575 р. з Лондона до Індій збирався відплисти пржш 
тирський флот із шести кораблів, у підготовці якого задіяні Д. Хокіні, 
капітан королівської гвардії і фаворит королеви X. Хаттон та ін ш і27. Але 
найгучніше пролунала "справа Дрейка", пов'язана з проникненням ані 
лійців у Тихий о кеан 28. Фінансувати експедицію погодились Єлизавети, 
граф Лестер, лорд-адмірал Клінтон, Ф. Уолсінгем, X. Хаттон, родини 
відомих мореплавців Уінтерів, Д. Хокінз. Лише наприкінці вереси* 
1580 р. Ф. Дрейк повернувся до Плімута. За різними оцінками, він при 
віз на батьківщину цінностей не менш ніж на 500-600 тисяч фунтів сте
рлінгів. Досить сумнівні повідомлення XVII ст. містять інформацію про 
неймовірно високий прибуток у 4 7 0 0 % 29. Все ж встановити загальну 
суму награбованого і долю окремих пайовиків практично неможливо,

Поява Ф. Дрейка в Англії призвела до розгортання чергового англо* 
іспанського конфлікту. Впродовж тривалого часу експедиція Ф. ДреІІічі 
залишалась постійною темою листування Філіппа II з де Мендозою
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Представлені іспанцями документи підтвердили пограбування підданих 
" 'пінської корони, тобто, за висловом де Мендози, засвідчили "сканда- 
чї йv природу справи"30. Отже, Іспанія визнавала наявність тіньових 
нрмімгирських структур у вищих колах англійського суспільства.

Урядова ідеологія приватирства, у зв'язку з обговоренням справи 
•І* Дрейка, набула свого завершення. Вимагаючи покарання англійсько-

міпітана, іспанці навіть не згадували параграфи англо-іспанської уго
ні Г>73 р. про заходи проти піратів31. Претензії Іспанії базувались, го- 
іиииим чином, на праві першовідкриття, і вже потім —  на папських бу-
іч.м і Тордесільясському договорі. Враховуючи приєднання Португалії, 

ііммоги Іспанії поширювались і на колишню португальську півсферу. У 
нииижіді Єлизавети вторгнення англійців у Індії пояснювались заборо- 
""іо торгівлі з Америкою внаслідок монопольної політики Іспанії. Коро-

" і іаявляла, що вона та її піддані не визнають законності папського 
Фіруику, оскільки вважають одне тільки відкриття недостатньою підста- 
и<>"і для нього, а тому, по-перше, заперечують право іспанців забороня- 
"і і іуді,-кому торгувати і засновувати колонії на незаселених ними тери- 
тріих, а, по-друге, виступають проти виключного привілею іспанців чи 
Інших народів на океан 32. Історик міжнародного права Е. Чейні підкре-
• тиши, що це був перший випадок прийняття Єлизаветою принципу
• ""іціди морів, який сягав корінням у звичайне міжнародне право і об-
и. і у па вся тільки активною окупацією якоїсь території іншим монархом 
"і""ііі')ованого св іту 33. Проте, як засвідчила історія англо-португальсь- 
мп шдносин 60-70-х pp. XVI ст., принцип "фактичної окупації" давно 
і і ин нимогою англійців і реалізовувався у використанні права на свобо- 
ііV морів. Ідеологія приватирства, втілена в рамки принципу "фактичної
■ у нації", з 1580 р. перетворилась у відносинах з Іспанією, як до того з 
Португалією, на офіційний чинник політики Англії.

Дії членів Таємної ради були лише вершиною айсбергу англійського 
"І'іііштирства. Під будь-яким приводом, а часто і зовсім без нього, в 
ІІоипІі світ вирушали десятки кораблів. З 1570-х pp. громадська думка
А...... і була заангажована на посилення експансії у Новий світ, що відо-
і'риіилось у появі різної літератури пропагандистського характеру. Ши-
..... т о  поширення набула з кінця 1585 p., у зв'язку з початком військо-
иім дій англійців у Нідерландах, тема залежності європейців від амери-
....и і.ких скарбів. Навесні того ж року, в умовах підготовки нового
імічоду Ф. Дрейка з метою фінансового знекровлення Філіппа II, 
і' Уолсінгем наполягав на необхідності контролю над Атлантикою, бо 

г» і Америки Іспанія не зможе розрахуватись з попередніми позиками і 
"" tillн н о в і34. Але так виглядав лише один бік справи. З іншого — 
"«ні 11, серед лондонців поширювались чутки про неминучу поразку анг- 
НIII і іі її у Нідерландах внаслідок фінансової скрути. Фінансування нідер- 
.... дгької експедиції стало для Єлизавети ледь не найболючішою те-
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мою 35. Державний дефіцит Англії зростав з року в рік. Відсутність гро* 
шей у державній скарбниці поповнювали звиклим шляхом —  за допомо 
гою приватирства. Вони передавали адміралтейству від 1/10 до 1/3 вар* 
тості здобичі36. Таким чином, доля іспанської та англійської політики и 
Нідерландах тісно пов'язувалась з успіхом тієї чи іншої стратегії и 
Атлантичному океані. Атлантичне приватирство наочно ставало чинші 
ком європейської політики.

Війна з Іспанією легалізувала приватирствр і сприяла активному ро і 
гортанню масштабних приватирсько-комерційних рейдів. Вона широті 
втягнула до участі в експедиціях у Новий світ найбагатше і найвплипо 
віше в Англії лондонське купецтво, яке вело пряму торгівлю з Іспанії ні 
і тому в 1570-і рр. стояло поза нападів на Вест-Індію. За воєнних умои 
виникли своєрідні приватирські підприємства. Фактично діяла ціла ги 
лузь, спрямована на отримання прибутку 37. Не залишились осторонь 
приватирського підприємництва і аристократи Англії 38.

Наприкінці XVI ст. атлантизм набував нових обрисів: йшлося про 
загарбання окремих островів або створення англійських колоній. Гірн 
перехід під владу Єлизавети місцевості на північ від сучасного Син 
Франциско (США), яку він назвав Новим Альбіоном, оголосив в 1579 р 
Ф. Дрейк. В дусі принципу "фактичної окупації" він підкреслив, що кз 
риторія реально не зайнята іспанцями, не була ними зайнята і вони її не 
відкривали. У 1583 р. про англійський протекторат над Ньюфаундлсн 
дом заявив X. Д ж ільберт39. Наступний крок —  заснування поселення її 
Америці —  здійснив фаворит Єлизавети Уолтер Релі в 1584 р. Один і 
островів біля берегів Північної Кароліни був оголошений англійським 
володінням. Але перша спроба закріпитись у Новому світі виявилін к 
невдалою 40.

Звичайно, Ф. Дрейк і переважна більшість англійських приватирів кін
ця XVI ст. займались відкритим грабіжництвом. В матеріалах тільки одні 
єї публікації документів "Англійські приватирські вояжі 1588-1595 рр." 
налічується біля 160 назв англійських кораблів, не рахуючи безіменних 
За іншими даними, в 1589-1591 рр. 236 англійських кораблів вийшли п 
океан, де зуміли захопити 300 суден. Цінність піратської здобичі вдесяте 
ро перевищувала вартість англійського імпорту 41.

Підтвердженням вагомості атлантизму була і дипломатична боротьби 
кінця XVI ст. Після франко-іспанського миру 1598 р. перед керівниці 
вом Англії постала проблема англо-іспанських відносин. Хоча ряд рад 
ників виступав за припинення війни, перевагу отримала думка про мож* 
ливість укладення миру лише за умов допуску Англії у Новий світ 
Таким чином, проникнення англійців у Новий світ було процесом донні» 
тривалим і різноплановим. З приходом до влади Єлизавети королівськії 
політика, гаслом якої став принцип "фактичної окупації", почала збли
жатись, насамперед у неприйнятті колоніальної монополії Португалії
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• і її нанії, з "тіньовими колоніальними структурами". Але впродовж
* і чим ного часу англійський уряд, з різних причин, був просто неспро
можний перейти в колоніальній політиці до наступальної тактики, як він 
ін іробив на континенті. Розглядаючи процес творення політики Англії 
і їм, піню Нового світу під таким кутом зору, можна погодитись з досить 
іччипрсною в західній історіографії думкою, що англійський уряд розпо
чни активні дії в колоніальному питанні на межі 1580-х рр. 43. Втім зроб-
...... .. инаслідок такої констатації висновок, буцімто до доби колоніаль-
іип системи Англії можна віднести лише останні два десятиліття 
s VI ст., суперечить характеру тих широкомасштабних операцій, які
■ ініціювались англійцями вже в 1560-1570-і рр. Інша річ, що тоді ініці- 
яі прими колонізаційного руху були не державні інституції і не королівсь- 
п s новноважені; в його авангарді стояли приватні особи, які формаль
нії ін- могли, а фактично і не виступали в якості дипломатичних пред-
* ііінііііків англійської королеви, тобто автоматично виключались зі
• фгри дипломатичної історії. І разом з тим, це твердження, а також
.... .. поширені міркування про приватний характер англійського мо-
і • нн.івства у XVI ст. та невтручання уряду у його розвиток44 ігнорують
.....пні структури, той симбіоз державних та корпоративних зусиль, який
иіинрпв упродовж другої половини XVI ст. визначну роль у перетворен
ні морського флоту Англії в інструмент силової дипломатії.

Дійсно, проблема співвідношення і розмежування державних цілей 
ні індивідуального інтересу в зовнішній політиці й сьогодні залишається 
їм однозначною. У випадку Англії другої половини XVI ст. хід справи 
ін рідко залежав не від рішень Єлизавети, лорда Берлі чи Ф. Уолсінгема, 
ін під акцій Д. Хокінза, Ф. Дрейка, У. Релі чи інших керівників прива- 
пірін, а від дій безлічі англійських авантюристів, які взяли на озброєння 
н|ппиі ирсько-піратську тактику війни в Новому світі і на певному етапі 
пін чійської історії визначили поворот державної політики до прямої кон- 
і|і|к>11 гації з Іспанією. Війна між Англією та Іспанією була майже неми
нучою, але не тому, що Філіпп II загрожував Єлизаветі, а тому, що іс
панська колоніальна монополія заважала інтересам реальних конкурен
т і  н особі представників різних соціальних верств англійського 
і у і пиіьства.

Під час війни відбулась легалізація приватирських капіталів, а саме 
нрннатирство стало державною і водночас народною справою. Невигіад- 
іоіи) посол де Спес доповідав у Мадрид, що англійський народ в цілому, 
і особливо королівські радники, задоволені правлінням королеви, оскіль
ки отримують свою долю прибутків від корсарських операцій45. Прива- 
шрсі.ка практика, хоча і вбиралась у протестантський одяг, була надзви- 
і нию далекою від моральних устоїв християнства. Вона влаштовувала 
m u , хто це розумів, приймав її правила і пристосовувався до них. Не 
ннмпгала вона і спеціальних професійних навичок, як це робилося в ко
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нтинентальних сухопутних арміях, а. тому легко засвоювалась рядовими 
англійцями. Через приватирство пролягав один з шляхів до формування 
нової модерної європейської культури, за визначенням П. Сорокіна, 
"чуттєвої культури"46. Під нею малась на увазі така культура, яка визна
вала, що оточуючий світ і його зміст відчуваються людиною, яка була 
світською за характером і не базувалась на принципі про божественне 
як єдино можливу реальність і цінність. Її виникнення показує еволюцію 
англійського проникнення в Новий світ від чудесної вдачі Діка Уіттінг- 
тона до торгівлі африканцями Д. Хокінза, а від нього —  до тверезого 
розрахунку і кругосвітнього плавання Ф. Дрейка.

Саме в надрах цієї "чуттєвої культури" склалося уявлення про виключ
ність англійського народу та його безпосередню причетність до долі 
Атлантичного океану. Недаремно англійська історіографія Х ІХ-ХХ ст., 
слідом за офіційною пропагандою і пресою, створювала культ "особли
вого англійського д уху"4?, складовою частиною якого були уявлення про 
надзвичайну місію в колоніальному світі, в тому числі і на іншому боці 
Атлантичного океану. Вже з XVI ст. англійці претендували на Північну 
Америку, розглядаючи її як власне надбання. Успіхи в боротьбі з Іспані
єю лише підтверджували, з їх точки зору, обґрунтованість таких зазі
хань. Водночас вони доводили вагомість і цінність раннього протестан
тизму, відтворюючи ідеологічне знаряддя у боротьбі з монополією та 
заборонами католицької церкви. Неспроможність іспанців підтримати 
авторитет католицизму військовими засобами супроводжувалась зрос
танням недовіри до "відчудженного від людини вчення". Вона висувала 
на перший план здобутки і досвід окремої людини чи цілої групи лю
дей, пов'язаних спільними практичними цілями. Індивідуалізм у прива- 
тирському бутті, обмеженому тісним корабельним простором, і урівню- 
вав усіх (джентльмени і прості матроси виконували однакову роботу, як 
це запровадив Ф. Дрейк), і надавав переваги, незважаючи на соціально 
походження, більш енергійній і здібній людині. Тому індивідуалізм а 
рамках приватирського, а згодом і колонізаційного життя вів до узго
дження інтересів окремих осіб, висував цінності загальної мети. Ті, хто 
підкорявся спільній необхідності, виживали у прямому розумінні цьопі 
слова, а в разі не усвідомлення цього —  гинули. Історія перших англій
ських колоній кінця XVI ст. наочно підтверджує справедливість такого 
підходу. Ці прояви "чуттєвої культури" поряд з "тіньовими колоніальни
ми структурами" і стали суттєвими компонентами витоків атлантизму як 
складової частини ідеології англійської експансії у Новий світ. У свою 
чергу, приватирство виявилось одним із найяскравіших втілень атланти
зму. Епоха Відродження у широкому розумінні, вивільняючи і монарха, 
і просту людину від корпоративних зв'язків і моралі, сприяла розвитку 
індивідуального і національного. Новий світ відкривав ще ширші мож
ливості для їх проявів. Тяжкі умови існування нав'язували людині і сус*
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тиьству необхідність співіснувати вже на іншому рівні, де ранній атлан- 
іи їм ставав одним з чинників англійської експансії у Новий світ і 
опосередковано впливав на генезис нових підходів до континентальної 
иоштики країни, тобто сприяв формуванню "нового курсу" Єлизавети. 
Мін прапором атлантизму набувала обрисів колоніальна політика англій-
■ і.коїх) уряду часів правління королеви Єлизавети.
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Є. В. Береж ок  

ІДЕЇ ВІРОТЕРПИМОСТІ З ПОГЛЯДУ МОРАЛЬНОСТІ 
В ТВОРАХ П'ЄРА БЕЙЛЯ

V середині XVII ст. ім'я П'сра Бейля було одним з найвідоміших й
■ імиїдальних у Західній Європі. Завдяки своїм критичним творам його 
митна віднести до групи видатних скептиків X V I-X V II вв., таких як 
Моїпень, Шаррон і Декарт.

Пивченню філософських, політичних та історичних теорій IT єра Бей-
III шачна увага приділялася в іноземній історіографії, в той час як у 
^революційній російській, радянській та українській спеціальній літе- 
І'іііурі творчість мислителя не була об'єктом всебічного вивчення. У ра
н т  і.кій історіографії була досить поширеною думка, що більшість його
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виступів за актуальними для його доби богословськими та філософськи 
ми питаннями не можуть вже викликати великого інтересу Один к у 
сучасному світі, де люди розрізняються не тільки за національною, соці 
альною, але й за релігійною ознаками, ідеї віротерпимості та необхіл 
ність їх осмислення не втратили свого значення.

Протягом всієї історії людства релігія була невід'ємною частиною 
ж и т т я  людини. Вона контролювала усі сторони її життя. Разом з ііім 
релігія була універсальним засобом, за допомогою якого людина піній 
вала світ. Саме на її основі протягом тисячоліть формувалися політичні 
моральні та естетичні ідеї. Однак ці ідеї були настільки різними, пні 
нерідко призводили до релігійних конфліктів, які дуже часто перероет 
ли у збройні сутички. У цьому відношенні доба Відродження і Реформи 
ції являють класичний приклад релігійних зіткнень. Тому не дивно, щи 
саме в цей період широко розповсюджуються ідеї віротерпимості. І\м 
думи про толерантність проходять червоною ниткою через усю тшці 
чість французького філософа П'єра Бейля. Вирішення проблеми толерані 
ності —  це та практична задача, яку він роз'яснює з особливою ревнії 
тю і над якою невтомно працює протягом усього свого життя. Не буде 
перебільшенням сказати, що Бейль став першим просвітителем і прямим 
попередником Вольтера й енциклопедистів. Ідеї віротерпимості licit ні, 
розглядав з різних точок зору (політичної, правової і моральної). У ли 
ній роботі нас насамперед цікавить моральна сторона цієї проблеми у 
викладі П'єра Бейля.

Видатний французький мислитель XVII ст. П'єр Бейль народит'и м 
1647 р. в невеликому містечку Карла, у графстві де Ф о а 2. Його батьки, 
пастор цього ж міста, дав йому початкову освіту. Коли Бейлю винонин 
лося 19 років, батько, розуміючи, що вже не може задовольнити й о т  їй 
телектуальні запити, відправив свого сина продовжити навчання в акидо 
мію в П 'ю ї-Лорані3.

Ще під час навчання в академії П'єр Бейль узяв під сумнів догм ат 
протестантської релігії. У пошуках істини в лютому 1669 р. він таї мни 
від своєї родини переїжджає до Тулузи, де під впливом свого сусіди ин 
квартирі, пастора, приймає католицтво і поступає до єзуїтського копо 
джу 4. Проте католиком Бейль був всього вісімнадцять місяців. Розчаруии 
вшись в догматах католицтва, молодий скептик знову стає протестаитм 
У 1675 p., ставши професором, він очолив кафедру філософії в Седані ь- 
кій академії5. Але ненадовго, оскільки після скасування Людовіком XIV 
Нантського едикту, академію було закрито. П'єр Бейль змушений бун не 
реїхати в Роттердам, де також займався викладацькою діяльністю.

Ідеї віротерпимості, як було позначено вище, були присутні в уі'Ік 
творах Бейля. Найбільш бурхливу полеміку як серед протестантів, пік І 
серед католиків викликав його трактат "Філософський коментар на с по 
ва: "змусьте їх увійти", що вийшов у 1686 р .6. Основна ідея цього тио|іу
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• ......і и чому, що "природне світло [розуму] і загальні основні закони
..........о пізнання є основними правилами для тлумачення Священного
 нині, особливо в пункті про моральність"7. Бейль вважав, що буква-
...... шачення слів "змусьте їх увійти" не відповідає основним принци-
........... людського пізнання, тобто відповідна теза помилкова.
їй  нию думку, якщо який-небудь догмат суперечить вимогам розуміння, 
ІН НІН хибний, тому не може бути прийнятним. Виходячи з цього, Бейль
І.... и 11, иисновок, що природний розум є той самий верховний трибунал,
....  їм ілпеляційно обговорює справу в останній інстанції.

Г ном з тим, розглядаючи релігію з морального боку, Бейль вислов- 
міиі цуже сміливу теорію для свого часу. Він доводить, що християни не
• ні' и. відповідно до своїх релігійних переконань, а відтак їхнє життя 
і . ні jісчить їх вірі. Отже, якщо віра і релігія не здатні приборкати люд-
II, и і пристрасті, то тоді й те гарне, що роблять люди, не йде від Б о га8. 
"І ні і по Євангелія ніяк не вплинуло на вдачу християн, не приборкало 
мни пристрастей і не зменшило їхнього войовничого похилу. Це дово- 
ніі 11, нам, що люди можуть бути дуже аморальними і в той же час гли-
• її і*' і * шруючими і навіть християнами..."9.

Подібно до того, як класична західноєвропейська юриспруденція по-
...... .... право на природне і таке, що створене людською думкою, Бейль
С і і|>і шяє два типи моралі: природна (morale naturelle) і здобута досві- 
ііим (morale acquise). Природна мораль керує мораллю, здобутою досві- 
Фім, нка у свою чергу складає принципи поведінки людини, побудовані 
•ні природному законі |0. Однак природна мораль і мораль, придбана 
им шдом, не тотожні. Природна мораль однакова у всіх націй, у той час 

i t  мораль, здобута досвідом, у різних народів різна ". Природна мораль
........ им іншим як певним світлом, що блищить в душі й опромінює
ин іомість, за допомогою чого люди розпізнають добро і з л о 12. Таким
.... нм, у своїх вчинках люди керуються не релігійними переконаннями,

■і моральними принципами, що закладені в них від народження |3.
V всіх народів, за всіх часів існували деякі загальні моральні понят- 

іч незалежні від релігійних вірувань цих народів. Ці загальні поняття 
цію принципи є здобутком самої природи і мають загальне значення |4. 
1'>і кім з тим те, що визначає характер людських вчинків, не є здобутими 
•нодиною знаннями, тому що, на думку Бейля, розум не має можливості 
імншти людську природу. Тільки природний закон визначає межу між 
мніїром і злом. Далі він називає природний закон розумом, що керує
||Ю НІНОЮ.

Инходячи з цього, П'єр Бейль висловлює ще більш сміливу ідею про 
м.іц 'іивості існування атеїстичної держави. Атеїсти в моральному відно- 
іім пні ніяк не гірше людей віруючих, а відтак держава атеїстів може 
. помино існувати з безліччю доброчесних членів. У такій державі бу- 
ііу м. збережені всі умови спільного життя; будуть також карати злочин-
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дів, існуватимуть почуття честі і сорому, стимули схвалення й осуджеи 
ня; члени її можуть бути цілком чесні у взаємовідносинах, суворі в до 
триманні взаємних зобов'язань 15.

Проте Бейль не заперечує релігію цілком, він вважає, що воші ні» 
обов'язкова для існування суспільства. Це дещо суперечить іншій ЙОРІ 

тезі. Як і його ідейний спадкоємець Вольтер, Бейль погоджується з тим, 
що для людського суспільства релігія необхідна. У зв'язку з цим ГІЧ|* 
Бейль розрізняє два типи релігії: "справжню" і "несправжню". Справ* 
ньою релігією, на його думку, можна вважати тільки таку, яка зобов'яіу 
вала би людину бути чесною, правдивою, доброю і приборкувати при 
страсті, здатні заподіяти зло іншому.

Як приклад несправжньої релігії Бейль наводить релігію стародавні» 
греків, що наділяли своїх богів людськими якостями, такими як звід 
рість, злість, жадібність і т. п. Саме тому її не можна назвати справж
ньою релігією. Якщо стосовно людини Бог —  це вища істота, то він 
повинний бути гідним людської любові й являти приклад для насліду 
вання. Отже, за Бейлем язичницькі релігії слід зараховувати до числи 
несправжніх релігій, тому що вони ображають саме поняття про божег 
тво, заперечують мораль. Язичник може бути навіть гіршим за атеїст, 
оскільки маючи помилкові, аморальні уявлення про своє божество, він, 
наслідуючи йому, здатен робити сам аморальні вчинки, тим часом ми 
атеїст, не маючи ніяких уявлень про божество, може керуватися своїми 
природними людськими якостями, що, врешті решт, завжди тяжіє до 
добра. Якщо в язичнику можуть коренитися перекручені моральні по 
няття, то атеїстові просто чужа всяка моральність. Язичник —  антимо 
ральний, атеїст —  аморальний І6. Як приклад Бейль наводить переконай 
ня знаменитих філософів. Він запитує у своїх опонентів, що було амора 
льного в житті таких переконаних атеїстів, як Діагор, Епікур, ПлипіИ, 
Спіноза п . Сам Бейль не бачив нічого ганебного в їхньому житті і пере 
конаннях. Навпаки, він стверджує, що "совість, охоплена помилковою 
релігійною ревністю, не утримується спонуканнями, що стримували fin 
прихильника переконань Спінози..." 18.

Ідею існування атеїстичної держави Бейль висловив одним з першим, 
Це була дуже смілива спроба висловлення подібних ідей. Водночас він 
був одним з перших мислителів, що однаково байдуже ставилися до всі» 
релігійних течій, за що неодноразово піддавався жорстокій критиці, як і 
боку католиків, так і з боку протестантів. Бейль вважав, що філософій І 
теологія не можуть співіснувати 19.

За атеїстичні висловлення його позбавили кафедри і заборонили ви 
кладати до кінця свого життя. Не маючи засобів до існування, він іму* 
шений був зайнятися видавничою діяльністю. І все ж таки він не іра 
джував собі, кожну книгу, яку він видавав, Бейль супроводжував своїми 
критичними зауваженнями.
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У середині XVII ст. Бейль розвивав ідеї, що одержали широке поши- 
і" ний лише в наступному сторіччі, багато років після його смерті. Сво- 
іми нападками на релігійні догмати та їхнє тлумачення він лише підго- 
іуїшн ґрунт для мислителів доби Просвітництва. Він був одним з пер
ших, хто поставив розум вище віри, за що піддавався гонінням усе своє 
і'м и я.
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Г. М. Шабашніїі

ВП Л И В  П Р И В А Т Н О В Л А С Н И Ц Ь К О Ї О БЩ И Н И  
П ІВ Н ІЧ Н О Г О  ЗА Х О ДУ  Р О С ІЇ П Е РШ О Ї П О ЛО ВИ Н И  

X V III ст. Н А  П О ЗЕ М Е Л Ь Н І В ІД Н О С И Н И  СЕЛ ЯН  
(ЗА  М А Т Е РІА Л А М И  АРХІВУ  

О Л Е К С А Н Д Р О -С В ІР С Ь К О Г О  М О Н А С Т И РЯ )

Селянська община займала центральне місце в історіографії РосК 
XIX ст. Вона була предметом гарячих суперечок особливо в період ски 
сування кріпацтва, коли постало питання про земельну власність, шляхи 
подальшого розвитку Росії взагалі та общини зокрема.

Радянські дослідники —  Б. Д. Греков, JI. В. Черепній, В. О. Алексии 
дров, О. JI. Шапіро та інші зробили значний внесок у вивчення проблв 
ми. Вивчення сільської общини в Росії X V III-X IX  ст. ускладнюсті.і и 
тим, що її існування і функціонування базувалося на звичаєвому примі 
В зв'язку з цим особливо важливого значення набувають помісно-вої 
чинні архівні фонди. Цінну документацію, яка дозволяє усією повнений 
охарактеризувати селянське господарство вотчини першої полонини
XVIII ст. містить фонд Олександро-Свірського монастиря. Вивчення ми 
званого комплексу джерел переконує в тому, що панування феодально 
кріпосницької системи зумовило значну зміну общини селян Приснір'и 
Подібно селянським общинам інших районів країни, розвиток общини 
селян Присвір'я відбувався під постійною дією феодала і феодальної 
держави: втручання, як в поземельні відносини, так і в адміністратнині 
функції общини. В першій половині XVIII ст. община зберегла деяку і и 
мостійність в поземельних справах. Якщо в XV II-XVIII ст. в чорни» 
селянських общинах Європейської Півночі Росії ця сторона діяльної'11 
общини виступала досить виразно, то у власницькій общині Присвір'» 
вона простежується слабкіше. Проте на початку XVIII ст. за монастир 
ськими селянами і за общиною зберігалося право розпоряджатися ними 
рочними ділянками і пустищами, рибними ловами. Селянський ііміц 
Кондужської волості систематично здавав в оренду пустки. ОтримішІ 
гроші мир використовував для сплати державних і власницьких плит 
жів. В "прибутковій книзі" Кондужського старости за 1721 р. відзнич** 
но, що того року частина "кортомних" грошей люд "поверстал за дроті 
клажу и сечку и ... поверстал в угольную возку". Орендаторами земсиь 
були переважно "прожиткові" селяни. В 1722 р. общинні власті тії і * 
волості зібрали "кортомних грошей" —  у попа Опанаса Кузьміна 2і) пн і, 
у присвірії Доменіки "за ноженку" 3 алт. 2 д., у Григорія Тимофії м  
6 алт., 4 д., у Мамонта Іванова 13 алт. 2 д., —  всього у 11 чоловік ' 
тверо з них були заможними. Общинні власті на свій розсуд, але за уми
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............ереднього погодженням з монастирською адміністрацією, мали
н|.іінч передавати запустілі тяглові ділянки іншим селянам. Виморочни
ми наділами частіше всього заволодівали ті ж багаті селяни. Свідоцтв 
п .ц  чимало. Збільшення земельного наділу зумовлювало підвищення 
інша, що було під силу тільки заможним селянам. Жителька Кондужсь- 
ин ипмості, овдовівши, годувалася найманою працею, а її сільська ділянка
• . іа передана общиною владою у володіння селянину тієї ж волості 
Л н иже Якимову, а у него, Алешки, своей тяглой земли два лука" 2. Ви-

......и документа вказують на існування в Присвір'ї першої половини
N \ III с г. залишків стародавнього общинного права розпоряджатися зем- 
..... И гой же час общинні начала несли на собі помітний феодально-
• ринк ницький відбиток: попереднє узгодження передачі виморочних
и........ з керівництвом монастиря і вибір при цьому осіб, які могли справ-
.........конувати державні і власницькі повинності, регулярно платити оре-
и ні. платню. Найдавніше поземельне право общини найбільш виразно 
пін і упало в практиці користування рибними угіддями. Жителі присвір-
......... полостей ловили рибу в річці Свірь. Користування рибними угід-
чими нолосних селян було сумісним. Однак власником рибного лову вже 
Луна держава, а селяни —  лише орендаторами, які й виплачували держа
ні ннірічно орендну платню 3. Та все ж, крізь пізніші нашарування і 
і-формації відвічне право общини проступає виразно. До першої поло
тній XVIII ст. істотно звузилися права общини на розпорядження зем
ний Хоча в общинному володінні і залишалися деякі права на орні зе
мні. пустища, рибні і сінокісні угіддя —  розпорядження ними дедалі бі-
....... диктувалося фіскальною політикою держави і феодалів, обов'язком
► ічіпиої поруки в сплаті податків і несення повинностей.

Инідне вивчення сучасними вченими аграрної історії Росії викликало 
ИМинюмірний інтерес і необхідність більш глибокого аналізу поземель
нії- иідносин усередині селянської общини. В світлі цих досліджень 
И'С ні псе більш схиляються до висновку, що був висловлений ще істори- 
* « ч н  XIX ст.: земельні переділи були породженням більш пізнього етапу 
(типику російського села і держави. Саме втручання держави і феода- 
'IIII и поземельні справи призвело до введення в російському селі X V II- 
ЧЧ III ст. поземельних переділів. Феодали були зацікавлені в забезпечен
ні ін їх залежних селян земельними наділами, бо наявність у селянина 
им.щ.пої ділянки забезпечувало феодалу надходження феодальних пла- 
19* ін Ця обставина спонукала пануючий клас почати регулювати нозе- 
ни н.ні нідносини своїх селян. В приватновласницьких землях Централь
ній Росії переділи мали місце вже в XVII ст. Широке розповсюдження 
Инин отримали у XVIII ст. Власті Олександро-Свірського монастиря 
Ніі'НІмїї проводити переділи тяглових земель у вотчині з кінця XVII ст. 
ІІмі які переслідувала адміністрація монастиря, не йшли далі збережен
ії* і шин як тяглих. Переділи були обумовлені не турботою про добробут
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селян, а бажанням привести земельні наділи у відповідність з тяглим 
того чи іншого селянського господарства у зв'язку з економічною сшу 
ацією, що змінилася. Кажучи про цю сторону переділів, не можна н* 
відзначити зацікавленість в періодичних переділах земель частини селим 
вотчини, особливо незаможної групи. Переділи землі по тяглам спритні 
більш рівномірному розподілу землі між селянськими дворами, ІІС|ІР 
шкоджали обезземелюванню незаможних і концентрації надільних їм 
мель в руках багатих селян. Тому досить часто ініціатива переділів, т и  
бливо приватних, виходила від самих селян. Мирські власті брали актин 
ну участь в регулюванні селянського землекористування. МонасіМЦ 
забороняв ділити землю без дозволу архімандрита. Однак кожний пер» 
діл —  загальний чи приватний —  проводився тільки разом із виборними 
від сільського миру людьми. Про частоту переділів судити досить жни мі 
через нестачу фактичного матеріалу. В першій половині XVIII ст. д і і і 'і і  
були загальні переділи —  на початку 30-х pp. і в 1752 р. Про перед 11 
землі на початку 30-х pp. XVIII ст. джерела говорять мало. Переділ Ш 
1752 р. представлений документами детально. Збереглися відомості нрн 
приватні переділи в окремих селах. В 1694 р. передбачалося проиеі їй 
переділи земель в с. Кукойпаволока, Лоянської волості. В кінці XVII cf 
кілька разів проводились переділи в с. Гакручей. В 1756 р. ділили "ну* 
кову" землю селяни с. Мекшевиці. Незадовго до загального перодіиу 
1752 р. в цьому селі проводили переділ ріллі і сінних покосів. Останній, 
очевидно, був викликаний якою-небудь надзвичайною обставиною. Ні» 
ремірна відомість 1752 р. по названому селу закінчується записом: "Ьн 
льше у нас в десятки луковой земли не имеется. И оная луковая іеми# 
прежде разделена нам всем в равенстве так же и ныне по мере явили*»* 
у всех крестьян по однаку"5.

Особливо цікаві матеріали приватного переділу 1697 р. в с. Гакручий 
Вони наочно розкривають суть переділів, які проводились у вотчині 
(і не тільки в даній вотчині), обставини, що змушували селянський міф 
звертатися до монастирських властей з вимогою переміряння землі, н* 
решті, механізм проведення переділів. Селяни Петро і Тимофій МикиїИ 
мови заволоділи городньою землею понад тягла. Селяни села зажпдний 
переділу землі. Переділ ріллі, городів і коноплі був проведений у присуі* 
ності монастирської адміністрації і мирських властей. Знайдений ішдми» 
шок під городом був відібраний і переданий іншим селянам. Одник |»t 
зультати переділу не влаштували Максимових і вони зажадали від ир*|* 
мандрита його перегляду. На підставі чолобитної Максимом** 
архімандрит прислав влітку 1698 р. в с. Гакручей старця, і він разом Н 
старостою і мирськими людьми знов міряв землі у всьому селі. І "ми# 
меры сошлись ново вн ово"6. Однак знов з переділом не погодили## 
брати Максимови. Вони продовжували добиватися повернення відіПр# 
ної землі. Відрізані городні землі були передані "в меру" Філату Мпрмн
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и. Фі'доту Матвееву, Анапью і Філату Васильєвим. Максимови почали 
мнцпіжувати цим селянам. Коли ж дозрів врожай, вони вижали жито на 
мирних ділянках і погрожували вивезти коноплі. Потерпілі звернулися 
ми ірхімандрита по допомогу. І знову був проведений огляд спірних
і. м, ні. і їх перемірювання. Був складений документ, яким було наказано
> тропам, що сперечаються, припинити тяжбу, "а ослушников смирять 
п. і пощады". Підписав документ сам архімандрит.

ІІшання про земельні переділи на російській Півночі відноситься до
..... пі недостатньо вивчених сторін селянського землекористування. З
...... 111 у публікації робіт О. Я. Єфіменко і М. М. Богословського в істо-
|ім'ннп науці затвердилася думка, що російська Північ XVII ст. не знала 
«мпні.них переділів зем лі7. Знайдені і опубліковані М. В. Устюговим ар- 
Нині документи містять відомості про декілька загальних переділів, що 
мини місце у черносошних селян XVII с т .8. Однак матеріали, представ
ники М. В. Устюговим, не похитнули устояну точку зору про відсут
ні. и. переділів на чорносошній Півночі. Що ж до приватновласницьких 
.пінии, зокрема вотчини Олександро-Свірського монастиря, то архівні 
ичі >'|>інли дають відомості про переділи, які міцно увійшли в практику 
імин користування в першій половині XVIII ст. Однак треба мати на 
VII  I п, що йдеться не про зрівняльні переділи, а про переділи, які були 
Ніш к піні з приведенням кількості надільної землі у відповідність з тяг- 
«іч І аким чином, община селян Олександро-Свірського монастиря в 
ін |нііііі половині XVIII ст. зберегла такі риси, які дозволяють вважати її 
іти  мельним об'єднанням, яке відповідало потребам селян і мало деякі 
|ші и і амоврядування.

Примітки

І А/ммл СПБИИРАН. — Ф. 3., on. 1, к. И, д. 2, 12.
> /пн німо. — К. 15, д. 13. 
t /.кі само.
і І .мі само,— К. 27, д. 37, 202; к. 22, д. 6,7; к. 15, д 13.
• /  ■ I ' I  1 и м о .

•  І'ІЧ ачмо.
' I фн манко А. Я. Исследования народной жизни. —М., 1884; Богословский М. М. 

Ііімакоа самоуправление на Русском Севере в XVII веке. — Т. 1-2. — М., 1909- 
1412.

• I . тюгов Н. В. К вопросу о земельных, переделах на Русском Севере в середине 
\) II а. // Исторический архив, 1980. — Ns 5.
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А Н Т И К Л Е Р И К А Л Ь Н І Т Е Н Д Е Н Ц ІЇ  П О Л ІТ И Ч Н О Ї  
К О Н Ц Е П Ц ІЇ  Р О Б Е С П ’ЄРА 1 789-1791  pp.

П. М. ТоцьннЯ

Французька революція XVIII ст. була одним з переломних момсіііі» І 
всесвітньої історії. Важливим аспектом її політичного розвитку стіні» 
антиклерикальна політика Національних Установчих Зборів Франції 
Вона відобразила, як це цілком справедливо зазначав цілий ряд відомії» |  
істориків цієї революції, більш широкі процеси і тенденції розцінку І  
європейської і світової буржуазної демократії, які не втратили свого ній 
чення в плані історичного досвіду формування правової державності І к Я 
часи сьогодення

Передумовами буржуазного антиклерикалізму у Франції напередодні j  
та в період Революції були і соціально-економічний занепад феодальної J 
системи, глибока політична криза абсолютистської держави та її найми» 
жливішої ланки —  католицької церкви, ідейний вплив філософії доҐІМ І 
Просвітництва.

Бурхливі революційні події 1789 р. приводять до влади буржуазні N 1 
своїй переважній більшості Національні Установчі Збори Ф ранції:, пні 
стали на шлях громадянського переустрою церкви та розділу її майни J 
Ця політика зустріла гарячу підтримку кіл революційної демократії крй> 1 
їни, одночасно викликавши конфронтацію держави та консерватиіїниі і  
частини католицької церкви, яка виступила, як це правильно зазнісіи» 
Ж. Жорес, головною політичною силою французької феодальної конці J 
револю ції3.

Головними формами клерикальної контрреволюції в її боротьбі проїН § 
демократизації суспільства стали:

1) саботаж законів про громадянський устрій церкви;
2) розпалення релігійної ворожнечі між католиками і протестантпмщ |
3) політична діяльність духівництва по відновленню абсолютизму;
4) організація збройних заколотів та виступів віруючих проти держи 

ви;
5) шпигунство на користь іноземних держав;
6) переслідування атеїстів та релігійних вільнодумців.
Найважливішою опорою клерикалів виступив Ватікан, який відкріпи

підтримав французьке духовенство та дворян.
Деяка частина низового попівства перейшла на конституційні иоіи* j 

ції, підтримавши праве крупнобуржуазне крило революції.
Народний та демократичний антицерковний рух значно поглибин і о< 

ціальний зміст антиклерикального законодавства Конституянти та буржу 
азно-демократичних інститутів французької держави. Радикально-рсмо
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ни ні і ин і генденції боротьби народних мас проти клерикалів та за погли-
мни революції зустріли різку відсіч з боку частини крупної буржуазії 

і н ......дер і в —  Мірабо, Барнава та інших, які намагалися досягти комп
ании у і клерикалами з метою перетворення церкви в частину державно- 
ін нмірагу та ідеологічне гальмо для революційних настроїв народних 
Ы'н и умовах політичного панування верхівки буржуазного суспільства 4. 
її' «іуил спроба по суті "заморозити" революцію. Боротьба народних мас 
ін і ин революційної демократії зірвала цю спробу. Значну роль відіграла
і ......... ічна позиція основної маси віруючих, і, в першу чергу селянства,
пні підтримали революцію. Це стало вирішальним в остаточному утвер- 
/І*і н и і у Франції світської буржуазної держави та свободи совісті.

і 'тмим з найбільш відомих діячів революційної демократії та лівого 
и<н ї ї Коституянти, який рішуче виступав в 1789-1791 pp. з антиклери-
► і и.них позицій був Максиміліян Робесп'єр. Світогляд Робесп'єра, як і 
і*'іі ні і.ох інших діячів Революції, увібрав у себе багато складних проти- 
|Нч Оуржуазної ідеології XVIII ст. Його погляди складалися під сильним 
Иннином філософів французького Просвітництва, особливо Монтеск'є та 
fyi і о Серед дослідників давно вже дебатується питання про те, в якій 
мірі І’обесп'єр брав на озброєння ті чи інші ідеї з вчення Руссо5, Мон- 
II. 1.1 ь або Вольтера7, Рейналя та Дідро 8. На нашу думку, однак, най- 
Гпні . ім важливим є дещо інше —  те, що при всій конкретній близькості 
|f\n диференційованості ідей Робесп'єра та філософів-просвітників 
W ill ст., безсумнівним та дуже важливим для розуміння його світогля
ду і пін не стільки ідейний вплив на Робесп'єра конкретних представни-
► іп філософії Просвітництва, скільки факт, що в цілому політична думка 
і іінчіГсра втілювала в собі загальний дух просвітницької філософії, її 
мі іодологічну спрямованість.

Як і філософи-просвітителі, Робесп'єр абсолютизував моральні кате- 
інрії, надаючи їм дуже велике місце у розвитку суспільства. Етика про- 
ИНунала собою буквально всі його політичні та соціальні ідеї. Цілком 
і іміпіо з цього приводу в свій час академік А. М. Деборін зазначав, що 
І иі і іч и'єр підходив до розгляду суспільних явищ з позиції абстрагованої 
і н|ішіедливості та м орал і9. Це стосується світогляду не тільки Робесп'є- 
і'і пне й діячів революції різних політичних течій —  Мірабо, Марата, 
!>|ін:со, Жака Ру та багатьох інших, які постійно апелювали до категорій 
пики, вкладаючи в них певний соціальний зміст.

Серед дослідників французької революції XVIII ст. досить широко 
ІІішінрена думка про незмінність основних принципів світогляду Робес- 
и'ірн протягом всієї його політичної діяльності. Таку думку висловлю- 
іпіи, наприклад, Р. Гароди, вважаючи останнього одним з найбільших 
інпнч-рваторів серед діячів французької революції 10. Про незмінність по- 
іц пічних принципів Робесп'єра писав в одній із своїх праць і М. Бу- 
ну.по ". А. Мат'єз вважав, що революція лише сприяла оформленню тих
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досить непевних ідеалів, до яких майбутній лідер монтаньярів тягнуm * 
ще раніше 12. Подібного роду міркування висловлює і Ш. Велле 13. Л іт 
ліз джерел —  творів самого Робесп'єра, його листування, текстів промок 
в Установчих Зборах, публіцистики того часу наводить нас на думку, що 
світогляд Робесп'єра претерпів в роки революції досить складну еволіо 
цію. Розвиток революції, зростаюча політична активність її радикальнії» 
течій суттєво впливали на соціально-політичну та етичну концепцію І ‘о 
бесп'єра, формуючи, зокрема певні антиклерікальні тенденції його сні m 
гляду та політичної діяльності.

Юнацькі вірші Робесп'єра, судові промови молодого адвоката з Аррй 
су пронизані духом засудження політичного режиму феодал ьно-абсолю 
тистської держави та його моралі. В свому ранньому вірші "Сільсі.м 
людина" юний юрист з Аррасу критикує паразитарне існування припіл» 
йованих станів та прославляє мирну працю сільського трудівник» ні 
його скромне життя и . Як і діячі просвітительської філософії Робесп'і |і 
неодноразово виступав проти церкви та духовенства, суворо картаючи (» 
як привілейований стан держави. У 1783 р. відбувся перший ідейниП 
двобій Робесп'єра з представниками церкви. На процесі з приводу в с і й  

новлення першого в Аррасі громовідводу молодий адвокат сміливо крн 
тикує марновірство та забобони, пропаговані офіційною церквою и.

Успішний виступ Робесп'єра на процесі був відзначений г а з е т и  
Mepcure de France 16.

Рішучою критикою політики феодальної монархії та вищих ієрарх Ін 
церкви, в умовах якої головним мерилом цінності людини виступці II 
походження, пронизана наукова праця Робесп'єра, представлена ним іій 
конкурс, оголошений Академією в Меці, по проблемі так званих гаисП 
них покарань 17.

Тут Робесп'єр відстоює ідею громадянської рівності, незалежно від 
походження людини.

В період підготовки скликання Генеральних Штатів 1789 р. Робін1* 
п'єр в багатьох своїх судових промовах торкається гострих політичніш 
проблем своєї країни. Так, свій виступ по судовій справі Дюпона він 
перетворив в програмну промову проти політичної монополії королів*'N 
кої влади та церкви |8.

Однак, виступаючи проти абсолютистського режиму, він, як це цін 
ком справедливо констатував А. 3. Манфред, все ще поділяв широки 
розповсюджену в різних прошарках населення Франції віру в "доброIII 
короля", в його майбутні "добротворчі" реформи 19. В той час РобесП'гр 
ще не розумів неминучості революції у Франції. В згаданому вище при 
цесі Дюпона, в кінці 1788 p., Робесп'єр неодноразово говорить про бли 
зькі політичні зміни, але в революції він вбачає лише "криваву катай ро* 
ф у "20. Він ставить в заслугу французькій нації те, що вона добивам і.щ 
своїх прав без революції, з допомогою "доброчинного короля"21.
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Мир бурхливих подій революції втягнув в себе і Робесп'єра. З літа 
І ч р він бере найактивнішу участь в політичній боротьбі у Парижі як 
н п, 1.11 Установчих Зборів та відомий діяч Якобинського Клубу. Підра- 
-••і. іііо, що за 2 роки існування Установчих Зборів він виступив в них 

'І раї, а в Якобинському Клубі (до 8 серпня 1792 р.) —  135 р аз ів 22.
и своїх виступах майбутній глава якобинської диктатури рішуче ви-

• к и т  проти збереження привілей духовенства та дворянства, вимагає 
ні. и ік е н н я  платні священика, виборності їх та знищення вищих посад 
не|'ім>ііної ієрархії, засуджує експропріацію общинних земель і виступає
■ т-ми феодального права тріажа.

Іпким чином, в політичній позиції Робесп'єра все більшого розвитку 
ііііііушк антиклерикальна тенденція, опозиційна не тільки по відношен
ій.. ні феодально-клерикальних кіл, але й до політики крупної буржуазії 
ін иіісрального дворянства, які фактично контролювали парламент кра
їни

Досить повно вказана тенденція відбилася в виступах Робесп'єра в 
..... парламентських дебатів стосовно закону про цивільний устрій Духо
нин т а ,  який був важливим кроком на шляху конституційної перебудови
м.■111« 1111.

і носрідним першим варіантом такої перебудови виявилася доповідь 
іц.|імтного комітету Установчих Зборів, зроблена депутатом цих зборів і 
•ии ним зазначеного комітету Дюран-Майяном 23 листопада 1789 р . 23. 
і ііимюючи в цілому цю доповідь, варто вказати на її дуже велику помір- 
иіипііість. Усунення римського папи від участі в адміністративних спра-
іі.і- французької церкви, скорочення числа священників, деяка участь 
її ініргаментської влади в обранні єпископів, і майже повна недоторкан
им п. колишньої структури церкви, —  от по суті справи і весь зміст
• 11 '• іскту Дюран-М айяна24. Така спроба компромісу між духовенством і 
іі\|іжуазією не могла задовольнити навіть її верхівку. Прагнення клери- 
іііит, що мали сильні позиції в церковному комітеті Установчих Зборів, 
III п іояги свою позицію виявилося безуспішним 25.

На початку 1790 р. у складі комітету відбулися радикальні персона- 
tn.ui іміни. До нього увійшли видні буржуазні юристи Мартіно, Трейяр, 
Іимжюїне й інші, котрі повели його роботу зовсім в іншім руслі, відо- 

прпженням чого і став новий проект церковної реформи, запропонова
ний під імені комітету депутатом Мартіно 21 квітня 1790 р . 26. Цей про- 
и. і майже без зміни став основою нового, прийнятого Установчими 
піирами, закону про цивільний устрій духовенства.

Можна відзначити, що соціальне замовлення великої буржуазії з це- 
ришнюго питання знайшло у проекті Мартіно своє майже класичне вті- 
НРіііін "Безсумнівну істину, підтверджувану до того ж досвідом усіх 
і н пі і народів, —  заявив Мартіно, —  складає те, що моральні цінності
і іі.ііпіажливішою сполучною ланкою, найтвердішою опорою суспільно-
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го спокою, самим вірним захисником благодійного стану держави. Ліи> 
якою може бути мораль там, де немає релігії?" 11.

Така заява з його боку, звичайно, не була випадковістю. Велика фрин 
цузька буржуазія того часу, проводячи церковну реформу з метою рсоц 
ганізації устрою кліру на новій основі, аж ніяк не зазіхала на релігію, ми 
таку, тому що бачила в ній одну з міцних основ соціального порядку, 
надійну духовну вузду для "черні" 28. Разом з тим, як ми вже вказунпни 
раніше, верхівка буржуазії була дуже зацікавлена в найшвидшій інтегри 
ції католицизму в структурі буржуазної держави, що формувалася у 
Франції в той час, як невід'ємної частини її ідеологічного апарату, сію» 
рідної армії буржуазних державців у рясах, що виконують відповідну 
соціальну функцію освячення капіталістичного підприємництва і ЙОРІ 
державно-правових інститутів.

Тому червоною ниткою у проекті Мартіно проходить думка про іе, 
що вибори католицького кліру доручаються до рук так званих активніш 
громадян, по суті справи, великої буржуазії, що займала переважні поні 
ції в муніципалітетах і інших виборних органах влади. Про це, зокрема, 
прямо говорить стаття 3 розділу II. Вона декларує право виборчих збо< 
рів департаментів і дистриктів обирати відповідно єпископів і священи 
ків. Обрання єпископів затверджує король, а священиків —  єпископ и , 
Стаття 20 установлює, що "новообраний єпископ не має права звертані 
ся до римського єпископа для одержання від нього будь-якої конфірмя 
ц ії" 30.

Величезне значення мали і положення проекту Мартіно про скоро
чення числа єпархій (83 —  за кількістю департаментів), скасування к» 
пітулів і ряду інших духовних установ, і особливо, про штатні посидн 
церковників і про жалування духовенства, одержуваного ним від держи 
ви на основі свого роду рангової класифікації тобто сітки ставок ди» 
різних категорій духовенства 3|. Духовні особи, не прийняті на державну 
службу, могли одержувати пенсію від держави. Єпископи і кюре, обрпіІІ 
на свої посади, повинні були приносити присягу на вірність не тільки 
королю, але і прийнятій Національними Зборами конституції.

Не важко помітити, що проект Мартіно ставив церкву в стан держіш 
ця, цілком залежного від свого роботодавця, тобто буржуазної держави, 
майже цілком скасовуючи ЇЇ залежність від римського папи і корон» 
Можна зазначити, що проект Мартіно мав і певне прогресивне значен
ня, що виходило за рамки інтересів тільки великої буржуазії. Воно полк 
гає в тому, що по суті справи церква перетворювалася в приватне об'єд
нання громадян на релігійному ґрунті, що знаходилося під контролем 
держави. Поза всякими сумнівами в умовах того часу це був великий 
крок уперед. Однак законопроект церковного комітету Установчих Збо
рів відрізнявся і певною суперечливістю, що пояснюється не тільки не  
послідовністю його автора М артіно, але і деякими ваганнями великої
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h ..... іу іької буржуазії в зазначеному питанні, як на це правильно вказу-
й*11. М. Домнич і Я. Михайлов-Захер 32.

' 111 я ю го, щоб уявити собі це більш рельєфно, досить зіставити за- 
ніичі-іііій документ із положеннями про свободу совісті і віросповідання 
ні і.и питої "Декларації прав людини і громадянина", прийнятої тими ж 
Vi иіиончими Зборами 26 серпня 1789 р. за кілька місяців до початку 
И ’иіші по законопроекту Мартіно 33. З них досить ясно випливав прин
цип і шгського характеру держави і відділення церкви від держави. Було 
и, мисливо сполучити несумісне: рівність громадян і свободу совісті з 
і* г  і и ш о ю  релігією. Однак велика буржуазія і  зв'язане з нею ліберальне
.... . схильні були по-своєму інтерпретувати принципи Декларації,

(імм'иішочи слова Вольтера:
І "Якби бога не було, його потрібно було б видумати".
' "Якщо ви хочете, щоб ваш народ був спокійний і могутній —  

lit пі релігія підкоряється закону держ ави"34.
І.ікий підхід "сильних світу цього" буржуазної Франції до зазначеної 

щи .стоми викликав гарячу дискусію в Установчих Зборах, що продовжу- 
н'і пн я з кінця травня до середини липня 1790 р . 35. Зрозуміло, що під-
■ і мпк її в умовах, коли депутатський корпус знаходився під переважним
 i ...  політичних кіл великої буржуазії, можна було вважати вирі-
ии ним заздалегідь. Зусиллями Ле-Шапельє, Барнава, Трейяра законопро-
ii і Мартіно був, як вже вказувалося вище, перетворений у закон36.

( )днак характер дискусії у французькому парламенті по проблемі 
ниш ні.ного устрою духовенства багато в чому показовий, тому що де-
........ ..  певну поляризацію політичних сил у французькому суспільст-
иі Ill-численні представники дрібної буржуазії у Зборах, майбутні мон- 
Імш.ири, критикували законопроект із демократичних позицій, указуючи 
їм іс, що він вилучає від участі у виборах більшу частину нації. На 
МііІКшіьшу увагу у цьому відношенні заслуговує промова в Установчих 
і'"'|мх депутата від Арраса, майбутнього вождя якобінців Максиміліана 
Г ііич п'сра, з якою він виступив 31 травня 1790 р . 37.

Критикуючи недемократичність запропонованої Мартіно виборчої 
процедури і такий її порядок, за яким єпископи і священики могли оби- 
|т и к  я тільки з числа кліриків, Робесп'єр запропонував нижченаведене: 

"Принцип перший. Усі цивільні посади є соціальними інститутами 
і мають на меті свого існування лише благо і порядок суспільства. 
З цього випливає, що в суспільстві не може існувати жодної мар
ної для нього посади.
Принцип другий. Церковні посади встановлюються для щастя 
людей і блага суспільства. З цього саме собою випливає висно
вок, що право їхнього заміщення належить народу. Народ має 
право не тільки обирати своїх єпископів, але й усунути всі пере
шкоди, пов'язані з їх обранням, встановлені церковним комітетом 
Установчих Зборів.
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—  Принцип третій. Враховуючи те, що церковні посади встановлені 
для блага суспільства, парламент мусить декларувати, що розмір 
винагороди кліриків повинен знаходитись в залежності від їхньої 
користі й інтересів загального блага, а зовсім не від прагнення 
збагатити тих, хто, буде займати ці посади..."38.

Дуже рішуче висловився Робесп'єр і в парламентських дебатах іі 
приводу пропозиції абата Жакемара про вибори церковників голосами 
самого духовенства. Він вважав негідною практику обрання єпископів і 
кюре адміністративними зборами, а не самими виборцями. Висловлю
вання Робесп'єра свідчать про те, що, не відкидаючи в принципі, основ
ні положення законопроекту Мартіно, він прагнув поглибити їх убік бі
льшої їх демократизації.

Ця тенденція знайшла ще більше своє відображення і конкретизацію 
в пропозиціях Робесп'єра й іншого представника демократичного крили 
Зборів Дюкенуа про знищення посад архієпископів і кардиналів і про 
позбавлення єпископів права затверджувати священиків, обраних насе
ленням. Поміркована більшість Установчих Зборів, підтримана клерика
лами, категорично відкинула ці пропозиції Робесп'єра і Д ю кенуазч. 
Щоправда, слід зазначити і те, що критика Робесп'єром пропозиції Жа
кемара знайшла й деяку підтримку з боку таких "стовпів" Зборів як 
Барнав і Ле-Шапельє 40.

Такий, на перший погляд, парадокс політичної поведінки поміркова
них лідерів Зборів цілком пояснюється при більш детальному аналізі 
подій. Будучи зацікавленою у відповідній до її соціальних інтересів пе
ребудові католицької церкви, велика буржуазія Франції аж ніяк не збира
лася руйнувати сформовану в ній ієрархію відносин "верхів" і "низів" і 
метою демократизації.

Ідеї, висловлені Робесп'єром і іншими представниками демократич
ної лівої в Зборах і відкинуті ними, проте, ставали матеріальною силою, 
знаходячи саму широку .підтримку серед демократичної громадськості 
Ф ранц ії41. Відзначимо все-таки, що позиція Робесп'єра несла в собі і 
певний елемент центризму. Точка зору Марата, що вже закликав маси ни 
боротьбу з церковною контрреволюцією і її Ймовірними союзниками, 
була, з погляду радикалів, більш послідовною, як ми бачимо, ніж пози
ція Робесп'єра, що обмежувався улітку 1790 р. апеляцією до розуму 
французьких законодавців.

У той же час, говорячи про визначені відмінності в поглядах пред
ставників різних кіл "лівого блоку" Франції з церковного питання, не 
слід все-таки ідентифікувати досить різні позиції Робесп'єра і більшості 
членів Якобінського клубу. Вони аж ніяк не були цілком тотожні, тому 
що більшість колег арраського депутата по клубові часто займали більш 
помірковані позиції в тім, що стосується різних аспектів цивільного уст
рою духовенства42.

298



і мриведливості заради, слід зазначити, що при певній близькості
і..... іціі Робесп'єра і радикального крила французької революційної де-
" " і.....і і релігійного питання у майбутнього вождя монтаньярів завжди

■ п.и.іна і досить чітка соціальна дистанційованість стосовно поглядів 
• І '.т и х  лівих. Однією з її рис було те, підкреслимо це особливо, що 
і'піич іі’гр ніколи не боровся проти релігії як такої. Це зазначав в одному 
і чіп і ін 1793-1794 рр. Бабеф, адресуючи його видавцеві "Паризьких 
|н полюцій" Прюдому 43. Хоча лист Бабефа і присвячений подіям так 
іншии дехристиянізації 1793 p., багато його фрагментів характеризують 
Іінпщію Робесп'єра з релігійного питання взагалі. Дуже характерною 
і'м. оіо цієї позиції великого якобінця Бабеф вважає "заклик до францу
зи до мовчання у відношенні релігійних справ". Позитивним у ній Ба- 
і" і|. шаходив ідею згасити в самому зародку "пожежу фанатизму" (релі- 
і іІІіюіи —  П. Т.) Однак, поряд з цим, на думку Бабефа, політика умов- 
1 , 11,шия, якої дотримувався Робесп'єр, не паралізує "чудовисько 

фиппгизму". Майбутній глава "змови рівних" застерігає, що при повній 
". (діяльності мас "глибоко укорінені забобони, вплив, якій зберігають 
. іміщсники, незабаром змусять нас (сили революційної демократії —
II І ) зробити ще кілька кроків назад" 44. Вибір досить ясний: "...ми зму- 
нм мі або відступати, або йти вперед..." 4S. Критикуючи негідні методи, 
нн і псовані в боротьбі проти релігії, Бабеф рекомендує йти вперед і шу-
....и нові засоби боротьби проти релігії і церкви.

ї дка позиція була чужою для Робесп'єра протягом його політичної 
'пильності. Це констатував ряд істориків і соціологів ХІХ-ХХ ст. Жорж 
Нгфсвр у рецензії на роботу М. Булуазо про Робесп'єра констатував його 
і і г п і і и й  консерватизм, навіть з точки зору світогляду XVIII ст., у тому, 
мін стосується релігійно-філософських поглядів останнього. "Його філо- 
шфські позиції, —  пише Лефевр, —  з мого погляду, вимагають роз'яс
нення. По своєму вихованню він, як і більшість його сучасників, не мав 
її їй кої підготовки до експериментального раціоналізму, ніякої власної 
наукової культури. До дедуктивно-материалістичного раціоналізму карте- 
ішшців він приєднав під впливом Руссо ...визнання верховної істоти, 
Гіс ісмертя душі, загробного життя... Наслідки виявилися дуже важкими: 
ідея чисто світської держави, що зовсім байдуже ставиться до релігії, 
і.ідмшалася настільки ж чужою для Робесп'єра, як і для інших членів 
Vi іановчих Зборів. Мені скажуть, що він був людиною свого часу. Без- 
гумпівно! Але в цьому відношенні він його не випередив, багато хто з 
пне розходиться з ним з цього питання" 46. Набагато раніше зазначену 
І*и« у політичного світогляду Робесп'єра констатував і К. Маркс. Так, 
і.ритикуючи расистські погляди А. Гобіно і роблячи коментар до висло- 
ішсння останнього про "верховне божество брахманів, що знаходилося 
набагато вище вузького розуміння нижчих класів", Маркс відразу ж ро- 
ґш і ь на цій самій сторінці начебто несподіване зауваження: "Верховна 
и гота, проголошена паном Робесп'єром"47.
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Будемо, однак, об'єктивні і підкреслимо ще раз те позитивне, що 
зазначив у позиції Робесп'єра Бабеф. Осуд релігійного фанатизму дійсно 
був свого роду константою його політичного поводження в усі роки 
революції. У плані порівняння, наведемо два факти з політичної біогрп 
фії Робесп'єра вже в початковий період діяльності Конвенту. У листах до 
своїх виборців він підкреслював: "Так, ми повинні утримуватися від 
того, щоб привертати суспільну увагу до релігійних ідей" 48, Навесні 
1793 р. він висловлює побоювання про можливість вибуху релігійною 
фанатизму в суміжних із Францією іноземних землях, куди повинна були 
вступити армія Д ю м ур 'є49.

Повертаючись до днів парламентських дискусій Конституянти, можнії 
зазначити, як про це говорилося вище, і певну близькість позиції Робо 
сп'єра з церковного питання з вимогами народно-плебейськіх кіл рево 
люції. Він рішуче протестує проти збереження привілеїв духовенстии, 
вимагає обмежити жалування священикам, виступає проти змови з "вер 
хами" кліру 50.

Як загальний висновок статті зазначимо те, що дуже важливою полі 
тичною задачею конституційних кіл Франції на початковому етапі рево 
люції XVIII ст. було проведення церковної реформи. Почавши церковну 
реформу, парламентська більшість Конституянти, кістяк якої складали 
великі буржуа і ліберальні дворяни, мала намір поставити церкву під 
свій політичний контроль, не відкидаючи цілком залишки феодальної 
організації церкви. Саме цим і пояснюється той зовнішній політичний 
парадокс, що при усій своїй поміркованості, вона спиралася при проін- 
денні церковної реформи в тій чи іншій формі на підтримку настільки 
різних політичних сил як депутати-радикали і навіть деякі групи пред 
ставників духовенства. З погляду політиків і ідеологів буржуазії перебу 
дова внутрішньої організації церкви була не менш істотною задачею и 
плані остаточного підпорядкування церковних структур державі, піт 
знищення церковного землеволодіння. Солідаризуючись з певною демок 
ратизацією церковного устрою Франції ліві кола країни вимагали від II 
парламентарів знищення рудиментів феодалізму у системі церкви та учи 
сті мас у процедурі обрання духовних осіб. У концентрованому виглиді 
така позиція широких демократичних кіл Франції, спрямована на поїли 
блення революційного процесу в країні, знайшла своє відбиття в полі 
тичній позиції майбутнього лідера якобінської диктатури і депутата Кой 
ституянти Максиміліана Робесп'єра, який рішуче виступав за більш ній 
року демократизацію структури церкви. Антиклерикальні погляди 
Робесп'єра сформувалися під впливом філософії Просвітництва і були 
відбиттям демократичних тенденцій французького суспільства щодо іш 
ребудови церкви на антифеодальній основі. Разом з тим, в позиції Polio 
сп'єра були відсутні елементи критики релігії як такої. Останнє пршшд* 
у майбутньому до політичного конфлікту Робесп'єра з крайніми лівими 
колами, що стане однією з причин кризи і падіння якобінської диктатури
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С. С. Прохоренко 

А. ОРЕШКОВИЧ: ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 
ТА ІДЕОЛОГ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ

Антоніє Орешкович (1829-1906) —  один з найвизначніших югослав
ських ідеологів ідей слов'янської єдності другої половини XIX ст., наро
дився в хорватський родині на Військовому Кордоні Австрійської імпе
рії. Гранічари —  мешканці цієї автономної адміністративної одиниці, 
створенної імперською владою наприкінці XVI ст. на прикордонних і 
Боснією територіях. За землю та інші пожалування вони мали нести 
військову службу, захищаючи кордон від ворогів австрійської держави 
їх загони були однією з головних військових опор Австрійської імперії 
того часу і брали участь майже у всіх війнах Габсбургів2.

Як і його предки, А. Орешкович обрав собі кар'єру офіцера австрій
ської армії. В 50-х pp. XIX ст. на Військовому Кордоні виникло декілька 
патріотичних офіцерських організацій, які виступали за національне ви-
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it...........я югослов'янських народів та створення окремої югослов'янської
і» с і лип. Молодий офіцер брав активну участь в їх діяльності. У 
I'll. • р репресії офіційного Відня змусили його емігрувати до Сербії, де 
... і" конання і непогані особисті здібності допомогли втікачеві стати 
і' і ш и к о м  сербського князя М ихайла Обреновича та одним з головних 

... .фін міністра закордонних справ цієї держави Ілії Гарашаніна на Ба- 
lfc йІШХ .

V IХ66 р. виконуючи таємне доручення сербського уряду, А. Ореш-
.....мм зустрівся з лідером хорватської Національно-ліберальної партії,
і її пінних "народняків", єпископом Йосипом Штросмайером. Він запро-
..... упав хорватам план спільних дій з метою створення єдиної югосло-
ііШи і.кої держави, незалежної як від Австрії, так і від Туреччини. На- 
і н  і м і м  переговорів став проект умови, складений у березні 1867 p., за 
«тім "пародняки" мали підготувати достатню кількість "добровольців" в 
\и. ірії задля "визволення християн, стогнучих під турецьким ярмом" та 
. іморення базових засад для майбутнього об'єднання югослов'ян 4. На
н т . після того, як у листопаді 1867 р. пішов у відставку І. Гарашанін та 
мінилися серйозні ознаки політичного зближення Белграду та Відня, 
А ( )решкович продовжував, у межах таємної дипломатії, свої зустрічі з 
и и рами хорватських суспільно-політичних р у х ів5.

Слід зазначити, що на цьому етапі своєї діяльності А. Орешкович, 
щіпко прагнучи об'єднання югослов'янських народів, досить критично
• і шився до політики Росії на Балканах і звинувачував її у намірах по
минути слов'янство6. У Петербурзі його діяльність також не викликала 
іоніри і невдовзі це мало для нього серйозні наслідки. 29 травня 
І КГі8 р. було забито князя М ихайла Обреновича і до влади у Сербії 
прийшов проросійськи налаштований регент Йован Ристич. А. Орешко- 
нпч був звинуваченний у шпигунстві на користь угорців і залишив серб-
• і.ку дипломатичну службу 7.

Однак хорватськи "народняки" запропонували йому продовжити 
і шннрацю. Наприкінці 60-х pp. XIX ст. їх лідери орієнтувалися у своїх 
и панах на Росію і це змусило А.Орешковича дещо відкоригувати попе
редні погляди стосовно відносин з цією державою. В квітні 1869 р. він 
тсрнувся до російського генерального консула у Белграді М.П. Шиш- 
кгна з пропозицією тісного співробитництва з Росією у боротьбі за ви- 
шолення та об'єднання югослов'ян. "Народняки" пропонували Росії 
піку угоду з жовтня 1868 p., але Петербург, не зацікавлений у розгортан
ім великого військового конфлікту на Балканах у той час, завжди відмо- 
ішяв 8.

Того ж року А. Орешкович, за дорученням Й. Ш тросмайера, виру
шив до Чорногорії. Там він зустрівся з чорногорським князем Миколою 
І І Ієгошем-Петровичем і запропонував йому об'єднати зусилля з "народ- 
няками" у підготовці повстання у Боснії проти турків та створення,
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у майбутньому, автономного Боснійського князівства9. Ідея сподобати ь 
чорногорському правителю, бо він особисто вважав, що саме чорнотр 
ській династії належить історична місія визволення та об'єднання ююі 
лов'янських земель |0. Але російські дипломати дали йому зрозуміти, іімі 
Росія не збирається воювати за його честолюбні плани. Це стало прими 
ною чергового "великого непорозуміння" між Росією та Чорногорією у 
травні 1869 р. Залагодити його допоміг А. Орешкович. Він зустріт и і 
чорногорським князем та "переконав" його зберегти зовнішньополітичну 
орієнтацію на Росію. Після цього випадку ставлення до нього з боку ріі 
сіян покращилось. Наприклад, консул Росії у Цетинє Іонін писав, що 
"... до "партії А. Орешковича"... належить дійсно все живе у хорват 
сербському світі" ". Після цього А. Орешкович зміг повернутися на слу
жбу до міністерства закордонніх справ Сербії. У 1870 р. він очолив їй 
ємні переговори між сербськими офіційними особами та представший! 
ми Угорського королівства Австро-Угорської імперії. Серби 
запропонували угорцям паралізувати можливу протидію австрійською 
уряду, коли Сербія почне вторгнення у Боснію, Герцеговіну та Косово 
(Стару Сербію) в обмін на Воєводину, Військовий Кордон та Далмацію, 
від претензій на які Сербія мала відмовитись на користь Угорщини. Але, 
через контрзаходи офіційного Відня угода не відбулася |2.

Австрія також намагалася використати фах та здібності А. Орешко 
вича у боротьбі за Боснію. У червні 1869 р. австрійський намісник 
Далмації І. Вагнер запропонував йому "ідеологічно" забеспечити иідіо 
товку майбутньої окупації Боснії з боку імперії Габсбургів, але той під 
мовився від співпраці з Віднем І3. Причиною було те, що А. Орешкович 
вже остаточно перейшов у табір прихільників російського домінувати 
у слов'янському світі і почав розглядати Австрію лише як ворога. ПІД 
твердженням цього стали його ідеї, відображені у творі "Слов'янськії 
задруга", якого було видано 1872 р. у Белграді.

Ця брошура обсягом 56 сторінок починається з аналізу причин попе 
волення усіх слов'янських народів, окрім росіян, іноземцями. Головну % 
них він бачив у відсутності згоди Між слов'янами, їхньому небажанні 
поступатися один одному у питаннях подальшої долі як їх самих, тик І 
всього слов'янського світу. А. Орешкович звинувачував словенців в тому, 
що вони охоче використовують допомогу німців, аби тільки збереї ІII 
свої незначні відмінності від хорватів І4. Не кращі за них серби, хорват 
та болгари, які дбаючи тільки про свої інтереси, намагаються створиш 
власні імперії —  відповідно Сербію у межах держави Стефана Душапи, 
Велику Хорватію у кордонах Хорватського королівства X ст. та Болгарію 
часів царя Симеона. Найнегативнішою була його оцінка стосовно полі, 
ського народу. Колись, писав він, поляки самі намагалися підкори і м 
Росію, але втратили власну державу. Тільки Росія, на відміну від Австрії 
та Прусії, створила для поляків такі умови, які дозволили їм зберем и
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чі і'т  . кількість атрибутів національної державності. Вони віддячили 
Рмі її імовами з Прусією та Австрією 15. Критикував А. Орешкович і

...... . їй пасивність у справі визволення та об'єднання слов'ян. Він по-
і що через таку політику вона може втратити своїх братів, бо

.......". и чехи, серби, болгари, словенці, хорвати можуть зникнути як
їм А так у Росії стане більше тільки ворогів 16.

І им у головне завдання слов'ян на тому етапі А. Орешкович бачив в 
п .нійі,шості поєднання зусиль у справі національного визволення. На 
ЙМ И  І нумку, жоден слов'янський народ, окрім росіян, не був спроможним 
<і інші це власними силами. Наприклад, чехам та словакам, яких у той 
Чіп и приховувалось близько 7,5 мільйонів, треба було б для цього здола
ні мішже 70 мільйонів німців, австрійців та угорців п . Переконливим 
*'і*і»і п і і д о м  була для А. Орешковича Росія. Поділена декілька століть 
Цім v т і окремі князівства, вона стала жертвою монголо-татарської нава- 
ні и об'єднана, у 1812 p., перемогла Наполеона Бонапарта 18. Саме її він 

і 'інидав у якості майбутнього центру загальнослов'янської держави, 
і* і* 111 ночи, що 30 мільйонів слов'ян Австро-Угорської та Османської ім- 
і" pill мають приєднатися до 80-мільйонної Росії, а не н авп аки 19. 
А 1 >|>сшкович переконував слов'янські народи, що їхні побоювання від
ти  по можливості розчинитися у "російському морі" марні. Фіни, баш-
► 11 ■ 11 і а інші неслов'яни, мають у межах Російської імперії більшу авто
номно, ніж чехи чи хорвати в межах Австро-Угорщини 20. Майбутню 
і. р і пну А. Орешкович бачив федерацією, засновану на засадах внутрі

шні.ш самостійності кожного слов'янського народа, з російським царем 
•ні чолі. Спільно мали вирішуватися переважно зовнішні питання21.
111 м. пішою мовою загальнослов'янського союзу мала стати російська22.

"< 'лов'янська задруга", надрукована у великій кількості, швидко розі-
.......'Н я у слов'янському світі, але викликала реакцію, протилежну тій, на
n«v сподівався А. Орешкович. Причин, як зовнішнього, так і внутріш- 
мі.піо характеру, було декілька. По-перше, сама Росія у той час намага- 
іі|і и поліпшити відносини з Австро-Угорщиною, до боротьби з якою її 
ии. никав А. Орешкович. У Петербурзі добре розуміли, що Росія неод
мінно буде знов воювати з Туреччиною за сфери політичного впливу на
І.шкапах, тому треба було забезпечити свій тил. У червні 1876 p., під 
і и переговорів у Райхштадті, росіяни добилися нейтралітету Відня за 
І' ічупок згоди на окупацію Боснії та відмови від ідеї створення великої 
і ппіГянської держави на Балканах23.

По-друге, початок 70-х pp. XIX ст. був часом деякого розчарування 
і мои'ян у Росії. Наприклад, колишній палкий русофіл, словенський сус-
.......по-політичний діяч Ф. Целестин у приватному листі до П. Граселі у
чі'рипі 1872 р. писав: "...у Росії слов'янство спить, я в цьому перекону- 
ІІІІ І. кожного дня, тобто слов'янство у тому розумінні, як його розуміють 
ми Заході", або: "...ми тільки самі себе обманюємо, вважаючи, що Росія
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нам будь-коли допоможе" 24. Не могло задовольнити слов'янських діячім 
і послідовне русофільство А. Орешковича у такому досить болісному 
питанні, як мовне, беззаперечно віддаючи перевагу російській мові у 
галузі зовнішніх та міжслов'янських відносин.

По-третє, на початку 70-х pp. XIX ст. відбулася певна стабілізацій 
внутрішнього та зовнішнього становища Австро-Угорщини. Значна кілі, 
кість слов'янських діячів, задовольнившись деякими невеликими постуй 
ками з боку уряду, примирилася з дуалізмом 1867 р . 25. Не найкращими 
у той час були і взаємини між Росією, Сербією та Чорногорією.

Перераховані вище причини призвели до того, що твір А. Орешкоин 
ча був жорстко розкритикований слов'янською пресою як провокації! 
ний 26. Найбільш негативно відреагували російські дипломатичні і суені 
льні кола. Ось як коментував вихід "Слов'янської задругі" посол Росії у 
Австро-Угорщині Новіков: "Переслідуємий в Австрії, дезавуйованіїII 
нами войовничий панславізм не визнає себе розбитим...". Російські дим 
ломати навіть поширили думку, що виступ А. Орешковича був провока 
ційною акцією австро-угорської влади 21. Навіть російські панславіг і и 
відмовили А. Орешковичу у підтримці. У часопису "Бесіда", критикую 
чи його за "просвітний панрусизм", вони наголосили, що такі проект 
зазнають невдачи, бо пропонують певною мірою централізм у той час, 
як слов'янські народи прагнуть до федералізму чи до повної самостійно 
сті. На думку "Бесіди", твір під назвою "Слов'янська задруга" лише дим 
нове життя створеному на Заході образу всесвітнього російського воно 
дарюванння, своєрідного "Молоха, який шукає кого поглинути"28.

Через таку реакцію "Слов'янська задруга" стала для А. Орешкошічи 
кінцем його політичної кар'єри. Він прожив ще довге життя, у 1876 |і 
став генералом сербської ар м ії29, однак до дипломатичної діяльної111 
більше не повертався.

Таким чином, у суспільно-політичній діяльності А. Орешковича мож 
на виділити два етапи, на кожному з яких він представляв різні напрями 
розвітку ідей слов'янської єдності. На першому (кінець 50-60-х рр
XIX ст.) він виступав як ідеолог югославізму. Боротьба за об'єднаний 
югослов'янських народів у цей час була головною складовою частиною 
як його особистих переконань, так і дипломатичних зусиль. На друюму 
(кінець 60 —  початок 70-х pp. XIX ст.) А. Орешкович починає орігпіу 
ватися на Росію у своїх поглядах, перейшовши на позиції класичною 
русофільского панславізму. Не зважаючи на те, що він зазнав невдачі мк 
ідеолог, його діяльність мала велике значення. Завдяки його зусиллям 
зміцнювалися політичні зв'язки між впливовими політичними колами 
югослов'янських народів, що об'єктивно сприяло успішному псрсіні у 
процесів їхнього єднання.
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С. Ю. Некрасов

СТАВЛЕННЯ В. I. УЛЬЯНОВА (ЛЕНІНА) 
ДО КОНЦЕПЦІЇ РИНКІВ ("ТЕОРІЇ ТРЕТІХ ОСІБ") 

РОСІЙСЬКОГО НЕОНАРОДНИЦТВА

У 90-і pp. XIX ст. багато представників російської інтелігенції взяли 
участь у дискусії про шляхи і перспективи подальшого розвитку країни, 
зокрема про долю капіталізму в Росії. У цьому контексті привернуло 
увагу обговорення різних аспектів таких, здавалося б, далеких від злобо 
денних проблем російської дійсності розділів політекономії, як теорій 
реалізації, простого і розширеного відтворення при капіталізмі. Активну 
участь у дискусії взяли і лідери неонародников, що багатьма дослідника
ми радянського часу називалися також "ліберальними народниками" 
Микола Францевич Даниельсон (псевдонім "Ніколай-Он") і Василь Пан 
лович Воронцов, що підписував свої твори "В. В.". У неонародникіи 
було чимало ідейних супротивників. Серед них і так звані "легальні 
марксисти" —  Петро Бернгардович Струве, Михайло Іванович Туган 
Барановський і Сергій Миколайович Булгаков, які в подальшому стали 
видатними представниками російського лібералізму.

До "легальних марксистів" у їхній полеміці з неонародниками присд 
нався і недавній екстернат юридичного факультету С.-Петербурзької о 
університету В. І. Ульянов, надалі більш відомий під ім'ям Ленін. І Ін 
відміну від П. Б. Струве, М. І. Туган-Барановського і С. М. Булгакоии, 
майбутній вождь більшовиків, а тоді ще молодий 23-річний присяжний 
повірений, претендував на повну відповідність своїх поглядів на росій 
ську дійсність основним положенням ортодоксального марксизму Чи 
так це було? Чи залишалася незмінною позиція В. І. Леніна по всіх ас 
пектах зазначеної дискусії? До другої половини 1980-х рр. радянські до
слідники давали на ці питання виключно позитивні відповіді. У подалі, 
шому деякі історики стали поступово, обережно визнавати обґрунтоші 
ність ряду суджень і висновків "Ніколай-Она" і "В. В." у їхній полеміці 
з В. І. Л еніним2. Така позиція в цілому характерна і для сучасних росій 
ських авторів 3.

Розгляду сутності, з одного боку, поглядів російських неонародникіи, 
а з іншого боку —  позиції їхніх опонентів, і насамперед В. І. Леніїш, 
відносно перспектив вітчизняного капіталізму наприкінці XIX ст. і при 
свячена дана стаття. Точніше, ціль роботи навіть вузькіша —  аналії 
лише тих суджень В. І. Леніна, які відбивали його погляди щодо теорії 
відтворення і реалізації сукупного суспільного продукту при капіталізмі. 
Саме в цій теорії він висунув і обґрунтував ряд оригінальних для свого 
часу положень, хоча в більшості питань він в основному йшов слідом
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пі І В. Плехановим і ліволіберальними "легальними марксистами". Пер
ши робота В. І. Леніна, присвячена рішучій критиці неонародницьких 
і и и нидів із приводу наявності у російського капіталізма внутрішнього
I ні її ку і з'ясування ролі і значення ринку зовнішнього для подальшого
► ■шпал істинного розвитку в Росії, називалася "Із приводу т. зв. питання 
про ринки" і являла собою реферат, прочитаний восени 1893 р. у марк-
■ мі гському гуртку в Петербурзі. У цей гурток входили студенти-техно- 
 и С. І. Радченко, Г. Б. та Л. Б. Красіни, А. О. Ванєєв, В. В. Старков,
II К. Запорожець, Г. М. Кржижановський та ін .4. Приводом до написан
ии It І. Леніним цього реферату послужив реферат Г. Б. Красіна на тему 
"Питання про ринки", прочитаний у тім же гуртку. Цей реферат 
І І. Красіна став вельми невдалою спробою спростувати концепцію Ні- 
мінііій-Она, незадовго до того сформульовану в його "Нарисах нашого 
нн ияреформеного суспільного господарства", які привернули увагу на
ши. марксистської молоді своєю чіткою, переконливою аргументацією5. 
До того моменту майбутній вождь більшовиків справляв враження вже 
шиком ідейно сформованої людини з досить чіткими і ясними погляда
ми на всю оточуючу його дійсність. Майбутній лідер партії трудовиків 
И В. Водовозов так описував пізніше молодого В. І. Леніна саме в той 
нн "У питаннях політичної економії й історії його знання уражали со- 
нідністю і різнобічністю, особливо для людини його віку. Він вільно 

п і к і в  німецькою, французькою, англійською, уже тоді добре знав "Капі-
.... " та марксистську літературу (німецьку) і справляв враження людини
політично цілком завершеної і сформованої. Він заявляв себе перекона
ним марксистом"6.

і яких же позицій В. І. Ленін аналізував у 90-і pp. XIX в. сутність
І и >» міського капіталізму? На наш погляд, це не був ортодоксально-марк-
■ ін юький аналіз. Насамперед, він особливо підкреслював найтісніший 
и т і мозв'язок двох процесів: розкладання селянства, з одного боку, і 
і іипрення ринку для капіталізму —  з іншого. Цим висновком він закін
чу пав і статтю "Нові господарські рухи в селянському житті" 1. Реферат- 
і іиїтя В. І. Леніна "Із приводу т. зв. питання про ринки" починається з 
пш петичного питання: "Чи може у нас в Росії розвиватися і цілком 
|ні тиватися капіталізм, коли маса народу бідна й убожіє усе більш е?"8. 
Потім Ленін переходить до критики основних положень реферату Красі- 
пі, неонародницьких поглядів і виступає з обґрунтуванням правильного, 
и пінно марксистського, на його думку, підходу до питання про ринок, 
і початку він дає короткий виклад змісту теорії виробництва і відтворен
ні! індивідуального капіталу на складові частини капіталу і продукту по 
и вартості, а також відтворення і обороту уже всього суспільного капі- 
іііиу в тім виді, у якому вони викладені в тексті І тому і XXI главі II то
му марксового "Капіталу". Як відомо, К. Маркс, критикуючи так звану 
"догму Сміта" за ігнорування постійного капіталу, тобто устаткування,
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будівель і матеріалів, що не можуть бути використані в особистому сію 
живанні, а також аналогічних їй теорій реалізації Сея-Рікардо і Сісмои 
ді, у свою чергу, поділяв сукупний суспільний продукт за вартостістю 
на С (постійний капітал) + V (перемінний капітал) + m (масу прибавим 
ної вартості) і (на додаток до цього) —  на 2 підрозділи: І —  виробнії 
цтво засобів виробництва, тобто групи А —  товари, використовувані 
тільки для виробничого споживання; і II —  виробництво засобів спожи 
вання, тобто групи Б —  товари, використовувані тільки для особистою 
споживання. Розглядаючи трактування марксової теорії відтвореним 
JI. Б. Красіним, В. І. Ленін піддав критиці його твердження про незалг 
жність капіталістичного нагромадження від виробництва предметів спо 
живання, а, виходить, і від особистого індивідуального споживання", 
Однак потім і він доходить до висновку фактично зовсім аналогічного 
висновкам свого опонента. Розглядаючи схему розширеного капіталістич 
ного відтворення, дану Марксом у II томі "Капіталу", В. І. Ленін відзнп 
чає, що з цієї схеми ніякого висновку про більш швидке зростання ви
робництва засобів виробництва зробити не можна: обидва підрозділи 
(виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання) 
розвиваються як би паралельно. Але відбувається це тому, що в схемі 
К. Маркса, власне кажучи, ігнорується роль технічного прогресу. Відно 
шення постійного і перемінного капіталу прийнято в схемі К. Маркса пі 
незмінне. Якщо ж враховувати роль технічного прогресу, то вийде більш 
швидке зростання засобів виробництва в порівнянні з предметами спо
живання 10. Таким чином, В. І. Ленін цілком ревізує теорію реалізації і 
розширеного відтворення капіталу К. Маркса, тому що схеми останньо
го передбачають незмінну органічну будову капіталу.

В. І. Ленін же дає аналіз відтворення суспільного капіталу з урахуван 
ням динаміки, росту органічної будови капіталу. З його власної схеми 
виходить, що поділ праці і спеціалізація галузей виробництва виникаю 11, 
у рамках селянської общини з її зрівняльністю, прямо-таки чарівним ми 
ном, після чого негайно починається їхнє невтримне зростання зовсім 
незалежний від росту людських особистих потреб. Твердження, начебто 
зростання ринку в капіталістичному суспільстві, викликане спеціалізаці
єю суспільної праці, повинно закінчитися, як тільки всі натуральні виро(> 
ники перетворяться в товаровиробників, В. І. Леніним, природно, відкн 
далося 11. Однак, з іншого боку, він не зважувався прямо визнати можли 
вість існування і такого зовсім химерного капіталізму, при якому 
зростання суспільного виробництва йшло б виключно за рахунок засобі» 
виробництва для засобів виробництва при повному застої II підрозділу, а 
прибавочна вартість цілком приєднувалася б до постійного капіталу и
І підрозділі п . У результаті, В. І. Ленін усе-таки погоджувався з тим, що 
капіталістичній державі не обійтися без зовнішніх ринків, але тільки тоді, 
"коли буржуазне виробництво досягло високого ступеня розвитку, тому
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ни > йому вже неможливо утриматися в рамках національної держави: кон- 
і І" нція змушує капіталістів все розширювати виробництво і відшукува
ні гобі зовнішні ринки для масового збуту продукту" 13. Таким чином, у 
" прії реалізації В. І. Леніна передбачався ріст виробничого споживання, 
ніи повинний був (по ідеї) набагато випереджати споживання особистого, 
и і . і к о ж  збільшення частки постійного капіталу не залежно від частки 
in ремінного і прибутку. Суспільні протиріччя при капіталізмі не відкида
нії и, але їхнє вирішення пов'язувалося з повним завершенням формуван
ні! ірмії промислового пролетаріату з наступною експропріацією їм капі-
• 'і 11 і стичних експропріаторів. Розвиток виробництва засобів виробництва 
м іі.ки пом'якшував зазначені протиріччя, але не знищував їх цілком. Не- 
мі нювідність між виробництвом і особистим споживанням не перешко- 
м .іпа, на думку В. І. Леніна, розвитку капіталізму в Росії 14. Необхідність

" і ретіх особах" (у якому-небудь їхньому виді чи формі) ним рішуче від- 
ш  пилася. Слід зазначити, що така інтерпретація теорії реалізації мала до 
ммі-иня К. Маркса вельми віддалене відношення. Справа в тому, що в са
мому тексті "Капіталу" містилися досить неоднозначні і суперечливі су- 
м гішя з приводу проблеми капіталістичної реалізації. Намалювавши

• пою схему простого і розширеного відтворення, К. Маркс ніякої чіткої 
концепції з цього приводу так і не сформулював. Він лише звернув увагу 
н і ге, що оскільки відтворення припускає збереження "як класу капіталі-
1 1  ін, гак і робітничого класу, а тому —  і відтворення капіталістичного ха- 
І'нкгеру всього процесу виробництва", то насправді всі труднощі питання 
при поясненні реалізації —  складаються саме в поясненні реалізації по- 
і пішого капіталу. Для того, щоб бути реалізованим, постійний капітал 
нішииний бути знову звернений на виробництво, а це здійсненно безпосе- 
|п'циьо лише для того капіталу, продукт якого втілюється в засобах вироб
ництва. Якщо ж відшкодовуючий постійну частину капіталу —  продукт
■ і тживання, то безпосереднє звертання його на виробництво неможливо, 
Німу що необхідний обмін між тим підрозділом суспільної продукції, що 
нінотовляє засоби виробництва і тим, що виготовляє предмети споживан
им Як бачимо, уже в II томі "Капіталу" ні про яке всесвітнє збільшення 
'пи тки постійного капіталу за рахунок перемінного і прибутку мова не 
іііила. Не прояснив питання і вихід у світ Ш тому "Капіталу", що дало 
підстави М. Ф. Даниельсону прямо заявити, що аналіз К. Марксом проти
річ капіталістичної реалізації в III томі "Капіталу", лише підкріплює дово- 
пі народників про неможливість розвитку капіталізму в Росії 16. У резуль-
і и м, Г. В. Плеханов —  один з найбільш глибоких критиків неонародниць- 
мії доктрини, питання про теорію реалізації при капіталізмі змушений був 
не торкатися взагалі, а як теоретичний довід на користь того, що в Росії 
капіталізм усе-таки має свій ринок, що буде далі все більш зростати і роз
ширюватися, приводив тільки один аргумент —  неминучість збільшення 
нну їрішнього ринку в результаті переходу країни від натурального госпо-

311



дарства до товарно-грошового 17. Це абсолютно не суперечило неонарод- 
ницьким твердженням про те, що реалізація прибавочної вартості взагалі 
немислима без "третіх осіб" і що з зубожінням широких мас селянства 
внутрішній ринок для капіталізму скорочується. На відміну від Г. В. Пле
ханова, П. Б. Струве ніколи і не намагався заперечувати необхідність 
"третіх лиць" в умовах капіталістичного способу виробництва. "Теорія на
родників, —  заявляв він, —  вірна, оскільки вона "констатує" той факт, що 
прибавочна вартість не може бути реалізована в споживанні ні капіталіс
тів (перші особи), ні робітників (другі особи), а припускає "треті осо
би" |8. У самого В. І. Леніна критика власне економічних поглядів росій
ського неонародництва, згодом узагалі ж, мало змінювалася. Він, як і ра
ніше, повторював ті ж ідеї, що ним були викладені ще в роботі "Із 
приводу т. зв. питання про ринки". У 1897 p., явно не без впливу концеп
ції М. І. Туган-Барановського, В. І. Ленін проголосив переважний ріст
І підрозділу над II в умовах капіталізму —• "абсолютним законом розвит
ку капіталізму" |9. Книга М. І. Туган-Барановського "Промислові кризи в 
сучасній Англії, їхні причини і вплив на народне життя", що вийшла у 
світ в 1894 p., а також книга С. М. Булгакова "Про ринки при капіталіс
тичному виробництві", опублікована в 1897 p., мали своїм безпосереднім 
результатом те, що в 1897-1899 рр. на сторінках російських журналів 
з'явилася ціла серія статей і нотаток з питань ринків в умовах капіталісти
чного способу виробництва. Самі С. М. Булгаков і М. І. Туган-Барановсь- 
кий заявили про свою рішучу незгоду один з одним по насущних пробле
мах теорії реалізації. У результаті, між ними почалася запекла полеміка, у 
якій потім взяли участь П. Б. Струве, О. С. Ізгоїв, І. І. Скворцов та ін. 
В. І. Ленін, перебуваючи у цей час на засланні, уважно стежив за диску
сією і своїми статтями також взяв у ній досить активну участь. Перша 
стаття В. І. Леніна за назвою "Замітка до питання про теорію ринків" 
була написана їм наприкінці 1898 р. й опублікована в журналі "Научное 
обозрение" (№ 1 за 1899 p.). Друга стаття —  "Ще до питання про теорію 
реалізації" — надрукована в тому ж самому журналі (№ 8) і являє собою 
відповідь В. І. Леніна на статтю П. Б. Струве. І, нарешті, третя стаття за 
назвою "Відповідь п. П. Нежданову", побачила світ на сторінках журналу 
"Життя" (№ 2, 1899 p.). Вона була відповіддю В. І. Леніна на критику 
його статей П. Неждановим 20. Найбільший інтерес представляє, безумов
но, стаття "Ще до питання про теорію реалізації". У ній, по суті, проясня
ється питання, у чому критика концепції неонародництва В. І. Леніним 
(тобто ортодоксальним марксистом) відрізняється від критики її 
П. Б. Струве і М. І. Туган-Барановським —  буржуазно-ліберальними еко
номістами, що виражали інтереси молодої російської промислової буржу
азії. На початку В. І. Ленін звертає увагу на те, що К. Маркс аж ніяк не 
стверджував в "Капіталі" повну пропорційність капіталістичного відтво
рення і відсутність при капіталізмі протиріч між виробництвом і особис-
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імм споживанням. Цим він як би відводить від себе обвинувачення
11 11 Струве в захисті (чи приписуванні їм цього К. Марксу) апологетич
но буржуазної теорії Сея-Рікардо, а фактично, у дуже необачному копію- 
н non ідей М. І. Туган-Барановського. Погоджуючись далі зі своїм опонен- 
іом у тім, що споживання не є метою капіталістичного виробництва, 
її І ІІснін підсумовує: "Теорія реалізації Маркса дає найсильнішу зброю 
Н» 11 ш.ки проти апологетів, але і проти міщанськи реакційної критики ка
ни пі іму. Саме таку критику капіталізму намагалися підкріпити наші на-
........їїки своєю помилковою теорією реалізації. М арксове ж розуміння
І" ані і.іції неминуче веде до визнання історичної прогресивності капіталіз
мі І розвиток засобів виробництва, а, отже, і продуктивних сил суспіль-
• ін і), не тільки не затушовуючи цим, а, навпроти, з'ясовуючи історично 
н. і и \ ідний характер капіталізму"21. З іншого боку, як і в роботі "Еконо
мічніш зміст народництва і критика його в книзі п. Струве" В. І. Ленін 
мі и ніачає неспроможність народницької теорії "третіх осіб", до якої при
мчимся і П. Б. Струве, що розумів під "третіми особами" селянство22, 
и І Ленін робить тут цікаве зауваження про своє розуміння терміна "тре- 
(I ні otiii". Найменування селян "третіми особами" він вважає дуже невда
тн і "Якщо селяни, —  пише Ленін, —  "треті особи" для капіталістичної 
промисловості, то промисловці, дрібні і не дрібні фабриканти і робітники,

"іреті особи" для капіталістичного землеробства. З іншого боку, селя
ни і нііюроби ("треті особи") створюють ринок для капіталізму лише ості- 
Hhi.ii, оскільки вони розкладаються на класи капіталістичного суспільства 
|і і а і,» і.ну буржуазію і сільський пролетаріат), тобто лише остільки, оскі- 
чі і и нони перестають бути "третіми особами", а стають діючими особами
 * ......і капіталізму" 23. Таким чином, це свідчить про нерозуміння (чи
Цідимо перекручування) В. І. Леніним теорії "третіх осіб" російського
............пцтва. "Треті особи" —  споживачі (безумовно, що є і "діючими
тиімімч" у системі капіталізму), являли собою такі платоспроможні су- 
й і і- пі господарювання, що, зберігаючи цю свою платоспроможність, про- 
ін ін купують і не продають на ринку в занадто уже великих кількостях 
■Мімі робочу силу. Зазнавши, що будь-яка "теорія реалізації —  є абстракт
ні* ичірія, що показує, як відбувається відтворення і обіч всього суспіль
нії!.. капіталу"24, В. І. Ленін фактично солідаризувався з "легальними ма- 
(і*і ін і ими", які висловлювали в ході зазначеної дискусії думку, що ніяко- 
jit принципового розходження між внутрішнім і зовнішнім ринком для 
ЦНИ і а ан тичного виробництва просто не існує. Він навіть пропонував 
Цііишціііний поділ ринку на внутрішній і зовнішній замінити іншим, на- 
н|чи- ааа, розрізняти: 1) утворення і розвиток капіталістичних відносин у 
м#*н- даної цілком заселеної і зайнятої території і 2) поширення капіта
лі imv па інші території, почасти зовсім не зайняті і заселені вихідцями зі
............іраїни, почасти зайняті племенами, що стоять осторонь від світо-
......  ринку і світового капіталізму. Першу сторону процесу В. І. Ленін
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називає розвитком капіталізму вглиб; другу —  розвитком у ш и р25. Ніші 
ше, повертаючи до цих міркувань у книзі "Розвиток капіталізму в Роси", 
В. І. Ленін знову підтверджує свою колишню точку зору, що полягає II і їм, 
що "приплутувати зовнішню торгівлю, вивіз до питання про реалізииімі
—  це значить —  увертатися від питання, відсуваючи його лише на білий 
широке поле, але анітрошки не з'ясовуючи його. Питання про реалізацію 
ні на йоту не просунеться вперед, якщо ми замість ринку однієї криши 
візьмемо ринок певного комплексу країн" 26. У будь-якому випадку, ми 
думку В. І. Леніна, сама "...необхідність зовнішнього ринку виплинт н»
з умов реалізації, а з умов історичних" 21.

В другій половині 90-х pp. XIX ст. В. І. Ленін продовжував сіті 
жорстокі нападки на всю неонародницьку ідеологію. Економічні концом 
ції, як він їх називав, "міщан", "дрібних буржуа" і "реакціонерів" випій 
чалися, на його думку, зокрема, і тим, що вони були носіями глибоко ми 
наукових і нематеріалістичних ідей і поглядів, що, може бути, і ми ни 
яке-небудь прогресивне значення в недавньому минулому, але відїолі 
вже безнадійно застаріли. У результаті, як вважав В. І. Ленін, сутмп іь 
неонародництва визначається наступними трьома рисами:

1. "Визнання капіталізму в Росії занепадом, регресом.
2. Визнання самобутності російського економічного ладу взагалі І 

селянства, з його общиною, артіллю і т. п., зокрема.
3. Ігнорування зв'язку "інтелігенції" і юридико-політичних усипній 

країни з матеріальними інтересами певних суспільних класін" "
Подібна тенденційність, відносно 90-х pp. XIX століття, мала дули» 

мало спільного з реальною дійсністю. Разом з тим, вона цілком наочнії 
характеризувала і відношення самого В. І. Леніна до програмних усні 
новок російського неонародництва. Найбільш фундаментальною й об'ї м 
ною роботою, з написаних В. І. Леніним, є книга "Розвиток капіталі їм у 
в Росії. Процес утворення внутрішнього ринку для великої промисішии 
сті". Робота над цією капітальною працею припадає саме на другу попи 
вину 90-х pp. XIX століття. Сутність авторської концепції В. І. Лепим 
досить ясно виявляється вже в самій назві. Автор прагнув довести, мін 
капіталізм у Росії виник цілком природним шляхом і успішно розниий 
ється як у промисловості, так і в сільському господарстві, причому їм 
основі, насамперед, внутрішнього ринку. Природно, що в цій прані 
В. І. Ленін дає критичний аналіз поглядів російського неонароднищім

Робота складається з восьми глав. І вже перша починається з крипти 
теоретичних "помилок" економістів-народників і викладу так званої ю т  
рії реалізації К. Маркса. Нічого особливо нового, у порівнянні з попори 
дніми висловлюваннями В. І. Леніна, ця критика не містить. Більш юні, 
самому В. І. Леніну доводиться багато в чому виправдовуватися в питий 
ні про взаємовідносини виробничого споживання і споживання осоГімг 
того. Стати цілком на позиції М. І. Туган-Барановського, тобто визнати.
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.... ннробництво засобів виробництва цілком незалежно від виробництва
їмстів споживання, В. І. Ленін не міг. У цьому випадку він змушений 

Пуп (ні визнати і правоту теорії Сея-Рікардо, а, значить, і повну гармоній
ки п. усього процесу капіталістичного відтворення. Для тодішнього 
і і І Леніна, це було абсолютно неприйнятно. Але, з іншого боку, пого
ни ии н з неонародниками в тім, що виробниче споживання лише похідне 
♦н і і моживання особистого, він теж не міг. У цьому випадку вся його
• см піка російського неонародництва ставала б зовсім абсурдною і без- 
і і у їдою. В. І. Ленін знайшов вихід. Говорячи про труднощі реалізації 
"і"'цукту капіталістичного виробництва, він спробував довести, що вона 
ми мі ирюсгься не тільки на одну частину продукту —  надвартість (приба- 
»" мін пнртість), втілену в предметах споживання, але і рівною мірою і на 
. сії предмети споживання, так само, як і на засоби виробництва. При 
Ц і н і м  у в основі цих труднощів реалізації лежить не звуження внутріш
ні "ін ринку при капіталізмі, а сама система капіталістичного господарс- 
ін і іменована на приватній власності і на диспропорційності розвитку 
і их галузей виробництва. "Для того, щоб бути реалізованим, —  пише
i і І Ленін, —  постійний капітал повинний бути знову звернений на ви-
........ицтво, а це здійсненно безпосередньо лише для того капіталу, про-
і . і і якого втілюється в засобах виробництва. Якщо ж продукт, що від- 

Нінидовує постійну частину капіталу, втілюється в предметах споживан
ії.! іо безпосереднє звертання його на виробництво неможливо, 
ІН похідний обмін між тим підрозділом суспільної продукції, що вигото-
ii мі і іасоби виробництва, і тим, що виготовляє предмети споживання. У 
ні,йму саме пункті і полягають усі труднощі питання, які не помічають 
и піп економісти" 29. Тим часом, розвиток соціально-економічних відно-
.....  іішов своєю чергою і не зовсім у тому напрямку, який свого часу
н і п. рокував В. І. Ленін. Уже в роки Першої світової війни лідер більшо- 
>піі. ін змушений був піти на повний перегляд цілого ряду, здавалося б, 
іпчиїрушних теоретичних положень з арсеналу марксистської ортодокса-
ііі.ікіі соціології. Зокрема, В. І. Леніну довелося визнати те, що Росія є
■ иміж) слабкою ланкою у всій світовій системі міжнародного капіталіз
му Він погоджувався і з тим, що спочатку "пролетарська" революція 
М".м- перемогти в одній окремо узятій країні, до того ж ще, цілком ймо- 
інріні, аж ніяк не найрозвиненій 31. Фактично, він визнавав і те, що крах 
мипалізму може початися винятково з капіталістичної периферії, і лише 
і м іом за цим він може поширитися і на розвинені країни імперіалістич-
.... ..  Заходу, цьому процесові може сприяти в ій н а32. Саме цієї теорії і
ф и римували ще в 80-90-і pp. XIX ст. російські неонародники, про що 
нііміше В. І. Ленін вважав за краще просто не згадувати. Він продовжу- 
мн и с піерджувати, що російський капіталізм (за винятком деяких друго- 
Iмінних особливостей) у принциповому плані є аналогічним західному33. 
іиїдом це стало одним з аргументів лідерів більшовиків на користь мо
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жливості реалізувати курс на світову революцію за допомогою Комуніс
тичного Інтернаціоналу. Світової революції, передвіщеної К. Марксом, і 
так наполегливо втілюваної в життя В. І. Леніним та його прихильника
ми, як відомо, не сталося. Лютнева ж революція (1917) стала сюрпризом 
для В. І. Леніна, який подібних подій не очікував і не був до них гото
вий 34. Однак, керована ним партія більшовиків, продовжувала претенду
вати на те, щоб представляти інтереси, насамперед промислових робіт
ників. А ця нечисленна, але досить добре організована і згуртована соці
альна спільність, у цілому вже відокремилася від маси селянства, тепер 
в умовах розвалу країни і відсутності так довго очікуваної світової рево
люції, стояла в буквальному значенні цього слова на порозі голодної 
смерті і вимирання. В такій ситуації у більшовицьких лідерів просто не 
було іншого виходу, як використовувати будь-які ідеї, гасла і засоби для 
збереження своєї єдиної опори в суспільстві. У цих умовах довелося від
мовитися від теоретично привабливих, але нездатних допомогти в тодіш
ній кризовій ситуації ортодоксальних марксистських установок. На поча
тку осені 1917 р. В. І. Ленін, скориставшись розколом в партії есерів, за
позичив у них аграрну програму "соціалізації всієї землі" і зрівняльного 
її розподілу між хліборобами. В результаті, "Декрет про землю" Радян
ського уряду став по суті чисто есерівським. В. І. Леніну (по іронії долі) 
довелося із самого початку перебування при владі представляти II з'їзду 
Рад законопроект, що був заснований на науковій теорії, що ним рішуче 
засуджувалась і відкидалась протягом усього його попереднього політич
ного ж иття35. Однак, 26 жовтня 1917 р. вождь більшовиків ніяких запе
речень із приводу "Декрету про землю" не висловив. Декрет був одного
лосно прийнятий З'їздом Рад і забезпечив нейтралітет по відношенню до 
нової влади більшості російського селянства. Цей нейтралітет зберігся і 
в роки громадянської війни, що дозволило В. І. Леніну та його партії, 
виражаючи інтереси меншості населення Росії, залишатися при владі у 
величезній і суто селянській країні.

Таким чином, на наш погляд, є всі підстави визнати умовність розпо
ділу самих критиків російського неонародництва на буржуазних ліволі- 
бералів і ортодоксальних марксистів. Справа тут зовсім не в складності 
суто ідеологічної інтерпретації ідей, поглядів конкретного громадсько- 
політичного діяча чи публіциста. Багато з критиків російських неонаро- 
дников починали як ортодоксальні марксисти. Згодом майже усі вони з 
вченням К. Маркса порвали і стали на шлях відвертої апологетики капі
талізму. Це можна пояснити лише неможливістю спростувати за допомо
гою марксизму саму концепцію ринків ("теорію третіх осіб") російсько
го неонародництва. Однак існувала ще одна причина. Усі без винятку 
опоненти російських неонародників були західниками. їхні погляди були 
класово обумовлені інтересами тих соціальних верств у післяреформе- 
ній Росії, які не бачили свого майбутнього поза рамками капіталістичної
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шчцііої цивілізації. Саме максимально швидке поглинання нею Російсь
кії держави, усунення всіляких перешкод на шляху цього "прогресивно- 
і"" процесу, —  от у чому бачили суть свого життя апологети капіталізму 
і и їхні покровителі. Характеризуючи погляди П. Б. Струве, С. Л. Франк, 
порома, стверджував: "Основний пафос його марксизму полягав у захід
ницькому лібералізмі, у вірі в прогресивне значення західноєвропейсько- 
і" иуржуазного ладу і відповідних йому ліберальних політичних установ 
і порядків" зб. Ми вважаємо цю цитату цілком придатною для характери-
■ піки всіх критиків російського неонародництва, не залежно від того, чи 
мишкали вони себе ортодоксальними марксистами чи вже ні. Усі вони 
ти  гупали за західний шлях розвитку, і не змогли передбачити, якими
► и і «клізмами він може обернутися в специфічних умовах Росії кінця 
MX — початку XX ст.
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Ю. В. Ш а\ Ін 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФНРЮ ЧАСІВ ПЕРШОЇ 
П'ЯТИРІЧКИ (1947-1951)

Економічний розвиток ФНРЮ та урядова політика під час першої 
п'ятирічки ще не ставали об'єктом спеціального дослідження в радшшіи 
кій та українській історіографії. Існують окремі роботи щодо аї риріші 
політики, формування нової господарської системи в Югославії, іміни
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..... і її и і.мої структури і зокрема розвитку робітничого класу Нарешті,
і , '1 пи тан і праці, що характеризують розвиток Ю гославії в загальних

і.....и , але спеціальних досліджень урядової політики, її економічних
учті 1.1 наслідків немає.

її югославській історіографії є спеціальні дослідження з питань інду- 
ірніїм іації та економічної політики ФНРЮ тих часів взагал і3. Але вони

■ рниим ступенем повноти розкривають зазначені проблеми, бо в зале- 
піиі и під часу видання над ними тяжіють або офіційні настанови тітів-
.......і інорократії, або ідеї сучасного антикомунізму. Вплив цих двох іде-
ііп ііЙ може виявлятись або в перекручуванні фактів, або у відмові від

і.......йду певних питань. Проте в цілому югославській історіографії вла-
I ІIIIIIIіі дуже високий рівень об'єктивності. Її здобутки є необхідною 
і 11 піною у дослідженні проблем першої п'ятирічки.

I шим чином, у вітчизняній історіографії є потреба цілісного розгля- 
I, І имюмічної політики і економічного розвитку ФНРЮ під час першої 
миімрічки. Серед питань, що необхідно при цьому розглянути, внутрі
шні протиріччя, породжені спробою виконання плану, розвиток цих про- 
11(і * і' і, спроби їх подолання, взаємозв'язок між індустріалізацією та агра-
.......о політикою і криза, що настала в югославській економіці. В свою
и ін v мри розгляді кризи необхідно з'ясувати співвідношення внутрішніх 
і и•нміпініх факторів її виникнення. Досліджуючи ці питання автор спи
си» ч ма матеріали партійно-державних органів ФНРЮ, промови офіцій
нії осіб, матеріали югославської статистики, і деякою мірою залучено 
Н|И су.

II період між двома світовими війнами Югославія була слаборозвине-
...... м рарною країною. Понад три чверті населення країни проживало в
і ти. п промисловість практично не мала важких галузей. Перед королів
н и  по Югославією стояло завдання провести індустріалізацію доганяю- 
I*и ч гипу, але довоєнну монархію воно мало турбувало. Здійснювати 
ііщуі іріалізацію стала вже нова бюрократична влада, що утворилася
.....п о т і після перемоги селян та робітників на чолі з Комуністичною
миріігю Ю гославії у Другій світовій війні.

< іфіційний початок індустріалізації —  23 квітня 1947 p., коли Союзна 
Народна Скупщина Югославії затвердила перший п'ятирічний план. Зра- 
•wim для нього стали перші радянські п 'ятирічки4. "П'ятирічним планом
• і,'ін> передбачене збільшення вартості суспільного продукту відносно 
І ‘і і1» р. на 80 %; національного доходу на 93 % (з 132 мільярдів у 1939 р. 
«їм .* *і5 мільярдів у 1951 p.), інвестицій на 248 % і національного доходу 
••■і іуіпу населення на 85 %. Розвиток промисловості в державному сек- 
інрі був основним пріоритетом плану. Вартість промислового виробниц- 
ніи державного сектору повинна була збільшитися на 394 % відносно 
ГМ‘> p., тим самим участь промисловості в сукупному виробництві збі- 
міппіплся б до 65 %  у 1951 р. У рамках промисловості потрібно було
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забезпечити випереджаючий розвиток базового сектора. Планувалоїм 
збільшення виробництва вугілля на 172 %, виробництва нафти в 450 рп 
зів, залізної руди на 154% , чавуна з 101 тисячі в 1939 р. до 550 тисни 
тонн у 1951 p., сталі на 223 % і т. д." 5. У видобувній промисловості 
планувалося зростання продуктивності праці на 90%, а в промислової'і і 
в цілому на 66 %. Передбачалося також зниження витрат у промислово 
сті на 25,2 %, у будівництві на 28 %, на транспорті —  на 33 % 6.

Щоб досягти намічених цілей, необхідно було різко збільшити обсиі 
капіталовкладень. За цією статтею протягом п'ятирічки передбачалоїи 
витратити 278,3 млрд. дин. у цінах 1947 р. Однак при низькому націо
нальному доході, що Ю гославія успадкувала від довоєнного часу, зроби 
ти таке було неможливо. "Через це виникало питання фінансування pi t 
ниці, тобто покриття дефіциту в плані капіталовкладень. Покриття зниІІ 
шлося в кредитах СРСР на будівництво деяких великих об'єктів..." '. 
Крім цього були передбачені ще радянські кредитні поставки для ю т  
славської армії в сумі 78 млн. дол., а також допомога Чехословаччини и 
сумі 7,5 млрд. дин. і Угорщини в сумі 4,5 млрд. д и н .8.

План мав серйозні вади. Його завдання звичайно були дуже завиню 
ні. Про їх нереальність свідчить хоча б той факт, що навіть у 1963 р , 
коли за новою конституцією Ю гославія офіційно стала соціалістичнім»! 
країною, промисловість давала приблизно по 40 % суспільного продуту 
і національного доходу. Нереальними були і сподівання на очікувану т  
кордонну допомогу. За курсом 1947 р. вона склала б до 22,65 млрд. дин 
У порівнянні з запланованим обсягом капіталовкладень ця сума незнії'і 
на і покрити "інвестиційний дефіцит" не могла. Нарешті, запланоїшііні! 
темп розвитку транспорту значно відставав від ймовірного збільшенії» 
промислового виробництва. Перший п'ятирічний план помітно відцаини 
економічним авантюризмом. І зрозуміло, що його завдання були значнії 
недовиконані. В 1952 р. обсяг промислового виробництва навіть за офі 
ційними даними склав лише 70 % від наміченого 9.

Але було би помилкою вважати, що план не мав точок дотику з ДІМ 
сністю. В перший рік реалізації плану промислове виробництво збіш. 
шилося на 40 % у порівнянні з довоєнним станом, а в порівнянні 1 
попереднім 1946 р. більш ніж на 50 %. Таке дійсно не могло не врили» 
ти. Однак далі почала виявлятися тривожна тенденція: вже у 194Н р 
промислове виробництво збільшилося тільки на 24 %.

П'ятирічний план мав на меті не тільки індустріалізацію. Його ним** 
нання мало супроводжуватися певною модифікацією економічного би Ж 
су. Паралельно з промисловістю повинна була розвиватися нова госші» 
дарська система —  особливо організована і по-особливому кероніїи* 
економіка. Вона ґрунтувалася на централізованому розподілі прибутків І 
на адміністративно-регульованому товарообміні. Югославські економії' 
ти систему обміну перш ої п'ятирічки згодом назвали "організованим

320



|рішком" ш. Формуватися ця система почала на основі державного секто
ру. т о  виник у 1945 р., коли держава взяла під контроль три чверті 
промисловості. В наступні роки вона поставила в залежність від себе 
приватні підприємства, включивши їх у єдиний господарський ком- 
п ігкс ", а навесні 1948 р. після низки націоналізацій знищила приват
нім і сектор. Приватні власники залишилися тільки в ремеслі і сільському 
ии модарстві.

Співіснування нової господарської системи з приватним ринковим 
укнцдом сприяло появі інфляційних тенденцій і викликало постійні збої 
\ функціонуванні "організованого ринку". Вилив приватної торгівлі заго-
■ ірював помилки адміністративного встановлення цін, заплутував обмін
ні механізми і породжував хаос. Тому роки першої п'ятирічки стали 
■т ом витискування приватного ринку. Приватна роздрібна торгова ме- 
|м * .і була практично ліквідована прийняттям Основного закону про при- 
«■•IIні торгові крамниці від 5.05.1948 р. и . Однак ще залишилися селян
ин ринки, торгували приватні ремісники тощо. Селянську торгівлю

м і шла ФНРЮ намагалася знищити за допомогою системи обов'язкових 
пГнпаготівель. В Югославії їх називали откупом. Откуп був введений у 

19.(5 р. і виступав необхідним елементом організованого ринку, оскільки 
цошоляв залучати селянські товарні надлишки в державну розподільчу 
мережу і тим самим обмежував приватну торгівлю.

{годом в югославській науці господарчу систему першої п'ятирічки 
н і тали  етатистсько-централістською. Одним з її найважливіших недолі- 
NIH визнали екстенсивний характер, справжню жадобу людської праці |3. 
Інші спрага людської праці, як живої, так і упредметненої, характерна 
рої будь-якої капіталістичної системи, але задовольнятися вона може 

по різному: або за рахунок інтенсифікації виробничого процесу, або за 
р.ікунок росту господарської системи вшир. Ю гославська економіка в 
іпсіїявоєнну епоху пішла саме другим шляхом.

Проблему продуктивності праці уряд намагався вирішити за допомо- 
юіо ударництва, "соціалістичного" змагання і заохочення раціоналізатор-
• пін Але все це не давало бажаного ефекту. Як висловився економіст 
І{ 'Ілліч, в ті роки "так би мовити, не було зростання продуктивності 
ириці в промисловості" м. Дійсно, з 1947 по 1952 рр. продуктивність 
пріїці збільшилася усього на 0,5 % 15. Проте, не можна твердо оцінити 
імшу загальної продуктивності праці між 1947 і 1952 рр. через відсут
нії п. відповідних даних. Хоча відома статистика по металургії Хорватії, 
і мкої випливає, що продуктивність праці росла до 1950 p., а потім по-
 ■... і знижуватись |6. В цілому не підлягає сумніву, що задачі плану за
продуктивністю праці виконані не були. Відповідно до подальших ви
ні,ии. югославських економістів, наприкінці 1940-х рр. економіка взагалі 
и.' могла використовувати такий фактор, як підвищення продуктивності
ІІріІЦІ ,7.
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Трапилось так тому, що існувало альтернативне джерело нарощення 
обсягів промислового виробництва. "Особливо на початку індустріаліза
ції, поки ще немає механізації, можна надлишок робочої сили зайняти її 
різних формах на створенні промисловості. Ми і користалися цими 
можливостями в перші роки індустріалізації...", —  говорив Д. Чаліч 
Надлишки робочої сили були великі. Демограф Мілош Мацура оцінин 
аграрне перенаселення у 3 200-3 390 тисяч чоловік ,9. Це означає, що 
теоретично третина мешканців села могла залишити сільське господарс 
тво, не завдавши йому економічної шкоди.

Таким чином, в Ю гославії існували колосальні резерви робочої сили. 
Правда ця робоча сила була некваліфікованою і могла бути задіяна лише 
там, де потрібна просто фізична робота, але на початковому етапі інду
стріалізації нічого іншого від неї і не вимагається. Екстенсивна індуст
ріалізація мала навіть свої переваги. Створювані при використанні не- 
кваліфікованої праці робочі місця не треба було обладнувати на високо
му технічному рівні, а виходить, можна було заощадити за рахунок 
витрат на основний капітал. Не треба було витрачати додаткові кошти і 
на підготовку кваліфікованих робітників.

Отже, екстенсивна індустріалізація з економічної точки зору були 
максимально вигідним шляхом для реалізації цілей прискореного розви 
тку, що стояли перед Ю гославією. Цим і пояснюється стрімке розши
рення зайнятості, беззупинна гонитва за живою робочою силою. Навіть 
у системі адміністративного ціноутворення, що істотно деформувала 
співвідношення виробничих витрат, відчувалася вигідність такого шляху 
збільшення матеріального виробництва і постійно зростав попит на ро
бочу силу 20.

Першою, основною, формою залучення робочої сили стало звичайне 
нарощування зайнятості. За період 1945-1949 рр. аграрне перенаселення 
дозволило збільшити зайнятість у народному господарстві країни ни 
1 380 тис. чоловік21. Другою додатковою формою стала добровільна пра
ця. Вона виникла в Ю гославії відразу після війни на хвилі ентузіазму, 
викликаного перемогою комуністичної партії. Її першим видом були до
бровільні молодіжні трудові бригади', що з'явилися в 1945 р. З початком 
першої п'ятирічки масштаби добровільної праці істотно зросли. "Тільки 
великі і тільки молодіжні трудові акції в 1947 р. складають 13 % сукун 
ного капітального будівництва"22. Якщо в 1945-1947 рр. громадяни 
Югославії безкоштовно відробили 311 млн. годин, то в одному 1948 p. in 
лінією Народного фронта дали за неповним обліком 305,4-329 млн. it) 
дин, а за лінією молодіжних організацій —  97,2 млн. годин 23. Третьою 
формою збільшення живої праці в роки першої п'ятирічки була праця 
армії. Солдат почали направляти на "добровільні роботи" ще в 1946 р. и .

Зайнятість росла настільки швидко, що вже у 1948 р. резерви її збі
льшення скінчилися: зникло безробіття, виник брак робочої сили, а до-
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<>і><ннльна праця становища не рятувала. У 1948 р. і особливо у 1949 р. 
і інн іерігалися труднощі з залученням робочої сили на будівельні робо- 
іи шахти, рубання л іс у 25. В промовах президента Ю гославії И. Ероз
ії m протягом 1949 р. постіно лунали скарги на її нестачу26, а одного 
І' і iv нін висловився майже афорістично: "В нас є лише одна криза —  це 
їй-і іача робочої сили". У 1949 р. голова Господарської Ради ФНРЮ 
і-цніс Кідрич теж відзначав, що при аналізі усіх труднощів, що вини- 
і ні н економіці, скрізь виходить той самий висновок: "...Я кби було
III ПІ.ніс робочої сили, відповідно, якби ми могли швидко збільшити продук- 
і ницість праці наявної робочої сили, ці труднощі зникли б" 11.

І Іричин у цього явища було, як мінімум, три. По-перше, число енту- 
іпи іів не росте в прямій залежності від величини планових завдань, і
• ніуііазм не зобов'язаний забезпечувати для будівництв і заводів стільки 
мніїровольців, скільки потрібно. По-друге, ентузіазм у масах знижував 
наростаючий бюрократичний розклад робітничо-селянської влади28, а в 
і гін його падінню сприяла ще і політика откупу. По-третє, наявність 
11н піни надлишкових селян означає, що в середньому три селянина 
ишіонують роботу двох. Тому надлишковий селянин може вести своє 
і ін іюдарство, що з труднощами, але забезпечує його потреби, і не від
чутий бажання кидати наділ. За деякими оцінками, на території Сербії 
и и часи було "близько 400 тис. вільної робочої сили чи 19% працезда- 
і ін но населення, у той час як недостатньо зайнятої робочої сили було 

і и і і г і ь к о  800 тис. чи 35 %  працездатного населення"29. Зрозуміло, при 
іиічй структурі аграрного перенаселення можна було безболісно і без 
, іруднень перекинути на будівництва і в промисловість не більш 
loo т с .  чол. Експансія нової господарської системи, що супроводжува- 
і и >і безупинним поглиненням додаткової кількості живої праці, прийш- 
і і и зіткнення з соціальною структурою югославського суспільства. Ви

рішити протиріччя можна було або відмовою від завищених планових 
іиидань, або насильницьким ламанням традиційного селянського укладу 
і ш гучною стимуляцією вивільнення трудових резервів.

Дефіцит робочої сили уряд почав усувати шляхом примусової мобілі- 
ііщп або, як говорили югославські автори, адміністративними заходами. 
ІІіипшість подібних методів роботи відзначалася вже на V з'їзді КПЮ в 
і н 11 ні 1948 р . 30. Масштаб використання трудових бригад теж помітно 
і ріс Па одних лише місцевих роботах громадяни Ю гославії виконали в 
І'М9 р. працю 133 тис. постійно зайнятих робітників, а періодичних 
мобілізацій на ключові об'єкти промислового будівництва протягом 
І'М9р. зазнали 1011353 чоловік31. Одночасно зросло використання со- 
і міської п р ац і32. Примусові мобілізації, що почалися в 1948 p., свід
чи п. про те, що держава спочатку пішла другим шляхом з двох вищеза- 
ннгісних. У наступному, 1949 р. рішучість бюрократії зламати соціальну
• і рук гуру села проявилася ще яскравіше.
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Щоправда, деякі, дуже обережні спроби піти першим шляхом урмд 
робив. Вже в кінці 1948 р. широко лунали думки про необхідність змси 
шити фронт капітального будівництва і внести відповідні зміни до дер* 
бюджету 13. Цей курс незабаром закріпив II пленум ЦК КПЮ резолюці 
єю про поточні завдання в об-ласті економіки 34. Але на ділі зменшеній 
розміру інвестицій в 1949 р. не сталося.

Дефіцит робочої сили й особливо кваліфікованих кадрів призвім до 
поширення плинності. За оцінкою економіста Д. Мішича індекс плиннії 
сті в сербській промисловості склав у 1950 р. 96,1 % 35. Щоб її здолаю, 
потрібно було поліпшити умови праці і життя робітників. Тоді б нони 
перестали міняти роботу в пошуку кращих умов. Здійснити це м о ж і і й  

було тільки шляхом деякого зменшення фонду нагромаджень, але це Оуи 
неприйнятний варіант, бо їх і так не вистачало для виконання потрсП 
плану. Тому плинність залишилася нездоланною, хоча югославські нар 
тійно-державні діячі прекрасно розуміли, що вона загрожує виконаннмі 
господарських планів 36.

Вибухоподібне зростання зайнятості створило у 1948 р. ще й продн 
вольчу проблему. Постіна зайнятість в державно-кооперативному секторі 
зросла в порівнянні з попереднім роком на 30 % у 1948 р. і на 31 % V
1949 р . 37. При цьому навіть в умовах тодішньої карткової системи купі 
вельна спроможність міського жителя була вище, ніж у селянина. Нами 
ність такої різниці була необхідною умовою екстенсивної індустріалі їм- 
ції, інакше, як казав Б. Кідрич, ніхто не піде з села в промисловість " 
Тому попит на продовольство і зростав швидше, ніж число жител їй 
Югославії. Ріст несільськогосподарського населення призводив до зато  
трення продовольчого питання. Попит на продовольство посилила таки* 
економічна блокада з боку СРСР та  його союзників за Комінформбюро 
і різке зростання витрат на армію через радянсько-югославський конф 
лікт, що розпочався у 1948 р . 39. Крім того, ще необхідно додати зОілі. 
шені потреби експорту, які ставила індустріалізація країни 40. ЮгосллиІ» 
ввозила все більше машин, устаткування і технічної сировини, яку ні» 
не могла виробити сама, а дефіцит платіжного балансу покривала додй* 
тковим експортом лісу, корисних копалин і сільськогосподарської проду 
кції.

В цих умовах керівництво КПЮ  вирішило змінити аграрну політику, 
28 січня 1949 р. зібрався II пленум ЦК КПЮ  і ухвалив рішення п р о  
колективізацію. Головною, але не єдиною причиною колективізації спіни 
спроба вирішити продовольче питання. Окрім того, політика откупу нм- 
штовхувалася на опір селян, і в цих умовах "взяв гору підхід, що ш 
допомогою колективізації сам спосіб вилучення додаткової вартоаі і 
сільського господарства буде успішнішим і дасть кращі результати, ні* 
по відношенню до "індивідуальних селянських виробників..."41. До соці
ально-економічних причин колективізації потрібно додати і протиріч*!»
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«п і потребою міста в робочій силі і соціальною структурою села. У 
Р» ік 1949 рр. бюрократія, як зазначалося, була сповнена рішучості здо- 
іпи  цю проблему насильницькими діями. Про таку функцію колективі- 
пщи прямо казав И. Броз-Тіто42. Ще існує гіпотеза, що на рішення ЦК 
інпіинула внутрішньопартійна боротьба43. Але ця цікава думка поки що 
мі' of) грунтована за допомогою джерел, тому залишається усього лише 
"ічміущенням. А от ідеологічний фактор, значення якого наполегливо 
підкреслює частина югославських істориків44, став лише причиною, що 
і'Оумовила конкретну форму рішення об'єктивних соціально-економічних 
проблем. Адже якби при владі в Ю гославії знаходилися не сталіністи, то 
і ряд цілком міг відшукати іншу форму вирішення питань, що виникли 
и реї індустріалізацію.

Резолюція II пленуму негайно стала втілюватися в життя. У 1948 р. 
I'vno І 318 селянських трудових кооперативів, що володіли 324 тис. га
І >,.’ %) оброблюваної землі і об'єднували 60156 дворів (2,7 %), а до 
німця 1949 р. число СТК досягло 6625. В них входили вже 340735 дво
їни і 1 836 тис. га землі. Вищої точки колективізація досягла в 1950 p.: 
і ІК —  6978, дворів —  418 659, землі —  2 226 тис. г а 45. Селяни не 
«пі і ли вступати до СТК, і ці успіхи були досягнуті всупереч їх бажанню 
пі допомогою системи откупу, податкових пільг, методів адміністратив-
.... о тиску, залякування, погроз. В окремих випадках застосовувалося
нриме фізичне насильство46. Колективізація за способами здійснення 
Пупи примусовою.

Викликане колективізацією насильницьке ламання соціальної струк-
I /ри села дозволило поліпшити вилучення звідти резервів робочої сили.
I I перші шість місяців 1948 р. передбачалося залучити в народне госпо- 
щрсіво 750 тис. нових робітників, але на ділі залучили тільки 450 тис. 
оловік, а в 1949 р. за той же період село дало державі 750 тис. чоло- 
иін А от очікуваного росту товарності сільського господарства не від
лупися. За техніко-виробничими умовами господарство СТК мало чим 
иідрізнялося від селянського. При колективізації навіть у кращі роки 
один трактор приходився на 446-600 га орної зем л і48. Тому продуктив
нії- іь праці в них не могла підвищитись.

Паралельно з колективізацією держава збільшувала загальний обсяг 
иікуиних зобов'язань, щоб покрити потреби в продовольстві вже тради- 
ніііііим шляхом. За Постановою про откуп на 1949 р. різко збільшився 
розмір хлібозаготівель. "Так за зерновими откупні зобов'язання в серед- 
ні.ому склали близько 80 % товарного надлишку в порівнянні з 50 % у 
попередньому році" т.

І все ж колективізація і жорсткість політики откупу, що мала місце в 
І'М9 p., не призвели до вирішення продовольчого питання. Вони навпаки 
підривали у селян інтерес до збільшення виробництва. В результаті про
меленої аграрної політики до кінця 1949 р. у селі різко посилилася класо

325



ва боротьба. В цих умовах 29-30 грудня 1949 р. відбувся III пленум ЦК 
КПЮ. Вище партійне керівництво, бачучи що колективізація не сприяг 
вирішенню існуючих проблем і створює лише нові, вирішило уповільни 
ти процес перетворень і займатися не стільки створенням нових СТК, 
скільки зміцненням існуючих 30. Тому колективізація після III пленуму 
стала здійснюватися більш повільно, і тиск на селян послабився.

В той же час примусові трудові мобілізації не дозволили вирішиш 
проблему виконання планових завдань. У 1948 р. постійно зайнятих у 
держсекторі стало більше на 317 тис. чоловік, а в 1949 р. —  на 427 ти с .5|, 
але промисловість збільшила виробництво не на 24 % як у 1948 p., а на 
11%. Намічений п'ятирічним планом обсяг робіт не виконувався, але теми 
збільшення зайнятості зріс. Тому усе швидше росло міське населення, 
отже, продовжувала загострюватись продовольча проблема. Через це по
чав падати рівень життя в містах. У 1949 р. він вже був нижчим за 1948 p., 
а в 1950 р. зниження виявилося просто катастрофічним 52. Однак він на
дав не лише через продовольче питання. "Наше промислове виробництво 
занадто відокремилося від потреб широкого вжитку", —  відзначив Б. Кі- 
дрич у виступі перед Союзною Скупщиною наприкінці 1948 р . 53. Правди, 
Кідрич запевняв, що план на 1949 р. буде переглянуто в бік збільшення 
виробництва споживчих товарів, але на практиці змін не сталося, бо обмс 
ження споживання трудящих було основою фінансування індустріалізації

Становище в містах особливо погіршувалося тому, що ціни в держи 
вній торгівлі були фіксованими. Через це перевищення попиту над про 
позицією вело не до зростання цін, а до повсюдного поширення дефіци 
ту. Звідси паніка, черги, прагнення зробити запас і загальний нервовий 
стан городян. До того ж погано працювала сама система постачання 4 
Вже в жовтні-листопаді 1948 р. спеціальна комісія встановила, що по 
всій країні "з трьох основних продуктів харчування (хліб, жири і м’ясо), 
тільки перший більш-менш регулярно надходив на обідні столи користу
вачів гарантованого постачання... Але хліб регулярно одержували тільки 
м іста..." 55. В наступні роки постачання погіршилося ще більше.

В цих умовах керівництво країни почало шукати вихід з протиріччя 
між відставанням сільського господарства і потребами індустріалізації
III пленум ЦК КПЮ, що відбувся в грудні 1949 p., у якості першої і 
основних задач на 1950 р. намітив "зосередження будівельних і основ* 
них робіт і відповідної робочої сили і кадрів на основні об'єкти п'ятирі
чного плану"S6. Це рішення стало новим і більш серйозним кроком по 
згортанню фронту будівельних робіт і спрямуванню всіх зусиль на пік 
звані ключові об'єкти. Одночасно пленум закликав зміцнювати трудову 
дисципліну, боротися з плинністю, відшукувати внутрішні резерви серед 
уже зайнятих працівників. Втім, ЦК ще вважав, що можна збільшувані 
зайнятість. Нових працівників передбачалося направляти в гірничодобув 
ну, важку і воєнну промисловість 57. Ці заходи самі по собі були взасмо



••мі. точними і представляли скоріше компроміс між бажаним і можли
вим, ніяк не наближаючи до вирішення проблем, що встали.

Трохи інакше питання було поставлено 7 квітня 1950 р. на засіданні
і ..... одарської Ради ФНРЮ. Б. Кідрич запропонував стимулювати виро-
■ пнцгно в багатих селянських господарствах, для чого ввести рівні умо- 
ни оплати сільськогосподарських закупівель для всіх категорій селян, і
• и ш пиги обсяг откупу на 10-15 %, щоб він не захоплював частину 
необхідного продукту, як це сталося на практиці у 1949 р. Ймовірно
і. Кідрич сподівався, що ці заходи дозволять збільшити товарний вихід 
, інп.ському господарстві. Однак у найближчій перспективі вони вели 
ні скорочення державного продовольчого фонду, а значить не до пом'я-

► м ігш ій , а до загострення продовольчого питання в містах. Тому острах 
подальшого падіння рівня життя робітників штовхнув Б. Кідрича на 
пропозицію про скорочення зайнятості. Тим самим скорочувалися зобо- 
н'ишпня держави за гарантованим постачанням. З іншої сторони перед- 
іигі,їлося компенсувати зниження рівня життя робітників, що залиша-

• і і.ся, збільшенням постачань промтоварів тривалого користування ,8.
(ииження зайнятості в умовах екстенсивної індустріалізації повинне 

(Ц ію призвести до скорочення капітального будівництва. Однак у квітні
I •>'><) р. Господарська Рада наштовхнулася тут на нерозв'язне протиріччя,
і однієї сторони капіталовкладення було потрібно скоротити, тому що
....по вимагало скорочення зайнятості, але з іншої сторони радянсько-
нпославський конфлікт спонукав збільшити вкладення в оборонну про
мінповість, а під тиском ЦК компартії Сербії були збільшені капіталовк-
I I  існня в існуючі СТК. "Кідричевська планова комісія опинилася перед 
мнлчею, яку можна порівняти з пошуком квадратури кола..."59. Спроби 
миршіити проблеми екстенсивної індустріалізації за допомогою приму- 
."IIIп колективізації та адміністративних мобілізацій робочої сили очіку- 
іппіого ефекту не дали і завели її в тупик.

Вже навесні 1950 р. у партійно-державному апараті поширилася ду
мі.і про неможливість виконати п 'ятирічку60. Правда на союзному рівні 
ін піп ще зазнавала критики, однак восени 1950 р. центральний партій
ній! орган журнал "Комуніст" —  змушений був визнати, що екстенсивна 
індустріалізація захлинулася61. В 1950 р. уряд, не маючи можливості 
продовжувати колишню економічну політику, змушений був зменшити
.....паловкладення, скоротити зайнятість у державному секторі62. Одно-
•iiu-iio припинилося зростання промислового виробництва, впала проду- 
к цінність праці. В цілому у 1950 р. обсяг промислового виробництва 
ни ні.шився на 3 %, але це тільки середньостатистична картина. Наприкін
ці 1950 р. всі галузі охопив спад. В жовтні 1950 р. Союзна Скупщина 
прийняла закон про продовження п'ятирічного плану ще на один рік —  
ні кінця 1952 р. Але додатковий рік не допоміг. Промисловість не вико
нана план, бо почалася економічна криза.
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Надії на поліпшення продовольчого балансу, що плекав уряд н а в ес н і
1950 p., перекреслила посуха. Тут навіть антикомуністи визнають, що 
мало місце стихійне лихо, оскільки факт посухи підтверджений даними 
метеорологічних служ б63. Неврожай був настільки великий, що зібрали 
лише трохи більше половини від кількості зернових, потрібної для но 
стачання несільськогосподарського населення. Можливостей продовжн і й 
індустріалізацію в колишньому темпі і колишніми способами у бюрок 
ратії не залишилося.

У певному смислі криза 1950-1952 рр. була подібна катастрофі. V 
1947 р. зростання промислового виробництва на 53 %, у 1951 р . с п а д  нп
4 %, в 1952 р. ще на 1 %, і це за офіційно висунутою ціллю п р и ск о р е  
ного розвитку промисловості. Але подолання кризи в останні р о к и  пор 
шої п'ятирічки має бути предметом окремого дослідження, оскільки 
оздоровлення економіки супроводжувалося масштабними економічними 
реформами, які докорінно змінили всю господарську систему.

Розглядаючи причини кризи першої п'ятирічки, не можна обійти уин 
гою зовнішні події. Мабуть, у 1950—1960-і рр. не було такого югослава, 
кого економіста, що не повторював офіційну версію її виникнення. Вони 
стверджувала, що в безвихідне становище югославську економіку зансчін 
блокада, викликана радянсько-югославським конфліктом, тобто зовнин 
ній чинник. Були розірвані економічні зв'язки, з цієї причини план вико* 
нати не вдалося, і наступив спад виробництва. До цієї думки приєднуїш 
лися і деякі радянські вчен і64.

Конфлікт, що відкрито розпочався у червні 1948 p., призвів до згор 
тання торговельних зв'язків. Ю гославська економіка не була авгаркіч 
ною, реалізація плану залежала від постачання устаткування з СРСР їй 
Чехословаччини65, тому розрив торгівлі з північно-східними сусідами 
був для неї досить хворобливим. Разом з торгівлею перервалося надчії' 
дження кредитів. "З інвестиційних кредитів домовлених з Радянським 
Союзом в обсязі 750 млн. старих дин., реалізовано тільки 0,6% . Бс іно 
середній збиток, як наслідок економічної блокади з боку східноєвропоІІ 
ських країн склав 429 млн. дол." 66. Не зовсім зрозуміло, звідки юшсли» 
вська влада взяла цю оцінку безпосереднього збитку, але за курсом 
1947 р. вона дорівнює 21,45 млрд. дин., що не складає навіть 8 % від m 
гального обсягу капіталовкладень передбачених на першу п'ятирічку І 
приблизно відповідає розміру кредитів недоотриманих Югославією під 
СРСР, Чехословаччини і Угорщини. Зрозуміло, на югославській індусі рі* 
алізації це не могло не позначитися, але навіть там, де вплив блокади 
уявляється очевидним, він не простежується. Наприклад, ФНРЮ зало*** 
ла від ввозу кам'яного вугілля, але важка промисловість продовжуиан» 
рости і після припинення його імпорту зі сходу. Незважаючи на звужсн 
ня торгових зв'язків у першому кварталі 1949 p. ЗМІ рапортували н|ИІ 
успішне виконання плану і навіть підкреслювали, що це відбуваї іі.і1!
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мгупереч блокаді67. Лише потім посилюються скарги на постачання не- 
инюної продукції, несвоєчасне виконання і зрив торгових зобов'язань.

Иплив радянсько-югославського конфлікту на індустріалізацію не 
іиодився тільки до економічної блокади. У 1949 р. почастішали інциде-
іі ім па кордонах, з серпня 1949 р. сусідні країни періодично проводили 
мимсври за участю радянських в ій ськ68. У Югославії відчували можли- 
ин її, вторгнення радянської армії, і погроза втрати незалежності змуси-
i і уряд розвивати оборонну промисловість. План будівництва військо- 

іиїх заводів був складений ще в 1947 р. і в загальні завдання першої 
п'ятирічки не включався. Тобто фактично план капітального будівництва 
mi 1947-1951 pp. був більше, ніж офіційно затверджений у законі про 
н'иіирічний план. Як визнавали пізніше офіційні особи, цей "орієнтов-
ii и и план був дуже об'ємним і разом з п'ятирічним планом представляв 
іч*їїмке навантаження". Проте, після початку радянсько-югославського 
мшфлікту цей план переглянули і різко збільш или69. Це рішення ще 
Оіш.ше звузило можливості для маневру в економіці і прискорило на- 
і іиння кризи.

За словами И. Тіто, додаткові витрати на оборону істотно утруднили 
инконання п'ятирічки. Але кошти для додаткових вкладень в оборонну 
промисловість і військову інфраструктуру забезпечувалися не за рахунок 
іінльшення капіталовкладень, а за рахунок зміни їхньої структури. При 
ні.ому через перехід до політики будівництва ключових об'єктів загаль- 
іііпі обсяг капіталовкладень навіть скоротився. Таким чином, хоча перві-
• ний план розподілу капіталовкладень був остаточно порушений, проти- 
і іояння ФНРЮ і СРСР сприяло зриву плану за конкретними речовинни
ми показниками і лише недоотримані кредити вплинули на невиконання 
и.іргісних. А от внутрішні протиріччя зірвали виконання плану і за вар
т н о ,  і за натуральними величинами. Якщо щось і представляло для 
уряду складність, а для економіки незапланований тягар, так це підви
щені витрати на утримання армії.

Радянсько-югославський конфлікт не був вирішальною причиною 
призи. Вона визрівала в міру розвитку внутрішніх протиріч, породжених 
in-реальним планом, а конфлікт лише прискорив наближення розв’язки.
II і ому що це так, переконує досвід СРСР. Перша сталінська п'ятирічка 
іеж виходила з завищених завдань і до зими 1932-1933 рр. привела до 
кризи всієї радянської економіки. При цьому ніякої зовнішньої блокади 
Радянський Союз не зазнавав.

Перший п'ятирічний план мав на меті здійснити індустріалізацію 
Югославії і одночасно певним чином модифікувати її базис, ствердити 
і иілюдарську систему, засновану на державній власності і неринковому 
і иисобі товарообміну. Але спроба реалізації п'ятирічного плану виклика- 
ии несподівану реакцію соціальної матерії. Всупереч розрахункам плану 
індустріалізація пішла екстенсивним шляхом. Економічна політика юго
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славської держави послідувала за велінням базису, держава усіма мож 
ливими засобами збільшує кількість зайнятої робочої сили. Такий розви 
ток породив масу гострих протиріч. В цих умовах з кінця 1948 р. еко 
номічна політика ФНРЮ зазнала певних змін. Держава намагалася здо* 
лати всі перешкоди адміністративно-примусовими заходами. Ідей 
уповільнення індустріалізації з'явилася, але не набула поширення. іііі 
початку 1950 р. заходи примусу себе вичерпали. Подолати протиріччи 
вони не змогли і навпаки завели економіку у кризовий стан. Виконаним 
п'ятирічки було зірвано. Радянсько-югославський конфлікт, що випин 
влітку 1948 p., вплинув як додатковий чинник, що загострив і поглибим 
економічну кризу.

Деякі питання історії першої п'ятирічки ще потребують свого з'ясу 
вання. Зокрема потрібно пояснити, чому держава з самого початку при 
йняла екстенсивний шлях індустріалізації, і чому спроби звернути з ньо 
го були марними. Треба також дослідити якою мірою вплинув на іш 
стання кризи кожний з таких факторів, як темп індустріалізації і 
економічна система першої п'ятирічки.
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А. К. Л озовський

I I ГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 
І ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ МАЛІ

( истема освіти в Республіці Малі в контексті дії Закону 
рівноваги у  суспільному розвитку

< і.іиовлення системи національної освіти Республіки Малі проходи-
......і умовах так званого некапіталістичного шляху розвитку, який було
• ■■Рішано військовим переворотом в листопаді 1868 р. Причинами па- 
ЙІммм режиму М. Кейта були як внутрішні соціально-економічні, політи- 
»> ідеологічні так і зовнішньополітичні фактори.

Негативні наслідки для соціально-економічного розвитку країни мало 
форсоване створення на селі "колективних господарств" при відсутності 
мнп ріально-технічної бази, зниження закупівельних цін на промислові 
Іііиііри. Як наслідок, зменшилось виробництво і товарність сільськогос-
и.мирської продукції, виникла продовольча проблема.

Іпиження рівня сільськогосподарського виробництва призвело до 
Н*"іоиантаження підприємств переробної промисловості їх збитковості.

ии зовнішні борги, знизився рівень добробуту населення. Розбухлий 
ф Р і іиний апарат поглинав майже половину видаткової частини націо- 
Ні н м і о г о  бюджету. В опозиції до уряду стала багатотисячна армія тради
ційних торгівців, витіснених зі сфери роздрібної й нагіівроздрібної тор- 
IНі н державними компаніями. Поширюється контрабандна торгівля *.

і оціально-економічні негаразди призвели до розколу в державному і 
мирі Нікому керівництві, громадських організацій. "Ліві" закликали не- 
......... по слідувати обраним шляхом, "помірковані" вимагали радикаль
ною корегування курсу: ліквідації збиткових державних підприємств, 
і ті, уиання державної монополії на зовнішню торгівлю, розширення еко
номічних і фінансових зв'язків із західними країнами.

Президент Республіки М. Кейта вдався до маневрування. Під тиском 
поміркованих" уряд підписує малійсько-французьку валютну угоду за 

«кою послідувала 50 %  девальвація малійського франка, зростання цін 
ми і иоживчі товари, подальше погіршення життєвого рівня громадян, 
•рої мшня їх незадоволення і загострення критики діяльності уряду і ке- 
рімиїїцгва партії Суданський Союз.

И червні 1967 року в Бомако пройшли масові демонстрації членів 
профспілок, молодіжних організацій, студентів та ліцеїстів. Демонстран-
ііі помагали рішучих заходів щодо збереження соціальних завоювань. 
Н і иимогу "ультралівих" М. Кейта розпускає Національне політбюро і 
мирміїне керівництво на місцях, а потім і Національну Асамблею —  ви
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щий законодавчий орган країни. Вищим органом державної влади оголи 
шується Національний комітет захисту революції (НКЗР) на чолі і 
М. Кейта. Розгортається широка кампанія боротьби з корупцією, спеку 
ляцією, мздоїмством. Народна міліція, створена як озброєний загін пир 
тії, поповнюється за рахунок безробітної міської і сільської молоді, пе ні 
баром НКЗР виходить з-під контролю і наприкінці 1968 р. перетворю 
ється на реальну загрозу режимові. 19 листопада 1968 року групи 
офіцерів малійської армії здійснює державний переворот, влада персхо 
дить до Військового комітету національного визволення (ВКНВ) під m 
ловуванням лейтенанта Мисси Траоре. Призупиняється діяльність Кой 
ституції, партії Суданський Союз, громадських організацій.

З приходом до влади патріотично налаштованої групи військових м 
історії Республіки наступив новий етап розвитку, який продовжуваної лп 
середини 1979 р.

ВКНВ було заявлено, що "...основні принципи зовнішньої і внуїрі 
шньої політики Малі залишаються незмінними і що армія взяла владу м 
свої руки, щоб вивести Республіку з фінансової і економічної кри їй, 
підняти життєвий рівень населення, відродити демократичні свободи І 
забезпечити повернення до конституційних форм правління"2. Що * 
стосується визначення стратегії розвитку Республіки то його відкладенії 
на майбутнє. В заяві ВКНВ було задекларовано провести протнім  
1969 р. референдум з нової Конституції, обрати новий склад законодим 
чого та виконавчого органів державної влади. Проте перехід до коні і и 
туційних форм громадського життя здійснено лише у 1976 р.

Характерною особливістю внутрішньої і зовнішньої політики війн, 
кового режиму протягом зазначеного періоду було балансування мі* 
капіталістичними і соціалістичними сценаріями розвитку, між капітали* 
т и ч н и м и  і соціалістичними блоками держав. Подібна політика детермі 
нувала внутрішньополітичні протиріччя, кризові явища, нестабільним*

В квітні 1969 р. страйкують студенти з вимогою "повернення армії и 
казарми" і повернення до громадського правління. У 1972 р. з подібнії 
ми вимогами виступили викладачі вищих і середніх навчальних закнн 
дів, студенти і ліцеїсти. Опозиція військовому режиму проявляється II І 
боку профспілок. На другому з'їзді Національного Союзу трудящих Мініі 
(НСТМ) частина делегатів виступила з різкою критикою ВКНВ. До щін 
екту резолюції з'їзду внесено вимогу звільнити політичних в'язнів, ІіріІ* 
довжити некапіталістичний шлях розвитку, домогтися повернення ІІИ 
громадських форм правління 3.

Йшла боротьба з проблем перспектив розвитку країни і в малійській 
армії. У 1969 р. розкрито змову 33 офіцерів, налаштованих на повертчі 
ня до попереднього режиму, у 1971 р. змову членів ВКНВ, очолюїтии» 
Й. Діакіте —  активним прибічником зближення з Францією.

Враховуючи вимоги прогресивних сил повернутися до громадеі.комі 
правління, ВКНВ взяв курс на розширення демократії. 2 червня 197*1 |і
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m іїіунся референдум, на якому одностайно було підтримано проект но- 
и"і Конституції4. В грудні 1974 р. з'їзд Національного союзу малійських
♦ шок закликав населення до боротьби за успішне виконання нового п'я- 
і "річного плану економічного й соціального розвитку. У 1975 р. прове- 
н по часткову реорганізацію уряду, в наслідок чого 9 міністерств з 15 
нчппили цивільні особи. У цьому ж році звільнено політичних в'язнів, в 
ічму числі й тих, хто посідав високі посади в уряді М. Кейта. Проте сам 
нні іллишився під домашнім арештом.

( Нідуючим етапом демократизації політичного життя було прийняття 
\ исрссні 1976 р. рішення про створення політичної партії —  Демокра- 
пічііий союз малійського народу (ДСМН). У 1977-1978 pp. під керівни
ці ш їм ВКНВ проходить кампанія формування низових партійних органі-
ІНЦІЙ.

Курс на демократизацію суспільного життя зустрів супротив прибіч
ників "жорсткого курсу": міністра оборони, внутрішніх справ і безпеки
.... імівника Касима Дукара, Генерального директора служби безпеки
інніковника Тьекоро Босайоко, міністра транспорту і громадських робіт 
ні толковника Карима Дембеле. Змовники планували здійснити держав
шії! переворот, відсторонити від влади М. Траоре та його прибічників 
І \ І.аба Діарра, Філідоінга Сиссоко, Юсуфа Траоре). 28 лютого 1978 р. 
ічпму було розкрито, змовників заарештовано і позбавлено військових 
ні.... . В Бомако та інших містах країни відбулися демонстрації в підтри
мку М. Траоре, організовані Національним Союзом трудящих Малі, На- 
іііі шильним союзом малійських жінок, студентських й учнівських органі- 
мніїї. В травні 1978 р. похорони колишнього президента М. Кейта вили-
..... . и столиці в багатолюдну маніфестацію , учасники якої вимагали
іінт'рііення до некапіталістичного шляху розвитку.

II...... кінці березня 1979 р. відбувся установчий з'їзд ДСМН, на якому 
прийнято статут і програму партії, обрано керівні органи. Генеральним 
иирі-тарем став М. Траоре. В програмі партії декларувалося, що вирі- 
........ я національно-демократичних задач, посталих перед країною, ви
нні  ні побудови "держави національної демократії, яка гіо суті є органі- 
пч. ііи>іо політичною владою трудящих мас, здійснює політику незалеж
н и м !  і прогресивного розвитку"5.

II липні 1979 році в Республіці пройшли вибори в Національні збо- 
|ні її жовтні — муніципальні вибори у 18 комунах. Президентом країни 
"ирппо Мусу Траора. Завершився процес переходу від воєнного режиму 
/ці конституційної форми правління, розпочався новий етап.

Реформування економічних і політичних сфер суспільного життя 
ні пішли своє відображення в особливостях національної системи осві-
III І рі.охрічним планом економічного і фінансового відродження (1970— 
\ 'Ч\)  передбачалося значне зростання контингенту учнів усіх типів на
миті.них закладів 6.
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Таблиц» I

Типи навчальних 
закладів

Передбачалося 
3-річним планом на 
1972-73 навчальний 

рік (в тис.)

Фактично виконано 
в 1972-73 навчальному році 

(в тис.)

Фундаментальна
школа 218,0 224,7

Середньоосвітні 
навчальні заклади 
(ліцеї)

3,5 4,6

Середні спеціальні 
(технічні) навчальні 
заклади

3,9 1,7

Вищі навчальні 
заклади 0,8 1,5

Диплом про закінчен
ня фундаментальної 
школи

2,1 (6,3 за 3 роки) 1,09 (7,1 за 3 роки)

Диплом про закінчен
ня середніх навчаль
них закладів

0,33 (1,0 за 3 роки) 0,8 (1,54 за 3 роки)

Перевиконання плану майже у всіх ланках системи навчальних зик ня 
дів, призвело до значного збільшення видатків державного бюджеіу ИІ 
національну освіту. Трьохрічною програмою передбачалося збільшенні 
асигнувань у Міністерстві освіти з 5,6 млрд малійських франків в 1970 |t 
до 6,4 млрд малійських франків у 1973 р. Реальні ж витрати на осиігу N
1972 р. склали 8,3 млрд —  31,3 % видатків загального бюджету криїмі' 

Вже на цьому етапі прослідковується тенденція наростання ди< про 
порцій в розвитку економіки і національної освіти країни. Вона ще Оііііи 
ше посилюється в подальшому періоді, про що свідчить аналіз виконай» 
ня трирічного плану економічного і соціального розвитку (1974-19/Н(* 

Намітки п'ятирічного плану в галузі національної освіти перемикоіЦ* 
ні як по контингентах навчаючихся так і по випускниках всіх тиши lit 
вчальних закладів. В той же час виконання п'ятирічного плану в риіиіИ 
тку промисловості за 4 роки виконано лише на 50% , а сільськоішмм» 
дарського виробництва —  на 64 %. Видатки національного бюдже і у 0  
освітній галузі зросли в 1977 р. на 3 2%  у порівнянні з 1973 р.

Згідно існуючого до 1977 р. положення, випускники ліцеїв зарішту» 
валися до вищих навчальних закладів без вступних іспитів. На почйііК 
70-х рр. міністерству освіти вдавалося планувати кількість випускниі|§ 
ліцеїв для забезпечення потреб розвитку вищої освіти. Проте в сервдЦІ 
ні 70-х рр. спостерігається тенденція "надвиробництва бакаланрсі.йИ|



иі mu їм і». Вищі навчальні заклади із-за відсутності необхідних навчаль
ній приміщень вже не в змозі приймати всіх випускників ліцеїв. З іншо-
ііі (тку, у зв'язку з повільним соціально-економічним розвитком країни 
и к ін проблема працевлаштування випускників ліцеїв та вищих на
ш і п.них закладів.

Таблиця 2

1 йпи навчальних 
закладів

Кількість учнів 
(ліцеїстів, студентів) 

на 1978-79 
навчальний рік 
(в тис.). План

Фактично 
виконано 
в 1977-78 

навчальному 
році (в тис.)

%
виконання

■ і• \ мдимснтальна школа 326,5 342,1 + 4,9

' і ічдньоосвітні 
іііііі’іп н.пі заклади (ліцеї) 5,4 7,2 + 33,3

Пі....навчальні заклади 2,4 3,5 + 45,8
М и т н ім  фундаментальної 
Ніколи 6,0 7,3 + 21,6

...... ом загальноосвіт
ньої о середнього 
........... ного закладу

0,8 1,7 + 212

V січні 1977 p. ВКНВ, з метою регулювання відповідності підготов
ні і ч і / і р і в  потребам соціально-економічного розвитку видає декрет "Про 
і >н і | і і і і і ;і д ж є н н я  вступних іспитів" у всіх вузах країни 10. У відповідь ліце- 
h їм ііійпіляють страйк, зупиняється навчальний процес в усіх ліцеях. 
■Inn її і ін підтримали студенти вищих навчальних закладів.

Инедення конкурсних екзаменів стало тільки приводом до хвилювань 
гімни і,кої молоді. Основна ж причина більш глибока —  низький рівень 
ємнішії.но-економічного розвитку, нестабільність політичного життя, не- 
щіі міц ність молоді у майбутньому. ВКНВ зобов'язує міністерство освіти 
Н|' ми-и лаштувати всіх випускників ліцеїв, які не вступили до Вузів. Ви
ни шіиків вищих навчальних закладів запевнили у працевлаштуванні за 
И і н і ь і н і . п І С Т Ю .

V т'нчку із зволіканням виконання взятих на себе зобов'язань 29 квіт
ни и і цеі'сти і студенти поновлюють страйк, який починає носити вже 
*н|і.іфі пий політичний характер аж до вимог усунення існуючого режи
мі і ірніік і маніфестації прийняли загрозливий характер підчас похорон 
їм 11 мі ні і и колишнього президента країни М. Кейта. Військове керівниц
ям иимушене було ввести війська для розгону страйкуючих і провести 
ми мін прешти (автор був безпосереднім свідком цих трагічних подій).
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Адміністрації навчальних закладів, за вказівкою міністерства освіти, 
розгорнули активну діяльність з метою повернення страйкуючих в аудн 
торії. Ліцеїстам і студентам пропонувалося підписувати зобов'язання про 
поновлення навчання ". Наведемо повністю бланк зобов'язання.

Міністерство Республіка Малі
національної освіти Один народ — одна мета,

одна віра

Зобов'язання 
про поновлення навчання

Я, що нижче підписався _____________________________ __
(прізвище, ім'я)

народився (лась) ____________________________________
(дата і місце народження)

син (дочка) _______________________________________ _________ _ ,
(прізвище і соціальний стан батьків)

проживаю______________________________________ „
(адреса проживання)

учень (студент) ___________________________________________ ____ _...,
(клас (курс) назва навчального закладу)

Суворо зобов'язуюсь:
1. Негайно поновити навчання і продовжувати оволодівати знаннями, 

регулярно навчатися, а саме: контролювати себе у навчанні і дис
ципліні, бережно ставитися до шкільного (університетського) май 
на.

2. Не вдаватися до страйку в майбутньому, а в разі необхідності оО 
межуватися вимогами.

3. В разі порушення цього зобов'язання послідує негайне моє виклю*
чення з навчального закладу і повна компенсація урядові країни 
всіх навчальних і допоміжних витрат (стипендії, грошової допо
моги, коштів на проїзд у транспорті).

Підпис

Урядові війська збили хвилю страйків і маніфестацій, учні та студг 
нти повернулися до аудиторій. Проте проблема, що спричинила виступи, 
вирішена не була, протиріччя залишились, ВКНВ вдається до більш "ци 
вілізованих" заходів.

У період екзаменаційної сесії 1977 р. міністерство освіти домагапі. 
ся обмеження випуску з термінальних (12) класів ліцеїв. З 2761 ліцеїс 
та, що складали екзамени, успішно їх витримали і одержали диплом
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' и ni.mpa лише 1667 (60,3% ). Ще більш жорстокі "дидактичні" заходи
• ■. и • мжито по відношенню до ліцеїстів 11 класів, які складали екзамени 
нн (мкалавріат першої частини, без успішного проходження яких, згідно 
" муючого положення, вони не одержували права на випускні бакалавр- 
I I,м екзамени (другої частини), в 1978 р. до складання екзаменів допу- 
 о 5 099 учнів 11 класів, витримало їх лише 2003 (39,3 %).

<)днак, не зважаючи на прийняті міністерством освіти заходи кіль
ці її, иипускників ліцеїв, одержавших диплом бакалавра, набагато пере
йти упала можливості прийняти їх до вищих навчальних закладів, примі
щення яких могли розмістити не більше 2 тис. студентів (У 1976— 
\'УП навчальному році в них навчалося 3,4 тис.).

ИІ<I IB, наляканий можливістю повторення студентських хвилювань, 
ти иказівку міністерству освіти зарахувати до вузів всіх ліцеїстів, одер-
♦ інніїїіх диплом бакалавра. Як наслідок, в Національну адміністративну 
ЦІ колу прийнято 408 бакалаврів (у 1976-1977 навчальному році тут на- 
іі'іпііося 450 студентів), Вища нормальна школа прийняла 500, Націона- 
іи,м.і інженерна школа 177, Політехнічний сільськогосподарський інсти- 
і v і и Катібугу —  166, Вища медицинська школа —  50 випускників ліце- 
і» Крім того, на навчання у зарубіжних навчальних закладах 
иі 11 ціджений 231 випускник, в тому числі до СРСР —  121, Румунії — 
' і Югославії —  3, Польщі —  4, Франції —  24, Алжиру —  20, Мароко

Китаю —  10, Іспанії —  1, Ш вейцарії —  2, до Канади —  5 осіб.
І Іоновнення вищих національних закладів більш ніж 1,4 тис. студента

ми ін- тільки вкрай ускладнило проблеми організації навчального процесу, 
и її лягло важким тягарем на державний бюджет, явилось передумовою 
и і>і иного соціального напруження. Перші ознаки протиріч проявились в 
пін ншаді 1977 р. В жовтні міністерство фінансів не профінансувало ви
пишу стипендій. 15 листопада застрайкували студенти Вищої нормальної 
німіли, 16 листопада їх підтримали студенти Національної інженерної 
нііиііін. Міністр освіти подає у відставку. Уряд терміново знаходить кошти 
ній ниплати стипендій, боячись поширення хвилювань студентів напере- 
іч/іпі дня перевороту (19 листопада). У січні 1978 р. ВКНВ призначає 
мши гром національної освіти соратника М. Траоре, члена ВКНВ підпол- 
оонпика Юсуфа Траоре.

В інтерв'ю газеті L'Essor новий міністр серед причин, що призвели 
Ні* іруднощів у розвитку системи освіти виокремив "...демографічні і 
інііііільні фактори, перші з яких мають риси зростання шкільного насе- 
іичіми, а другі —  бажання батьків дати освіту своїм дітям. Це призво-
.... І. до того, що вимоги до школи збільшуються швидше ніж необхідні
І"?і урси і матеріальні проблеми у даній сф ер і"І2. Ю. Траоре проілюст- 
руиав даними: за п’ять останніх років (1971-1975) кількість осіб, які 
інн-ржали дипломи про закінчення фундаментальної і середньої школи 
і.... .ні ніж подвоїлось, кількість учнів в першому циклі фундаментальної
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школи збільшилась за п'ятнадцять років (1960-1975) більш ніж у чотири 
рази (з 54 тис. до 240,5 тис.), а в другому циклі —  у 8 разів (з 4,5 тиі 
до 35,8 тис.). На національну освіту витрачається 25 % національного 
бюджету 13. "Між тим, —  підкреслив міністр, —  вищі навчальні заклади, 
середньоосвітні технічні, професійні і нормальні (педагогічні) стикають
ся з все більш зростаючими труднощами і ми вимушені були займатися 
різними видами фінансової гімнастики, щоб утримувати своїх учнін 
Кошти, що були надані їм не відповідають їх потребам". В інтерв'ю 
визнано, що за п'ять років, (1973-1977), сума неоплачених рахунків іш 
стипендії збільшилась з 5 до 52 млн малійських франків и .

У першій половині 1978 р. міністерство освіти, з метою заспокоєний 
учнівської молоді, активізує політичну діяльність. Декретом № 14 під 
1 лютого підвищуються розміри стипендій, у травні Ю. Траоре здійі 
нює турне по навчальним закладам, підчас якого зустрічається з керні- 
никами і викладачами ліцеїв та вузів, представниками Національного 
союзу учнів і студентів (НСУСМ) *, шкільних учнівських комітетів, і 
асоціаціями батьків, керівниками профспілкових організацій освіти ш 
культури. В Бамако проводиться з'їзд НСУСМ і збори батьківських асі» 
ціацій 15. Роз'яснюючи своє спрямування до діалогу зі студентською мо
лоддю, міністр підкреслював, що, ...не стоїть питання, щоб затулиш 
рота шкільній і університетській молоді і придушити у неї вимогливість, 
життєздатність, інтелектуальну допитливість... необхідно, навпаки, ство
рювати всі умови, щоб вона вільно висловлювала свої думки, продукти 
вно готувалася до відповідальності, яку візьме на себе згодом 16.

Маневрування уряду дещо заспокоїли молодь, проте не ліквідували 
причин її незадоволення. До кінця 70-х рр. проблеми національної осві 
ти залишаються найбільш актуальними. Диспропорції між темпами еко 
номічного розвитку і розвитку різних ланок систем освіти все більші’ 
зростаються, посилюється тенденція надвиробництва кадрів. При запла 
нованих на 1974-1978 рр. середньорічних темпах зростання валовою 
внутрішнього продукту на 7,1 % (що в тих умовах було явною утопією), 
кількість студентів у вищих навчальних закладах зросла на 73 % ( і 
2,4 тис. до 4,2 тис.). В таких же розмірах зросла кількість випускників
з ліцеїв і вузів. Понад ЗО випускників Національної школи інженерів ви
мушені були шукати місце роботи в ліцеях в якості викладачів п . В тоїі 
же час, загальмувався розвиток фундаментальної школи, охоплення ии» 
вчанням дітей 6—15 років за 70-і рр. зросло лише на 1 % і ледь досягло 
22 % І8. Переважна більшість випускників 1, 2 ступені фундаментальних 
сільських шкіл направляється до столиці чи регіональних центрів у по 
шуках роботи, не знаходячи її, поповнює армію безробітних.

* НСУСМ входив до Національного союзу молоді Малі і об'єднував всіх учнін і 
студентів країни.
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ДСМН шукає вихід із складних демографічних, економічних та полі- 
шчних проблем в реформуванні аграрного сектора і системи освіти.
11.н адаємо, що в сільськогосподарському виробництві в той час було 
шіїнято понад 83 % населення країни. Продукція сільського господарст
ві (фактично була єдиним джерелом валютних надходжень. Нова аграрна 
програма передбачала створення в кожному населеному пункті "сільсь
ких общин" (кооперативів), як запоруку модернізації сільського госпо- 
мрства. Для аграрної реформи у 1981 р. розробляється і реформа осві- 
іннської сфери. Визначаючи її сутність, Президент Республіки М. Трао- 
|к- иказував: "Все йде до того, що повернення до землі —  єдиний вихід 
і усіх негараздів. На місцях я не раз підкреслював, що наші діти пови
т и  мати не тільки розумні голови, а й золоті руки: оволодіти всіма сіль- 
і і.когосподарськими навичками. В цьому немає нічого принизливого, 
і )рієнтація освіти на сільське господарство вимагає повної перебудови 
мислення. Це —  не пониження рівня освіти, а освіта, пов'язана з прак- 
пікою, з реальним життям" 19.

Реформа системи освіти передбачала: реорганізацію, децентралізацію 
і розосереджування вищих і середніх навчальних закладів, розширення 
досвіду викладання місцевими мовами, поліпшення рівня підготовки 
шікладацького складу. Сутність регіоналізації —  орієнтація нових навча- 
ін.них планів і програм на оволодіння учнями початкової і середньої за- 
і ильноосвітньої школи сільськогосподарськими навичками, в залежності 
під спеціалізації того чи іншого регіону. Ідея регіоналізації має своє 
коріння у реформі освіти 1962 p., в досвіді реорганізації фундаменталь
ної ш коли20. Ще у 1978 р. мету майбутньої реформи розкрив міністр 
ні піти Ю. Траоре в газеті L'Essor: "Коли ми ведемо мову про встанов
лення гармонійних відносин між освітою і її соціальним спрямуванням, 
ми маємо на увазі, щоб наша система виховання була спрямована на 
професіоналізацію, на підготовку до продуктивної діяльності. В цьому 
сутність інтересу, який ми надаємо загальній сільськогосподарській осві- 
N. з одного боку, і середнім технічним і професійним навчальним закла- 
дпм —  з інш ого"21.

Всі інші аспекти реформи пов'язані з ідеєю регіоналізації розсере- 
и «кування вищих і середніх навчальних закладів мало на меті вирішення, 
принаймні, двох основних проблем —  створення умов для культурного 
розвитку регіонів і зменшення концентрації учнівської молоді в столиці, 
що призводило в попередні роки до серйозних політичних ускладнень.

Забігаючи наперед, відзначимо, що реформи 80-х рр. не принесли 
очікуваних результатів в жодній сфері суспільного життя. На початку 
•Ю-х pp., в наслідок масових виступів проти однопартійного уряду, в 
країні відбувся військовий переворот, посилився національно-демократи
чний рух, Республіка вступила в новий етап свого розвитку.
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A . C . П о с т и ш

Л ІВ ІЙ С Ь К О -Є Г И П Е Т С Ь К И Й  К О Н Ф ЛІК Т  
1977 р.

Чотириденний збройний конфлікт між Єгиптом та Лівією у липні 
1977 р. відноситься до групи найзапекліших і у той же час фактичнії 
малодосліджених локальних конфліктів 1970-1980-х pp. Слід сканни, 
що, не дивлячись на його висвітлення в радянській пресі з липні 
1977 р., до сьогодення не вийшло жодної аналітичної статті, не кажучи 
вже про монографії, радянських та пострадянських істориків. А між інм
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іи'іі конфлікт особливий як за характером військових дій, так, насампе- 
I•• І. І причин, що його обумовили.

І моменту здобуття повної незалежності Єгиптом (23.VII. 1952) та 
Інчію (1.IX .1969), обидві країни виступали як союзники у боротьбі з 

Іцчіїлем. В економічному, культурному, військовому та інших планах 
і і ииет та Лівія підтримували тісні зв'язки. Крім того, ці держави серйо- 
іии співробітничали з СРСР, виступаючи його економічними та військо- 
ііи політичними союзниками у Північній Африці та на Близькому Сході. 
\пі- на початку 1970-х рр. відносини між двома країнами почали посту
пит! охолоджуватися. Пов'язано це було зі змінами у внутрішній та зо- 
нііііпній політиці обох країн, які проводили їх керівники —  лівійський
 ■..... Муаммар Каддафі та Президент Єгипту Анвар Садат.

(добувши владу в Лівії у 1969 р. та зміцнивши її, М. Каддафі вино-
111 у і>л н плани щодо створення єдиної арабської держави, що згодом відо
мім іилося в його праці "Зелена книга", в якій говорилось про єдність 
арабської нації як в культурному, так і в політичному аспектах '. Так як 
инпоністським (або імперським) планам лівійського лідера перешкоджа- 
і і дуже обмежена кількість населення Лівії (близько 3 млн. чоловік на

• ■ родину 1970-х pp.), він здійснював певні кроки відносно політичного 
иіі'гднання з іншими арабськими країнами —  Єгиптом, Сирією, Суда
ном, Алжиром, Марокко, Чадом, Тунісом та М авританією 2.

( початку це знайшло відгук у Президента Єгипту Гамаля Абделя
І І.и ера —  арабського націоналіста та запеклого прихильника арабської 
і шості. Вже у грудні 1969 p. М. Каддафі під час зустрічі з Г. А. Насе- 
І'ом у Тріполі поставив питання про об'єднання обох країн. У квітні 
1**70 р. те ж саме обговорювалося з Президентом Алжиру Хуарі Бумєдь- 
і иом, а у серпні та листопаді того ж року —  з лідерами Тунісу та Сирії. 
Наслідком переговорів стало проголошення 17 квітня 1971 р. Бенгазій-
■ і.кої декларації про створення Федерації Арабських Республік (ФАР) у
■ і наді Лівії, Єгипту та Сирії. Після одночасного референдуму в цих 
державах (1 вересня 1971 р.) були прийняті рішення про створення фе
деративних органів влади трьох країн, а 23 серпня 1972 р. в Бенгазі
V Садат (Г. А. Насер пішов з життя 28.IX. 1970) та М. Каддафі домо- 

иидися про реальне об'єднання двох країн протягом р о к у 3.
Однак процес створення спільної держави став гальмуватися єгипет- 

' і.ким урядом. На відміну від свого попередника —  Г. А. Насера, Анвар 
' ідат поступово почав проводити політику не стільки загальноарабську, 
і к ільки в інтересах лише Єгипту і тому з середини 1972 р. Єгипет фа- 
иично припинив співпрацю у рамках ФАР. Щоб якимось чином подіяти 
па Л. Садата, тисячі лівійців у липні 1972 р. здійснили марш на Каїр. 
Попи вийшли 4  липня з м. Рас Джедіда на лівійсько-туніському кордоні, 
перетнули кордон з Єгиптом у населених пунктах (н.п.) Мусаід та Ес- 
( алум й були зупинені лише перед м. Мерса-Матрух за 300 км від ко
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рдону, де провели мітинг дружби. Лише 22 липня 1972 р. лівійці поне 
рнулися н азад 4.

Четверта арабо-ізраїльська війна (6-25 жовтня 1973 р.) стала перело
мним етапом у відносинах між двома країнами та у зовнішній політиці 
Єгипту. З одного боку ці події наочно довели, що військова та економі 
чна могутність арабських країн різко зросли, а з іншого —  розкрилт и 
непослідовна військова та зовнішня політика Єгипту під час цієї кампп 
нії. Усе це дозволило уряду Лівії звинуватити А. Садата у зраді загалі, 
ноарабським інтересам. У відповідь в А рабській Республіці Єгипсі 
(АРЄ) розгорнулася широка антилівійська кампанія. Керівництво Єгипту 
звинуватило Лівію в тому, що її агенти готували та приймали участь у 
штурмі Воєнно-інженерного коледжу в Каїрі (18 квітня 1974 р.) з метою 
захоплення зброї для повалення А. Садата. Н а знак протесту 22 квітни 
1974 р. єгипетські депутати асамблеї ФАР відмовилися брати участь н 
подальшій роботі її сесії. 7 травня 1974 р. А. Садат у листі до М. Кнд 
дафі заявив про свободу дій по відношенню до Ізраїлю та дорікав Лінії 
за саботаж виконання планів військових дій  проти Ізраїлю у жовни
1973 p., що не відповідало дійсності. В свою чергу, лівійці відповіли у 
пресі, довівши, що майже 700 млн. доларів склала сума безплатної до 
помоги Єгипту тільки під час війни 5.

Від звинувачень дуже швидко обидві країни перейшли до конкретніш 
дій. Уряд АРЄ повернув з Лівії 4 000 єгипетських військових радникіи 
та кілька тисяч цивільних спеціалістів. Л івія відізвала свої кашталовклн 
дення зі спільних з Єгиптом проектів, депозити з єгипетських банків III 
закрила свої порти для суден АРЄ, а згодом вимагала повернути переди 
ні АРЄ літаки та танки.

4 вересня 1975 p., після досягнення угоди між Єгиптом та Ізраїлем 
про другий етап роз'єднання військ на Синайському півострові та невди 
лої спроби державного заколоту в Л івії, ця країна оголосила Анвнри 
Садата ставлеником усіх реакційних сил на Близькому С ходіб. 12 бере 
зня 1976 p. М. Каддафі заявив, що А. Садат довів свою країну до капі 
строфи, а його режим —  слухняна зброя в руках власної буржуазії пі 
імперіалістичних монополій. І дійсно, на початку 1977 р. АРЄ стояла іііі 
порозі економічної катастрофи та політичної кризи. Дефіцит платіжної о 
бюджету зріс з 200 млн. єгипетських фунтів у 1972 р. до 1,8 млрд, у 
1976 р. Зовнішній борг виріс з 2,2 млрд. доларів у 1973 р. до 12 млрд 
у 1976 p., а інфляція склала 25—3 0 %  на р і к 7. Рівень життя населеппм 
різко погіршився, що призвело до збройного повстання у Каїрі та Хелу* 
ані 18-19 січня 1977 р . 8.

Виходом з цієї ситуації для уряду А. Садата могла стати лише зонні 
шньополітична акція проти Лівії, яка змогла б відвернути увагу населен
ня АРЄ від важкого внутрішнього становищ а. До того ж, сама Ліні* 
провокувала АРЄ на цей крок, ввівши у 1977 р. візово-паспортний ро
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♦ нм для громадян Єгипту та закривши консульство АРЄ в Бенгазі та 
I т .руці9. В той же час на кордоні постійно відбувалися збройні сутички 
мі>і нійськовими обох країн.

11 червня 1977 p. М. Каддафі прочитав палку антисадатівську промо-
'і к у уряд АРЄ розцінив як фактичне оголошення стану війни. Проте 

п Л ІТ  з допомогою США вже кілька місяців готувались до війни з Jli- 
.....о Американці вважали Лівійську Джамахірію одним з найсильніших
■ ^противників Ізраїлю, особливо в економічному плані і тому були sani
ty ні ієні в послабленні цієї арабської країни, до того ж соціалістичної 
щін нгації. Саме тому, до узбережжя Лівії підійшли кораблі 6-го опера- 
міииого флоту США, які стали проводити демонстраційні та розвідува
нні акції 10. На той момент вже остаточно був підготовлений план обме- 
і • мої операції проти Лівії, яка планувалася на травень 1977 p., але че- 
і" і иитік інформації та через боротьбу в уряді АРЄ її втілення в життя 
ііуио відкладене. Крім того, Єгипет повідомив про цю операцію Ізраїль 
пі СІНА й отримав з Тель-Авіву запевняння, що Ізраїль не буде викори-
■ цінувати війну між Єгиптом та Лівією у власних інтересах ".

19 липня 1977 р. після декількох провокаційних актів лівійські війсь- 
щніі частини (малочисельні) перетнули лівійсько-єгипетський кордон та 
шикували м. Єс-Салум. Єгипетські війська відбили напад та у відповідь в 
ніч на 21 липня 1977 р. здійснили обмежену військову операцію проти 
Іти Кілька груп "командос" та повітрянодесантних батальйонів вторг- 
іи. »і на лівійську територію та почали діяти в тактичному тилу супроги- 
мпнка 12. Вранці того ж дня 40 танків та 30 бронетранспортерів (БТР) 
A PC (фактично піхотна бригада) перейшли кордон та захопили н. п. Му- 
і и ч, що розташований на узбережжі Середземного моря, а Військово-по- 
ііі і рипі сили (ВПС) АРЄ бомбардували н. п. Бардія 13. За перший день 
(Win єгиптяни втратили кілька десятків танків та БТР й винищувач МіГ-
11 ІІівійці ж за той же період —  лише 5 танків та 10 військовиків, однак 
н повітряному бою втратили двох винищувачів —  МіГ-23 та "Міраж-5" |4.

І Іаступного дня ВПС Єгипту здійснили удари по містах Тобрук, Ель- 
І'.уфра (південно-захід Лівії на широті Асуана), Бардія, Джагбуб (центр 
піііиеу на кордоні з Єгиптом в 200 км на південь від Мусаіда) та авіа- 
<ні іу "Гамаль Абдель Насер" у м. Єль-Адем (порт на захід від Бардії). 
Сухопутні сили АРЄ, по заяві військового представника Єгипту, в той 
*г день були виведені з лівійської території І5. Лівійці спростували 
пі і.шню інформацію і, в свою чергу, заявили, що в нальотах на Лівію 
приймали участь й суданські літаки. ППО Лівії в той же день знищила 
н и і гаків, в тому числі один безпілотний американський, що піднявся з 
іші.іносця ВМС США та вів розвідку у районі бойових дій |6.

Сікнувшись з міцною протиповітряною обороною, ВПС АРЄ 23 та 
М липня здійснили нальоти на радарні позиції лівійців у 200 км на 
мчід від Єль-Адема та в 55 км на південно-захід від Ес-Салума й втра
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тили ще 4 літаки, знищені зенітними ракетами. Крім того, за порадами 
радянських військових радників, самохідні зенітні установки ЗСУ-23-4 
"Шилка" були встановлені у ваді (пересохлі русла рік, над якими низько 
пролітали єгипитські літаки, залишаючись непоміченими радарами). За 
23-24 липня "Шилками" було збито 7 єгипетських літаків, внаслідок 
чого, 24 липня А. Садат погодився на переговори про мир п. Фактично 
цей день став останнім днем активних бойових дій, хоча артилерійські 
дуелі продовжувалися ще до 26 липня включно.

Під час конфлікту активно діяла дипломатія Лівії та інших арабських 
країн. 23 липня секретар Вищого Народного Конгресу Лівії в закордон
них справах Алі Ат-Тейкі направив до Ліги Арабських Країн, Організа
ції Африканської Єдності та ООН термінові послання, в яких Єгипет 
було звинувачено в агресії проти Лівії. В Каїр та Триполі прибув голова 
виконкому Організації Визволення Палестини Ясір Арафат та президент 
Алжиру X. Бумедьєн, які провели переговори з керівництвом ворогую
чих сторін, і тільки після переговорів з X. Бумедьєном 24 липня А. Са
дат віддав наказ припинити військові дії.

Недивлячись на незначний термін тривалості конфлікту, бойові дії 
носили широкомасштабний характер. ВПС АРЄ зуміли завоювати повну 
перевагу в повітрі й наносили удари майже по всіх важливих цілях на 
території Лівії. На початку цих подій вони ще підтримували власні сухо
путні частини. Але оснащені більш сучасною технікою протиповітряної 
оборони зенітчики Лівії змогли повністю прикрити свої сухопутні части
ни, що дозволило останнім фактично оточити єгипетську бригаду, яка 
захопила Мусаід. Не дивно, що невдачі у придушенні ППО Лівії змуси
ли Садата припинити війну. За браком джерел втрати обох сторін зали
шаються невідомими, хоча на наш погляд з боку АРЄ вони склали до 
сотні танків та БТР й до 20 літаків (з них до 2 Ту-ІбКСР, до 6 Су-20 й 
не меньш ніж 12 МіГ-21). Втрати лівійців до 20 танків та БТР й 3 ви
нищувачі —  МіГ-23 та 2 МіГ-21.

Наслідком цього конфлікту стала повна переорієнтація АРЄ на Захід 
та зближення з Ізраїлем, апогеєм чого стало укладання 26 березня 
1979 р. "Договору про мир між Єгиптом та Ізраїлем" 18. Всілякі відноси
ни з Лівією припинилися, хоча погрози в її адресу лунали до початку 
1980-х pp. 19.

У Лівії дії АРЄ розцінили як важкий прецедент та дійшли висновку, 
що Ізраїль та його імперіалістичні союзники зробили ставку на пору
шення арабської єдності та знищення антиізраїльської коаліції. Тому на 
Триполітанської конференції лідерів Лівії, Сирії, Алжиру, Іраку, НДРЙ 
та ОВП 2-5 грудня 1977 р. був заснований Національний Фронт стійко
сті та протидій з метою "боротьби проти сіоністського ворога, імперіа
лістичного заколоту у всіх його формах та всіх спроб капітулянства". А 
в березні 1979 р. рішенням Багдадської конференції арабських керівни-
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п т  Єгипет був виключений зі всіх арабських організацій та позбавлений 
ис ніякої допомоги. На той час напруженість на лівійсько-єгипетському 
кордоні ще існувала, однак бойових дій між двома країнами більш не 
Оуло, що частково пов'язано з внутрішніми проблемами Єгипту та учас
т і  Лівії у довготривалому конфлікті в Чаді (1980—1987).

Конфлікт 1977 р. між Лівією та Єгиптом був породжений новою зо- 
ишміньою політикою АРЄ, яка проводилася Президентом Єгипту Анва
ром Садатом, а також юніоністськими діями лівійського лідера Муамма- 
р.і Каддафі. Розгортання конфлікту було доволі тривале і фактично його 
політичним початком можна вважати політику АРЄ під час арабо-ізра- 
пи.ської війни 1973 р. В той же час активна фаза бойових дій продовжу- 
ііііііася всього 4 доби (21-24 липня 1977 p.). У військовому плані жодна 
и сторін не здобула перемоги. Безумовно, збройні сили АРЄ продемон- 
і ірували більш високий рівень бойової підготовки (проявився досвід 
і рабо-ізраїльських війн), що дозволило їм на початку зіткнень з лівійця
ми досягти певних успіхів. Однак, оснащені більш сучасною радянсь
кою військовою технікою, лівійські війська, не вводячи у бій регулярні 
компоненти власних збройних сил, зуміли ліквідувати наслідки обмеже
ної єгипетської військової операції та відстояти територіальну цілісність 
ішасної країни. Той факт, що лівійці не переходили кордону з АРЄ після 

І липня, свідчить про те, що ніяких загарбницьких, гегемоністських 
або імперських планів в уряду Лівії не було. Разом з тим слід відзначи- 
ііі, що Єгипет політично цей конфлікт програв. Завдяки негативній реа
кції з боку усіх арабських країн (мабуть за виключенням Саудівської 
Аравії) та посередництву Я. Арафата й X. Бумедьєна, Анвар Садат був 
імушений віддати наказ про припинення військових дій та виведення 
иійськ АРЄ з території Лівії.

Наведені факти не дозволяють однозначно класифікувати конфлікт 
між Лівією та Єгиптом. З боку обох сторін тут не спостерігається спро- 
іш встановити свою гегемонію в регіоні (як це пізніше продемонструє 
Лівія у своїх зовнішньополітичних акціях 1980-х pp.). Маловірогідна й 
особиста основа цього зіткнення (що доводила радянська історіогра
фія 20). Отже це був локальний конфлікт зі скритою участю третіх дер
жав (США, Ізраїлю на боці АРЄ, та СРСР на боці Лівії), або конфлікт 
и результаті спроб імперіалізму натравити один на одного держави "тре- 
і і.ого світу" на тлі історичних, економічних та політичних протиріч21.
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/ .  К. Грибкопи 

С О Ц ІА Л -Д Е М О К Р А Т И Ч Н А  ТА С О Ц ІА Л ІС Т И Ч Н А  ІДЕЇ 
В С О Ц ІА Л Ь Н ІЙ  І П О Л ІТ И Ч Н ІЙ  ТРАНСФОРМАЦІЯХ  

БОЛГАРІЇ В 90-і pp. XX ст.

Історія партій соціал-демократичної орієнтації в Центральній, Схід* 
ній та Південно-Східній Європі кінця 1980-1990-х рр. —  це історія І* 
майже блискавичного відродження і посідання домінуючого положении 
в суспільстві і політичному житті країн регіону. Соціал-демократи чи» 
ідея і засоби її реалізації в політичну практику є однією з особливості! 
ідентичності пострадянського та постсоціалістичного простору взагалі, 
Соціал-демократія не зникла в черговий раз, а набула нового вигляду, 
відповідного вимогам часу. Як відомо, її суть —  стимулювання розвиту
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ми рибництва на ринкових засадах з врахуванням фактора обмеженого 
к ржавного регулювання й активна соціальна політика. Подібне поєд
нання все в більшій мірі перетворюється на загально-цивілізаційний 
імператив. Логічно, що такий феномен повинен стати предметом глибо
кій) вивчення на широкому фоні аналізу сучасних політичних процесів 
и рамках регіону взагалі та в кожній з країн, що до нього входить, зок- 
I" ми. Уроком більш ніж десятирічних трансформацій соціал-демократи- 
•іної та соціалістичної ідеї в регіоні є те, що вона постає як ідея, яку не 
можливо усунути в принципі, її конструктивний перебудовчий потенціал 
призвів до посилення відповідних партій по багатьом напрямкам. Вже 
ин обставина робить дослідження подібних проблем доцільним і злобо- 
и ііним. Але особлива актуальність аналізу вказаних питань полягає у 

іппіченні і максимально можливою мірою використанні досвіду транс
формації соціал-демократичного та соціалістичного руху у колишній
< чідній Європі до реалій нинішніх політичних процесів в Україні, тим 
н .і ' і с  враховуючи традиційну популярність означених ідей серед україн- 
1 1 .кого електорату.

Нині українська історична та політична науки знаходяться в пошуку 
м-оретичних моделей економічної і політичної трансформації, що сприя- 
іп б розбудові в Україні високорозвиненої економіки та реально діючої 
прінювої держави. Досвід реформ в країнах Центрально-Східної (ЦСЄ) та 
І Іпідснно-Східної Європи (ПСЄ), в яких перебудовані соціал-демократич
ні і и соціалістичні партії зіграли важливу роль, безумовно потрібний сьо- 
юцпішній Україні, особливо враховуючи успіхи країн регіону на шляху 
суспільної перебудови й інтеграції в об'єднану Європу. Досвід соціал-де- 
мократичного руху в суспільній трансформації в Болгарії може бути тим 
Пі ні,ш корисним, що є чимало спільних, подібних рис в економічному та 
нопітичному розвитку, міжнародному становищі України й Болгарії.

Попри очевидну актуальність теми ступінь її розробки досить низь
кий Парадокс полягає у тому, що аналітичні узагальнюючі роботи із
і,і іначеної проблематики існують переважно в зарубіжній літературі. Що 
і стосується болгарської історіографії теми, то тут в першу чергу слід 
іпіііачити роботи Є. Валевої, А. Попова та М. Нєдєлчева !. Більш широ
ко проблеми східноєвропейського соціал-демократичного руху, в тому 
мислі, болгарського, досліджені російськими істориками і політологами.
І рпінформація соціал-демократичної ідеї та практики, місце відповід
них партій в політичній системі та суспільних зрушеннях останнього 
жсятиліття аналізуються в роботах Е. Задорожнюка, Б. Орлова, Р. Евс- 
иігнєєва2 та ін. Українська ж історіографія проблеми, на жаль, є вкрай 
ін шачною. Серед узагальнюючих робіт вітчизняних авторів слід зазна
ні і и статті І. М. К оваля3, І. Ф. К ураса4, В. П. Горбатенка5. Проблеми 
політичного життя Болгарії досліджені також в статтях Д. Зенкіна, 
І< • Ф. Зудинова 6.
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Мета даної статті полягає в розгляді трансформації соціально-демок 
ратичної ідеї та її носіїв —  соціал-демократичних партій в 90-і рр 
XX ст. на прикладі перетворень у суспільному житті Болгарії.

Ознайомлення із доступною літературою дає підстави запропонувати 
таку класифікацію соціал-демократичних і соціалістичних партій в Схі 
дній Європі.

1. Автентичні, чи історичні, партії, які ведуть свій родовід з XIX сі , 
одна частина їх прихильників з кінця 40-х pp. XX ст. опинилась в емі 
грації, друга ж начебто законспірувалась, зберігаючись у вигляді неоформ 
лених організаційно угруповань у правлячих партіях та організаціях. До 
них слід віднести Чеську (до 1993 р. —  Чехословацьку) соціал-демокри 
тичну партію, яка в 1998 р. домоглася великого успіху на парламенті!, 
ких виборах.

2. Реформовані, чи колишні правлячі комуністичні партії, що об'яни 
ли себе "соціал-демократичними", "соціалістичними" і т. п.; до самою 
кінця XX ст. вони знаходилися при владі (Албанія, Союзна Республіки 
Югославія), чи були правлячими до недавнього часу (Болгарія, Угорщп 
на, Польща, Румунія).

3. Партії, що знову виникли, через ту чи іншу причину назвали сс(н< 
соціал-демократичними, оскільки відповідні ідеї залишались авторш с і 
ними, чи у всякому разі модними.

В 1990-і рр. в Болгарії, де соціалістична традиція має столітню іс т  
рію, більш ніж десяток політичних організацій заявляли про себе як про 
соціал-демократичні чи близькі до них. Претендувати на першоспадко 
вість з соціал-демократичною ідеєю найбільше підстав мала Болгарськії 
соціал-демократична партія (БСДП), створена на нелегальному устанон 
чому з'їзді ще 2 серпня 1891 р. 26 листопада 1989 р. ця автентичнії 
соціал-демократична партія була відновлена.

Близькість до соціал-демократичної ідеї декларує і колишня Болгар 
ська комуністична партія, перейменована в 1990 р. в Болгарську соці» 
лістичну партію (БСП); колізії між цими двома партіями й визначили 
характер соціал-демократичної перспективи в країні в першій полошім! 
90-х pp., хоч наприкінці XX ст. вона набула нових форм.

БСДП з самого початку виступала з різкою критикою БСП як "при 
хованих комуністів". Вона увійшла до антикомуністичного Союзу дсмо 
кратичних сил (СДС), але досить швидко ресурси її популярності, щн 
мали місце на початку 90-х pp., коли інтелігенція та її лідер П. Дертли н 
змушували прислуховуватись до себе, були вичерпані.

В березні 1990 р. була прийнята програма БСДП, в якій декларуші 
лись свобода, справедливість, солідарність, деполітизація держанії ін 
установ, плюралізм в економіці, змішана економіка —  ринкова з є л с м р  

нтами державного регулювання, соціальний захист населення, нраноми 
демократичне суспільство. Партія —» проти повернення власності копи
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н і м і м  її власникам. Етнічні проблеми в Болгарії передбачалось вирішу- 
іі'Піі м ідно з Хартією прав і свобод, конституцією і законодавством кра
їни, о також в інтересах миру та загальної безпеки7.

Напередодні парламентських виборів 1990 р. ряд нових і відродже
нії» с іарих партій та рухів об'єдналися в опозиційний БСП коаліційний 
1 Н . куди ввійшла і БСДП. Навесні 1990 р. СДС опублікував платфор- 
і и якій жорсткої критики зазнала програма "демократичного соціалі- 
іму" І>СП, що нібито захищає інтереси виключно політичної олігархії і 
номенклатури й всіма силами намагається залишитися при владі. Крити-
* \пались економічна програма БСП за її розтягнутість у часі. СДС ви-
■ и паи за проведення швидкої реформи в дусі Бальцеровича. БСДП во- 
і. и1 неволею несла відповідальність за цей курс.

Па виборах у Велике Народне Зібрання БСП не набрала кваліфікова
ної більшості, необхідної для проведення своїх рішень з принципових 
шпинь. Вибори підтвердили широке розповсюдження серед населення 
ні них, соціалістичних ідей, але одночасно продемонстрували розкол се- 
і" і ииборців на "міських" та "сільських". Саме останні в найбільшій 
мірі забезпечили успіх БСП, в той час як в великих індустріальних та 
культурних центрах вона програла опозиції.

( 'тавши партією парламентської опозиції, СДС запропонувала на пост 
нрі- індента країни лідера БСДП П. Дерглієва. БСП була готова підтрима
ні кандидата з рядів опозиції, але не П. Дертлієва. Виступаючи проти 
ні.ого, БСП намагалася залишитись "монополістом"; вона побоювалась 
і “ н іу ролі і значення БСДП, котра могла перехопити в неї ідею "демок- 
р.нмчного соціалізму". Час показав, що ці побоювання були дещо пере
міні. іненими, а вступ до антикомуністичного СДС дорого обійшовся саме 
lit ДП. Після цього СДС висунув кандидатуру Ж. Желєва. Його обрали 
нрі* індентом в парламенті в серпні 1990 р. за підтримки депутатів БСП. 
І щ- симптоматичний факт, що вже в той час показав на функції пре- 
мі цента як фігури, котра здатна полагоджувати конфлікти. Шість років 
in > і ому цю місію взяв на себе П. Стоянов, що вельми сприяло "перемі- 
ніспню" конфлікту в цивілізоване русло.

II жовтні 1990 р. в парламенті Болгарії з програмою виступив голова 
s ряду, член керівництва БСП А. Луканов. Вона майже не відрізнялась 
під програми опозиції і містила положення про необхідність швидкої і 
радикальної економічної реформи без проведення підготовчого етапу: 
широка приватизація дрібних та середніх підприємств, лібералізація цін. 
Нічночення цих положень означало трансформацію політичного курсу
l.( II, оскільки ще в червні 1990 р. А. Луканов виступав проти "шокової 
п ранії" 8.

И листопаді 1990 р. в м. Шумен відбулася національна конференція 
Ы 'ДП, на якій негативні оцінки лінії БСП, що здобула перемогу на па- 
р іпментських виборах, різко посилилися. В політичній декларації, при
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йнятій на конференції, підкреслювалось "безпринципне лукавство" БС'ІІ, 
яка почала декларувати основні принципи соціал-демократії —  свободу, 
справедливість і солідарність, демонструючи при цьому "неспромож 
ність управління країною "9. Згідно декларації, БСДП виступала за "фу 
нкціонування ринкової економіки в соціально справедливих межах, їй 
гарантії соціальної рівноваги в океані інтересів, що стикаються" 10. Ти 
ким чином, проблеми соціального захисту висувались БСДП на пери m II 
план, але ті ж самі принципи декларувались і БСП.

Оскільки в урядовій програмі можна було знайти ідеї, які належали 
опозиційному СДС, останній став критикувати правлячу БСП за те, що м і н і  

намір робити сам. Лібералізація цін, існування безробіття, падіння рішім 
ж и т а  —  засоби, які реформовані комуністи в інших країнах регіону здііі 
снювали з меншими перешкодами —  піддавались критиці саме прибічни 
ками шокової терапії, що виглядало досить парадоксально. Уряд А. Лука 
нова відправили у відставку, хоч він ще й не розпочав реформ, але співмрн 
ця, навіть просто контакти між БСП та БСДП так і не налагодились.

Навесні 1991 р. в БСДП стався розкол. Частина партії, на чолі і 
П. Дертлієвим, приєдналася до СДС-Центру, аби протистояти, як були 
пояснено, всім вкрай реакційним тенденціям. Друга ж частина соціпл 
демократії, на чолі з І. Куртєвим, блокувалась з СДС. В цей же час Сіуи 
створений і блок правих сил, що отримав назву СДС-Pyx. В резульїчпі, 
до моменту виборів у вищий законодавчий орган країни та місцеві орні 
ни влади, які відбулися восени 1991 p., в СДС організаційно оформили 
ся три політичні угруповання, що виступали з самостійними списками

Таким чином, у перехідний період в Болгарії сформувалася "біполи 
рна політична модель" —  БСП і СДС " .  На нашу думку, роль центри и 
політичній структурі країни могла б зіграти БСДП. Однак партія, що 1 
самого початку вибрала тактику посилення одного з полюсів цієї моделі
—  антикомуністичну коаліцію СДС, —  продовжувала дотримуватись и І 
в другій половині 90-х pp. При цьому обрана лінія не завжди послідом 
но проводилася самою БСДП, котру не влаштовували і не могли влшіі 
товувати в СДС численні ідеї правого толку.

Очевидно, що "метання" БСДП не сприяли стабілізації і без того скли 
дної внутрішньополітичної обстановки. Драматизм положення автешич 
них соціал-демократів в Болгарії полягає в тому, що їхні цілком теоремі 
чно обґрунтовані претензії на місце центра в політичному житті країни, 
не реалізувалися. БСДП не вдалося стати досить могутньою самостійніші 
силою, щоб зайняти таке місце. І в середині, і наприкінці 90-х pp., фор 
мування політичного центру в Болгарії, незважаючи на тяжіння до нмни 
ряду об'єднань лівого і правого флангів, було далеке від завершення.

На парламентських виборах 1991 р. перемогу здобув СДС-l’yx, * 
БСП, зазнавши поразки, стала опозиційною партією. СДС-Центр, очм* 
люваний БСДП, не подолав 4 % бар'єр і не пройшов до парламенту
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Підготовка до наступних парламентських виборів, які були призначе
ні па грудень 1994 p., проходила в умовах гострої конфронтації між 
І її 11 та СДС на фоні економічної кризи, що поглиблювалася. Нова спро- 
fк* соціал-демократів створити впливовий політичний центр, як і нама- 
і 'імпя потрапити в парламент, не досягла мети. Після чергових виборів 
І .(Д ії залишилась опозиційною.

Навесні 1996 р. Виконавчий комітет БСДП прийняв рішення про під- 
'імімку спільного кандидата на пост президента від опозиції —  П. Сто-
....та . Це підвищило політичні акції партії, але не вивело її на рівень
• іімостійної і досить потужної політичної сили.

Протягом другої половини 90-х pp. більшу частину відповідальності 
ы іоціал-демократичну перспективу розвитку Болгарії все більшою мі
рно брала на себе БСП.

БСП почала реформуватися ще на початку 1990 р. Тоді партія, не 
ноікпдаючи деяких положень марксизму, проголосила свою прихиль
нії її, до принципів демократичного соціалізму, правової держави, а го- 
іошіс —  соціально орієнтованої ринкової економіки. Наступним кроком 

. о то  визнання БСП історичною спадкоємицею болгарської соціал-демо- 
цинії. Проголосивши нову історичну спадковість —  і тим самим всту- 
іііііпііи в конфронтацію з БСДП, котра вважала лише себе наступницею
■ .ипал-демократичної традиції, болгарські соціалісти бачили для себе 
перспективу стати органічною часткою європейського лівого руху. БСП 
проголосила себе "партією парламентського типу з соціалістичною лі
тно орієнтацією" |2.

Однак, на рівні владних структур її позиції ставали все більш слаб
кими. Хоч партія виграла вибори у 1990 p., але кваліфікованої більшості 
иг досягла. Тож колишнім комуністам прийшлось вчитися мистецтву 
(типичного маневрування. В жовтні 1991 р. БСП перестала бути прав
имою і взагалі для неї наступив важкий період —  чисельність скороти
ли и більш, як втричі, виборці на президентських виборах віддали пере

мін у Ж. Желєву, тобто кандидату від СДС, розгорталися численні юри-
....ми акції, інспіровані керівництвом СДС проти діячів колишньої
комуністичної верхівки. Проте, на прикладі Болгарії повною мірою ви- 
м | п ш д о в у в а л о с я  твердження, що "декомунізація —  це в основному гра
■ пни в боротьбі за владу"13.

ЬСП повернулась до влади в грудні 1994 p., очоливши коаліцію де- 
...... лівих сил. Але важніше інше —  БСП виступила як консо
лідуюча сила лівих з могутнім інтегруючим потенціалом —  соціал-демо- 
і* і ні і ичним крилом. Воно відзначалося домінуванням над ортодоксами в
1.1.II й активним співробітництвом з соціалістами та технократами, ви- 
і і упало за багатосекторну економіку, рівність форм власності.

Партією була затверджена програма приватизації державних підпри- 
і м. ні (перехід понад 20 % в приватну власність)14. Приватизація в Бол
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гарії почала проводитись за чеським (ваучерним) варіантом. БСП нами 
галась перетворити частину національного багатства в акціонерну влас 
ність робітників, виступала за розширення права придбання підприємсі в 
у власність робітниками й спеціалістами —  без аукціонів, в кредит. Ке 
рівництво партії розуміло, що можливості соціальної політики в Болгарії 
дуже обмежені, проте уряд здійснив деякі заходи для збільшення кілько 
сті робочих місць, доклав зусилля до створення ринкової інфраструк гу 
ри, відновлення й модернізації енергосистеми, транспорту, зв'язку тощо 
Однак, серйозних успіхів досягти не вдалося. Криза продовжувала по 
глиблюватись. За даними СДС, валютні резерви країни скоротилися ш 
рік з 1,4 млрд. до 700 млн. доларів США. Опозиція заявляла, що в крн 
їні немає хліба, бензину, вартість одного долару "підскочила" до 200 лі
вів. вкладники гарячково забирали гроші з банків |5.

На фоні глибокої економічної кризи та невдалих реформ зміна ро ї 
становки політичних сил відбулася в ході виборів президента Болгарії н 
жовтні-листопаді 1996 р. Показово, що приблизно третина виборців по 
взяла в них участі. Ймовірно, ця обставина пояснюється тим, що розчп 
рувавшись у соціалістах, люди не повірили й їх опонентам.

Президентські вибори підвели підсумок стратегічним поразкам коли 
шніх "номенклатурників": вони провалили реформи, майже вичерпали 
валютний запас держави, накопичили боргів, підірвали промисловість пі 
сільське господарство, загалом поставили країну на межу банкруте і ми 
М іжнародний валютний фонд та Всесвітній банк своєю політикою, 
спрямованою на відрив Болгарії від Росії та її зближення із Заходом 
лише загострював ситуацію в тому плані, що "розчищаючи" ринковії» 
простір для себе, зовсім не рахувались з пріоритетами господарської!і 
життя країни й особливостями політичних переваг її населення. СоцінлІ 
сти мимоволі залишались " проросійськими" чи навіть "просхідними" 
лобі, але лінія, яку вони проводили, була неперспективна через слпО 
кість економічної політики Росії й її демонстративного "антисоціалічму"

За таких умов перемога кандидата від Об'єднання демократичних сип 
(ОДС) П. Стоянова була передбачуваною. Адвокат з Пловдіва, колишній 
заступник міністра юстиції в уряді Ф. Дімітрова, замінив на посаді ирр 
зидента Ж. Желєва —  філософа, "символа демократії", який зробив по 
літичну кар'єру на науковому порівнянні, фактично ототожненні комуні 
зму і фашизму.

Соціальна напруга досягла піку в лютому 1997 p., коли зазвучіШИ 
гасла "соціальної відсічі" БСП. Її ідея коаліційного уряду не знайшли 
підтримки, а збереження працездатного парламенту було визнано про 
блематичним. Вислів "Ескалація напруги", —  став ключовим у лексики 
ні тодішнього ОДС.

Суттєву роль у налагодженні контактів опозиційних сил в процп і 
позбавлення БСП влади зіграв президент. Одна з ліній пресингу полиш
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ы и нав'язуванні БСП всіх гріхів "комуністичного минулого" і зняття з
• і Ог відповідальності за ситуацію, яка склалася. Але і БСП не викорис
тай  всіх можливостей компромісного шляху й не використала потенціал 
н.і|мі;іментської боротьби, віддавши ініціативу президентові. В лютому

р. парламент був розпущений.
І Ін виборах у квітні 1997 р. більшість голосів, як і очікувалося, оде- 

..... и» блок ОДС, до якого входили Союз демократичних сил, Болгарсь
ким землеробський народний союз та Демократична партія. За ньоі'о 
ироіолосували 52 %  виборців.

І>(’I I опинилася другою —  за неї віддали голоси 22 % виборців 16. В тра- 
нмі 1997 р. головою уряду Народне Зібрання затвердило лідера СДС І. Кос
имы І Іамір надати підтримку новому уряду висловили всі парламентські 
пм|піі, крім БСП. Згодом соціалісти почали звинувачувати уряд в тому, що 
ині не виконав взятих на себе обов'язків. їхня аргументація зводилася до 
нмі), що фінансові й економічні реформи гальмуються, темпи приватизації 
їм пишаються низькими, а соціальна політика взагалі провалилася.

< )днак, загалом, соціалісти зазнали "далеко не такої нищівної пораз
ці ик пророкували деякі опоненти. Вони зберегли не тільки статус па- 
|і шментської партії, але й другої політичної сили в країні" п .

Незважаючи на поразку соціалістів в Болгарії, хрест на них ставити 
ыр.шо. В XXI ст. Болгарія входить в досить нестабільному економічно
му н фінансовому стані, продовжується стагнація у промисловому секто- 
І*і .і також падіння світових цін на основні компоненти болгарського
• і" порту й збільшення асигнувань на обслуговування зовнішнього боргу 
і'іімїпи. Слід враховувати і неоднозначне ставлення в суспільстві до 
і ■< нства в НАТО, на якому наполягають праві, а також ту обставину, що 
инисне демократичні об'єднання в даній країні —  скоріше тінь від поми- 
пик соціалістів, ніж могутня політична сила |8.

Підсумовуючи треба зазначити таке:
І Стигматизація соціалістичної ідеї на "постсоціалістичному просто

рі" (в тому числі, в Болгарії) закінчилася. Вона виступає, як рівна 
з іншими ідеями —  консервативною, ліберальною, національною 
та іншими. її носії —  партії соціал-демократичної орієнтації зали
шаються ключовими елементами політичної системи.

2. Політичне життя Болгарії (як і в регіоні в цілому) увійшло до за- 
гальноцивілізованого русла й набуло ознаки стабільності. Партії 
соціал-демократичної орієнтації не вважають тріумфом прихід до 
влади, як і не роблять трагедії з поразки.

3. Відповідь на багато запитань про майбутнє соціал-демократичної 
ідеї в Україні можна і треба шукати в аналізі її потенціалу в кра
їнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Саме тут 
ця ідея перетворилася сьогодні на силу, що претендує на лідерст
во і тіснить з провідних позицій політичні сили іншого толку.
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О. В. Литвиненко

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКОГО 

ПОРОЗУМІННЯ (90-і pp. XX ст.)

Україно-польське порозуміння є необхідним для налагодження добро-
■ .і міського співіснування та співпраці двох народів. Перед українцями й 
мишками стоїть задача знайти нові засади партнерського співробітницт- 
» і у нсіх сферах життя для встановлення громадського миру в Польщі 
иі м іасмовигідних взаємини з Україною. В цієї ситуації надзвичайно 
їм і.ним бачиться наукове українсько-польське співробітництво, голо- 
ІН ІО ІО  метою якого є вирішення найбільш гострих проблем сьогодення, 
піп своїми коріннями сягають у минуле, налагодження взаєморозуміння 
■•• І>»-1 спільний науковий пошук та обопільне знайомство з доробками 
пуд мури обох народів. Це дає змогу навчитися краще розуміти один 
п/імоі'о. Вагому роль у цьому співробітництві відіграє українська спіль
ниці та українська культура в Польщі, на користь збереження та розви
т у  якої діють численні урядові та неурядові установи, наукові інститу- 
іп культурні та громадські організації, окремі українці та поляки.

І Іроблема дослідження культурних, мовних та фольклорно-етнографі- 
•іних зв'язків на прикордонних територіях привертає сьогодні увагу все 
ширшого кола дослідників різних країн як Західної, так і Центрально-
• нідної Європи. В останні роки ця проблема стала предметом обгово- 
I" пня та дискусії на цілому ряді міжнародних наукових конференцій та
• нмпозіумів. Польсько-українське прикордоння є надзвичайне своєрід
ним регіоном, де поєдналися специфічні історичні та етнічні особливо- 
і и Ллє на перешкоді добросусідським відносинам стає психологічний 
іщр'гр у вигляді синдрому упередженості, негативних стереотипів, а то 
її проявів ворожості, породжених українсько-польськими конфліктами і 
драматичними подіями у минулому.

Протягом існування радянської системи як в Україні, так і в Польщі, 
негативні стереотипи зберігалися як відгомін попередніх часів. Здавало-
і *1 б, що після перетворень у Польщі в 1989 р. та набуття незалежності 
Україною та налагодження між ними добросусідських відносин, з'яви- 
III» і» умови для подолання упереджень. Але негативні стереотипи надалі 
побутують в польському суспільстві, українці в Польщі й у 90-х рр. 
продовжують почувати себе не добре в польському оточенні. Соціологі
чні опитування польського населення про його оцінки інших націй сві
дчать, що у рейтингу, українці займають одне з останніх місць (друге 
після циган ів)'.
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До перепису населення 2002 р. за різними даними у Польщі налічу 
валось від 150 до 300 тис. українців (у деяких випадках від 250 до 
500 тис). За переписом 2002 р. в Польщі офіційно проживає 27 тис 
українців (разом із громадянами України 30957), 5 863 лемка. Значнії 
частина населення Польщі продовжує приховувати свою національну 
приналежність: під час перепису відмовилося її вказати 774 885 осіб 1

За словами соціолога Варшавського університету И. Конечної поляки 
не мають окресленої думки щодо України як про державу. Мас-медім, 
коли пишуть про Україну, наводять приклади саме корупції та злочиннії 
сті, а люди це тільки повторюють. А трапляється так, тому що у полі, 
ській пресі друкується недостатньо інформації про українську культуру 
Проте багато пишуть про негативні явища в політиці або про злочини, 
скоєні українськими громадянами в Польщі. Поляки підтримують Укри 
їну як державу, але її громадян вже менше. Українці вважаються добрії 
ми працівниками, а водночас поляки переконані у шкідливості їх прпці 
для польської економіки. Деякі стверджують, що українці відбиранні, 
роботу, а з іншого боку, що вони виконують роботу, яку поляки НС МІ 
чуть робити. До іммігрантів ставлення відносно добре, але полонини 
опитуваних за введення віз для громадян України. Більш позитивним і 
ставлення молоді, бо для нового покоління історичний міф —  це що( і. 
старе, звичне, а іммігранти — це частина нової дійсності. Кільки и. 
прихильників польсько-українського примирення зростає. Як на історій 
ний міф поляки реагують на українців погано, але коли йдеться при 
окрему людину, ситуація змінюється. На ставлення до українців вшініш 
ють особисті контакти з українцями та Україною. До українців з Укри 
їни воно більш негативне, ніж до українців —  громадян П ольщ і3.

В останні роки спостерігається плідна співпраця різноманітних укрц 
їнських організацій у Польщі з польськими установами. Активніші» 
українсько-польських відносин, актуальність широкого спектру ііитинц 
що стосуються України викликали пожвавлення інтересу до її сьопунчі 
ня та минулого, культури, мистецтва та традицій. В першу чергу це с і«» 
сується вивчення українсько-польського минулого, проведення СПІЛЬНИК 
конференцій, круглих столів. Результатом цього стало помітне зростим* 
інтересу до україністики у державних та суспільних установах Полин! 
Від середини 80-х pp. історики в Польщі намагаються по-новому дог ПІ- 
джувати польсько-українське минуле, в тому числі періоду XX ї ї V 
90-х pp. спостерігається значне зростання інтересу до українознавчої \* 
матики у вищих навчальних закладах Польщі. Це явище є части інш і 
більш широкого процесу, який відображає нові реалії у стосунках дшіЯ 
сусідніх народів. Світовим об'єднанням вояків Армії Крайової (АК) їй 
Об'єднанням українців у Польщі (ОУП) були започатковані та орпшіш» 
вані міжнародні історичні семінари "Польща —  Україна. Важкі пиши* 
ня". Семінари вже не відбуваються, але їх  досвід було застосовано у інн
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...... іній українсько-польській співпраці4. На користь українсько-польсь-
«ііі<> порозуміння діє Колегіум Східної Європи у Вроцлаві, Інститут 
і чіцної Європи, науковий і дидактичний центр, заснований у 1990 р. у 
Пііршаві. Варшавський університет у 2001 р. відкрив Східні Студії, дво- 
I ч чи і магістерські студії для 25 стипендіатів із кількох країн на сході та 
німині від польського кордону 5. За ініціативою українських та польських 
ітуновців з'явилася Міжнародна школа гуманітарних наук Східної та
I (і ч і гральної Європи. Фінансована школа Інститутом Відкритого Суспі- 
ііі і на (Open Society Institute), програмою HESP, Фундацією Стефана 
Ініїорія, Фундацією "Відродження", Варшавським університетом та ін
шими урядовими та неурядовими інститутами.

( )дним з провідних центрів україністки в Польщі є кафедра українсь
кої філології Варшавського університету, якою керує професор С. Козак, 
і іфедра відіграє помітну роль у контактах між Польщею та Україною. 
При її посередництві були підписані угоди, спочатку між Київським і 
Піі|имавським університетами, а пізніше між Львівським і Варшавським.
I I м.і піка та напрямки досліджень кафедри представлені на щорічних 
нпукових конференціях "Українсько-польські зустрічі", ініціатором й ор-
......іатором яких є професор С. Козак, а також у "Варшавських україно-
іііиіічих записках". Ці щорічні наукові зустрічі мають інтеграційний ха- 
І'інчср, згуртовують найбільш помітні наукові сили Польщі, які займа
ними українською проблематикою, стають інтердісциплінарними 
тіолами: поруч із філологами активно беруть участь історики, а також 
нуішіцисти, релігіознавці, фольклористи, етнографи, до кола науковців 
чиї і о входять і політики. На запрошення організаторів відгукуються 
нпуковці з України. Кілька заходів пройшло під гаслом польсько-україн- 
. і них культурних взаємин. Метою було висвітлити "білі плями" та вирі
шній складні питання, які віками тяжіють над сусідством обох народів,
i і іікож показати те, що зближує поляків та українців 6. Варшавські
11.|і.їшознавчі записки" видаються кафедрою україністики Варшавського 
університету спільно з Польським українознавчим товариством (з 
|ч %  р.) та Науковим товариством ім. Шевченка (з 1997 р). Матеріали 
ноднійного 6-7 випуску "Варшавських українознавчих записок" присвя- 
чі ні українсько-польському культурному пограниччю. У вступі С. Козак 
иіирунтовує важливість пограничної "проблематики", та вказує на необ
ачність коректного вживання терміну пограниччя замість поширеного в
І її німці терміну "крези"7. Польсько-українським літературним зв'язкам 
присвячений подвійний 8-9 випуск "Записок"8, випуск 10 присвячено 
минулому, сьогоденню та майбутньому українсько-польських стосунків 9. 
И 14 випуск —  Україні та Польщі на порозі XXI ст. |0.

Під головуванням професора С. Козака з 1990 р. у Варшаві функці- 
и н у <  Польське українознавче товариство. Діяльність товариства направ-
ii им на популяризацію знань про Україну, її історію, культуру, літерату
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ру, релігію. Товариство організує конференції та наукові сесії. У 1993 р. 
п'ять діячів Товариства були обрані членами Комітету слов'янознавства 
ПАН (Р. Лужний, В. Витовський, Я. Регер, М. Яровські, С. Козак). Се
ред важливих заходів варто відзначити проведення у 1990 р. конференції 
"Стан та перспективи польської україністики", а у 1992 р. —  "Акція 
"Вісла" на тлі польсько-українських стосунків" и .

Два значних центри україністики є в Любліні. По-перше, це Католи
цький Люблінський університет (КУЛ), де у 1989 р. на гуманітарному 
факультеті була організована секція слов'янської філології, в якій помі
тне місце займає підсекція української філології. Українську філологію 
студенти вибирають досить часто та працюють у двох напрямках мово
знавчому та літературознавчому. Іншим центром є Університет ім. Марії 
Кюрі-Складовської (УМКС). У 1992 р. на гуманітарному факультеті, н 
Інституті слов'янської філології створено кафедру української філології, 
завідувачем якої було призначено доктора М. Лесіва 12, а після його пе
реходу на пенсію кафедру очолив професор Ф. Чижевський. У 2001 р. 
з'явився Колегіум Українських та Польських університетів, створений і 
метою взаємної співпраці для підтримки спільних інтересів України ти 
Польщі.

Ще одним важливим центром у Любліні є Інститут Центральної ти 
Східної Європи. Інститут проводить широку видавничу діяльність. Ре
зультати досліджень публікуються в серії "Матеріали Інституту Централь
но-Східної Європи" (Materialy Instytutu Europy Srodkowo-W schodniej)|3, 
Опубліковано перші три книги десятитомної "узгодженої" історії чоти
рьох східноєвропейських країн —  Польщі, Литви, Білорусі та України. 
Започаткований на початку 90-х pp., проект передбачав написання націо
нальних історій чотирьох країн, що входили до складу історичної Речі 
Посполитої, із максимально об'єктивної й "політично коректної" точки 
зору. З цією метою українські, білоруські, литовські та польські історики 
проводили регулярні зустрічі та консультації, обговорюючи найбільш го
стрі моменти спільних історій та, шукаючи якомога безсторонніших ін
терпретацій. Наслідком цієї праці стала Історія Польщі Ганни Дальнгової, 
двотомна історія України Наталі Яковенко та Ярослава Грицака |4.

Знайшла своє місце україністика в Кракові, де з 1991 р. діє відділен
ня україністики в Інституті Східнослов'янської філології Ягеллонського 
університету. Кафедра організована професором Р. Лужним. По його 
смерті справу продовжили професори В. Вітовський, В. Мокрий, А. Фа- 
ловський, Б. Зінкевич-Томанек та ін. Керував кафедрою спершу профе
сор В. Вітковський, згодом А. Фаловський, а з 1999 р. професор В. Мо
крий 15. Після того як у 2003 р. на факультеті Міжнародних та політич
них досліджень з'явилася кафедра українознавства під головуванням 
професора В. Мокрого, кафедру україністики очолив професор А. Фа
ловський. На кафедрі українознавства, на відміну від класичної філології
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ми україністиці, проводять інтердисциплінарні дослідження культури, Іс
тр ії, літератури, релігії, філософії думки, ментальність, політичного та 
іоенодарського життя України, її співпраці з Польщею у різних галузях.

і і (є одним важливим українським культурним та науковим осередком 
v Кракові є Фундація Св. Володимира Хрестителя Київської Русі. В 
основу Фундації покладена нагорода, яку отримав її засновник доктор
II Мокрий у 1987 р. від Фундації Івана Павла II "За суспільно-моральну 
пильність для польсько-українського порозуміння й зближення...". Голо- 

иною метою організації, зареєстрованої 21 червня 1989 p., є підтриму- 
и.іиня і популяризація української християнської науки й культури в
І Іольщі, а також діяльність на користь зближення українського й польсь- 
і'ого народів 16. При Фундації дії Галерея українського мистецтва, реста- 
мраційна майстерня ікон, книгарня "Нестор", а також українознавча біб
ліотека. У Центрі Української науки і культури, створеному при Фунда
ції відбуваються зустрічі науковців-українознавців з Польщі, України та 
інших країн. Виголошені на конференціях і зустрічах статті вчених- 
україністів друкуються в періодичних "Краківських українознавчих зо
шитах" і альманасі "Між сусідами" п . "Краківські українознавчі зошити"
V 90-х рр. видавалися Фундацією спільно з Інститутом Східнослов'янсь- 
кої філології 18.

Крім вищеназваних центрів, україністику вивчають у Вроцлаві, Ще
цині, Ольштині (українська, а пізніше українсько-польська філологія у 
Иіірміно-Мазурському університеті), Познані (російсько-українська філо- 
ноі ія на факультеті неофілології університету ім. А. Міцкевича), а також
V Вищій педагогічній школі (тепер університет) у Зеленій Гурі.

1 Іроблемами українознавства та українців у Польщі займається поль
ський Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. Інститут виник 

лютого 1990 р. з метою вивчення питань, що торкаються національних 
меншин у Польщі та Україні, а також відносин поляків із народами 
11шденно-Східної Європи, особливо українцями. Основна діяльність зо
середжується в організації народознавчих семінарів для учнів середніх 
шкіл, конференцій, звітів, лекцій і курсів, утриманні спеціальної бібліо- 
іеки та ініціюванні різних форм міжнародної наукової співпраці 19. В 
Інституті написано ряд докторських дисертацій з українознавчої пробле
матики, видається щорічний "Українознавчий бюлетень". Одним з ваго
мих підсумків праці інституту стало видання п'яти поважних томів — 
серії збірників наукових досліджень "Польща —  Україна: 1000 років 
сусідства" за редакцією директора Інституту доктора С. Стемпня. В кни
гах висвітлюються різноманітні аспекти польсько-українських взаємин, 
передусім міжконфесійні20. Бібліотека Інституту налічує понад 6 тис. 
юмів 21 та спеціалізується на зборі публікацій, які стосуються широкого 
кола українознавчих питань, українсько-польських зв'язків, національної 
проблематики в Польщі та у світі.
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Роботу у сфері польсько-українських взаємин проводить Інститу і 
національної пам'яті (ІНП). Комісія з питань злочинів проти польської*» 
народу ІНП співпрацює з українськими партнерами та веде розслідуван
ня, пов'язані зі спільною історією. В рамках дослідницької програми 
Бюро громадської освіти ІНП "Польсько-українські стосунки в 1939- 
1989 pp." організувало дві наукові конференції. Перша пройшла у травні 
2001 р. у Любліні, а матеріали вийшли у 2002 р. під назвою "Антиполь- 
ська акція ОУН-УПА. Факти та інтерпретації" (Antypolska akcja OUN 
UPA 1943-1944. Fakty і interpretacje). Бюро громадської освіти Головної 
комісія з переслідування злочинів проти Польського Народу (ПЗпПН) у 
Красичині 18-19 квітня провела конференцію присвячену Акції "Вісла". 
Матеріали конференції були опубліковані в серії "Конференції ІНП" 
(Т. 12) 22. Під час конференції було представлено виставку "Поляки-укри- 
їнці 1939-1947 pp.", яку підготувало Бюро громадської освіти Інституту 
(відділ у Любліні). Далі її було представлено у Жешові, Любліні, Тома- 
шові Люблінському, Варшаві, Замості, Дембліні, Холмі, Володаві т а  
Битов і 23.

Свій внесок у розвиток українсько-польського співробітництва ти 
порозуміння вносять редакції польських періодичних видань таких як 
квартальники "Пжегляд Всходні" (Przeglad W schodni)24 та "Обоз" 
(O boz)25 (Інститут Східної Європи Варшавського університету). На їх  
сторінках постійно знаходять місце матеріали присвячені українській та 
україно-польській проблематиці. Обидва квартальники друкуються u 
українському видавництві "Тирса" у Варшаві. У 2001 р. за дорученням 
міністерства культури та національної спадщини Польщі вийшов спеці
альний український випуск російськомовного видання "Нова Польща" 
("Новая Польша"). Випуск присвячено тому "що у Польщі діється, які 
тут панують настрої та ідеї" 26, а також розміщені матеріали, в яких без
посередньо розглядаються польсько-українські справи. Видання здійсне
но польською Національною бібліотекою.

Українсько-польському діалогу сприяють українські організації у 
Польщі: Об'єднання українців у Польщі, Союз українців Підляшшя, 
Об'єднання лемків, Фундація Св. Володимира. Вони проводять плідну 
українознавчу працю підтримують та організують наукові заходи, сесії, 
дослідження, зустрічі з відомими діячами Польщі, та гостями з України. 
На користь добросусідських українсько-польських відносин як на міжде
ржавному, так і громадському рівнях діє Об'єднання українців у Польщі. 
ОУП сприяє контактам українських та польських наукових середовищ, 
допомагає літературою та підтримує у Польщі та в Україні конкретні 
наукові проекти, а також діяльність громадських наукових товариств і 
організацій, які займаються українознавчими дослідженнями, сприяє 
зв'язкам з організаціями, які розвивають наукову діяльність у цьому на
прямку. Організація створює можливості програмування наукових дослі-
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11  ' ііь з боку науковців українського походження та поляків згідно з 
 робами науки й української громадськості в Польщі. Організація про
їм тим и вбачає такі питання: українсько-польські та польсько-українські 
и шричні та культурні взаємини, історія українців на території Польщі, 
мімсріальна й духовна культура української спільності, вивчення архів
ні ї  \ і бібліотечних засобів. Підкреслюється неможливість самофінансу- 
ііпііііи із-за економічної ситуації через що потрібного є допомога держа
нії Догляду та допомоги держави вимагають школи з українською мо
н о м  навчання27.

Об'єднанням українців у Польщі та Світовим об'єднанням вояків 
Армії Крайової були започатковані та організовані міжнародні історичні 
і і-мінари "Польща —  Україна. Важкі питання". Протягом трьох років 
■одбулося десять таких зустрічей. У них брали участь близько ЗО істори- 
и ін і обох країн, які намагалися знайти спільну відповідь на важкі пи- 
ііііінн минулого. Дебати були опрацьовані та опубліковані у восьми то
ми ч "Важкі питання". В цьому видання знайшли відображення майже 
ні і питання з українсько-польської проблематики. Основним питанням 
і шла проблеми навколо акції "Вісла". Польські та українські історики 
п і п  новлювали власні погляди на минуле, спираючись на документи та 
іоисдення, вишукували факти, але водночас намагалися утриматися від 

і оітрих формулювань, та подивитись на історію очима партнера. Кожна 
іуі і річ завершувалася спільним списком узгоджених позицій, з ураху- 
н ііміям розбіжностей у поглядах, які не вдалось усунути. Суперечки 
і рішали вже не про кордони чи права меншості. На восьмому симпозі
умі, присвяченому Акції "Вісла" через невдалу спробу досягти пороз
уміння у формулювання причин акції, один з організаторів ОУП, прийн- 
«11 рішення про зупинення угоди зі Світовим Об'єднанням АК та відмо- 
нііііся від участі в подальших зустрічах. Залишились, однак українські 
її юрики зі Львова та Києва. Уперше не було підписано протоколу узго
джень і розбіж ностей28. Видавцем томів матеріалів цих конференцій є 
осередок "Карта", який також сприяє польсько-українському діалогу. З 
меюю уникнення маніпуляції статистичними даними Центр "Карта" 
опрацював дослідницький проект "Документування жертв польсько- 
українського конфлікту в 40-х pp. XX ст.". Проект був прийнятий
IV українсько-польським семінаром (Варшава, жовтень 1996 p.). На 
ДЮ1 р. було створено 8-тисячну комп'ютерну б азу 29.

Діяльність направлену на популяризацію української культури в поль- 
і і.кому середовищі веде Союз української незалежної молоді (СУНМ).
І оііовні форми діяльності СУНМ: організація та спільні дії на наукових 
іссіях, присвячених українсько-польським стосункам та історії України, 
і ирияння активності української молоді. Заходи для розвитку українсь
кого шкільництва та співпраці з освітніми владними установами органі
зує Українське вчительське товариство в Польщі (УВТ, 1991). Метою
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УВТ, крім організації шкіл з українською мовою навчання та пунктів 
навчання української мови, є діяльність на користь українсько-польсько- 
го порозуміння через розповсюдження інформації про Україну, її історію 
та культуру. Головні форми діяльності: опрацювання історії та сучасного 
стану українського шкільництва в Польщі, організація наукових сесій 
("Українці в Польщі. Пошуки та відкриття"), друк матеріалів конферен
цій, видання часопису "Рідна мова" 30. Товариство співпрацює з мініс
терством освіти у приготуванні "Програми мінімум" для вивчення укра
їнської мови. УВТ сприяє опрацюванню підручників українською мо
вою, розповсюдженню фахових видань. Співпрацю в медичній сфері 
проводить Українське лікарське товариство (1990), яке організує медичні 
семінари, бере участь у діяльності конгресів на Україні. Діяльність на 
користь українсько-польського зближення та порозуміння проводить гре- 
ко-католицьке Українське християнське братство Св. Володимира у 
Гданську (1989) 31.

Вагомою підтримкою українознавчих досліджень у Польщі є існуван
ня у Варшаві українських видавництв "Тирса" (спочатку при ОУП, піз
ніше як окрема організація) "Український архів" та підляського видавни
цтва "Основи". Директором "Українського архіву" є відомий у Польщі 
український історик Євген Місила. Видавництво поставило перед собою 
завдання випускати книжки історичної тематики на європейському полі
графічному рівні (книжка документів і матеріалів Є. Місила "Акція 
"Вісла" (Akcja "Wislq"), "Лагерний триптих" колишнього в'язня радянсь
ких таборів Олега Пушкаря, два томи спогадів вояків УПА "Закерзон- 
ня", підготований до видання Б. Гуком, та "У дома й на Чужині" В. Са
ви, за редакцію Степана Д ем чика)32.

Таким чином, відродження української культури та зростання інтере
су до неї, до українських традицій, мови, літератури, історії та сьогоден
ня серед різних верств польського суспільства відіграють вагому роль на 
шляху до подолання негативних стереотипів минулого та налагодження 
україно-польського порозуміння. Це є складовою частиною більш широ
кого процесу налагодження добросусідських відносин між Україною та 
Польщею, на користь якого діють численні наукові інститути, громадсь
кі організації, окремі науковці. Чимало питань в українсько-польських 
відносинах мають бути вирішеними. Це стосується і освітніх потреб на
ціональних меншин, і дослідження культурної спадщини, і подолання 
негативних стереотипів у повсякденному житті обох народів. Українсь
кими та польськими організаціями проводяться освітні та наукові захо
ди, що мають допомагати українцям та полякам краще пізнати один 
одного.
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/ .  В. Зуб арен ко

ПОЛІТИКА ЄГИПТУ У ВРЕГУЛЮВАННІ 
ПАЛЕСТИНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

В КІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Роль Єгипту як координатора мирного процесу на початку XXI ст. на 
І.низькому Сході базується на низці факторів, серед яких на перший 
н і і і і н  виступають його стратегічне розташування, регіональна політична 
і економічній вага та культурна спадщина.

Керівництво Єгипту на чолі з президентом X. Мубараком вважає 
ириоритетним вирішення палестинської проблеми, яка є стрижнем араб- 
і і.ко-ізраїльського конфлікту.

Па початку XXI ст. Єгипет залишається зацікавленим у швидкому 
прогулюванні арабсько-ізраїльських протиріч і підписанні угод, що доку
ментально зафіксують кінець збройного протистояння і перехід до мир
ною співіснування і взаємовигідного співробітництва. Це, з одного боку, 
підтверджує правильність обраного Єгиптом курсу щодо Ізраїлю, з ін
шого —  створює умови для розкриття потенціалу економічних відносин 
у регіоні. Звісно, роль Єгипту за таких обставин, як ведучої арабської 
ь раїни і геополітично сильного гравця в регіональних відносинах, ще 
ґильше зростає.

Дипломатія Єгипту грає важливу роль в заохоченні арабських країн 
дня участі в арабсько-ізраїльському діалозі, бере участь в їх інформуван
ні щодо ведення переговорної тактики з Ізраїлем і намагається розвива
ні принципи мирного врегулювання, започатковані на Мадридській кон
ференції у 1991 р. Завдяки цьому, більшість арабських країн готові на
слідувати приклад АРЄ і співпрацювати з Ізраїлем за певних умов, 
наочним підтвердженням чому стала їх участь у мирному процесі на
І.низькому Сході.

Уряд Єгипту робить великий акцент на досягненні загально арабсь
кого консенсусу і арабської солідарності в політичному розумінні. В ін- 
іерв'ю газеті "Аль-Ахрам" колишній міністр закордонних справ АРЄ 
Л. Муса підкреслив: "Всі ми, особливо Єгипет, працюємо над встанов
ленням арабської солідарності і її спрямуванням на вірний шлях для до
сягнення бажаних цілей... Єгипет ніколи не відмовиться від цього. Араб
ська солідарність є головною і найважливішою зброєю для підтримки 
наших позицій в ході мирного процесу."

Єгипет також відігравав важливу посередницьку роль в ході палес- 
і инсько-ізраїльських переговорів у 1990-і рр. 4 травня 1994 р. в Каїрі 
Гіраїль і ОВП дійшли згоди щодо втілення у життя Декларації принци
пів 1993 p., вироблених в Осло. Документ деталізував процес виводу
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ізраїльських військ з більшої частини сектора Газа (за винятком єврей 
ських поселень і навколишніх територій), а також з палестинського 
м. Єрихон на Західному Березі р. Иордан.

13 березня 1996 р. лідери 29 країн зустрілися в ЕІарм-аш-Шейху і 
метою проведення міжнародної конференції, яка передбачалась, як засіГі 
для активізації і підтримки близькосхідного мирного процесу.

Коли Е. Барак опанував посаду прем'єр-міністра у травні 1998 p., 
Єгипет ще раз закликав Ізраїль до виконування його зобов'язань по під 
тримці миру в регіоні. Наступні контакти з ізраїльським керівництвом 
привели до підписання 5 вересня 1999 року нової угоди в Шарм-аш 
Шейху, згідно з якою Арафат і Барак визначили 13 вересня 2000 р. те
рміном для остаточного врегулювання арабсько-ізраїльських протиріч.

Останні місяці 1999 р. підтвердили постійні зусилля єгипетського 
керівництва, спрямовані на те, щоб підштовхнути ізраїльську і палес
тинську сторони до відновлення заключної стадії переговорів. Прези
дент АРЄ X. Мубарак неодноразово акцентував на тому, що палестинсь
ка проблема залишається наріжним каменем для встановлення справед
ливого миру на Близькому Сході і, що Єгипет зацікавлений у 
політичному рішенні цієї проблеми, що дозволило б перевести арабсько 
ізраїльські відносини з галузі конфронтації в галузь взаєморозуміння, 
мирного співіснування і плідного співробітництва.

Відновлення переговорів у напрямку сірійсько-ізраїльських відносин 
стало безпосереднім результатом активізації миротворчої діяльності Ка 
їра. Сирійські інформаційні засоби постійно нагадували своїм арабським 
партнерами, що мирний процес має бути всебічним і припускати виве
дення ізраїльських військ з усіх окупованих територій. Для того, щоГ) 
послабити сирійське занепокоєння, А. Муса виказався публічно за необ
хідність "повного ізраїльського виведення з Голанських висот" і за об'
єднання арабських позицій в ході мирного процесу2.

Єгипетська ініціатива утримувати Сирію в мирному процесі були 
вищим пріоритетом. Знехтувана Сирія, працювала б на те, щоб зірвати 
мирний процес, нараджуючи на небезпеку єгипетсько-сирійське політич
не і економічне співробітництво, та дозволяючи активізуватись палес
тинським радикалам, які залишаються опозиційно настроєними по від
ношенню до мирного процесу і відхиляють ідею лідерства Єгипту II 
Арабському світі. Президент Єгипту X. М убарак неодноразово казан 
прем'єр-міністрові Ізраїлю Рабіну, що Сирія могла б зірвати мирний 
процес, якщо її було б загнано в глухий кут.

Протягом свого візиту до США, який тривав з 26 червня по 1 липня 
1999 p., X. Мубарак підкреслив важливість ізраїльсько-палестинських 
домовленостей і заявив, що Єгипет повністю підтримує Сирію, яка очі
кує від Ізраїлю виконання домовленостей, досягнутих з урядом І. Рабіїш 
про повне виведення ізраїльських військ з Голанських висот до лінії нп
5 червня 1967 р.
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Як зауважив радник президента АРЄ з політичних питань У. Аль-Баз, 
і мі /ь л пня ізраїльського уряду продовжувати мирний процес зобов'язує 
ного виконувати усі раніше досягненні домовленості щодо Сирії. І без 
ионного виводу ізраїльських військ з території Голанських висот не 
міьке йти мови про встановлення справедливого і усестороннього миру 
и регіоні3.

Єгипет підтримує план близькосхідного врегулювання, запропонова- 
иніі Саудівським принцом Абдаллой, затверджений на загально арабсько
му самміті в Бейруті 27-28 березня 2002 р. Суть плану полягає у тому, 
що арабські країни погоджуються на нормалізацію відносин з Ізраїлем в 
пі їм і н на повернення усіх арабських територій, окупованих Ізраїлем у
I % 7 р. і створення незалежної Палестинської держави. Важливість пла
ну принца Абдалли містилась у тому, щоб дати Ізраїлю зрозуміти, що 
мирне співіснування з його арабськими сусідами можливе і цілком реа- 
мі.по. Використовуючи офіційні і дипломатичні канали, X. Мубарак і 
т р о л ь  Йорданії Абдалла II закликали Ізраїль позитивно відреагувати на 
ірабські пропозиції щодо встановлення усебічного і справедливого миру
и.і близькому Сході. Однак кабінет міністрів Ізраїлю на чолі з А. Ш аро
ном відкинув цей план.

Підмова Ізраїлю прийняти мирний план принца Абдалли II, і тим са
мим покласти кінець самому тривалому конфлікту в новітній історії, 

і провокувала негативну реакцію в Арабському світі. Єгипетська громад-
1 1 .кість виступила з критикою політики Ізраїлю.

Шляхи розв'язання палестинської проблеми часто обговорюються
■ і инетською владою з офіційними представниками США. Сторони ви- 
і іупають за державотворення, припинення насильства в регіоні. Однак 
іумки розходяться в методах здійснення цих цілей. Те, наскільки суттєві 

протиріччя Каїра і Вашингтона щодо розв'язання палестинської пробле
ми, показали підсумки візиту X. М убарака до США у червні 2002 р. 
Часті вторгнення ізраїльської армії на Західний берег р. Йордан і в се- 
і* гор Газа, а також блокаду резиденції Я. Арафата президент Дж. Буш 
розцінив, як "право Ізраїлю на самозахист". Мубарак виказав точку зору 
і пінту, згідно з якою лише при мирному співіснуванні Ізраїлю і Пале- 
ітини можна гарантувати, що вибухи, здійснювані палестинськими еме
рі пиками, припиняться. Єгипетське керівництво впевнено, що навіть, 
нкщо палестинці зможуть запустити деякі реформи, вивід ізраїльських 
іпііськ необхідний для того, щоб провести на територіях підконтрольних
II НА вибори. Також мають місце серйозні протиріччя, пов'язані з фігу
рою Я. Арафата, про необхідність заміни якого усе частіше говорять 
посадові особи Ізраїлю і США. Проте в Єгипті вважають, що тільки 
Я Арафат здатний досягти миру з Ізраїлем.

Новим шансом для активізації процесу близькосхідного врегулюван
ня став план "Дорожня карта", розроблений "четвіркою" коспонсорів
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мирного процесу —  США, Росією, ООН і ЄС. "Дорожня карта" — цс 
поетапний план палестино-ізраїльського мирного врегулювання проти 
гом трирічного періоду, що включає графік створення незалежної Пале
стинської держави до 2005 р. План розроблявся із залученням зацікавлс 
них країн —  Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії.

Єгипет прагне відігравати роль одного з ключових посередників у 
процесі близькосхідного врегулювання. З одного боку, це дозволяє АГ’( ' 
підтримувати своє лідерство серед арабського співтовариства, а з іншою 
накладає велику відповідальність за стан справ в галузі палестинсько-із
раїльського конфлікту. Єгипет зацікавлений у швидкому перетворенні и 
життя плану "Дорожня карта". Уряд АРЄ стоїть на позиціях "повного і 
беззастережного виконання обома сторонами всіх положень "Дорожньої 
карти". Єгипет, не будучи безпосереднім автором плану, відіграє роль ак 
тивного координатора перетворення в життя його пунктів і всіляко нами 
гається зблизити позиції ізраїльського уряду і влади ПНА. В посередниц 
тві США правлячі кола Єгипту бачать можливий важіль тиску на Ізраїлі, у 
справі палестинсько-ізраїльського врегулювання. Зокрема, в Каїрі думи 
ють, що Вашингтон має чинити пресинг на ізраїльський уряд у випадку, 
якщо той не буде виконувати умови мирного плану "Дорожня карта".

В рамках реалізації плану "Дорожня карта" Єгипет активізував посе 
редницьку роль у міжпалестинському діалозі і ставить за мету забезне 
чити виконання палестинською стороною своїх зобов'язань у рамких 
"Дорожньої карти", що передбачають припинення акцій з боку радикп 
льних палестинських угруповань, забезпечення безпеки в регіоні і відно 
влення мирного процесу.

24 січня 2003 р. в Каїрі зібралися представники головних палестни 
ських угруповань для того, щоб обговорити можливість тимчасовою 
перемир'я з Ізраїлем і знайти мирний спосіб вирішення усіх протиріч 
Однак у самий розпал переговорів, в ніч з 25 на 26 січня 2003 р. Ізраїлі, 
провів масовану операцію в місті Газа. Це була найбільша акція такою 
роду за увесь час другої палестинської інтифади з кінця вересня 2000 |і 
Як наслідок переговори було зірвано. Проте, Єгипет продовжує доклади 
ти зусилля для встановлення перемир'я. В цій ситуації Ізраїлю з а л и 
шиться менше шансів для політичного маневрування. Для переговорні і 
палестинськими активістами Єгипет активно залучає представників сію 
їх спецслужб. Єгипетські емісари підтримують контакти з впливошімн 
радикальними палестинськими угрупованнями —  "Ісламський джихад" І 
ХАМАС. Влітку 2003 p. X. Мубарак направив у регіон свого політично 
го радника У. Аль-База з метою переконати Я. Арафата в необхідної'11 
посприяти обраному на посаду прем'єр-міністра ПНА М. Аббасу в дій 
лозі з ХАМАС і "Ісламським джихадом". Єгипетська сторона також у їй 
ла на себе посередницьку місію для зняття напруженості, що періодичнії 
виникала між Я. Арафатом і прем'єр-міністром.
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І червня 2003 р. у Ш арм-аш-Ш ейху зібралися голови провідних 
П ін сь к и х  держав для того, щоб обговорити з президентом США шляхи 
мириііення близькосхідного конфлікту. Головним підсумком самміту 
міккна назвати те, що його учасники цілком підтримали "Дорожню кар- 
і у", і засудили тероризм у всіх його проявах. Від імені арабських учас
т ім »  на зустрічі президент X. Мубарак висловився за повне припинен
ії 'і праїльської окупації палестинських земель відповідно до рішень між
народного співтовариства і закликав усі палестинські угруповання 
підмовитися від насильства і підтримати створений уряд М. Аббаса.

У червні 2003 р. Єгипет і Йорданія заявили про те, що не повернуть 
ни Ізраїлю своїх послів, доки той не продемонструє на практиці готов
ії її м. йти шляхом мирного процесу. ІІа думку офіційного Каїра, зараз 
Іірдїль своїми діями показує, що не хоче миру з палестинцями. Як за
шит міністр закордонних справ АРЄ А. Махір, послів буде повернено 
и * І ель-Авіву тільки тоді, коли Ізраїль почне виконувати схвалений сві
тним співтовариством план мирного врегулювання палестино-ізраїльсь- 
ініо конфлікту "Дорожня карта". Єгипет і Йорданія відкликали своїх 
послів з Тель-Авіва восени 2000 р. в знак протесту проти дій ізраїльсь
кі и армії на територіях Палестинської національної автономії після поча
т у  інгифади.

Ізраїль, незважаючи на те, що план "Дорожня карта" був затвердже
нні! парламентом країни, продовжує чинити перешкоди його здійснен
ню У вересні 2003 р. Єгипет рішуче засудив рішення ізраїльського уря
ду пислати Я. Арафата за межі автономії, назвавши такий крок перешко- 
ино на шляху досягнення миру. X. Мубарак знову виступив з різкою

11 мі пікою Ізраїлю і заявив, що тільки Я. Арафат є єдиним прийнятним 
м.інестинським лідером і спроби усунути його призведуть до хаосу. В 
Іпн рв'ю єгипетській газеті "Аль-Ахрам" А. Махір заявив, що палестин-
■ ї ї і проблема значно масштабніша за особистих суперечок, маючи на 
, іш іі тогочасні непорозуміння між Я. Арафатом і прем'єр-міністром 
М Аббасом. І Єгипет продовжуватиме докладати зусиль для припинен
ні! непорозумінь серед самих палестинців, оскільки він розуміє, що ви
рішення палестинської проблеми не можливо без припинення цих супе- 
Iнічок" 4.

It цій ситуації, з метою надання активізації мирному процесу, восени 
ЛНМ р. Каїр відновив свою активну посередницьку діяльність для врегу- 
помання палестинсько-ізраїльського конфлікту. До регіону направилися 

емісари, метою поїздок яких стало прагнення допомогти встановити 
прямий діалог між палестинцями і ізраїльтянами, а також досягти мак- 
і нмального взаєморозуміння між палестинською владою і різними заго- 
н і і м и  палестинського національного руху. Візити такого роду являють
11 И і о і о  складову частину зусиль Єгипту, спрямованих на поліпшення 
умчи безпеки в регіоні.
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На сьогодення всупереч відсутності миру на Близькому Сході, єги
петське керівництво не перестає докладати зусилля на цьому шляху, що 
свідчить, перш за все, про його миролюбне прагнення досягти врегулю 
вання арабсько-ізраїльського конфлікту окрім збройними засобами 
Більш того, перетворившись у 1980-і pp. з безпосереднього учасники 
арабсько-ізраїльського конфлікту на активного посередника у його вре
гулюванні у XXI ст., Єгипет доводить свою відданість арабській солідп 
рності і незмінне прагнення і надалі утримувати роль лідера в Араба, 
кому світі.

Примітки:

1. Аль-Ахрам. — 28.05.1992.
2. London's Al-Sharq Al-Awsat. — July 16, 1992.
3. Syrian Times, September 12, 1999. — P. 1.
4. Аль-Ахрам. — 04.09.2004.



Р о з д і л  IV

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ 
ДИСЦИПЛІНИ

І. Д . Ч ерних

Д У Х О В Н А  Р Е В О Л Ю Ц І Я  " О С Ь О В О Г О  Ч А С У "  
І  С Х І Д

Формування світогляду й укладу життя, втіленого в духовній і соціа- 
іц.мій структурі світових цивілізацій, у сучасній історіософській літера- 
ivpi пов'язують з епохою "осьового часу" ’. Філософське трактування 
принципів і змісту позначеної епохи як радикального духовного поворо- 
іу и історії людства дано К. Ясперсом.

"Осьовий час", згідно К. Ясперсу, почався близько 800 р. до н. е. і 
і імершився 200 р. до н. е. і суттю його була глобальна революція свідо
мі н і і, боротьба "раціональності і раціонально перевіреного досвіду про
їм міфу (логосу проти міфу)". Автор констатує трояку історичну модифі- 
і' і н і ю  прояву цього процесу: китайську, індійську і західну (средиземно- 
морську). Згідно цього змісту, за К. Ясперсом, "осьовий час" —  це 
початок універсальної, всесвітньої історії. Основи духовно-моральних 
\ чинень, що були визначені "осьовими" народами, згодом відлилися у 
форми великих історичних релігій (даосизм, конфуціанство, буддизм, 
юроастризм, іудаїзм, християнство, іслам). Німецький мислитель, уза- 

і і і и м і ю ю ч и  світову історію після "осьового часу", підкреслює, що "з 
І 4)0 р. Європа стає на шлях свого незнаного раніше просування впе
ред, тоді як культури Китаю й Індії саме в цей час знаходяться на стадії 
іііііепаду" 2. У X V I-X V III ст., згідно К. Ясперсу, на Заході здійснився 
і ні юглядний ривок, що визначив теоретико-методологічні основи ново-
• иропейської науки. Це, зокрема, аналіз предмета дослідження через 
побудову об’єктивно-суб'єктивної моделі, прагнення, спираючись на дис- 
курс, що світ конструюється причинно-наслідковими зв'язками, укласти 
міг різноманіття знань у систему чітко формалізованих, достовірних і 
ин .ільнозначущих результатів. К. Ясперс акцентує увагу на тому факті, 
що тільки в контексті європейського типу розвитку раціональне мислен- 
ми отримало загального пош ирення3. Відповідно виникає питання: чи 
и мус східне мислення відмінне від західного або воно являє собою ар- 
чіпчний варіант у належній мірі неокультурений "осьовим часом"? Німе

1 І Д. Черних, 2004 373



цький філософ сам не дає чіткої відповіді на це питання. Однак очеви
дна прихильність К. Ясперса до домінуючого у першій половині XX ст. 
в європейській думці трактування проблеми. Це трактування найбільш 
чітко відбите в концепції історії мислення JI. Леві-Брюля. Інститути, 
звичаї, вірування "первісних" людей, стверджував французький антропо
лог, припускають пралогічне, містичне мислення. "Колективні уявлення 
й асоціації цих уявлень, що складають це мислення, —  підкреслював ав
тор, —  керуються законом причетності ("партиціпіацією") і в якості та
ких вони байдужі до логічного закону протиріччя". Розглядаючи процес 
переходу до "вищих типів мислення" Л. Леві-Брюль відзначав, що тіль
ки в західному світі "логічна думка дотепер продовжує прогресувати", 
тому що китайські й індійські суспільства не змогли належною мірою 
перебороти містичну свідомість4. Виходить, за Л. Леві-Брюлем, східне 
мислення як би "застрягло" між містичним і логічним, і значить стадіа
льно нижче європейського.

Факт визнання автором існування пралогічних і містичних елементів 
і в сучасній європейській свідомості не змінює суті його концепції ста
діальності і відповідно ієрархічності типів мислення.

Позитивістській варіації історії мислення, представленої Леві-Брю
лем, фактично протистояла теорія творчої еволюції видатного французь
кого мислителя А. Бергсона, спрямована проти інтелектуалістичного сві
торозуміння. Відповідно до цієї теорії життя всесвіту проминає в безпе
рервному й неподільному часі. Тільки інтуїція, що виражається й 
видозмінюється інтелектом, здатна осягати це життя в його неподільній 
безперервності. Інтуїція визначається А. Бергсоном як своєрідна симпатія 
(у Леві-Брюля причетність), яка безпосередньо проникає в предмет, зли
ваючись з його індивідуальною природою 5. Отже, інтуїтивне (магічне) та 
інтелектуальне (логічне) у А. Бергсона по крайній мірі рівнозначні.

Найбільш чітко значимість інтуїтивного мислення обґрунтовувалася н 
психоаналітичній концепції культури швейцарського філософа К. Юнга.

Учення К. Ю нга про два типи мислення: логічне (екстравертне) і 
інтуїтивне (інтровертне) багатьма рисами відповідає тому, що писав 
А. Бергсон про інтелект і інтуїцію. Інтуїтивне (несвідоме) мислення у 
К. Юнга представлено у двох варіаціях: "особистісне несвідоме", що с 
результатом індивідуального життя, і колективне несвідоме. Важливо, 
що К. Юнг однозначно пов'язує колективне несвідоме з міфологією. Ви
вчаючи специфіку несвідомого, він дійшов висновку про міфопороджу- 
ючі структурні елементи в несвідомій психіці. Ці структурні елементи 
колективного несвідомого він назвав архетипами 6. Введений К. Юнгом 
термін "архетип" став містким позначенням відображення культурного 
досвіду колишніх поколінь, що зберігся в структурах мозку. К. Юнг 
стверджував: "Західна свідомість ні за яких обставин не є свідомістю 
взагалі. Це, скоріше, історично обумовлена величина, що представляє
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mine частину людства. Вплив нашої свідомості не повинен зростати за 
іткунок інших типів свідомості, але повинен здійснюватися шляхом 
І"шиїтку тих елементів нашої психіки, що аналогічні властивостям чу
ми исихіки, так само як і Схід не може обійтися без нашої техніки, 
Іі.іуки й промисловості"7. У роботах, присвячених психології східних 
І'спігій і філософії, він підкреслював, що для східного типу мислення 

ір.іктерно неявне допущення "антиномічності будь-яких метафізичних 
нк-рджень", тобто європейське "або-або", а східне "i- і " 8.

За життя К. Юнга вчення про архетипи не було прийняте науковою 
ін ихологією. Однак очевидно, що далеко не всі представники європей-
■ і.кої філософської думки першої половини XX ст. були прихильниками 
і і .ідіальної системи типів мислення в її ієрархічній варіації.

Значні досягнення гуманітарної й природничої наук останньої трети
ни XX ст. дозволяють критично переосмислити леві-брюлевську концеп
цію. У першу чергу, варто акцентувати увагу на досягненнях в області 
миичення когнікативної еволюції.

У 1981 р. американський невролог Р. Сперрі одержав Нобелівську 
премію за відкриття функціональної спеціалізації півкуль головного мо- 
«ку. Р Сперрі зі своїми колегами показали, що обидві півкулі мають 
іщітність до свідомості й самосвідомості, а також до усвідомлення соці- 
і п.них взаємин. У той час як раніше вважалося, що пізнавальні функції 
правої півкулі обмежені. Як  доводить Р. Сперрі, права і ліва півкулі 
шіконують різні пізнавальні функції. Ліва півкуля обробляє інформацію 
послідовно й аналітично. Вона прекрасно справляється з обробкою тим- 
I.нових взаємин, вербальними операціями, математичними розрахунка
ми, абстрактним мисленням і інтерпретацією символічних понять. Права 

ніикуля обробляє інформацію інтуїтивно й одночасно. Вона краще, ніж 
пна, справляється із завданнями інтерпретації зорових образів і просто

рових взаємин. Крім того, права півкуля більш ефективно розпізнає 
і к надні взаємозв'язки, звукові образи і "розуміє" музику 9. Очевидно, що 

і о і  іко-вербальне мислення тісно пов'язане з механізмами лівої півкулі, а 
образне —  із механізмом правої.

За останні десятиліття опубліковані філософські роботи, автори яких, 
іруптуючись на відкритті церебраліальної асиметрії, висунули тезу про 
іп;і типи мислення. Визнаючи, що обидві півкулі не ізольовані одна від 

одної, дослідники відзначають, що логічний тип мислення включає еле- 
мгити образного, і навпаки образний містить елементи логічного. Але 
конкретне співвідношення двох типів мислення в індивіда багато в чому 
ип іпачається культурними особливостями й традиціями середовища, і 
і средовище закріплює їх по механізму групового добору або спадково-
III Відповідно, західна цивілізація з її акцентом на аналіз однозначних 
причинно-наслідкових зв'язків і спрямованістю до активної зміни світу у 
підносно більшому ступені базується на можливостях логіко-вербально-
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го мислення. Східним цивілізаціям властивий образний тип мислення, 
що забезпечує сприйняття світу у всій його цілісності, симультанно і 
синтетично 10. Ф. К. Кессиді підкреслює: "Генетичний фактор, що знач
ною мірою визначає міжкультурні відмінності, у тому числі й тип мис
лення, полягає в міжпівкулевій (мозковій) асиметрії" 11.

Знаменно, що деякі сучасні сходознавці, не спираючись на відкриття 
у сфері когнікативної еволюції, так само обгрунтовують тезу про специ
фічний характер китайського і японського мислення. Аргументація да
ної тези представлена ними в контексті аналізу світоглядних основ схід
них релігійних систем '2.

Російський вчений А. Л. Вассоєвич у роботі, присвяченій духовному 
світові народів класичного Сходу, пише, що ієрогліфіка орієнтована на 
зоровий образ предмету або явища, що визначаються, тобто, виходячи з 
принципів функціональної асиметрії мозку, головним чином, пов'язана зі 
скроневою часткою правої півкулі. Автор підкреслює крайню важливість 
врахування "фактора право- і ліворукості" при розробці основ психоло
гічної теорії групового менталітету 13.

Прихильники концепції двох типів мислення: логіко-вербального (за
хідного) і образного (східного) вважають, що кожний з цих типів мис
лення має свої переваги й обмеження, але не один з них не є найкра
щим.

Установлено, що образний тип мислення дозволяє "схопити" відразу, 
повністю й цілком численні властивості об'єктів, їхній взаємозв'язок, 
уловлювати безліч сторін і відносин у світі речей і явищ. Ця можливість 
складає основу інтуїції і творчого процесу. Сучасний філософ і фізик- 
теоретик Фритьоф Капра вважає, що найважливіші відкриття XX ст. у 
сфері ядерної фізики і квантової механіки можуть бути осмислені в кон
тексті інтуїтивно-споглядального підходу, характерного для філософсь
ких учень Сходу. Він пише про подібність поглядів сучасних фізиків- 
теоретиків і східних містиків і пояснює цю подібність спільним спосо
бом мислення |4.

Представник когнікативного напрямку в лінгвістиці Дж. Лакофф до
сить аргументовано доводить, що "об'єктивістські погляди на значуще 
мислення і розум є помилковими як з емпіричної, так і з логічної точок 
зору" 15.

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що традиційна концепція 
стадіальності і відповідно ієрархічності типів мислення являє собою 
спрощений варіант трактування когнікативної еволюції.

Однак, розходження між типами мислення також не можуть бути 
однозначно зведені до обмежено-спрощеної дихотомії: східний-західний, 
ірраціональний-раціональний.

Мова йде про визнання соціокультурних детермінант типів мислення. 
На Сході в період "осьового часу" містична свідомість фактично інкор-
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норувалася новими світоглядними парадигмами. Але "східний тип" мис- 
' > 11 н я не є архаїчною варіацією. У період "осьового часу" у Китаї й Індії 

иі< би всупереч законам діалектики, нове не витісняло старе, а співісну- 
ииііо ч ним, замість звичної для європейців боротьби протилежностей 
мої осу з міфом, здійснювався синтез: магіко-онтологічне мислення було
і порчо засвоєне й переведене на мову релігійно-філософських систем.
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О. М. Луговий

Р О Р И К  Н О Р М А Н  Т А  Р Ю Р И К  Н О В Г О Р О Д С Ь К И Й :  
П Р О Б Л Е М А  І Д Е Н Т И Ф І К А Ц І Ї

На початку XIX ст. граф Румянцев, перебуваючи в герцогстві Евер, 
на землі стародавньої Рустрпнгії, висловив ідею про те, що варяги-русь 
походять саме з Рустрингії. Герцогу еверському ідея графа прийшлася 
до вподоби. Досліджувати це питання він доручив консисторському рп 
дникові, ректору і професору еверської школи пасторові Герману Фрід- 
ріху Голлману, про що той докладно розповів у своїй праці

Рустрингією дійсно називалося фрисландське графство на північно
морському узбережжі сучасних Німеччини (устя Везера) і Нідерланди!. 
Назва його походить від фризького слова Rus(t) —  "водопровід", що 
пов'язано з географічним розташуванням графства, що змушувало його 
жителів будувати розвинуту систему каналів. Саме корінь Rus і заціка
вив Румянцева та Голлмана.

М. Голлман, проте, обмежився тільки постановкою проблеми. Обґру
нтований науково вигляд їй надав лише професор Дерптського універси
тету Фрідріх Карл Герман Крузе. Цей дослідник узявся довести не тіль
ки тотожність фризьких інростів русам, але й те, що рустрингійський 
граф Рорик II Норман, лише згаданий Г. Голлманом, насправді і є князь 
Рюрик. Цей Рорик був близьким родичем датських конунгів Гаральдп 
Клака і Еріка Барна з роду Скьольдингів. До цього ж роду належали і 
конунг Сигифрід І і Саксонська династія в Н імеччині2.

"Приваблива здогадка", що зненацька дарувала легендарному Рюрико- 
ві докладну біографію періоду, що передував закликові на Русь 862 p., 
одразу ж викликала справедливу критику істориків 3. Головним їхнім ар
гументом була дуже слабко відпрацьована хронологія біографії. З розра
хунків Крузе, Рюрик, син Хальвдана (помер біля 800 р.) у 77-річному віці 
мав сина Ігоря. В подальшому більшість істориків обходили теорію Круче 
повним мовчанням, обмежуючись інформацією Повісті Врем'яних Л іт 4.

Ситуацію намагався виправити Н. Беляев, що повернувся до теми 
Рорика у 1929 p., з новими матеріалами і новими аргументами. Рорик н 
скорому часі остаточно став онуком Хальвдана і сином Хеммінга Халь- 
вдансона, що значно скорочує тривалість його життя. У новій редакції 
теорія Крузе-Бєляєва почала свій шлях по працях норманистів і антино- 
рманістів XX с т .5.

Ця стаття є спробою заново дослідити біографію Рорика по джере
лах, використаних Ф. Крузе, доповнивши цей список ще деякими джере
лами, а також переглянути вірогідність присутності Рорика у Східній 
Прибалтиці в певний період життя.
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Отже, як вважав Ф. Крузе, Рорик уперше з'являється 826 р. в Інгель- 
И І І М І .  Як повідомляє цілий ряд джерел, цього року Herioldus, rex 
і Mnorum, вигнанець з батьківщини, прийняв водохрещення і визнав себе 
mu .том  короля Людовика Благочестивого. Хрестився відомий вікінг 
І прильд Клан дійсно не сам. Разом з ним водохрещення прийняли: його 
іружина6, син (згідно з Ермольдом Темним, з пісень на честь Людовика 
І. і ішчестивого 7, і Ісландських анналів 8), брат Харек (Історія Олая Трі-
i ітссо н а9), а також його рід і частина датчан у кількості 400 чоловік, 
и іщю з Ксантенськими анналам |0. Останні особливо багато пишуть про 
І'іі|)ика, тому що їхній автор Гервард зосереджувався на подіях, що від
іспалися у Фрисландії. Але 826 р. Рорик ще не згаданий.

Принципово присутність в Інгельгеймі молодого Рорика можлива, 
ніс, як бачимо, джерелами не відзначена. Крузе тривалий час вважав, 
що І’орика тут названо Хареком (Harek brodur), що відбилося в його 
рпмніх роботах. У "Хрониконі" ж Ф. Крузе визнав, що ототожнювати 
І'орика і його родича Еріка Барна, майбутнього датського короля, не мо- 
ц ниво. Щоправда, його думка про це повідомлення як про першу згадку 
Рорика чомусь не змінилася. І все ж таки 826 р. мова йшла саме про 
І ріка II.

1 іншого боку, у тім же місці й у тім же році відбулася подія, що 
ни шачила постійне спостереження хроністів за Рориком. Конунг Га
ри іьд одержав графство Ріустрі (тобто Рустрингію) для улаштування
• м о ї х  справ и. Це єдине згадування Рустрингії в зв'язку з розглянутою 
пикою Скьольдингів. Відповідно до Адама Бременського, Хорук також 
одержав частину Фризії з умовою протистояння піратам (ut piratis 
nlisisteret) 12.

Тільки у 840 р. з'являється на історичній сцені власне Рорик. Заднім 
числом чернець Рудольф, автор Фульденських анналів, повідомляє про 
и-, що в часи імператора Людовика Рорих із братом Херіольдом (Гара-
ii М>м Клаком) одержали на правах бенефіція (jure beneficii) село чи вік 

IVK us) Дорестад. Далі з'ясовується, що Рорух за нового сюзерена Лотаря 
ііуи (винувачений у зраді, але зумів звільнитися з під варти "через поми
ту" (lapsus), після чого перейшов на службу до Людовика Німецько-
iii ". Кілька років він прожив поблизу рідних місць, на кордоні Саксонії 
і Данії, тісно спілкуючись з датчанами. Це дозволило йому набрати зна
чним загін (non modica manu) і зайнятися піратством самостійно и . Га
ри щ.д тоді ж одержав острів Валхерен. У  Рустрингію нормани вже не 
іюііернулися, вона знаходилася занадто далеко від торгівельних шляхів, 
що їх цікавили. У  загін, імовірно, входили і слов'яни, у всякому разі, не 
иідомі випадки нападу вікінгів на слов'янські території в цей період. 
Д/к'срела свідчать тільки про данину, стягувану з ближніх слов'ян 15. 
Ін ц ы п  того, слов'яни на суші і Рорик на морі часто діяли синхронно, 
ніічсбто за змовою.
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Такий масовий напад норманів і слов'ян відбувся у 845 р. Складно 
сказати, чи переслідували нормани які-небудь політичні цілі, наприклад, 
ослаблення Лотарингії на користь Держави східних франків. Дії груп 
вікінгів змушують думати скоріше про звичайний грабунок за один се
зон всього узбережжя від Аквітанії до Гамбургу з глибоким заходом у 
ріки.

Пруденцій у своїх анналах пише про невдалу експедицію нормансі. 
кого короля (гех) Орика на 600 кораблях по Ельбі. Кого має на увазі 
труасський єпископ, невідомо 16. Ф. Крузе не сумнівався, що мова йде 
про Рорика |7. Звичайно, титул гех міг належати і "морському конунгу", 
яким був тепер Рорик. Але чисельність загону короля Орика, навіть 
якщо припустити, що не всі судна були дракарами, що вміщали до сотні 
вікінгів, повинна була складати кілька десятків тисяч чоловік. Крім тою, 
не будемо забувати, що Рорик залишався васалом німецького короля, 
проти якого було вчинено напад. Швидше за все, мова знову йде про 
вилазку Еріка І чи Еріка II.

Достовірною є участь Рорика того ж року в атаці на Париж. Повід 
омляючи про це, Пруденцій, очевидно помилково, назвав його Ориком, 
що і викликало неправильне прочитання першого повідомлення всім» 
наступними істориками. Відомо, що, пройшовшись Сеною і вийшовши 
знову в море, нормани дійшли до якогось монастиря Sithdiu (Св. Омг 
ра), де їх наздогнав "суд божий" —  потьмарення розуму або якась стрп 
шна хвороба, і далеко не всі врятувалися. Вмер і проводир набігу вікікі 
Регінерій. Згідно з Ксантенськими анналами, врятував норманів полоне 
ний християнин, який порадив звернутися до Господа, після чого заі іи 
Рорика 14 днів дотримувався посту. Рорик відпустив усіх полоненій 
християн і повернувся додому зі скарбами і спорядженням 18.

У записі за 850 р. Пруденцій вже не плутає двох норманів 19. Рорик, 
племінник Хериольда (очевидно це той же Рорик, що і брат Хериолі.дм
—  повторені свідчення про "безчестя" від Лотаря), спустошує Фризію І 
Батавський острів, оволодівши Дорестадом. Лотарь заради угамувати» 
колишнього васала приймає його під заступництво (in fidem recepil) I 
повертає Дорестад з усім графством. Рорик був зобов'язаний "піклувнги 
ся про податки в королівську скарбницю й інші важливі для корони 
справи, а також обороняти місто від датських піратських набігів"20. У 
тім році він діяв вже спільно зі своїм кузеном чи племінником ГодфрІ* 
дом Гаральдсоном, відповідно до фрагмента Фонтанельської хроніки л

Очевидно, Рорик усе-таки був племінником Гаральда, але ж чиїм 
сином? Версія про батька Рорика Хеммінга з'явилася, завдяки анонімнії) 
Genealogia regum Daniae: "Готрик, сучасник Карла Великого/ Після ньо
го брат його Олай/ Якому успадковував син його Хеммінг/ Після ііь о ііі 
син його Рорик/ Далі син його Гаральд/ Пізніше син його Сніо"22. ЦеІІ 
документ був написаний після 1252 р. Зазначена в ньому генеалогія
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дуже заплутана. Гаральд Клак (?) названий сином Рорика, а Сніо його 
онуком (О. Пріцак асоціює Сніо із Сінеусом). Тому християннійшого 
герцога Хеммінга, який загинув у 837 р. на острові В алхерен23, не мо- 
і на вважати безсумнівним батьком Рорика. Другий відомий нам брат 
І пральда Ерік Барн також може бути їм. Обидва мали відношення до 
Фрисландії. Крім того Ерік пізніше занадто легко відмовиться від части
ни Данії на користь Рорика. Відомі ще два претенденти на батьківство: 
Днуло і Регінфрід Хальвдансони.

Пруденцій під тим же 850 р. повідомляє про напад Рорика на Бри- 
і .міський острів "з Божою допомогою". Англійські джерела нічого не 
сповіщають про це, але в наступному році вессекський король Етель- 
иульф відбивав напад датчан, які піднялися Темзою на 350 кораблях, 
шили кілька міст і перемогли мерсшського короля Беортвульфа24.

Цього ж таки року континент зазнав ще однієї масової атаки, але 
учисть Рорика в ній не відзначена жодним з джерел. Більш того, незва
жаючи на традиційне спустошення Фризії, Дорестад чи не вперше не 

Оуп спалений 25.
І Іезабаром датчани почали експедицію, докладно змальовану Рімбер- 

мім, учнем і послідовником Св. Анскарія. Збіглий шведський конунг 
Амунд запропонував напасти на Бірку, у якій мешкала велика кількість 
(нп атих купців. 21 корабель з датчанами осадив Бірку, але шведські ку
мці заплатили викуп —- 100 фунтів срібла, що улаштував Анунда, але не 
ти чан. Тоді датчани напали на якесь місто, розташоване у слов'янських 
мі-жах, жителі якого жили "у мирі і спокої" 26. Безрезультатними бачать-
■ и спроби ототожнити слов'янське місто з якимось визначеним пунктом. 
Однаково датчани могли атакувати, і Волін, і Ладогу. Участь Рорика в 
поході, а тим більше організація ним цього походу, дуже сумнівні. Рім- 
(іерг при всій детальності опису не згадує цього імені, інші ж джерела 
і шдчать, що Рорик у цей час базувався в Дорестаді.

Дорестадський період життя Рорика перервався у 855 p., коли Рорик, 
|ч» юм з Годефрідом Г'аральдсоном, після передачі Фризії Лотареві II, 
пішов у Данію. Помста норманів була швидкою і жорстокою. Судячи з 
v і t-ого, вони намагалися взяти Пуат'є, але були відбиті. Проте, їм вдало-
• п удержати Дорестад і частину Ф ри зії27.

N57 р. Рорик "за згодою" короля Лотаря, відплив у Данію, де, знову 
«і. "ча згодою" короля Хорика II —  Еріка Барна зайняв частину королів-
■ пні під моря до ріки Е йдер28, тобто, як мінімум, усю південну Ютлан- 
міо і центром у Хедебю. Умови цього оволодіння не відомі: чи визнав 
І'орик сюзеренітет Хорика, чи зберіг за собою на цей період Дорестад?
V не я кому разі, у Дорестаді він не з'являвся до початку 60-х, і місто за 
мгй час двічі піддавалося спустошенню (857, 859).

Ф Крузе, як багато хто з його сучасників, відносить до цього пері- 
ii/iv камінь з фундаменту церкви в Рінгсуйяні (округ Орхус) з написом:
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"Рорик, дружині (нареченій?) Інгриді" —  виконаним сумішшю борспш. 
них та германо-англо-саксонських рун. Він вважає тим більш ймовірною 
тотожність цього Рорика і Рюрика Новгородського, оскільки ім'я син* 
Рюрика —  Інгвара нібито етимологічно пов'язане з ім'ям м атері29. 'Іро 
зуміло, однак, що Інгрид, яка померла між 857 і 862 рр. не могла буї и 
матір'ю Ігоря.

Ф. Крузе знайшов ряд дуже переконливих джерел, що розповідати, 
про один епізод з життя західноєвропейських феодалів і, зокрема, Рори 
ка. На початку 860-х рр. фландрський граф Балдуін (Бодуен) викрий 
Юдиф, овдовілу доньку західно-франкського короля Карла Лисого. При 
дворі Карла стереглися, щоб Балдуін, у випадку передбачуваного цермі 
вного відлучення, не перейшов до свого сусіда, графа Рорика, який ніш 
жався неблагонадійним. Цим і був викликаний ряд листів: папи Миконм
І Карлові Лисому, з умовлянням не йти на мир з анафемником під сіри 
хом гніву норманського короля (ne propter iram regis Nortmaniii» «и 
conjungat); Гінкмара Реймського, що звертається до зацікавлених ocifi 
єпископів Гунгарія Утрехтського та Ісака Лангрського, й до самого І'н 
рика. Рорика, названого тут християнином, щоправда недавнім (nupei Mil 
fidem Christi conversum), Гінкмар закликає не приймати до себе БвлдуІ 
на, а інших остерігатися Рорика30. Як видно з листів, у королів Західної 
Європи, у першу чергу західно-франкського, головними недругами Пущ* 
граф Балдуін і язичники у Фрисландії, яких зобов'язаний був коні ром m 
вати християнин Рорик.

Усі листи датовані 862 p., у тому числі 23 листопада, що спросюиу» 
чи то традиційне датування літописного сказання про "закликшпіи" у 
цьому році, чи то гіпотезу Крузе-Бєляєва. Надалі Рюрик також не pH 
буде з'являтися в Західній Європі. Точно можна сказати, що н HfiJ 
863 pp. він її не залишав.

У січні 863 р. відбувся перший серйозний провал оборонної поліпши 
Рорика. Дорестад був розграбований, перебито багато купців. ІІормміИ 
закріпилися на острові Неуса (?) і приготувалися відбивати атаки об'ї дн* 
них військ Лотаря і Людовика Німецького. Ці королі, а також Карл Пін нй 
ще у 851 р. на зустрічі в Марені ухвалили діяти проти норманів спільно ",

Ситуацію врятував Рорик, що прибув з королівського табору і нори* 
див норманам відступити. Доля полонених фризів невідома32. Зате дийі \ 
ре відома доля Рорика. Того ж року він присягнув Карлові Лисому м  
Меці разом із бретонським герцогом Соломоном, графами Герінеї м )• 
Годфрідом Мансським, "які колись, і при тім не раз, відпадали". Тоді ш 
благополучно завершився і фландрський інцидент —  23 жовтня у ИорМ< 
сі король дав дозвіл на шлюб Балдуіна та Юдифі, причому зять нинші 
себе васалом К арла33.

Вочевидь, між Рориком та Лотарем відбувся розрив, плоди ишмИ 
з'явилися у 867 р. Проти Рорика збунтувалися Конкінги, мешканці річ І
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пну Кеннемерланд у сучасній Бельгії. Рорик, звичайно, викликав на до
помогу датських вікінгів для придушення повстання. Використовуючи 
їм- ик привід, Лотарь оголосив похід "quasi contra N ortm annos"34. Гінк- 
мир, який повідомив про цю подію, явно схиляється на бік васала свого 
троля.

Дружба і васальні відносини між Рориком і Карлом Лисим остаточно 
(іули скріплені у 870 р. в Німвегенському палаці особливим договором 
iloedere)35, зв'язаним з М ерсенським договором між Карлом Лисим і 
Нюдовиком Німецьким від 9 серпня. Карл поступився частиною Лотари- 
мі и своєму братові, і кордон пройшов через володіння Рорика. Диплома- 
шчпа кампанія 870-873 pp. була пов'язана саме із закріпленням нового 
і ордону і, вочевидь, подвійного васалітету Рорика стосовно обох королів.

Х72 р. продемонстрував розвиток цих відносин: узимку Рорик і його 
іруїий кузен чи племінник Родульф Гаральдсон, знаменитий морський
..... унг, супроводжують Карла в монастирі Св. Ландберта, а в жовтні
І'орик був радо прийнятий та обласканий в Утрехті. Родульф з невідомої 
причини був відправлений додому ні з чим, у супроводі королівських 
ни їдок36.

Наступний рік ознаменований врегулюванням відносин і з Людови- 
і ом Німецьким. В Аахені Рорик, який запропонував дарунки та заручни- 
мн королю, був прийнятий під його панування (dom inium )37. Німецькі 
пміалісти відносяться до відомого пірата з набагато більшою обережні-
■ по, ніж французькі. Зокрема, саме в Ксантенських анналах під цим ро
ком І’орик був названий таким улюбленим істориками прізвиськом "ви
ри іка християнства" (Fel ch ristian ita tis)38. Ф. Крузе відзначає, що так 
иіпчайно називали відлучених ченців. Рорик же одержав цей ярлик, без
сумнівно, за дружбу з відлученим Балдуіном і за те що, як і багато хто 
і норманів, був християнином серед християн і язичником серед язични- 
мів39.

Дата смерті Рорика Нормана невідома. У 876 і 879 pp. нормани вто
рі .їлися в Західну Фрисландію і були відбиті місцевим ополченням. Про 
І'орика мова не йде. В другій половині сторіччя Хедебю був захоплений 
ііінедським вікінгом Олавом. Це, однак, ще не доводить, що Рорика вже 
немає серед живих. Саме в цей час він міг знаходитися в Східній При- 
ішптиці. Тільки Ведастинські аннали під 882 р. повідомляють, що імпе
рії т р  Карл із метою угамування данів, що зруйнували Аахен, Трір та 
Ксньн, віддав їхньому проводирю Годфріду "королівство Фризів, яким 
мшись володів дан Рорик, і дав йому в чоловіки Гізлу, дочку короля Ло- 
іиря" 40. Отут варто згадати, що за п'ять років до того Карл видав К'єр-
і іііский капітулярій, що встановлював порядок спадкування бенефіцій 
юроля від батька до сина. Проте політична ситуація вимагала передачі 
ірпфетва Годфріду, близькому родичу Рорика, а не сину Рорика, якщо 
німій був. Одне безсумнівно, Рорик на цей час вже помер.
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Якщо Рорик дійсно плавав у Східну Прибалтику й успішно улапио 
вувався там, то що могло спонукати його і його супутників на цей крок7 
Швидше за все це не був простий грабіжницький похід і грабіж як с і н 
мул його дій нас не влаштовує. Гіпотеза Й. Стеєнструпа про перенасели 
ність Скандинавії як наслідок полігамії, що призвела до масового пере 
селення скандинавів на Русь під проводом Рюрика, неправомірна. У їм 
внічно-західній Русі відсутні сліди селянської скандинавськії) 
колонізації41.

Ідея походу, безумовно, могла підтримуватися авторитетом сам о т  
морського конунга (роль особистості у Скандинавії значно виросла ник 
родом з VIII ст., у зв'язку із соціальним розшаруванням роду, як виили 
ває із саг), образом вікінга і традиціями вікінгства; технічною персті 
гою норманів на морі й іншими факторами.

Що ж керувало самим Рориком? "Закликання", якщо таке дійсно під 
булося, могло слугувати лише приводом. Відомості, отримані з анналіи, 
здавалося б, свідчать про прагнення утриматися у Фрисландії, там немиї 
даних про якусь іншу мету дій Рорика. Більш реальною здається поліпі 
ка захисту купців з Дорестада чи Хедебю на морському шляху в Східну 
Прибалтику, і просте феодальне "округлення володінь". Друге на сьомі 
днішній день неможливо довести, але це ймовірно. Перша ж версія ии 
магає ретельної перевірки.

Хедебю (Хайтхабю) був головним центром датської торгівлі. Він ии 
ник на березі бухти Хеддебюер Hoop наприкінці VII —  початку VIII гі 
саме як фризська торгово-реміснича факторія, що підтверджується фрн 
зькими трупоспаленнями в "яйцеподібних горщ иках"42. Після поселении 
датським конунгом Годофрідом там ободрітських купців на почіпку 
IX ст. переживає період економічного розквіту, будучи під датською 
юрисдикцією. Слов'яни складали значний відсоток населення Хедебю, 
що підтверджують керамічні комплекси балтійського вигляду. Слов'яни 
взагалі складали чималий відсоток населення Данії, судячи з слов'яни, 
кої кераміки менкендорфського і вольдегкського типів, що виготовляли! к 
у ранніх містах Д ан ії43.

Виявлені в Хедебю залишки візантійського шовку, кресало з броню* 
вою рукояткою пермського типу, 87 скарбів куфічних монет ІХ -Х  ст. нй 
території Данії наочно демонструють те, що одним з основних арен н і й  

торгових інтересів купецтва цього віка була Русь, через яку і надходинм 
товари з Візантії, Арабського халіфату і Північно-східної Європи. Крім 
того, саги неодноразово згадують Русь у зв'язку з торгівлею (російськії 
шапка в Сазі про Н'яла, плавання купця Вульфстана з Хедебю наприкі
нці IX ст. до східного берега Балтійського м оря)44. На південь від місій 
знаходиться десять камерних могил того ж типу, що і поховання другої 
половини IX ст. в Плакуні під Ладогою. Цей цвинтар був захлеснути 
міською забудовою вже в X с т .45.
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У і ой же час у російських літописах датчани взагалі не згадуються, 
іжерелах немає і натяку на зв'язок з Данією. Відсутні речі явно дат- 

і ми о походження і на археологічних пам'ятках (за виключенням згада-
.... її поховання в Плакуні). Відомий ще датський полубрактеат Хедебю
іі>'ім п.ко 825 р.) знайдений разом з арабським сріблом у скарбі в селищі 
і и. її.і на волоку Волхов —  Дніпро, що надійшов, очевидно, Двінським
■ и і и хом з області найбільш ранніх скандинаво-слов'янських відносин у 
і.імдііій Прибалтиці.

Проте, Русь з Данією торгувала вже в IX ст., як і з Норвегією. При 
ш.иму норвежці могли використовувати і північний торговий маршрут,

11 розвіданий на цей час. Датчани ж використовували тільки Балтійсь
ким шлях, кінцевим пунктом якого була Ладога.

( кладніше з Дорестадом. Цей вік був ведучим торговим центром на
.......инентальному узбережжі Північного моря. Сфера його торгових ін-
" річ ів явно просліджується до Хедебю й Бірки. Але рідкі фризькі зна- 
«і і к її в окрузі Новгорода (наприклад татінгерський глечик, виготовлений 
їм Нижньому Рейні, знайдений у кургані П лакуна46) швидше за все
.....ранили туди за допомогою шведських купців. Саме шведські купці
і инібяги) домінували в російській міжнародній торгівлі з  першої П О Л О - 

нііиіІ IX ст. Крім того, російські товари (хутра, віск, мед і раби) можна 
<іуш> купити і на ринку Бірки, що, незважаючи на посередницьку надба
нії у шведських купців, було безпечніше для фризів, ніж самостійне пла
ти т и  на східний край Прибалтики. Крім стихії і міжнародних піратів, 
пупцям свідомо загрожували шведи, чим можливо і була викликана бло-
i іші Нірки у 852 р.

Чи міг грати маркграф Дорестада господарчу роль? X. Ловмянсь- 
нш переконаний, що Рорик —  вікінг-грабіжник і воїн, а не торговець 47. 
А не не можна забувати, що "легальною" функцією вікінгів саме і була 
ичпрона торговців за визначену плату. А Рорик виявився взагалі талано-
ii 111 им політиком. Морський конунг із дуже хиткою репутацією, він на
* місць 860-х рр. став успішним феодалом з володіннями на території 
тих (з 870 р. —  трьох) королівств. Заступництво купцям, за рахунок 
•і і. и х він "влаштовував свої справи", у світлі вищевикладеного, не є та
ки м вже неймовірним припущенням.

Дуже слабким є аргумент про віддаленість розташування Фрисландії 
ї ї Данії від Русі, що не дозволяє зв'язати їхніх правителів воєдино. Відо
мії. що нормани швидко долали значні відстані. Рівень кораблебудуван
ні!. досягнутий ними, дозволяв не боятися далеких морських переходів, у 
п. нкому разі, влітку. Так, Ансгарій під час своєї другої місії у Ш веції 
проплив відстань від Хедебю до Бірки за 20 днів, використовуючи тор- 
і пігпьне судно, значно менш швидкохідне, ніж дракари вікінгів 48.

Якщо Рорик був сином Хеммінга, то його вік також не дивний. 
І Мальгін у "Зерцалі" безпідставно вказував 830 р. як рік народження
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Рю рика49. У нашому ж випадку рік народження Рорика може бути лише 
ненабагато більш раннім за цієї дати. Тоді Ігор народився, коли його 
батьку було близько 50 років, що набагато реальніше запропонованого 
Ф. Крузе віку.

Можна вважати, що всі головні аргументи супротивників такої гіпо
тези спростовано. Усі, крім одного, висунутого С. Парамоновим. Ніколи 
за всю історію Русі і Росії ніхто з нащадків Рюрика навіть під час під
писання міжнародних договорів, коли звичайно і спливають стародавні і 
легендарні претензії, не спробував заявити свої спадкоємні права на 
фрисландські чи датські володіння свого предка 50. Це доводить або по
вне забуття на Русі його походження, що підтверджується письмовими 
джерелами, але малоймовірно для політичної ситуації ІХ -Х І ст., або те, 
що династія Рюриковичей дійсно не мала ніяких зв'язків із правлячими 
будинками Західної Європи, а Рюрик і Рорик є різними людьми.

Отже, Рорик Норман при визначених обставинах міг бути поклика
ний на Русь. Він, безумовно, міг мати економічні інтереси в Східній 
Прибалтиці. Він був зручною фігурою для місцевих общинників, неупе- 
редженою, здатною замирити різні партії прихильників хазар, шведів, 
киян і місцевих претендентів. Факт його швидкого забуття може знайти 
логічне пояснення, хоча б у зміцненні київської традиції в літописанні і 
політиці Русі вже на X ст.

З іншого боку, не слід забувати, що ця настільки приваблива гіпотеза 
не підтверджена жодними джерелами, суперечить традиційній хроноло
гії подій і, тому, може розглядатися тільки як гіпотеза з високим ступе
нем імовірності.
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С. М. П зер

ТУРЕЦЬКІ ДЖЕРЕЛА В АРХІВНИХ МАТЕРІАЛАХ 
ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ 

ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ

Турецько-татарський період в історії нашого краю завжди викликав 
великий інтерес серед дослідників. Ще на зорі існування Одеського това
риства історії та старожитностей його членами велась робота зі збирання 
і систематизації письмових і лапідарних джерел цього часу. На жаль, від
сутність серед членів товариства кваліфікованих перекладачів затримува
ла обробку і публікацію матеріалів. Велику допомогу в розв'язанні цієї 
проблеми надав губернатор Новоросійського краю М. С. Воронцов.

У 1828 р. імператор Микола І одобрив представлену М. С. Воронцо- 
вим записку про відкриття в Одесі школи східних мов, котра надалі була 
переведена в ранг інституту для підготовки перекладачів. У 1837 р. ін
ститут східних мов був приєднаний до Ришельєвського ліцею, а в листо
паді 1854 p., у зв'язку з відкриттям в Петербурзькому університеті спе
ціального факультету східних мов, Одеський інститут був закритий
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Серед архівних матеріалів Одеського товариства історії і старожитно-
■ і ей привертає увагу справа під грифом "Собрание и сохранение мусуль
манских памятников" 2. Тут зберігаються копії перекладів турецько-та- 
і .ірських документів XIV-XVIII ст. Всі документи були перекладені ро- 
' іііською мовою перекладачами міністерства закордонних справ у 
ІN38-1839 рр. на прохання М. С. Воронцова, про що свідчить супрово
д ж у ю ч и й  лист міністра закордонних справ графа К. В. Нессельроде від 

\ червня 1839 р .3. Частина з них була опублікована в Записках Одесь
кого товариства історії і старожитностей —  деякі повністю, інші лише в 
і і ислому переказі. Є також документи які, ще не введені в науковий обіг.

І Іаводимо один з таких документів —  "Фірман султана Мустафи про 
розорення Молдавії буджацькими татарами". Переклад здіснено першим 
драгоманом татарської мови, статським радником і кавалером Я. Ярцо- 
шім. Стилістичні особливості перекладу збережені повністю.

Султана Мустафы фирман

"Вельможному Буджакскому сераскиру капучи-баши, начальствую- 
іif гму над съестными припасами, Измаильскому, Килийскому и другим  
кадиям, Браиловскому наибу и прочим военным начальникам сим объяв- 
шется: Браиловский наиб Локман сын Мирона донёс Блистательной  
моей Порте, что 71-го года в половине сентября Буджакские и Ногай
ские татары у  жителей Молдавского воеводства, в уездах: Бурлад (Бы- 
1 >чадском), Текуч, Ютна, Кумям (Скумянском), Яшь (Яссах), Фальчи, 
Чюбшани (Липчанском), и Орихой разграбили различный вьючный и до
машний скот, имущество, по- пленили людей и детей 4.

А потому вследствие сего священного указа возлагая на него, и ка
пучи-баши возвращение помянутого, повелеваю: С совета нынешнего 
повелителя Крыма хана Крым-Гирея отобрать, по представленной 
молдавскими боярами описи, у  грабителей похищенный ими различный 
скот, имущество и пленных на лице находящихся. Касательно же не 
достающего от грабежа, согласить на мировую, с тем, что бы всякая 
собственность их, которая откроется у  татар или кого-либо из по-
• торонних, в продолжение 15 лет будет возвращена владельцам.

Когда же мировые сии условия, для прекращения дальнейших взыс
каний, избранные на законном основании означенными уездами поверен
ные бояре — дворник Макалаки Стурдза и гетман Стефанич Руст 5, 
обще с назначенными из родов Буджакских татар: из рода Урак-углу с 
Каплан-беком и Хадж и Кан-мирзою; из рода Ур-Мухаммед-углу с Ит- 
мнрза-беком и Аслан-мирзою; из рода Бирисах с Уразлу-беком и Касин- 
мирзою 6, и с прочими известнейшими и достойнейшими мирзами, в 
учреждённой для того в Фокшанах комиссии, по дружелюбном соглаше
нии о возвращении и взаимном удовлетворении, признают и подтвер
дит, то по записи их в протокол, выдать законный акт. Копию же
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с произведённого дела предоставить в мой высочайший диван вместе с 
исполнением распространения обоюдных мировых условий на 15 лет.

Итак, с получением сего священного повеления употребите общую 
вашу ревность и старание о приведении в исполнение помянутых миро
вых условий, и сообразно законному акту о возвращении от грабителей, 
или хозяевам или назначенным от Молдавского воеводства лицам наше
дшегося похищенного, как их так и других жителей, различного скота, 
имущества, пленных и детей их, без малейшей ссоры и противоречия в 
продолжении 15 лет, и отнюдь не нарушайте и не поступайте в про
тивность оного.

В удостоверение чего дан сей высочайший фирман, обязывающий 
повиновением и послушанием, с которым вы должны сообразовываться 
и всего более беречься поступать вопреки.

В последних числах месяца раджебульахира 1172 года от Еджры".
На полях з правого боку, напевне перекладачем чи переписчиком 

поставлена дата —  1758-го P. X .7.
Фірман Мустафи III (1757-1774) ілюструє один з численних прикор

донних конфліктів між мешканцями Молдавської держави і буджацькими 
ногайцями. Складність ситуації для Порти була в тому, що і ті, і інші були 
її васалами, і необхідно було, по можливості, врахувати інтереси обох 
сторін. Молдавські господарі визнали протекторат султана на початку 
XVI ст., а ногайці з'являються в Буджаці після походу султана Баєзіда II 
(1481-1512) на молдавські фортеці Кілію і Білгород у 1484 p., коли пів
денна частина Пруто-Дністровського міжріччя увійшла в Сілістрійський 
санджак Османської імперії. Частина цих земель була віддана кримсько
му хану Менглі-Гірею, котрий і оселив тут своїх підданних —  ногайців ".

Екстенсивне кочове господарство вимогало великих площин під па
совиська, але воєнно-політичний стан в регіоні був не на користь кочо
виків. В XVII —  поч. XVIII в. в Буджацький степ перекочовують улуси 
єдісанських, єдічкульських і так званих "білих ногаїв", що втекли з Во
лги від калмиків 9. Чисельність населення в регіоні зростала, а область 
"Дикого поля", іншими словами —  вільних від землеробства земель ско
рочувалась у зв'язку з послідовним рухом на південь українського коза
цтва і Російської імперії. Ногайці намагались вирішити свої економічні 
проблеми за рахунок сусідів —  підданних молдавського господаря.

Видатний молдавський історик один з засновників російського сходо
знавства, Д. Кантемір відмітив: "Для селян особливо великим нещастям 
являється те, що вони живуть по сусідству з татарами, котрі не лише 
гайно крадуть все що можуть, але навіть іноді під виглядом походу на 
Польщу, а в цьому випадку вони не можуть обминути Молдавію, відкри
то здійснюють величезний грабіж, забираючи в полон усіх мешканціи 
сіл, котрих продають в Константинополі як росіян. Хоча подібні набігі 
давно заборонені султаном" |0.
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Як господарь молдавський, в минулому, Д. Кантемір мав досить по
м н у  уяву про небезпеку від ногайців для мешканців південних уїздів 
і ні к і держави. Тривалий час живучи в Стамбулі і обертаючись в урядо- 
шіх колах (де його називали Кючук-Кантемір-огли, тобто маленький 
і пнісмір), він добре ознайомився з методами султанської і ханської ди- 
мііоматії. Та й сам він став господарем дякуючи інтригам хана Давлет- 
I ірея, котрий з його допомогою хотів закріпитись в очах султана.

Лише в 1670-х pp. був встановленний офіційний кордон між Молда- 
ин ю і землями Буджацької орди —  "границя Халіл-паши". За словами 
Д Кантеміра, вона проходила: "Від гирла річки Прут до селища Троян, 
і ніде и йде до рову Трояна, через річку Ботна і по прямій лінії до гирла 
річки Бик, де ця річка впадає в Тірас" п .

В 1729 р. Порта примусила господаря віддати полосу землі на північ 
під кордону Халіл-паши, на що вказує копія акту скріпленого диван-еве- 
1 1 і і молдавського господаря, складеного за наказом султана і затвер- 
і кенного кадієм фортеці Бендер в середніх числах місяця Раджеба 
1141 р. хіджри (лютий 1729 р. від P. X.: "Актом цим постановляється 
уступку ногайським татарам в ленне володіння, за платню простору зе
мні в 32 години довжини і 2 години ширини з молдавської сторони 
прикордонної лінії відомої під ім'ям Халіл-паші-худуди" |2.

Однак терпіння молдавської влади було не безкінечне, і вже в перших 
числах місяця Рамадана 1150 р. хіджри (грудень 1737 p. P. X.) за вимо- 
іою господаря Григорія Гику, кримський хан заборонив кочовим татарам 
переходити річку Прут для кочовки. Причиною такої заборони було об'- 
милено недостатність землі для підданих молдавського господаря 13.

Суттєві збитки від ногайських разбоїв несла казна і самого султана, 
пік як господар не міг повною мірою виконувати свої фінансові обов'яз
ки перед Портою. Тому представники османської адміністрації на місцях 
і кримський хан умовами і погрозами повинні були змусити кочовиків 
підкоритися волі султана і повернути награбоване. В нашому ж випадку 
прикордонний конфлікт вийшов за рамки звичайної сутички між васала
ми султана і мав далеко ідучі політичні наслідки для кримського хана.

Для початку слід відмітити, що перекладач помилився в датуванні 
документу. Місяць Раджаб —  сьомий місяць мусульманського року, в 
1172 р. хиджри почався 28 лютого 1759 р. європейського літочислення. 
І аким чином фірман вийшов не раніше березня цього року 14. За декіль
ка місяців до цього в Криму змінився хан —  Халім-Гірея замінив Крим- 
I ірей, а приводом для цієї перестановки послужили згадані в фірмані 
події. Подробиці конфлікту ми можемо знайти у В. Д. Смирнова — в 
другій частині його фундаментального дослідження з історії Кримського 
чіп їства.

За своє короткочасне правління Халім-Гірей (1756-1758) примудрив
ся налаштувати проти себе богатьох підданих і викликати незадоволення
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не лише в Криму, але й за межами півострова серед численних ногайсі. 
ких улусів. Ось як описує ці події кримсько-татарський хроніст (цитат 
за В. Д. Смирновнм): "Призначений ним (ханом) в сераскири єдисансі. 
кого племені Саїд-Гірей-султан хоча й був з людей проникливих, помір 
кованих і знаючих, але так як виріс в Румелії, і не знайомий був зі зви 
чаями татарськими, тому він відвернув від себе і охолодив до себе вида 
тних людей племені" 15.

Однак справжню причину ногайського разбою вказав у своїх мемуа 
рах французьський консул в Криму Ш. Пейсонель: "Хвилювання, що 
коштували Халім-Гірею ханства, виникли внаслідок проізволу і безроз
судного самоуправства його синів, котрих він призначив головноначалі. 
никами ногайських орд Єдисанської і Буджацької, оминувши інших, ста 
рших віком царевичей. Найближчим приводом такого насилля послужи 
ло те, що буджацькому сераскиру Саадат-Гірею було доручено зи 
наказом Порти, виданому внаслідок жалоби російського уряду, стягнути 
з ногайці в збитки, заподіяні їх набігом на російські володіння" 16.

Погану характеристику хану дав і турецький хроніст Васиф-ефенді: 
"Халім-Гірей вирізнявся млявістю, нерухомістю, а призначені ним на 
різні посади сини й онуки, по молодості років і недосвідченості нароби
ли багато дурниць і довели завжди схильних до мятежів ногаїв до явної 
непокори, так що вони пограбували частину володінь Богданських (тоб
то молдавських) і там не стало спокою і безпеки" 17. Як видно з нашого 
документу, в цьому разбої приймали участь не лише єдісани, але й пред
ставники інших родів Буджацької орди, також не випустивши вдалого 
моменту поживитись під час мятежу і відсутністю контролю з боку 
хана.

Коли жалоба господаря дійшла до височайшого султана то Халім- 
Гірей був відсторонений від влади і на його місце прочили вдруге Арс- 
лан-Гірея. Останній вже приготувався вступити на посаду, але його ви
передив брат Крим-Гірей (1758-1764). Він направився до ногайців в 
Буджак, зумів вмовити їх і переманити на свій бік. В той же час комен
данти турецьких фортець Ізмаїла і Бендер закидали Порту листами з 
проханнями на підримку Крим-Гірея, і результат було отримано. В міся
ці сафаре 1172 р. хіджри (листопад 1758 р.) указом султана він був на
значений ханом. При цьому було: "...видано височайший указ про стяг
нення всього, що було татарами вкрадено в Молдавській області" 18.

П р и м ітки

1. Готалов-Готпиб А. Материалы для истории народного образования в Одессе 
1801-1870 гг. Ч. 1. — Одесса, 1940. — С. 64.

2. ДАОО. — Ф. 93. — On. 1. — Д. 53.
3. Там само. — JI. 16-17.
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і Ічцман — наказ султана з його вензелем і печаткою; буджацький сераскір — 
ішиістник кримського хана з титулом султана, призначається з родичів хана; 
ктуджи — привратник, страж; баша — в Турції цей титул давався спочатку
і,шііітним воєноначальникам і першим візірям султана, в подальшому титул баші 
чи паші мали і деякі інші вищі воєнні і громадянські посадові особи; кадій — суддя, 
пшюсиврішення з юридичних питань, був незалежним в своїй владі і підкорявся 
піше султану, отримуючі жалування від казни; 71 г. — 1171 р. хіджри, з пере
їв піду не ясно який місяць мається на увазі під вереснем, якщо це 9 місяць року, 
ти йому в мусульманському календарі відповідає місяць рамадан, в такому разі 
події, описані в фірмані відбувалися в травні 1758 р. європейського літочислен- 
ііі/, Бирлад — місто на р. Бирлад, засноване в XIV ст.; м. Ясси — столиця Мол
давської держави; м. Текуч — відоме з XV в.; Фальчи — Фальчиу, місто на
1 1 Прут; Оріхой — Орхей або Оргеїв місто на р. Реут, відоме з XV ст.

I Цнорник чи ворник — управитель господарським палацом і в той же час засту
пник верховного судді (верховним суддею являвся сам господар Молдавії); геть
ман -- боярин, котрий за дорученням господаря керував військом в мирний і во- 
і шшй час; Стурдза — боярський рід грецького походження; ця сім 'я зіграла певну 
роль у перші роки існування Одеського товариства історії та старожитнос
тей, першим віце-президентом товариства в 1839 р. став А. С. Стурдза, а се
ред почесних членів товариства був М. Г. Стурдза — господар Молдавії. — Ле
топись общества / /  ЗООИД. — Т. I. — С. 566-569.

ft Урак-углу или Орак-оглу — назва ногайського роду Буджацькой орди; Ур-Мухам- 
мсд-углу — ногайський рід Орумбет-оглу Буджацької орди, іноді в джерелах зва
ний Ор-Мехмед / /Лезина И. Н., Суперанская А. В. Ономастика. Словарь-справоч- 
ник тюркских родоплеменных названий. — М., 1994. — Часть 2. — С. 320, 322.

7 ДАОО. — Ф. 93. — On. 1. — Д. 53. — Л. 31-32.
S I изер С. Н. Белгородские "казаки " первой половины XVI века //Краткие сообще

ния Одесского археологического общества. — Одесса, 1999.
9 Бентковский И. Историко-статистическое обозрение инородцев-магометян, 

кочующих в Ставропольской губернии. Ногайцы. — Ставрополь, 1883. — 4.1.
С. 8.

10 Кантемир Дмитрий Описание Молдавии. — Кишинев, 1973. — С. 151.
II Гам само. — С. 6.
12 Турецкие акты, хранящиеся в Одесском городском музее // ЗООИД. — Т. 1. — 

С. 637.
13 Там само. — С. 638.
14. Орбели Й. Синхронистические таблицы для перевода исторических дат по 

хиджре на европейское летоисчисление. — М.; Л., 1961.
15. Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в

XVIII в. до присоединения его к России / /  ЗООИД. — Т. 15. — С. 233.
16. Там само. — С. 234.
17. Там само. — С. 233.
18. Там само.
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О. О. Уварова

М А Т Е РІА Л И  Д Е Р Ж А В Н О Г О  А РХІВУ  О Д ЕС Ь К О Ї 
О Б Л А С Т І П РО  ЗА С Н У В А Н Н Я  ГРЕ К О -БО Л ГА РС ЬК И Х  

П О С Е Л Е Н Ь  В П ІВ Н ІЧ Н О М У  П Р И Ч О Р Н О М О Р ’Ї 
Н А  П О Ч А Т К У  X IX  ст.

Інтерес до історії народів, які мешкають на території України, дедалі 
більше зростає. Однією з не тільки недостатньо вивчених, але де в чому 
й спірних проблем вітчизняної історіографії є проблема з'ясування пері’ 
думов, причин, характеру іноземної колонізації Півдня України взагалі 
та ролі різних національних груп у господарському освоєнні краю зон 
рема. Значний науковий-інтерес становить дослідження низки питані., 
пов'язаних із розселенням грецьких та болгарських переселенців у цмі 
му регіоні, заснування ними тут своїх колоній.

На початку XIX ст. на землях сучасних Одещини, Миколаївщини іи 
Криму виникла низка колоній зі змішаним за етнічним складом населим 
ням, основні частини якого складали греки та болгари. У Херсонськії! 
губернії —  Великий Буялик (з 1923 р. —  с. Благоєво, Іванівського райи 
ну, Одеської області), Малий Буялик (з 1920 р. —  с. Свердлове, Комін 
тернівського району, Одеської області) та с. Кубанка (розташованих нн 
північ від Одеси й об'єднаних з 1815 р. у Буялицький округ), Катаржиин 
(на р. Куяльник, з 30-х pp. XX ст. —  с. Червонознам'янка, ІванівськоЩ 
району, Одеської області), Паркани (поблизу Тирасполя, на лівому бере іі 
Дністра —  зараз територія Молдови), Тернівка (поблизу Миколаєва, біли 
гирла однойменної річки, що впадає в р. Інгул), Інгулка (по р. Інгуш. 
Слов'яносербська і у Криму —  Старий Крим (пізніше увійшов до складу 
однойменного міста) та Кишлав (сьогодні с. Курське, Білогорського ри 
йону), Балта-Чокрак (сучасна назва —  с. Альошино, Бахчисарайської її 
району).

Вивчення нами документів Державного архіву Одеської області поки 
ще не дає змоги точно визначити відсоткове співвідношення різних грум 
іноземців в цих колоніях. Як правило, ці поселення в документах почни 
чені як болгарські, або зазначається, що в них мешкають і греки, і (><>п 
гари. Лише Балта-Чокрак завжди однозначно визначається як грецькії 
колонія. Усі ці колонії знаходились у відомстві Контори опікунства ноно 
російських іноземних переселенців, створеної у 1800 р. у Катеринослпні

Цікавим є питання про час заснування цих поселень. Наприклад, 
"Список о колониях, состоящих в Херсонской губернии" (1838) і ищи 
мості "О колониях иностранцев в Новороссийском крае" (1838) поданії к 
такі роки: Малий Буялик —  1801 р.; Великий Буялик, Тернівка, Старий
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і і h i m  —  1802 p.; Кишлав —  1803 p.; Кубанка, Паркани —  1804 p.; Ka- 
і і і | і і к и н о  —  1806 p.; Балта-Чокрак —  1806, або 1806-1807 pp.

І Іодібні дані подаються дослідниками А. Скальковським, А. Клаусом
ііі И М. Кабузаном, за винятком Паркан: перший визначає час засну- 
и піни цього поселення у проміжку між 1806 та 1811 p p .2, а другий та 
ірегій —  1804 р .3 В. М. Кабузан, до того ж, додає до переліку греко- 
і и 11 н арських колоній Інгулку (1802) та Слов'яносербську (1807) 4.

Архівні документи свідчать, що, скоріше за все, заснування на зем
ні ч поблизу р. Інгул колонії Інгулки (зараз село Баштанського району, 
Миколаївської області) відбулося дещо пізніше. В одному з документів 
інніедені відомості про чисельність поселенців і дані про те, "скільки в 
мін іму році прибуло з самого початку" s. При цьому дані щодо Інгулки 
подано тільки з 1804 р. Тобто, ймовірно, що "самий початок" —  час 
прибуття перших переселенців —  для Інгулки датується лише 1804 р. 
Цього року першими її мешканцями стали 24 родини у складі 84 о с іб 6.

А от Слов'яносербську, можливо, заснували раніше. Ми маємо дані, 
иіо вже на 1 січня 1807 р. кількість її мешканців складала 22 родини 
1102 особи)7. Тобто прибули вони ще до початку 1807 р.

Суперечливий характер мають обставини заснування Тернівки (сьо- 
іодкі —  однойменне село, підпорядковане Центральній райраді Микола-
■ на). За одними даними селище виникло у 1791-1792 pp., коли там були 
іііудовані помешкання для казенних майстрових, що працювали на Ми
колаївській верфі, а у 1802 р. там оселилися греки та болгари8. Так, у 
ІК02 р. тут дійсно оселилися 16 родин (85 осіб) перших мешканців 9. До 
mm ж документи підтверджують факт, що в колонії на той час знаходи- 
пась турецька мечеть |0, тобто якийсь період на цьому місці мешкали 
іурки. (З приходом нових жителів мечеть була перебудована у церкву і 
освячена у грудні 1803 р. на честь Успення Пресвятої Богородиці , |).

Починаючи з А. Скальковського, у вітчизняній історіографії перева
жала думка, що спочатку, у 1802 р. румелійськими болгарами була за
снована колонія Старий Крим, а рік потому, у 1803 р. —  К и ш лав12. 
Однак дослідниця І. А. Носкова вважає, що колонії Кишлав і Старий 
Крим утворювались одночасно, протягом 1803-1804 pp. |3.

Нові дані маємо щодо організації Балта-Чокраку. Можемо припусти
мі, що знайдено навіть список 13 родин, що першими заселили це місце 
(див. табл. № 1).

У серпні 1806 р. в євпаторійський порт прибуло 48 греків турецько- 
нідданих з Анатолії, які виявили бажання залишитися жити в Р о с ії14. 
Тодішній Таврійський цивільний губернатор Д. Б. Мертвого, вважаючи, 
що іреки —  люди "працелюбні та поважні, і якщо це починання підтри
мати, то багато греків з Анатолії переселиться", звелів поселити їх у 
Ііалта-Чокрак 15. Ці поселенці оглянули запропоновану їм землю і дали 
згоду на оселення. Вони виказали низку побажань, серед яких було
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прохання надати позики грошима на господарське облаштування (дли 
них та наступних переселенців), причому, якщо в родині було не м е н ш е  
З чоловіків сума мала становити 100 руб., 5 —  150 руб., від 7 та більше
—  200 руб. 16. Гроші мали бути надані одноразово на початку оселені пі 
на 10 років без відсотків. Сплата грошей державі мала проходити піснії 
цього терміну протягом 10 років у рівних частинах щорічно до 1 січни 
За позику вони несли кругову поруку і бажали, щоб невідомих ї м  людей 
не допускали до оселення, а для тих, хто переселиться, прохали додаї 
ково придбати поблизу селища Балта-Чокрак придатної землі. Всі воші 
та інші прибулі грецькі колоністи назавжди позбавлялися б від пости 
чання рекрутів та особистих податей, а поземельні гроші по закінченні 
пільгового терміну сплачували б подібно до болгарських та німецьких 
колоністів. Відносно внутрішнього устрою, колоністи просили дозволи 
ти їм вибрати з числа своїх трьох "гідних" людей, яким були б видиш 
позикові гроші, і від них же приймалася б державою сплата земельної 
податі. Вони також повинні були розглядати внутрішні справи колоніс
тів. Усі колоністи підпорядковувалися нижньому земському суду. В одно 
му з пунктів вимог наголошувалось, "щоб як 25 родин з'являться дли 
поселення, почали б вони вважатися грецькою колонією Балта-Чокрак 
ською". На наш погляд, це дає підстави для висновку, що ці поселенці 
й були першими греками —  мешканцями колон ії11.

Експедиція Державного майна міністерства внутрішніх справ задово
льнила їхні побажання 18.

Таблиця І
Поіменний список перших поселенців кримської колонії 

Балта-Чокрак 19

Ім ена т а  прізвищ а Вік
(роки)

Н а якій справі знається

1. С вящ еник Георгій  Ф едоров 38 землеробство, садівництво
друж ина й о г о  Ефімія 26 вирощ ування тю тю ну
син ї х  Д м итрій 2
дочка ї х  Д іспіна 5

2. А ф анасій Ф едоров 40 садівництво
друж ина й о г о  М арія 30
син ї х  Іван 6

3. О лександр (О лексій) Ф едоров 26
друж ина його Єфімія 20 землеробство, садівництво
дочка ї х  Є лисавета 3

4. Т рандаф іл Георг 30
друж ина й о г о  С уліна 25 каменяр, пекар
син його Х ристодул 3
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Закінчення таблиці І

Імена та  прізвищ а Вік
(роки)

На якій справі знається

'■ Іпія Поліхрон 33
нружина його О лена 26 землеробство, садівництво
сини його П оліхрон 15

М иколай 2
доньки його Софія -

Є лисавета -

і< М икола М емисаров 66
друж ина його Ганна 36 лудильник посуду
сини його М емисар 18

Іван 16

/ < пиридон Х арлабій (Х арлампій) 21 землеробство
друж ина його Параскевія 15

К Ф содосій Георгій 45
друж ина його Ф отінія 35 садівництво
сини його Павло 16

Х арлампій 2
доньки його Ганна 15

О лена 5

ч  Адам Георгій . 40
друж ина його К ір 'яко 20 землеробство, садівництво
син його Георгій 2

10 Ф содосій Ф едоров 35
друж ина його Домна 17 каменяр
донька його М арія 1

II ( ’фімій Анастасій 48
друж ина його М агдалія 30 каменяр
син його Панаіоті 8
доньки його Єфімія 6

Д еспіна 5
К ір 'яко 3
В арвара 1

1 Спірідон Єфімій 18 землеробство
друж ина його М агдаліна 15

II  М иколаЄ ф ім ій 20 вирощ ування тю тю ну

крім цього, всі вони вмію ть
розводити ш овковичні дерева
та  займаю ться ш овківництвом
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Вже у листопаді 1806 р. деякі з них переїхали до колонії. Нові посе
ленці зналися на землеробстві, садівництві та ремісництві.

В даній роботі, спираючись на нові архівні матеріали, ми перегляну 
ли відомості відносно часу заснування на півдні України деяких греки 
болгарських колоній та обставин прибуття перших поселенців. Зрозумі 
ло, що висновки потребують подальшого уточнення. Етнічна ідентифіки 
ція, економічний стан, культура та побут стають одними з головних 
питань, відповідь на які також можлива після наступних досліджень.

Примітки

1. Державний архів Одеської області (далі —ДАОО). — Ф. б. — On. б. — Спр. III
— Арк. З, 3 зв., 13 зв., 9 зв., 11 зв., 12.

2. Скальковский А. А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крас. 
Одесса; Тип. Т. Неймана и К°, 1848. — С. 89-92.

3. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иност 
ранной колонизации в России. — Вып. 1. — СПб.: Тип. В. В. Нусвальта, 1869. 
Приложение II. — С. 28-30, 42; Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатери 
нославской и Херсонской губерний) eXVIII— первой половинеXIXвв. (1719-1858)
— М.: Наука, 1976. — С. 187-188.

4. Кабузан В. М. Вказ. праця. — С. 187—188.
5. ДАОО. — Ф. 6. — On. 1. — Спр. 46. — Арк. 40 зв.
6. Там само.
7. Там само. — Спр. 302. — Арк. 7 зв.
8. История городов и сел Украинской ССР. Николаевская область / Редкол.: Вш и 

льев В. А. (пред.) [и др.] — К.: Украинская советская энциклопедия, 1981.
С. 127. (До речі, національність майстрових, що працювали на МиколаївськіїІ 
верфі, не вказується).

9. ДАОО. — Ф. 6. — On. 1. — Спр. 46. — Арк. 40 зв
10. Там само. — Спр. 133. — Арк. 1.
11. Там само. — Арк. 5 — 5 зв.
12. Скальковский А. А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крас.

С. 89-92.
13. Див.: Носкова И. А. Крымские болгары вX IX — началеXXв.: история и культу 

ра. — Симферополь: СОНАТ, 2002. — С. 20.
14. ДАОО. — Ф. 6, — On. 7. — Спр. 21. — Арк. J.
15. Там само. —Арк. 9 — 9 зв.
16. Усі побажання див.: Там само. — Арк. 13-14.
17. Там само. — Арк. 13 зв.
18. Там само. — Арк. 18.
19. Там само. — Арк. 14, 17 — 17 зв. Сам документ має назву: "Именной список 

прибывшим из-за границы для всегдашнего в России жительства Анадольским 
грекам в числе двадцати одного семейства, из коих 11 поселены в деревне 1><п 
та-Чокрак, учиненный ноября 12 дня 1806 г."Але далі йде перелік 13родии, иьі
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і ti шдалися з 48 осіб. А у рапорті Новоросійської опікунської контори Херсонсь
кому і Одеському військовому губернатору Е. де Рііиель'є від 16 серпня 1806р. 
тачаться саме 48 прибулих у  Євпаторійський порт греків. (Див.: Там само. — 
І/ж. 5 .).

І. С. Грєбцова, Ю . В. Л ат иш

ПРОБЛЕМИ ДЕКАБРИСТСЬКОГО РУХУ 
У ВИСВІТЛЕННІ ОДЕСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Рух декабристів є спільним надбанням історії країн, що входили до
11, п.іду колишньої Російської імперії. Декабризм тісно пов'язаний з Оде- 
іикі, тому не дивує той факт, що одеські історики, літературознавці, 
і м і і іо м і с т и , краєзнавці традиційно приділяли значну увагу цьому істори
чн о му  феномену і зробили вагомий внесок в українське та російське де- 
і іЬристознавство. Завданням цієї статті є науковий аналіз досягнень 
одеських дослідників у вивченні руху декабристів, з'ясування місця і 
ні.імення одеського осередку в українському декабристознавстві.

І Іоставлена проблема практично не висвітлювалася в історичній літе- 
|щ гурі. Одеське декабристознавство 1920-1930-х рр. розглядалося у ни
ми загальних праць провідного вітчизняного фахівця у галузі історіогра
фи декабристського руху професора Г. Д. Казьмирчука, а також у його 
и ік горській дисертації 1. Ним було запроваджено у науковий обіг архівні 
мигеріали про життя та діяльність окремих дослідників декабристського 
руху в Одесі. Ці, а також нові відомості були покладені в основу окре
мого розділу монографії Г. Д. Казьмирчука та Ю. В. Л атиш а2. Дотично 
юркалися проблеми автори біографічних розвідок, присвячених 
І<> Г. Оксману, М. Є. Слабченку, О. О. Рябініну-Скляревському 3. Деякі 
мідомості про дослідження декабристського руху в Одесі можна почер
пнути з виданих останнім часом у Росії мемуарів та епістолярної спад
щини відомих науковців 4.

Точкою відліку одеського декабристознавства, очевидно, слід вважа- 
іи 1831 p., коли в "Одесском альманахе" було надруковано поетичні 
тори  члена Союзу благоденства Ф. М. Глінки "Великий бог, чудесный 
Оог!", "Картины Севера", "Песнь умирающей девы", "Сельская вечеря" 
і д "Упрёк (Из пророка И сайи)"5. Проте ця публікація ще не свідчила 
про зародження інтересу одеського громадянства до руху "споборників 
і ми гої волі", як називав декабристів Т. Г. Шевченко. Представники ака
демічної науки Одеси намагалися не дратувати владу, що було характе
рно для України, і у XIX ст. не досліджували декабризм.

І С. Грєбцова, Ю. В. Латиш, 2004 399



Початок XX ст. теж не приніс суттєвого прориву, на відміну ні і 
Києва, де у цей час розквітла декабристознавча школа М. В. Довнир 
Запольського. У даний період окремі аспекти декабризму в своїх працім 
порушували відомі одеські науковці: філолог-славіст О. О. Кочубшні, 
кий та історик С. JI. Аваліані. Останньому належить ряд матеріаліи при
0 . І. Вегеліна, К. Ф. Рилєєва, дружин декабристів 6. До проблеми декіїО 
ристського руху звернувся професор Новоросійського універси’і <* і у
1. А. Линниченко, надрукувавши свідчення селянина-очевидця про попи 
тання Чернігівського п о л к у 7. Однак у цих розвідках відсутній аніїні і 
причин виникнення та діяльності декабристського руху, а також науко 
вий коментар опублікованих свідчень. Одеська преса іноді оперативно 
відгукувалася на події російського декабристознавства, зокрема, газоні 
"Южная мысль" інформувала читачів про роботу Д. С. Мережковськоиі 
над романом "14 декабря"8.

Цілеспрямоване наукове дослідження декабристського руху в Одсчі 
розпочалося лише після 1917 p., коли учасники революційних ПОЛІЙ 
почали розглядати декабристів як своїх попередників. Всупереч хибнім 
думці, на "декабристську спадщину" претендували не лише більшовики, 
але й есери, кадети, меншовики, тобто усі провідні партії Росії. Зокре
ма, на засіданні Одеської міської думи 12 грудня 1917 р. фракція кадеті» 
запропонувала "гідно відзначити 92 річницю виступу перших борців ш 
волю —  декабристів, що виповнюється 14 грудня 1917 р ." 9. Дума ухни 
лила: влаштувати 14 грудня 1917 р. у міських народних училищах уро
чистості та присвоїти деяким з них імена найвідоміших декабристів V 
новій парадигмі російської історії декабристам відводилося місце зачи 
нателів революційного руху. Цю думку обстоювали М. Л. Слонім ш 
М. С. Балабанов, котрі не належали до апологетів більшовизму 10.

З утвердженням радянської влади Одеса поступово перетворю*'ти и 
на третій, після Києва і Харкова, декабристознавчий центр в Україні 
Біля витоків одеської течії в українському декабристознавстві стояли 
академік М. Є. Слабченко, професори О. І. Покровський, М. Л. Рубінів- 
тейн, І. А. Хмельницький, співробітники архівних установ О. О. Рябіти 
Скляревський, В. В. Стратен. Поруч з цими фахівцями, чий світогляд 
сформувався ще у дореволюційну епоху, до досліджень декабристської і* 
феномену долучаються молоді спеціалісти: С. Я. Боровий, Л. Г. Гофман, 
Т. М. Слабченко, Є. В. Сказін та інші. Особливо пожвавилися декабри 
стознавчі пошуки напередодні 100-річного ювілею повстання.

Одеські дослідники активно опрацьовували документи місцевих акнк 
сховищ, готували змістовні розвідки про життя та діяльність декабрисі ін 
на Півдні України. Нові документальні свідчення опублікували О. І. По» 
кровський, В. В. Стратен, Є. П. Трифільєв и. У звіті, відправленому ар
хівістом Одеського крайового історичного архіву О. О. Рябініним-Скпм 
ревським до Укрцентрархіву у листопаді 1926 p., були ретельно псрсри-
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ні.иіі декабристознавчі праці Л. Г. Гофмана, В. В. Стратена, О. І. По- 
»І хінського і навіть студентки —  О. Б. А рхангельської12.

Активно розроблялася декабристська тематика в Одеській Комісії 
' І чи шавства при УАН. На засіданні соціально-історичної секції 4 січня 
Р>.’4 р. з доповіддю на тему: "Декабристи в історії російського револю- 
нііімого руху" виступив М. Л. Рубінштейн, але О. Ф. Малєєв та 
І Л Хмельницький не погодилися з доповідачем і дали власну оцінку 
І>и. руху декабристів 13. На цьому ж засіданні було заслухано доповіді
• П. Сказіна —  "Декабристи в історіографії", О. О. Рябініна-Скляревсь- 
«пі о — "Масони і вільнодумці в Одесі часів декабристів" та Л. Г. Гоф- 
мниа — "Достоєвський та декабристи". Роком пізніше М. Л. Рубінштейн 
\ К номері часопису "Каторга и ссылка" вмістив статтю про економічні 
передумови виступу декабристів, в якій прагнув розкрити внутрішні ко
ріння декабризму.

Напередодні святкування 100-річчя виступу декабристів в українській 
п іпріографії було започатковано дискусію з приводу поставленого 
М С. Грушевським питання: "Декабристи в Україні чи українські дека- 
ьристи?" С. О. Єфремов та О. Ю. Гермайзе сформулювали концепцію 
v критського декабризму, в основі якої лежав чинник української дійсно-
• її га української історії у формуванні світогляду членів Південного то-
и.іриства та особливо Товариства об'єднаних слов'ян. їх  підтримали 
Д І Багалій та лідер істориків-марксистів України М. І. Яворський. 
Проти виступили російські історики на чолі з М. М. Покровським та 
М В. Нечкіною. Але одеські декабристознавці не виявили особливого 
ініересу до дискусії. Тільки М. Є. Слабченко не лише підтримав конце
пцію українського декабризму, але й заявив, що у правобережних полках 
ін|нцери-українці "займали відособлене місце, тримались осторонь ро- 
t і і і с ь к о г о  офіцерства, ображались, якщо їх називали росіянами і між 
собою вживали тільки українську мову". Дослідник виділяв Україну у
і .і (постійний економічний регіон, відірваний від всеросійського ринку. 
Пін же вказав на можливе членство у таємних організаціях Малоросій-
1 1 .кого генерал-губернатора М. Г. Рєпніна та його урядовців Григор'єва 
ї ї Сахарова, "котрі під час трусу в Кочубея і в маєтку Новікова замість 
"ниїмки" палили папери" |4. Попри необґрунтованість багатьох поло
жень, концепція українського декабризму внесла свіжий струмінь у нау
кові пошуки 1920-х pp., зокрема, уточнила місце декабризму в українсь
кій історії.

Цінними видаються нам висновки О. О. Рябініна-Скляревського сто- 
і'овно історії Чернігівського полку. Історик простежує її від заснування у 
1700 р. до серпня 1914 p., коли полк припинив своє існування 15. Що
правда, він припустився кількох помилок, характерних для тогочасного 
декабристознавства. Зокрема, О. О. Рябінін-Скляревський вважав, що 
солдати Чернігівського полку були готовими до повстання і діяли свідо
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мо, оскільки у ході наполеонівських війн бачили як революція у Франції 
звільнила селянство з кріпацтва. Дослідник, йдучи за "Записками"
1.1. Горбачевського, наголошував на провідній ролі у повстанні на Київ
щині "напівпанків або безземельних офіцерів", тобто членів Товариства 
об'єднаних слов'ян та "солдатів-селян". Натомість роль С. І. Муравйова- 
Апостола зводилася до бажання здійснити щось на кшталт "палацових 
переворотів початку царювання Лизавети, Катерини II, Олександра І", а 
не масове народне повстання, і тому "соціальні гасла не входили у пло
щину його мислення" 16. На наш погляд, мав рацію дослідник Д. І. Бага- 
лій, який зауважив, що О. О. Рябінін-Скляревський занадто негативно 
ставився до С. І. Муравйова-Апостола п .

Серед нових тем, які культивували одеські декабристознавці, варто 
відзначити проблему "декабристи і Ф. М. Достоєвський". У досліджен
нях Л. Г. Гофмана та Л. П. Гроссмана фактологічний матеріал, зібраний 
зі щоденників та епістолярної спадщини письменника, дозволив накрес
лити певні напрямки наукового пошуку. Л. Г. Гофман намагався розкри
ти ставлення Ф. М. Достоєвського до декабристів. Він слушно зазначав, 
що "слов'янофільству протистояв ліберал 60-х р. і консервативний реда
ктор "Гражданина" і "Дневника писателя", який був далеким від сприй
няття "заповітів декабристів". Про декабристів письменник писав у зв'я
зку з відгуками сучасників про революційний рух, згадуючи їх лише 
через якийсь випадок" 18. Проте не всі висновки літературознавця витри
мали перевірку часом. Зокрема, не відповідає дійсності твердження, що 
спілкування з декабристами "стало поворотним пунктом в еволюції сві
тогляду письменника від утопічного соціалізму до християнського на
родництва" 19. У цей же час досліджуються стосунки декабристів з
О. С. Пушкіним. М. Є. Слабченко готував спеціальну працю на тему: 
"Декабристи і Т. Шевченко", проте вона не була надрукована, а рукопис, 
очевидно, не зберігся.

Недостатньо вивченим залишається одеський період життя та науко
вої діяльності Ю. Г. Оксмана. Однак саме в Одесі вчений почав цікави
тися рухом декабристів. Перша декабристознавча розвідка Ю. Г. Оксма
на під назвою "Константиновская легенда в Херсонщине", яка була опу
блікована в одеському часописі "Посев" у 1921 p., носила краєзнавчий 
характер і була присвячена поширенню чуток на Півдні України про 
узурпацію трону Миколою І та усунення від влади законного імператора 
Костянтина. Архівні документи засвідчують, що в Одесі літературозна
вець написав дослідження: "Декабристы в Новороссии" та "Декабрист 
Бестужев", які не були опубліковані20.

Ю. Г. Оксман вперше використав документи архіву Новоросійського 
та Бессарабського генерал-губернатора для дослідження декабристського 
руху, зокрема, "Дело по донесению Херсонского губернатора об отыска
нии поручика Сухинова (он же Емельянов)". Вчений відновив не лише
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і .їм момент затримання І. І. Сухинова, але й попередній пошук єдиного 
і утікачів —  організатора збройного повстання21. Цінність цієї розвідки 
полягає ще й у тому, що вона подає досить повну біографічну довідку 
про І. І. Сухинова. У статті детально досліджено механізм його пошуку 
її арешту, слідство над братами декабриста, Степаном і Василем, які 
юі іомагали йому отримати паспорт. Важливою особливістю праці 
І< >. Г. Оксмана є співсгавлення нововиявлених архівних даних з наявни
ми в історіографії судженнями та висновками, зокрема, свідченнями 
декабристів І. І. Горбачевського та В. М. Соловйова.

У 1920-1930-і рр. активізуються дослідження білядекабристських 
організацій, що діяли на Півдні України: товариства незалежних, грець
ких конспіраційних союзів, масонських лож тощо. У цій царині плідно 
попрацювали О. О. Рябінін-Скляревський та Т. М. Слабченко, які запро- 
п.ідили до наукового обігу значний пласт архівного м атеріалу22. Випус
книками Одеського університету були О. П. Парадиський, котрий пер
шим в Україні поставив питання про викладання декабристського руху в 
школі, та С. С. Авербух —  краєзнавець-ентузіаст, яка упродовж багатьох 
років досліджувала перебування декабристів на Миколаївщині.

Низку рецензій на праці відомих радянських декабристознавців 
М. Покровського, К. Левіна та інших в журналі "Наша школа", "Извести- 
их" Одеського губкому, губвиконкому і губпрофради опублікував студент 
Інституту народної освіти (ІНО) в Одесі Є. В. Сказін. Його особова спра
ві, що зберігається в Державному архіві Одеської області, засвідчує сер
йозну наукову роботу молодого дослідника. На жаль, у 1923 р. під час 
чергової чистки він був виключений з інституту через те, що служив у 
депікінській армії, негативно ставився до реорганізації ІНО та був нена
дійним для радянської школи 23. Незважаючи на підтримку професорів 
І А. Хмельницького та М. Є. Слабченка, продовжити навчання в Одесі 
і ' В. Сказіну не вдалося. Молодий вчений переїхав до Москви, де дослі
джував рух декабристів, зокрема, тісно співпрацюючи з М. В. Нечкіною 24.

Статті, замітки, матеріали про декабристський рух публікувалися на 
шпальтах одеських газет: "Большевистское знамя", "Вечерние известия", 
"Моряк", "Чорноморська комуна" тощо. їх  авторами були місцеві крає- 
шавці П. Бор, С. Вортман, М. Талін та ін ш і25.

У роки репресій українська школа декабристознавства була знищена.
V радянській історіографії утвердилася ленінсько-герценівська (револю
ційна) концепція декабризму, остаточно сформульована академіком 
М. В. Нечкіною. Наслідком політичних переслідувань провідних вчених
i гав відтік найкращих кадрів з України. Зокрема, Л. П. Гроссман,
ІО. Г. Оксман, Є. В. Сказін, С. Я. Ш трайх переїхали до Росії, де зроби-
ii и значний внесок у російське декабристознавство.

У 1950-х рр. до вивчення проблеми долучилися одеські економісти. 
О. В. Александров та П. О. Бакало досліджували економічні погляди
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суспільно-політичних діячів Росії початку XIX ст., приділяючи значну 
увагу декабристам26. У 1963 р. викладач Одеського технологічного ш 
статуту О. В. Александров захистив кандидатську дисертацію на тему 
"Економічні погляди декабристів Південного товариства" 11.

Кредитно-банківські плани декабристів розглядав відомий одеськіїII 
вчений С. Я. Боровий. Дослідник детально проаналізував погляди 
М. І. Тургенева, С. І. М уравйова-Апостола, М. Ф. Орлова. Натоми м. 
П. І. Пестелю в його працях було приділено недостатньо уваги. С. Я. І>о 
ровий лише констатував вплив на банківські плани лідера Південною 
товариства економічних переконань М. С. Мордвинова, а також підтри 
мав думку Б. Є. Сироєчковського, що "Практические начала политичсі 
кой экономии", які багато дослідників розглядали як твір П. І. Пестснн, 
є насправді конспектом лекцій К. Ф. Германа28.

Одеські дослідники продовжували вивчати літературознавчі аснскмі 
декабризму. С. Я. Боровий працював над проблемою: "А. Міцкепич і 
декабристи". С. Я. Боровому вдалося простежити ставлення видатною 
польського поета до перших російських революціонерів, декабристські 
мотиви в його творчості, перебування в Одесі тощ о29. Активно вивчнни 
ся одеськими науковцями декабристські контакти О. С. Пушкіна, жіши 
поета в Одесі, коло його знайомств та інтересів на півдні України 
Декабризм є складовою частиною тематики художніх творів, що побпчн 
ли світ в Одесі. Друга частина роману Ю. С. Трусова "Каменное морс" 
присвячена діяльності декабристів та членів грецького національно-ни і 
вольного товариства "Філіки Етерії" в Україні. Серед дійових осіб 
С. І. Муравйов-Апостол, П. І. Пестель, В. Ф. Раєвський, О. С. Пушкін ".

Нове піднесення досліджень декабристського руху припадає на пері
од між двома ювілеями повстання у 1975 і 1985 pp. У цей період и 
Одесі виходять у світ твори декабристів, публікуються нові архівні миіг  
ріали, біографічні розвідки про окремих "споборників святої волі" та іч 
спадкоємців. На шпальтах одеської періодики друкують замітки історії 
ки, філологи, публіцисти, краєзнавці JI. Білоусова, С. Боровий, М. Гру 
шецький, В. Мисюк, Н. Поглубко та ін ш і32.

У 1980-і pp. значно пожвавився краєзнавчий рух. Упродовж багатми 
років над дослідженням перебування декабристів в Одесі працни
В. В. Константинов. У місцевих архівах краєзнавець розшукав цікаиі ні 
домості про службу в Одесі помилуваних царським правосуддям участі 
ків декабристських організацій П. П. Титова і С. М. Паліцина. Інші доку
ментальні нариси В. В. Константинова проливають світло на перебування 
на півдні Україні С. Г. Волконського, С. П. Трубецького, О. І. Вегеліии, 
О. С. Пестова та інших декабристів 33. В. В. Константинов і нині продо
вжує архівний пошук матеріалів про декабристів в Одесі.

Помітний внесок у дослідження декабризму зробила профегор 
3. В. Першина, котра вивчала їхню діяльність у контексті революційно
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"і руху на півдні України. На початку 90-х рр. до дослідження проблеми 
і Ф. Рилєєв і Україна" звернулась учениця 3. В. Першиної випускниця

< Ідеського університету Н. М. Кудринська. З однойменною доповіддю 
 ї ї виступала на Четвертій науковій конференції "Декабристські читан
им", яка проходила в Києві у вересні 1990 р. Для наступних читань, які, 
п.і жаль, не відбулися, дослідниця підготувала доповідь на тему: "Оцінка 
І Ф. Рилєєвим діяльності І. Мазепи та його сподвижників у поемі 
Ііоіінаровський". Н. М. Кудринська простежила вплив на поета пред- 

і і .шпиків української інтелігенції, відображення соціальних, політичних 
пі культурно-етнічних питань у творах декабриста, констатувала, що 
поеми "Наливайко” та "Войнаровський" відкрито пропагували револю
ційну програму декабристів34. На наш погляд, авторці не вдалося роз
крити справжнє ставлення К. Ф. Рилєєва до І. Мазепи, оскільки вона за- 
иіііііилася у полоні радянської інтерпретації постаті гетьмана. Тверджен- 
іоі, що декабрист бачив в особі І. Мазепи лише політичного 
шміітюриста і демагога, не має під собою достатньої аргументації. До- 
іюиіді, присвячені діяльності декабристів на Одещині, також звучали на 
обласних історико-краєзнавчих конференціях.

Після відновлення незалежності України кількість публікацій про 
декабристський рух суттєво зменшилася, і подолати кризові явища у 
иіінченні даної проблеми, на жаль, одеським декабристознавцям поки 
що не вдалося. Про це свідчить той факт, що на трьох відроджених 
міжнародних наукових конференціях "Декабристські читання" (Київ, 
,’(100-2001 рр.) одне з найбільших міст України не мало своїх предста- 
ишіків. Не подавали заявок одесити і на дев'яті "Декабристські читан
им", заплановані на початок 2004 р.

Таким чином, декабристознавство в Одесі розвивалося доволі плідно.
V 1920-1930-х рр. тут сформувалася окрема течія українського декабри- 
і ю інавства. У 1950—1980-і рр. одеські декабристознавці продовжували 
опрацьовувати місцеві матеріали. Для одеської течії українського декаб
ри ї ї  ознавства характерні такі основні риси: глибокий аналіз економіч
них поглядів декабристів; дослідження діяльності білядекабристських 
організацій на Півдні України, які були пов'язані з опозиційним рухом 
Російської імперії; активний краєзнавчий пошук у напрямку "декабристи 
и ( >десі"; підвищений інтерес до літературознавчих сюжетів проблеми, 
особливо до вивчення стосунків декабристів, з О. С. Пушкіним та 
'1' М. Достоєвським, а також —  майже повна відсутність історіографіч
них досліджень та узагальнюючих праць про рух декабристів. Тож, мо- 
і на говорити про певну одесоцентричність декабристознавчих дослі

ді ШОНЬ одеситів, оскільки більшість з них тією чи іншою мірою ілюстру
ють зв'язки декабристів з містом і ґрунтуються на місцевих матеріалах. 
Деякі декабристознавчі сюжети потребують уточнення і конкретизації. 
Іокрема, нагальною є потреба написання наукових біографій одеських
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дослідників декабризму JI. Г. Гофмана, Є. В. Сказіна, В. В. Стратеиа,
3. В. Першиної та інших, дослідження роботи у галузі декабристознаис 
тва JI. П. Гроссмана, Ю. Г. Оксмана в одеський період життя, аналізу 
оцінок ролі декабристів та близьких до них таємних товариств в загалі, 
норосійському опозиційному русі першої чверті XIX ст. у працях одесі. 
ких вчених тощо. Позначене коло питань свідчить про необхідність по 
дальшої розробки проблеми.

Примітки

1. Казьмирчук Г. Д. "Апостоли правди”: Рух декабристів в історичній літературі 
1917— першої половини 30-х років. — К., 1997. — С. 64-66, 108-109, 179-INI), 
його ж: Історіографія руху декабристів: 4 ч. — Ч. 2. Становлення радянсько,чі 
декабристознавства (1917 — перша половина 1930-х pp.): Курс лекцій для студе 
нтів історичних факультетів. —Київ-Черкаси, 2001. — С. 49-51, 208-209 та ііі

2. Розвиток декабристознавства в Одесі // Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Укри 
їнське декабристознавство. — Київ-Черкаси, 2002. — С. 172-182.

3. Богаевская К. П. Возвращение: О Юлиане Григорьевиче Оксмане //Литературное 
обозрение. — 1990. —№4. — С. 100-112; Оксман // Эйдельман Н. Первый декиГі 
рист.—М., 1990. — С. 160-177; Курас I. Ф., Водотика С. Г. Академік М. С. Сли 
бченко //  Український історичний журнал. — 1993. — № 11-12. — С. 92-ЮН. 
Малинова Г. Возвращение Оксмана // Вестник. .— 1995. — 29 июля и др.

4. Боровой С. Воспоминания. — Москва-Иерусалим, 1993. — 384 с.; Марк Азадове 
кий, Юлиан Оксман. Переписка. 1944-1953 /  Изд. подготовил К. Азадовский.
М., 1998, —  410 с. и др.

5. Одесский альманах за 1831 год. — Одесса, 1831. — С. 108-109, 220-224, 254 
326-329.

6. Из архива К. Э. Андреевского. Записки Э. С. Андреевского /  Ред. и предш ч 
С. Л. Авалиани. — Т. 1. — Одесса, 1913. — С. 186-187, 232-236, 281-282.

7. Память в народе о декабрьских событиях 1825 г. в Василькове /  Сообщ. И. А. Л 
//  Украинская жизнь. — 1914. — № 1. — С. 90; Заметки И. А. Линниченко о кре 
стьянине из Василькова — современнике декабристов / /Державний архів Оде 
ської області (далі —ДАОО). — Ф. 153. — On. 1. — Спр. 120. — 2 арк.

8. Декабристы. (В студии Д. С. Мережковского) //  Южная мысль. — 1915. — 3 де 
кабря. — С. 2.

9. Казьмирчук Г. Д. Декабристи в Україні: досягнення і перспективи вивчення II 
Проблеми історії України X IX — початку X X ст. — К., 2001. — С. 15-16.

10. Слоним М. Л. История русской революции от декабристов до наших дней. 
Одесса, 1917; Балабанов М. История революционного движения в России. От 
декабристов к 1905 году. — К., 1925. — С. 17-46.

И. Покровський А. До слідства над декабристами. (Нові матеріяли) / / Рух декчії 
ристів на Україні. — Харків, 1926. — С. 40-72; Стратен В. В., Трифільєв Є. II 
До матеріялів про декабристів. (На підставі даних Одеського історичного нр 
хіву) //  Там само. — С. 77-97.

12. ДАОО. — Ф. Р. 36. — On. 1. — Спр. 1. — Арк. 9-9 зв.

406



Ini/п про діяльність соціально-історичної секції/ / Вісник Одеської комісії крає- 
пшвства при УАН. — Одеса, 1925. — Ч. 2-3. — С. 115-116.

І І (' іабченко М. Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України XIX сто- 
ііштя. — Т.1. — Одеса, 1925. — С. 98.
І'ибінін-Скляревський А. А. На спогад Чернігівського полку (до століття дека- 

hpucmie) / /  Рух декабристів на Україні. — Харків, 1926. — С. 98-109.
/" Ті їм само. — С. 105.
і ' Іні.’алій Д. Вступні пояснення до матеріялів //Рух декабристів на Україні. — 

Уирків, 1926. — С. 9.
'■ І офман JI. Г. Декабристы и Достоевский //  Тайные общества в России в начале 

\ IX столетия: Сб. материалов, статей и воспоминаний. - М., 1926. — С. 195.
' " Гам само. — С. 194.
•Ч ДАОО. — Ф. Р. 1593. — On. 1. — Спр. 235. — Арк. 1, 7.
' І і >ксман Ю. Поимка поручика И. И. Сухинова. (По неизданным материалам) // 

(< кабристы. Неизданные материалы и статьи /  Под ред. Б. Л. Модзалевского 
и Ю. Г. Оксмана. — М., 1925. — С. 53-74.

' ' і 'іабченко Т.. М. До історії "Малороссийского Общества" / /  Україна. — 1925.
Кн. 6 (15). — С. 46-49; Рябінін-Скляревський О. О. Таємні товариства на 

І/Івдні в епоху декабристів. (Масони, гетерії, філарети та вільнодумці) // Рух 
ііскабристів на Україні. — Харків, 1926. — С. 117-168 та ін.

' І ДАОО. — Ф. Р. 1593. — On. 1. — Спр. 4221. — Арк. 11.
' / < казин Е. В. Восстание 14 декабря 1825 года. — М.; Л., 1925. — 84 с.; Нечкина 

М В., Сказин Е. В. Семинарий по декабризму. — М., 1925. — 148 с.
' • / ирей-декабрист одессит //Вечерние известия. — 1926. — 5 августа; Бор П. 

А Ф. Рилєєв. (До 112-річчя страти декабриста-поета) //  Чорноморська кому
ни. 1938. — 29 вересня та ін.

'п Аисксандров А. В. Социально-экономическое положение России и основные на
правления русской экономической мысли первой четверти XIX столетия //  Тру- 
(>ы Одесского технологического института. — Т. 12. — Кафедры обществен
ных наук. — Одесса, 1958. — С. 137-175; Бакало П. А. Борьба прогрессивной 
Шпцсственной мысли России против мальтузианства в первой трети XIX века 

Науч. записки кафедр истории КПСС и политической экономии (Одесский гос. 
м і  і) ин-т). — Т. 21. — Одесса, 1958. —- С. 169-196.

' ' ічександров А. В. Материалы лекции на тему: "Экономические идеи декабрис
тов": (Учебн. пособие). — К., 1962. — 29 с.; его же: Экономические взгляды 
"Южного общества декабристов": Автореф. дисс... канд. экон. наук. —К., 1963.

20 с.
- S Кировой С. Я. Декабристы о кредитах и банках //Деньги и кредит. — 1951. — 

Л" /. — С. 31-36; его же: Кредит и банки России. (Середина XVII в. — 1861 г.).
М., 1958. — С. 149-155.

'У Норовой С. Мицкевич и декабристы //Большевистское знамя. — 1948. — 24 де
кабря; его же: Мицкевич накануне восстания декабристов. Мицкевич в Одессе 
//Декабристы-литераторы. — Т. 2. — Кн. 1. — М., 1956. — С. 411-474.

Ill (Месский год Пушкина: Лит.-краевед, сб. /Авт.-сост. К. С. Саркисьян. — Одес
са. 1979. — С. 158, 160-163, 165-169, 181, 195, 202, 204-206. 208-210, 214, 220,

407



222, 225; Островская Н. "Я жил тогда в Одессе...": Путеводитель по музею 
квартире А. С. Пушкина. — Одесса, 1987. — С. 7-8, 10—11, 16-17 и др.

31. Трусов Ю. С. Каменное море. — Одесса, 1968. — 240 с.
32. Боровой С. Декабристы в Одессе //Знамя коммунизма. — 1975. — 25 декабря, 

Поглубко Н. Документы, обнаруженные в архиве //Знамя. — 1975. — 25 декаб
ря; Бестужев-Марлинский А. А. Фрегат "Надежда": Повести. — Одесса, 1983.
— 248 с.; Мисюк В. Племянник декабриста //Знамя коммунизма. — 1990. — 11 но
ября и др.

33. Константинов В. В. Нові документи про перебування декабристів в Одесі И 
Архіви України. — 1989. — № 6. — С. 68-72; його ж: Мой милый друг. Декабри 
сты в Одессе. — Симферополь, 1990. — С. 57-125; його ж: " ...І довгожданну 
ти розкриєш таємницю...". Слідами декабристів в Одесі: Краєзн. нарис. — Одеса, 
1991. — 165 с.

34. Кудринська Н. М. К. Ф. Рилєєв та Україна / /Декабристские чтения: Матери 
алы Республ. науч.-практ. конференции. — Вып. IV. — К., 1991. — С. 52—56; ))' 
ж: Оцінка К. Ф. Рилєєвим діяльності І. Мазепи та його сподвижників у  поемі 
"Войнаровський" / / Декабристские чтения: Программа и материалы Всеукр 
науч.-практ. конференции. — Вып. V. — К., 1991. — С. 123-126.

Т. Г. Гончарук, О. О. Синявська

"ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК" ПРО НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ 
ПОЧАТКУ 1860-х pp.

Заснування і розвиток безплатних недільних шкіл —  яскрава сторін
ка діяльності прогресивної вітчизняної інтелігенції наприкінці 50-х — 
на початку 60-х pp. XIX ст. Ідея їх створення вийшла із середовища 
Харківсько-Київського таємного товариства (1856-1860 pp.) і була під
тримана широкою громадськістю. Перші недільні школи на Україні по
стали з ініціативи професора Київського університету ім. Св. Володими
ра П. В. Павлова і згодом поширилися по всіх регіонах. У дослідниць
кій літературі вивченню недільних шкіл приділялася належна увага '. 
Проте, як справедливо зауважила у своїй статті історик 3. В. Першина, 
існують суттєві розбіжності оцінок щодо їх характеру, часу виникнення, 
кількості тощо 2. Важливим джерелом для з'ясування різних аспекті» 
роботи недільних шкіл є тогочасні періодичні видання.

Питання освіти і, зокрема, заснування недільних шкіл наприкінці 
50 —  на початку 60-х pp. XIX ст., знайшли широкий відгук у пресі.
О. П. Ш иринський-Ш ахматов, який, у 1857—1864 pp. був попечителем 
Віденського, а з 1864 р. —  Київського учбового округу, відзначав, що 
на розвиток недільних шкіл великий вплив мала журналістика: "Жадібно
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шлючись за будь-яку новину, періодичні видання із захопленням по- 
індомляли про їх відкриття. Це викликало багатьох на наслідування і 
і гало засобом до поширення ш кіл"3. Увагу періодичних видань півдня 
України на початку 60-х pp. XIX ст. до заснування та діяльності неді- 
іц.них шкіл відзначає І. С. Грєбцова, аналізуючи публікації з цього пи- 
пшня на сторінках "Екатеринославских губернских ведомостей", "Бесса- 
рмбских областных ведомостей", "Донских войсковых ведомостей" та 
ш .4. Одне з чільних місць серед періодичних видань, які постійно інфор
мували про заснування недільних шкіл як в регіоні, так і за його межа
ми, та стежили за їх розвитком, посідала газета "Одесский вестник".

"Одесский вестник" наприкінці 50 —  на початку 60-х pp. XIX ст. був 
провідною газетою в Одесі та намагався задовольнити інформаційні по- 
і роби міста і всього південного регіону. Вже з початку свого заснування 
( 1827) газета завоювала популярність серед читачів і викликала жвавий 
інтерес до своїх публікацій. У 1859 р. газету очолив Микола Петрович 
( окальський, за освітою математик, видатний публіцист та знавець еко
номіки. Підтримуючи традиції своїх попередників -— редакторів "Одесс
кого вестника" О. Г. Тройницького, О. І. Георгієвського та О. М. Богда- 
повського, значну увагу на сторінках газети він надавав матеріалам про- 
гнітницького характеру, чільне місце серед яких належало публікаціям 
про недільні школи.

Питання щодо створення в Одесі недільних шкіл було піднято на 
обіді, що відбувся 17 січня 1860 р. "в залі пана Олексієва" на честь 
річниці заснування Харківського університету. 28 січня "Одесский вест
ник" помістив докладний опис цього святкування, в якому взяли участь 
нипускники університету та "почесні громадяни міста". Переказуючи 
промови на цьому урочистому обіді, газета звернула увагу і на явно 
українофільські висловлювання С. Громеки, В. Білого та ін. "Коротка і 
геила промова на малоросійській мові В. Білого, —  зокрема, писала 
нона, —  в якій він згадав деякі факти з історії першого заселення Га- 
джибея (теперішньої Одеси) та його околиць і яку він заключив поба
жанням: "нехай буде гарно українцям, громаді та усім нам нехай!" ви
кликала дуже приємне враж ення"5. Згадана у промові В. Білого україн
ська "громада" в Одесі, вочевидь, була не чітко структурованою 
організацією, а своєрідною "протогромадою", з якої потім і утворилася 
славнозвісна "Одеська громада" 1870-х рр.

Ідею створення недільних шкіл в Одесі на зазначеному урочистому 
обіді висловив Микола Іванович Савич (1808-1892) —  відомий еконо
міст та громадський діяч, колишній член славнозвісного Кирило-Мефо- 
діївського братства. На той час він вже 10 років проживав в Одесі і 
служив секретарем Одеського піклувального комітету про тюрми. 
М. Савич, як один з "старіших випускників Харківського університету", 
разом з І. Відинським відкривав зазначене зібрання, однак, думка про
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недільні школи була ним висловлена наприкінці обіду, коли з'явилася 
нагода зібрати необхідні кошти. "М. Савич, —  писав з цього приводу 
"Одесский вестник", —  запропонував здійснити в Одесі ідею недільної 
школи, про яку вже клопотало місцеве керівництво училища та вихова
нці Рішельєвського ліцею. О. Богдановський повідомив, що керівницт
вом дозволена програма цього училища, але для нього немає матеріаль
них засобів. У відповідь на це, запропонована була підписка, завдяки 
якій і зібрано було суму, достатню для початку цього корисного заходу". 
Те, що необхідні кошти було зібрано так швидко, не дивно, бо на обіді 
були присутні впливові у місті люди, в тому числі й міський голова 
Семен Степанович Яхненко, який пізніше сприяв поширенню недільних 
ш кіл6.

"Одесский вестник" вельми цікавився питаннями розвитку народної 
освіти, друкуючи протягом року десятки матеріалів з цієї теми і зверта
ючи особливу увагу на поширення освіти серед робітників, жінок, євре
їв, розвиток середньої освіти 7. Не дивно, що газета швидко відгукнула
ся на пропозицію свого постійного дописувача М. Савича (в кінці 
1850-х pp. ґрунтовні матеріали колишнього кирило-мефодіївця з питань 
розвитку кредитних установ в краї регулярно з'являлися на шпальтах 
"Одесского вестника"). "Немає сумніву, —  писала газета на початку 
лютого 1860 p., —  що жіночі гімназії, недільні школи, підготовчі школи, 
... —  все це такі нагальні потреби, що доводити їх корисність було б 
смішно і ди вн о"8.

Радо підтримуючи ініціативу учасників урочистого зібрання 17 січня 
1860 р., "Одесский вестник" вбачав в ній продовження доброї традиції, 
започаткованої в Києві. "Київські недільні школи, —  писала газета 
26 січня 1860 p., —  будуть, вочевидь, слугувати розсадником таких 
шкіл на півдні Росії. Таким чином, слідом за Київськими, і Харківські 
студенти клопочуть тепер про дозвіл відкрити їм у Харкові недільні 
школи для навчання грамотності майстрових хлопчаків і загалом непи
сьменних людей. З такою ж щирою вдячністю треба ставитись і до сту
дентів Рішельєвського ліцею, які мають намір поширити цю корисну 
справу в Одесі. Слідом за складенням первісного капіталу, який було 
зібрано на обіді на честь річниці Харківського університету 17-го числа 
цього січня, ми чули, що керівництво тутешнього округу піклується про 
здійснення цього вкрай необхідного задуму, запросивши взяти у ньому 
участь своєю працею панів службовців навчального відомства у Одесі". 
"Одесский вестник" сприйняв цю звістку з ентузіазмом. "Практичний 
бік цієї справи такий важливий, що не співчувати йому може лише без
грамотна людина," —  відзначала газета, додаючи: "Якщо на перший раз 
через невігластво чи інші причини, і не з'явиться багато бажаючих "обу- 
читися" —  то ми переконані, що через два-три роки зали училищ будуть 
тісними" 9.
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Аналізуючи публікації на сторінках "Одесского вестника" щодо неді- 
ііі.пих шкіл, слід відзначити, що найбільше уваги питанням заснування 
і а діяльності цих навчальних закладів приділялося в 1860 р. Дописува
ними газети, які звертали увагу у своїх матеріалах на проблеми фінансу- 
нання шкіл, забезпеченності навчальною літературою, викладацькими 
кадрами тощо, були переважно самі вчителі недільних шкіл та небайду
жі до справи народної освіти кореспонденти з усіх куточків півдня 
України.

Особливу увагу розвиткові недільних шкіл приділяв у своїх нарисах 
кореспондент під псевдонімом "Фагот". Як вказує І. С. Грєбцова, цей 
псевдонім використовував у своїх публікаціях автор багатьох фейлетонів 
і оглядів, відомий композитор П. Сокальський, брат М. Сокальського. В 
"Одесском вестнике" він друкувався, крім вказаного, під псевдонімами 
"В. Чибисов", "В. Ч-ов" та "Днестровский" 10. Вже 23 лютого 1860 р. 
пін повідомив, що у різних місцях Одеси з'явилися об'яви про відкриття 
у місті п'ятьох недільних шкіл і, що "біля цих об'яв юрбилися майже 
иесь день 19-го числа від ранку до вечора різні перехожі великі та ма- 
пенькі". "Фагот" навів перелік предметів, які пропонувалося вивчати у 
школах, адреси та час їх роботи ("друга гімназія від 9 до 11 годин ра
мку; повітове училище від 3 до 5 пополудні; парафіяльне училище на 
Лрнаутській вулиці від 1 до 3 пополудні; парафіяльне училище на Мол
даванці теж від 1 г. до 3 години пополудні; сирітський будинок (на Пре- 
ображенській до моря) від 10 до 12 години ранку та о 2 годині пополу
дні" и . Він також порадив усім домовласникам посприяти тому щоб їх 
слуги —  "кухарки, повари, кучери" —  могли відправляти своїх дітей до 
цих шкіл. У вересні 1860 р. з'явилося повідомлення про відкриття неді
льних шкіл на Пересипу і Новій Слободці та про заплановані відкриття 
шкіл на Новому Базарі і на Кривій Б а л ц і12.

Показово, що поряд із заснуванням міських недільних шкіл, на сто
рінках газети обговорювалося питання про відкриття початкових шкіл 
для дорослих та дітей і в передмісті, щоб наблизити їх територіально до 
місць проживання учнів. В одній з публікацій в "Одесском вестнике" 
зазначалося, що "навіть з навколишніх сіл, за 1 і 20 верст від Одеси (як, 
наприклад, Дальника, Татарки та ін.) з'явилися члени громад прохати 
про створення і у них недільних шкіл". "Якщо у селі писемність кори
сна й потрібна так сильно, що цю потребу відчули самі мешканці, без 
будь-якого впливу з боку, то як же без неї можливо обійтись у місті?" —  
запитував з цього приводу "Фагот" 13.

На початку 60-х pp., за даними О. П. Ш иринського-Шахматова, в 
Україні діяло 111 недільних шкіл, з них в Одеському учбовому окрузі — 
36. 3. В. Першина, спираючись на дані архівних джерел, стверджувала, 
що в Одесі у 1860 р. працювало 10 недільних шкіл: при Рішельєвському 
ліцеї, при 2 гімназії, при повітовому училищі, при трьох парафіальних
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училищах в робітничих районах міста —  на Молдаванці та Бугайовці, 
при приватній чоловічій школі на Молдованці, яку утримував вчитель 
М. Маляров, при тютюновій фабриці купця Кріона, а також жіночі шко
ли при пансіоні для дівчат А. Бондаренка та при сирітському домі на 
Молдованці и . "Одесский вестник", як зазначалося вище, писав про за
снування в Одесі 5 шкіл. Водночас газета ремствувала на нестачу інфо
рмації про школи передмість.

Сприйнявши із захопленням ідею заснування недільних шкіл, "Одес
ский вестник" уважно стежив за їх розвитком. У матеріалі від 17 бере
зня 1860 р. відзначався особливий успіх цих закладів. "Ті з них, які 
знаходяться у центрі міста, відвідуються натовпами, —  відзначав допи
сувач "Одесского вестника", —  наприклад, в останній час, до недільної 
школи, що відкрилася при 2 гімназії, з'явилося понад 100 осіб хлопча
ків, дорослих чоловіків і навіть жінок. Багато з них вже знають грамоту 
й висловили бажання отримати деякі корисні для них відомості, а декі
лька молодих людей забажали, навіть, ознайомитися із французькою 
м овою "15. Разом з тим, дописувач газети звернув увагу на те, що неді
льні школи у передмістях (зокрема на Молдаванці) відвідуються менше. 
Загалом газета відзначала, що володіє найповнішою інформацією про 
діяльність недільної школи, що відкрита при 2 Одеській гімназії. 28 кві
тня 1860 р. на шпальтах "Одесского вестника" з'явився матеріал І. Міна- 
кова, який, зокрема навів відомості про зростання кількості учнів 
(21 лютого —  45 осіб; 7 березня —  70; 14 березня —  100, потім кіль
кість стабілізувалася на останній цифрі), через що замість однієї школи 
при гімназії створили д в і І6.

Газета регулярно публікувала матеріали про ситуацію в інших неділь
них школах. Кореспондент під псевдонімом "П. К." 24 березня 1860 р. 
розповів про недільну школу при Одеському повітовому училищі, кіль
кість відвідувачів якої протягом трьох тижнів зросла від 12 до 52 учнів. 
Між іншим, він висловив подяку за сприяння та матеріальну допомогу 
міському голові С. С. Яхненко, "який взяв живу участь у недільних 
школах" п . 12 квітня 1860 р. газета опублікувала лист професора 
Р. В. Орбинського, який "відав початковим навчанням" у недільній шко
лі при Одеському сирітському будинку 1S. Продовжував цикл публікацій 
про вищезгадану недільну школу матеріал від 4 серпня 1860 р. "Вона 
(недільна школа при Одеському сирітському будинку —  Т. Г., О. С.), —  
писав кореспондент газети, —  заснована та підтримується майже ви
ключно трудами студентів Рішельєвського ліцею, під безпосереднім ке
рівництвом професора Р. В. Орбинського, особистій участі якого школа 
значною мірою зобов'язана своїми успіхами. Відвідувачів в ній бувало у 
зимові та осінні місяці від ЗО до 50; влітку ж їх кількість зменшилася." 
При тому він звернув увагу на спостереження, що про нього повідомив 
один з викладачів цієї школи, а саме: про сталість і майже переважання
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(особливо влітку) жіночого елементу, в порівнянні із відвідувачами чо- 
понічої статі. "Молоді дівчата, від 8 до 14 років, здебільшого з Молда- 
іишки, з'являються акуратно рано вранці, кожну неділю й виявляють ве
шке бажання до вивчення письменності. Майже жодна з них не пропу- 

і кас класів і раз розпочавши заняття продовжує їх з наполегливістю". 
Кореспондент відзначив певне новаторство вчителів цієї школи щодо 
формування класів (відхід від традиційного розподілу на "письменних"
1.1 "неписьменних"), вказав про нестачу підручників та необхідність вла
штувати переходи через вулицю Преображенську, щоб слухачі школи 
могли вільно діставатися до неї у часи весняного та осіннього бездорі
жжя |9. Публікувалися відомості і про недільну школу, що знаходилася 
м.і Пересипу і яка на вересень 1860 р. вже налічувала близько 50 відві
дувачів, кількість яких надалі збільшувалася ("можна думати, —  твердн
ім газета, —  що кількість учнів сягне 100 осіб й, можливо, доведеться 
і;»м само влаштовувати нову ш колу")20.

Особливу увагу "Одесский вестник" приділяв збиранню коштів та 
необхідних речей для недільних шкіл. Газета публікувала списки осіб, 
що робили пожертви на цю корисну справу21. Автор під псевдонімом 
"М. Г." вже 4 червня з задоволенням констатував, що зібрано пожертв 
па 3 000 крб. і завдяки тому справа недільних шкіл "стала на тверду 
ногу" 22. Вищезгаданий "Фагот" особливу увагу приділив ініціативі роди
мії співаків пп. Неруди, яка під час своїх гастролей у Одесі вирішила
і.шаги ранкові концерти, половина коштів від яких спрямовувалася на 

недільні школи (кореспондент газети натякнув, що це було зроблено не 
(>еі сприяння з боку міського голови)23. Успіх зазначених концертів за 
і иовами того ж "Фагота" був колосальний: "На них ми помітили, між 
іншим, і таких осіб, які ніколи не відвідували концертів..."24. Пізніше 
(наприкінці вересня 1860 р.) газета повідомляла про початок "низки 
инстав п. А. Брюне на користь тутешніх недільних ш кіл"25.

Таким чином, вельми сприявши збиранню необхідних коштів для 
функціонування недільних шкіл, "Одесский вестник" у липні-серпні, 
декілька разів висловивши своє надзвичайне задоволення станом справ 
у цій галузі, торкався її все менше. З осені 1860 р. "Одесский вестник" 
почав активну пропаганду "Товариства поширення грамотності", ідею 
шепувати яке виказали вчителі недільних шкіл, активні учасники просві- 
іницького руху на півдні України. 20 жовтня 1860 р. на шпальтах газети 
(>ув опублікований проект товариства, складений О. Богдановським, 
І Мінаковим та Р. Орбинським. Жваву участь в його обговоренні взяли 
О. Георгієвський, П. Сокальський та І. М ініцький26. Газета регулярно 
публікувала списки громадян, які виявили бажання записатися до "Това
риства поширення грамотності"27. Публікувалися також усілякі об'яви 
під організаторів зазначеного товариства. Так, 10 грудня 1860 р. газета 
під їх імені повідомляла, що Одеське жіноче благодійне товариство зад

413



ля сприяння "майбутньому Новоросійському товариству поширення пи 
семності" вирішило негайно "відкрити недільну школу для дівчат прп 
сирітському будинку, що ним утримується, і шляхом підписки зверну ІII 
ся до окремих своїх членів, щоб запросити їх до сприяння майбутньому 
товариству щорічними внесками та одноразовими пожертвуваннями" , 
Характерно, що "Одесский вестник" уважно стежив за процесом органі 
зації подібних товариств і в інших регіонах. Зокрема, з посиланням ин 
часопис "Век", газета повідомляла про рішення заснувати, за прикладом 
Одеси, "Товариство поширення грамотності та освіти серед простої и 
народу" у В 'язьм і29 та П ен зі30. На жаль, заснування товариства в Одсп 
на початку 60-х pp. XIX ст. так і залишилося тільки на рівні обговорен 
ня серед громадськості.

З другої половини 1860 p., коли увага газети до одеських недільних 
шкіл (через їх в цілому задовільний стан та менший ажіотаж навколо 
них з боку органів влади) зменшилася, все частіше почали з'являтися 
публікації про відкриття подібних закладів в інших містах та регіон «їх 
Особлива увага зверталася на недільні школи українського півдня. Адже, 
на думку газети, у Новоросійському краї ця справа мала чи не найбіль
ший успіх. "Поширення недільних шкіл, —  писав наприкінці липни 
1860 р. П. Лякуб, —  отримавши одного разу поштовх, не зупиняється у 
своєму русі. Збільшення їх чисельності у Новоросійському краї, відпоні 
даючи кількості населення, проходить майже на одному рівні з головня 
ми центрами імперії. Якщо Петербург буде мати до осені 8 недільних 
шкіл, то у нас вони вже остаточно сформувалися у таких містах: Одесі, 
Сімферополі, Катеринославі, Хотині та Киш иневі"31.

Досить детально висвітлювалася робота недільних шкіл Херсонщи
ни, особливо у губернському центрі. Газета повідомила про заснування 
у Херсоні 18 вересня 1860 р. відразу двох недільних шкіл для хлопчакні 
(при гімназії) та для дівчат (при повітовому училищі). Відзначалася ролі, 
в організації шкіл місцевого керівництва та пожертви на користь неділь
них шкіл від начальника губернії Башмакова, міського голови Добро- 
вольського та інших городян (загалом вже на початку було зібрано 
100 крб. 50 коп .)32. Минуло більше року і дописувач "Малюк", підсумо
вуючи досягнення недільних шкіл Херсону, згадав стабільну кількість 
учнів (35-60 у чоловічій школі та 10-25 —  у жіночій), наполегливість 
окремих вчителів та щедрість пожертвувань. Дописувач вказав на причи
ни, що заважали збільшенню кількості учнів: страшенний бруд на доро
гах, завантаженість дітей в неділю різною роботою, великі розміри міс
та, через що потрібно було б заснувати ще одну школу тощо. Повідом 
лялося, що вчителі недільної школи вирішили не вживати до неуспішних 
учнів "ніяких покарань, навіть доган —  не припускати, а діяти лише 
переконуваннями та схвальними заохоченнями". Окрім того, в замітці 
вказувалося на нестачу викладачів (після того, як праця в цих школах
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іі> іч-с гала бути для вчителів "напівобов'язковою", їх значно поменшало) 
пі і ній дужість до недільних шкіл "так званого освіченого класу" м іста33. 
"< )дссский вестник" також повідомляв про відкриття недільних класів у 
і пік аветграді34 та інших містах губернії.

І Іизка публікацій була присвячена недільним школам Криму. П. Лякуб 
, нсресні 1860 р. писав про невдачу організації недільної школи у Сим- 
■|'< ронолі, яка не набула достатньої кількості учнів і загалом "ніби і не 
і' мунала"35. Набагато оптимістичнішими були матеріали того ж автора 
про інші кримські школи. У жовтні 1860 р., все той же П. Лякуб повід- 
«їм нив про відкриття (19 липня 1860 р.) та успішну роботу керченської 
школи, що її відвідували до 50 учнів, і яка мала необхідну кількість 
мчи гелів, посібників та обладнання 36. 6 грудня 1860 р. газета повідомила 
про відкриття (12 листопада 1860 р.) недільної школи у Ф еодосії37.

Чиачна увага на шпальтах газети приділялася і школам Бессарабії. 
Докладну інформацію про відкриття недільної школи у Хотині наводив 
іописувач одеської газети О. Соіч 38. Дописувач І. Балагура повідомив 

про відкриття 27 листопада 1860 р. "за прикладом інших міст" недільної 
ніколи у м. Сороках і про певні урочистості, пов'язані з цієї подією (пів
чі місцевого хору, "що складається з учнів повітового та парафіяльного 
училищ, під керівництвом п. Левченки проспівали народний гімн", міс- 
ін ний протоієрей відслужив молебен, а після відкриття "поважний хазя
їн" міста бургомістр Крижанівський запросив присутніх до себе на сні- 
иніок)39. М. Храминський, в листі від 23 січня 1862 p., розповідаючи 

про життя в м. Бендерах, навів детальні відомості про місцеву недільну 
школу. "Протягом 8 місяців існування, —  писав він, —  школа була від- 
і' рита 31 раз. Найменшою кількість учнів була у робочу літню пору, й 
походила до 7; найбільшою —  40 осіб. Середня кількість —  14 осіб."
< сред інших статистичних відомостей про кількість, склад та успішність 
учнів автор, зокрема, повідомляв: "з числа відвідувачів було: росіян —

малоросіян —  46, молдаван —  2 особи." Хоча М. Храминський і від- 
ншчав, що недільні школи слід вважати "тимчасовим засобом у справі 
і» ні ги народу, якому потрібні школи, що базуватимуться на більш твер
дому підґрунті", проте він звертав увагу і на "вражаючий результат" — 
"протягом восьмимісячного існування Бендерської недільної школи в ній 
піїичилися читати 38 ос іб"40.

Одним з важливих питань, яке пов'язане з діяльністю недільних 
шкіл, була проблема комплектування шкіл південного регіону необхід
ною літературою. У статті відомого одеського книготорговця В. Білого 
інерталася увага громадськості на невеликі тиражі книжок для народної 
освіти, з одного боку, та недоступність у розумінні багатьох із них для 
простого люду, з іншого. "Якщо книга або журнал призначені для на
родного читання, то і мова їх має бути зрозумілою для народу," —  від- 
ніачав дописувач41.
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Надаючи великого значення нестачі у школах книжок, організатори 
та вчителі шкіл зверталися зі сторінок "Одесского вестника" з прохання 
ми жертвувати книги або кошти на їх придбання. Газета публікували 
матеріали про нові надходження книг для недільних шкіл. Так, кореспон 
дент "Фагот" в одній з публікацій відзначав: "Поважний книгопродавець 
наш п. Білий пожертвував для цієї мети 200 екземплярів виданої ним, 
насправді чудової абетки, —  приношення, вельми своєчасне й щедре, 
але й цього виявляється мало..." 42.

Показово, що "Одесский вестник" надавав увагу можливості поши 
рення в недільних школах південного регіону книг українською мовою 
У статті від 23 лютого 1860 р. "Фагот", окрім питання про недільні 
школи, значне місце приділив появі в Одесі видання "Кобзаря" Т. Шен 
ченка, притому ремствуючи на те, що маси українського народу не мо
жуть ознайомитись з цим твором через свою неписьменність. "Отрима
но також в Одесі видання творів п. Шевченка на малоросійській моні,
—  писав, зокрема, "Фагот", —  з портретом його, намальованим худож
ником Мікешиним. Для тих, кому доступні краса малоруської мови, — 
це справжній подарунок. Майже весь Південь й Південний Захід Росії 
говорять цим виразним та благозвучним наріччям й тому ця книга, зли
валося би, мусить бути в ній оцінена по достоїнству. А її поетичні до
стоїнства безсумнівні. Якщо б народ, на наріччі якого вона написанії, 
міг її читати —  скільки б моральної насолоди виніс б він з цього неве
ликого, але багато значущого томику! Зустрівши у ньому відлуння своїх 
почуттів, втіх, турбот й горя, скільки б він. пролив цілющих сліз! ...Од 
нак, на жаль! Для нього закрита ця книга". Водночас дописувач "Одсс 
ского вестника" обурювався недостатньою увагою у міському освічено
му суспільстві до української мови ("Мова, якою стільки століть розмо 
вляють мільйони, яка мала свою історію, свою літературу, свою 
фізіономію, досі у нас недостатньо визнана не тільки у літературі, але іі 
у середовищі туземних освічених людей. ...Зрозуміло, що люди, незни 
йомі з мовою, можуть називати її, через невігластво, жаргоном, провін
ціалізмом, якоюсь сумішшю наріч, —  проте тим, які від колиски навко 
ло себе чують звуки малоросійської мови, не можна пробачити відмоиу 
від неї... Це таке ж mauvais genre як відмовлятися від рідного батька або 
від рідної матері, після отримання жалюгідного чину...") й ремствував ни 
відносно дорогу ціну нового видання книжки Т. Шевченка, твердячи, 
що "її варто було б продавати за найдоступнішою ціною, бо призначен 
ня її —  для маси, яка, читаючи її, зміцнилася б в своїй любові до рідної 
мови та рідного характеру" 43. Слід зазначити, що "Одесский вестник" 
постійно звертався до питання щодо української мови та повідомлии 
громадськість про вихід з друку нових україномовних видань для наро 
ду. У цьому плані привертає увагу редакційна замітка з рекламою "Бук
варя" Т. Шевченка, в якій наводився зміст посібника та вказувалася ціни, 
що була доступна для різних верств населення44.
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Цікаво, що серед переліку подарованих недільним школам приватни
ми особами підручників знаходимо і україномовні видання. Зокрема, 
розповідаючи про діяльність недільної школи в Херсоні, один з допису- 
н.ічів вказував, що серед пожертвуваних школі книжок були "20 екз. 
посібників для початкового вивчення у школах писемності південноро-
• міською мовою від О. Кониського, 15 екз. "Граматики" П. Куліша та
10 екз. різних творів малоросійською м овою "45.

Таким чином, "Одесский вестник" став не тільки пропагандистом, а 
и сноєрідним координатором дій для організаторів недільних шкіл в 
усьому краї. Він же був тим друкованим органом, де люди могли діли
шся досвідом, вказувати на труднощі, прохати про матеріальну допомо- 
і у, звертати увагу керівництва на певні проблеми тощо.

Окрім того, газета часто повідомляла читачів про стан недільних 
шкіл в інших регіонах Наддніпрянської України та у російських губерні
ях Гак, повідомлялося про відкриття 1В вересня 1860 р. 46, а потім і 
про надзвичайні успіхи недільної школи у Харкові (на кінець 1860 р. —  
и пій було 270 учнів та 70 вчителів). Притому кореспонденти одеської 
і .чети не забули м'яко "вколоти" харків'ян, відзначаючи: "Такий успіх, 
и к здається, варто приписати тому, що освіта, яка розливається Харків-
1 1 .ким університетом, обмежувалася вузькими рамками тамтешньої гро
мадської діяльності і що, в нових умовах, вона шукає собі більшого, ніж 
риніше, простора"47. Газета також розповідала про стан недільних шкіл 
у Києві, Катеринославі, Житомирі, Петербурзі, Москві та інших міс- 
і .їх 4S. Так, повідомлялося про ініціативу студентів Київської духовної 
нкидемії "відкрити безкоштовну повсякденну школу", із зауваженням, що 
цс буде "чудове доповнення" до шкіл недільних49. А 4 жовтня 1860 р. 
"< >десский вестник" помістив лист з Тирасполя від А. Вибиженка, який 
повідомляв: його земляки "з вашої газети дізналися, що недільні школи 
у Москві мають мало коштів для придбання книг та посібників", тому 
ибрали та передали для москвичів 26 крб. 40 коп ."50.

Іноді "Одесский вестник" друкував і критичні матеріали щодо неді-
іі.них шкіл. Так, один з дописувачів у листопаді 1860 р. твердив: "Неді- 
м.пі школи від самого початку отримали у нас якийсь офіційний харак- 
п-р, здатний лише згасити усіляке бажання до цієї справи, й влаштовані 
Пули офіційним порядком". Через це, на думку дописувача, ця справа 
"пс отримала правильної організації й пішла не зовсім вдало" 51. Однак, 
цосигь скоро цей "недолік", вочевидь, було виправлено, бо державні 
органи невдовзі почали ставитися до недільних шкіл з недовірою, по- 
і іуиово позбавивши їх усілякої підтримки. Уряд, зокрема, поставив не
пі ньні школи в підпорядкування до парафіяльних. Діяльність останніх в 
цей час також знаходила відбиток на шпальтах "Одесского вестника"52.

Одним з заходів імперської влади, яка намагалася посилити контроль 
пцд недільними школами, було прийняття у 1861 р. нових "Правил" для
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недільних шкіл. За новими вимогами заборонялося викладання предме
тів, які не входили до загальної програми парафіяльних училищ (коло 
предметів, що викладалися для народу, звужувалося до вивчення Закону 
божого, грамоти та арифметики); обмежувалося використання в неділі, 
них школах книг та навчальних посібників; за роботою вчителів встано
влювався постійний нагляд з боку місцевої влади 53. В результаті запро
вадження "Правил" деякі школи почали закриватися, в інших —  змен
шилася кількість відвідувачів. Разом з тим вчителі почали активну 
кампанію, направлену на пом'якшення встановлених "Правил" та розши
рення програми викладання в недільних школах, що знайшло відбиток і 
на сторінках "Одесского вестника".

Наприкінці 1861 р. один з кримських кореспондентів писав про зане
пад недільної школи у Симферополі: "Мені здається, — зазначав він, 
учні не займаються навчанням з тією енергією, з якою вони взялися за 
справу, вже з тих пір, коли програма недільних шкіл значно звузила
ся" 54. Постійний дописувач із Херсону на початку 1862 р. вказував па 
необхідність не тільки вчити бажаючих писемності, але й давати інші 
знання. "Школа відвідується переважно малолітніми; спочатку приходи 
ли і дорослі, —  але вони скоро навчаються читати й залишають школу, 
говорячи, що якщо б їх вчили ще чомусь, то вони продовжували б ходи
ти. Чому ж їх не вчать ще чомусь? —  читач, я припускаю, знає" —  під
сумовував він 55.

Запровадження "Правил" було тільки одним з перших кроків на шли 
ху до закриття недільних шкіл. За словами М. Рубакіна: "В кінці 1861 р. 
реакція (уряду. —  Т. Г., О. С.) супроти недільних шкіл посилилася" ,f\ 
Не дивно, що у 1862 р. публікацій про недільні школи зустрічалося вже 
небагато. Найбільше уваги, за традицією, приділялося недільній школі 
при 2 гімназії. Так, наприкінці 1861 р. повідомлялося про роботу жіно
чого та чоловічого відділень ш коли57, а на початку 1862 р. було розмі 
щено звіт про її діяльність, яка "з успіхом продовжувала свою скромну, 
але благодійну для простого народу справу." Було, між іншим, названо 
кращих учнів ("міщани —  муляр Іван Звонарев та працівник канатного 
заводу п. Новиков Йосип Зарицький"), висловлено подяку вчителям (н 
тому числі жіночого відділення —  "дівиці Єлизаветі Іванівні Сакулинсь 
кій" та "дівиці Марії Миколаївні Граббе"). Головною проблемою школи 
на той час, за словами автора замітки, була нестача викладачін-подииж 
ників 58. Набагато оптимістичнішими були дописи з Ростову-на-Дону, де 
недільна школа від 1 жовтня 1861 р. ("коли розпочалися правильні за
няття") до лютого 1862 р. збільшила кількість своїх учнів від 37 до 73. 
Дописувач наводив найдокладнішу статистику й дякував меценатам (зо
крема "спадковому почесному громадянину Герасиму Ігнатовичу Дашке 
вичу, який забезпечив за власний кошт платню вчителям у недільній 
школі" —  200 крб. сріблом на рік) 59.< У березні 1862 р. "Одесский вес
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шик" повідомив про вельми успішне заснування у Ростові-на-Дону жі
ночої недільної школи (необхідні кошти були зібрані на балу 6 січня, а 
т і урочистому відкритті 11 лютого 1862 р. було вже 37 бажаючих уче
ниці.)60. Надходили повідомлення і з українських земель, зокрема, про 
иідіфиття другої недільної школи у Херсоні. Вона розмістилася на при- 
н.її ній квартирі військового форштадту і на момент відкриття (28 січня 
І К(>2 р.) мала лише трьох учнів. Автор замітки писав про необхідність 
иі.ійти нормальне приміщення для школи і дякував за пожертви прива
тнім особам, в тому числі господарю херсонської акторської трупи (яка 
шпала спеціальні вистави "на користь недільних шкіл у Х ерсоні")61.

Останньою публікацією про недільні школи у 1862 p., вочевидь, була 
ммітка про діяльність Катеринославської недільної школи. Автор повід
омляв про збільшення кількості учнів у школі ("подібного напливу не 
Пуло з моменту відкриття школи"), ділився планами про необхідність за-
• иування бібліотеки "для простого народу" та розповідав про відкриття 
m-дільної школи у передмісті62. Цікаво, що ця стаття була опублікована 
'(> липня (вже після урядового наказу про закриття недільних шкіл), 
міму редакція супроводила її примітками, в яких повідомила, що наведе- 
ііиіі матеріал дещо "запізнився" виходом з друку через внутрішні при-
• 11111 и. Таким чином газета ніби вибачалася за свій інтерес до недільних 
шкіл навіть після їх офіційного закриття.

Припинення функціонування недільних шкіл в Російській імперії, 
и ідно із царським розпорядженням від 13 липня 1862 p., головна одесь- 
м  газета практично проігнорувала. Ніякого опору рішенням вищого ке- 
Iитіицтва тоді чинити було неможливо (тим більш, під час розгортання 
чергового польського повстання). 18 серпня 1862 р. "Одесский вестник" 
обмежився короткою інформацією, з посиланням на "Журнал министер- 
' і на народного образования", про кількість закритих в імперії недільних 
шкіл: "всіх шкіл було 274: в тому числі 243 чоловічих та 31 жіноча. У
< . Петербурзькому навчальному окрузі було їх 64 (58 чоловічих та 6 жі
ночих); у Московському —  ЗО; у Харківському —  27; у Казанському —  
■17; у Київському —  46; у Віленському —  1; у Одеському —  32; у Де
ри іському —  12; у Східному Сибіру —  12; у Західному Сибіру —  3" 63. 
І Іі-іі своєрідний короткий некролог —  єдине, що могла собі дозволити у 
мій час газета, яка поклала багато зусиль задля того, щоб зліквідовані 
урядом заклади могли виникнути.
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11 Фагот. Одесский листок //  Одесский вестник. — 1860. — 23 февраля (Фелье

тон).
44. Южно-русский букварь //Одесский вестник. — 1861. — 11 февраля.
4У Малюк. Херсонские письма // Одесский вестник. — 1861. — 10 октября.
4h Одесский вестник. — 1860. — 4 октября (Современная хроника).
47. Одесский вестник. — I860. — 20 декабря (Современная хроника).
48 Одесский вестник. — I860. — 20 сентября (Современная хроника); 22 октября 

(Современная хроника); 1861. — 7 октября; 19 декабря.
44 Одесский вестник. — 1860. — 3 ноября (Современная хроника).
5 0 Выбиженко А. Письмо в редакцию //Одесский вестник. — 1860. — 4 октября.
' I Ш-ский Ф. Еще о распространении грамотности // Одесский вестник. — 1860.

8 ноября (Фельетон).
Одесский вестник. — 1860. — 24 сентября (Современная хроника).

' 1. Воскресные школы в России. — С. 4.
'■/ П-чь И. М. Внутренняя корреспонденция (из Симферополя) / /  Одесский вест

ник. — 1861. — 28 декабря.
И Малюк. Херсонские письма // Одесский вестник. — 1862. — 6 января.

421



56. Рубакин Н. Воскресные школы / /  Энциклопедический словарь Брокгауза и Эф
рона. — СПб.. 1892. — Т. 13. — С. 257.

57. Одесский вестник. — 1861. — 14 декабря.
58. О состоянии воскресной школы при 2 одесской гимназии и о значении подобных 

школ //  Одесский вестник. — 1862. — 1 февраля.
59. Обзор занятий Ростовской (на Дону) мужской воскресной школы за декабрь 

1861 года / /  Одесский вестник. — 1862. — 15 февраля (Внутренние известия).
60. Байков А. Открытие в городе Ростове (на Дону) женкой воскресной школы И 

Одесский вестник. — 1862. — 27 марта (Внутренние известия).
61. В. Н. Воскресная школа в Херсоне / /  Одесский вестник. — 1862. — 17 мая.
62. Панченко. О воскресной школе в Екатеринославе //  Одесский вестник. — 1862.

— 26 июля (Современная хроника).
63. Одесский вестник. — 1862. — 11 августа (Современная хроника).

О. Ф. Самойлов

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ 
В 60-80-i pp. XIX ст.: СТИСЛИЙ ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ

Історія університетської освіти в Україні дореволюційної доби до 
сьогодні ще не стала предметом спеціального дослідження ні у вітчизня
ній, ні в зарубіжній історіографії, хоча є чималий масив публікацій, ав
тори яких торкалися окремих аспектів даної теми.

В історіографії проблеми можна виділити кілька періодів.
Історія університетської освіти, як самостійна тема, почала розробля

тися з 70-х pp. XIX ст. Серед перших, хто звернувся до цієї тематики, 
був український вчений В. С. Іконников, який в 1876 р. в журналі "Ве
стник Европы" надрукував статтю "Русские университеты в связи с хо
дом общественного развития" Це був період, коли надії на реформи, 
очікування ліберальних перетворень визначали громадсько-політичний 
клімат в державі. За цих умов йшло не стільки усвідомлення ролі уні
верситетів в прогресі суспільства, скільки відбувалося виявлення, нако
пичення фактичного матеріалу й розробка окремих сюжетів з цієї про
блематики. Показовими в цьому плані є спогади В. П. Бузескула,
В. І. Модестова, про університетське життя, публікації фрагментів звітів 
про діяльність університетів, розташованих на У країні2.

Література про науково-освітню діяльність університетів в той період 
обмежувалась лише статтями І. М. Сеченова та В. І. М одестова3. Але 
питання про роль та місце вищої школи в житті суспільства ними фак
тично не розглядалися, це були скоріше свідоцтва сучасників про діяль
ність університетів в 60—70-і pp. XIX ст.
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Контрреформи початку 1880-х pp. не обійшли стороною й універси- 
и пі. Від прийняття університетського статуту 1884 р. й приблизно до 
початку XX ст. питання реформування вищої школи продовжували при- 
ін-ртати увагу громадськості. Характер публікацій представників лібера
лі.по-демократичного та консервативного таборів свідчив, що розхо- 
і/кення у поглядах на цю проблему, особливо на такий її аспект, як Іс
тр ія  студентства та студентського руху, ставало все більш помітним: від 
підперто консервативної позиції Ф. П. Єленєва та О. Г. Георгієвського 4
іо ліберально-поміркованих оцінок Б. Б. Глинського, Є. М. Трубецького, 

( I I. Ніконова, В. Якушкіна та ін .5. Праці перших носили описово-апо- 
ііогетичний характер і не містили ніякої критики відносно урядового 
курсу в університетському питанні, студентські ж виступи оцінювалися 
ними однозначно негативно.

Спільним у поглядах представників ліберального напрямку, навпаки, 
Ііуло співчуття до боротьби студентів проти жорсткого урядового курсу 
підносно університетів. Наприклад, Б. Б. Глинський стверджував, що 
"подальша заборона студентських товариств народить ще багато бід та 
нещасть"6.

Цю ж позицію поділяв й В. Якушкін. Так, він писав, що "основні 
положення статуту 1863 p., самоврядування університетів, доброзичлива 
довіра до науки, до освіти зовсім не були, як це стверджували вороги 
університетів, чимось чужим й запозиченим, а, навпаки, прямо витікали 
і повчального досвіду не тільки негативного, а й позитивного: минуле 
наших університетів демонструвало не тільки, до якого занепаду вищої 
освіти призводили утиски університетського життя зовнішнім втручан
ням й тиском, але й прямо показувало, як міцніла та розвивалася справа, 
коли йому була надана певна самостійність"7.

Більш широко проблема університетської освіти ставилася в працях 
іаких представників ліберально-демократичного табору, як К. Д. Каве- 
иін, П. М. Мілюков, В. І. Вернадський, П. Г. Виноградов, С. П. Никонов, 
<' Грубецький та ін. 8. К. Д. Кавелін у праці "Наука и университеты на 
Іанаде и у нас" доводив, що західноєвропейські університети мали стати 

для Росії зразком, прикладом. Цю тезу далі розвинув П. М. Мілюков. 
Аналізуючи університетську політику уряду в "Очерках по истории рус
ской культуры", в розділах, присвячених історії університетської освіти в 
Росії, він відзначав вплив студентських виступів на стан університетсь
кого питання, підкреслюючи при цьому, що студентські хвилювання —  
головний поштовх всіх російських університетських реформ не можуть 
бути усунені ніякими змінами в статуті. Аналіз урядової політики щодо 
університетів П. М. Мілюков зводив до штучного зрівняння університет
ських порядків в Росії з західноєвропейськими, пропонуючи реорганізу- 
па ги навчальний процес за німецьким зразком, а управління університе
тами —  за французьким, на засадах адміністративної централізації9.
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Історик-медієвіст П. Г. Виноградов дещо перебільшував роль освіти 
в розвитку суспільства. Він зазначав, що якщо "реформа 1863 р. виходи
ла з довіри й поваги до професорського складу та з бажання посилити 
його моральний вплив на студентів, то реформа 1884 р. була прийнята, 
як прояв недовіри до сумлінності й благонадійності професорських ко
легій", заявляв, що статут 1884 р. як захід політичний, виявляється недо
статнім та непотрібним й він "вже зазнав повного краху без усякого 
формального скасування" 10.

Інший, апологетично-офіційний, погляд представлений в праці 
П. Ферлюдіна "Исторический обзор мер по высшему образованию в 
России" ". Для вивчення проблеми урядової політики в галузі універси
тетської освіти безперечний інтерес завдяки багатству фактичного мате
ріалу становить підготовлена до ювілею міністерства народної освіти 
праця С. В. Рождественського "Исторический обзор деятельности мини
стерства народного просвещения. 1802-1902" п . Широко використавши 
відомчі архіви, опубліковані матеріали, автор в хронологічному порядку 
висвітлив суть та значення заходів цього міністерства щодо університет
ської освіти не тільки в цілому по імперії, а й відносно окремих регіо
нів, в тому числі й України. Проте, дані, наведені в праці, не розкрива
ють повною мірою проблем університетського життя в період, що роз
глядається.

Напередодні та в період революційних подій 1905-1907 pp., в умо
вах виникнення багатопартійності, зростання рівня й ступеня студентсь
кого руху, його політичного розмежування питання університетської 
освіти помітно актуалізувалося. В його обговоренні, в дискусіях з при
воду напрямків, шляхів, методів реформування вищої школи брали 
участь науковці, політичні діячі, представники влади. Саме цей інтерес 
громадськості викликав появу великої кількості статей з різних аспектів 
університетського буття. Зростання кількості праць, для яких характер
ним було намагання обгрунтувати потребу прогресивних змін у сфері 
вищої освіти, необхідність скасування університетського статуту 1884 р. 
віддзеркалювала значущість цього питання в житті пореформеного сус
пільства Російської імперії, зокрема українського. Розглядаючи стан на
вчального процесу, розвитку науки в університетах, такі автори, як 
П. О. Капніст, С. С. Татищев, В. К. Воробйов, С. Г. Сватиков, С. Ашев- 
ський, Г. А. Джаншиєв проводили порівняльний аналіз університетських 
статутів 1863 р. та 1884 р. 13. Перший вони оцінювали як такий, що вніс 
багато позитивного в розвиток вищої школи перш за все в плані демо
кратизації університетського життя, сприяння творчій ініціативі виклада
цького складу та студентів, другий —  як реакційний, який потребував 
принципових, докорінних змін. Відносно студентства С. Ашевський та 
С. Г. Сватиков розглядали його як єдину опозиційну, фактично револю
ційно налаштовану силу. В. Воробйов небезпідставно констатував: пере-
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і і і и д  статуту через кожні 30-20 років —  ...явно ненормальне явище, яке 
іумовлюється тим, що міністерство народної освіти підпало під вплив 
пішого міністерства —  внутрішніх справ. Через це ...приводами для пе
регляду університетських статутів кожний раз бували не власні нужди 
університетського життя, але загальні політичні події чи пов'язані з 
ними студентські хвилювання 14. Далі він зазначав, що загальний дух 
університетського статуту 1884 р. "зберігся майже у недоторканності 
донині..., і більшість наступних змін статуту були спрямовані на досяг
нення головної, наміченої в 1884 р. мети: встановити в університеті мир 
і і гарантувати спокійний хід університетського життя за допомогою по
ні цейського режиму" 15.

В період після першої російської революції і аж до падіння само
державства, більш чи менш активне обговорення на сторінках печаті 
університетських справ продовжувалося. Публікація документів з історії 
і ромадсько-політичних рухів 1860-х рр. дозволила зачепити сюжети, 
пов'язані з участю в них студентства. Передусім це знайшло втілення в 
с гаттях та нарисах Л. С. Кульчицького, П. Ф. Каптерова, Б. Б. Глинсько- 
го, І. М. Бороздіна, І. М. Соловьова, P. І. Видріна, Б. Р. Фроммета та 
ін. |6. Однак, публікаціям і цього періоду притаманний був відрив студе
нтського руху від загальнополітичної боротьби в країні, обмеження істо
рії студентства лише його соціально-психологічними характеристиками. 
Па відміну від попередників, P. І. Видрін стверджував, що радикалістсь- 
кі настрої не були притаманні студентству 1860-х pp., воно захищало в 
першу чергу свої корпоративні, академічні інтереси. Б. Р. Фроммет не 
погоджувався із таким трактуванням студентського руху й підкреслював 
ного соціальну значимість. Суттєве розходження в оцінках пояснювало
ся, мабуть, наявністю в суспільстві політичної диференціації, яка поміт
но поглиблювалась в ході та після першої російської революції.

Відомості про студентський рух в університетах України носили в 
їхніх працях фрагментарний характер. Такий стан дослідження даної 
проблематики зумовлювався вузькістю джерельної бази, фактичною не
доступністю більшості архівних матеріалів, а також неможливістю пуб- 
нікації тих праць, які розходились з офіційним трактуванням.

Більш повні та різнобічні дані із зазначеної проблематики містять 
книжки з історії окремих університетів. Діяльності університетів, розта
шованих в Україні, присвятили свої праці М. Ф. Владимирський-Буда- 
нов, О. І. Маркевич, Д. І. Багалій, В. П. Бузескул 17. Дослідження цих 
авторів стали фактично першою спробою наукового аналізу досвіду роз
витку університетської освіти в Україні. Здебільшого це був своєрідний 
самоаналіз, оскільки робили його передусім представники тогочасної 
української професури, викладачі тих самих навчальних закладів, про 
які вони писали. Оскільки такі праці видавалися до ювілейних дат, то й 
носили вони переважно офіційно-парадний характер. Періодизацію при-
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в'язували до університетських статутів. У викладі матеріалу автори зосе 
реджували увагу здебільшого на переліку кафедр, навчальних курсів, 
прізвищ викладачів, друкованих праць тощо. Але високий ступінь інфо
рмативності, залучення документальних матеріалів, багато з яких не збе
реглися до нашого часу, намагання уникати політизації й безсумнівна ін
телектуальна чесність цих авторів робить дані праці цінним джерелом 
для сучасних дослідників. Кроком уперед щодо дослідження історії уні
верситетів, що діяли в Україні, стала ґрунтовна узагальнююча праця, 
підготовлена до сторіччя Харківського університету ,8. Існує також вели
кий масив праць, присвячених діяльності окремих викладачів та науко
вців університетів.

Підсумовуючи огляд дореволюційної історіографії університетської 
освіти в Україні в 60—80-і pp. XIX ст., зазначимо, що в ній чітко просіє 
жується протиборство двох підходів —  консервативного та ліберального 
Кількісно переважали праці науковців-лібералів, які пояснювали стан 
університетської освіти в різні періоди характером того чи іншого уш 
верситетського статуту, що вони пов'язували із зміною монархів. Літера
тура консервативно-монархічного напрямку відрізняється описово-апо 
логетичним характером. Є всі підстави стверджувати, що незалежно від 
ідейного спрямування, в дореволюційній історіографії загалом відсутні 
узагальнюючі праці з історії університетської освіти в Україні. Історич 
на наука того часу в розробці проблеми знаходилась переважно на стадії 
виявлення, накопичення фактичного матеріалу і опрацювання тих чи 
інших аспектів історії окремих університетів.

Окрім робіт загального змісту в дореволюційній історіографії можи» 
виділити і тематичні групи робіт. Найбільшої уваги дослідників привер
тали три теми: університетська політика уряду, студентський рух та на 
укова діяльність університетів. Оскільки Україна тоді була позбавлена не 
тільки державності, але й автономії, література з проблем вищої школи 
взагалі і університетської освіти зокрема, присвячена була тоді розгляду 
цієї проблеми в загальноросійському масштабі, їй притаманний буп 
більш науково-популярний, публіцистичний, ніж науково-дослідницькиїі 
характер. Політика уряду в галузі університетської освіти саме на Укра 
їні не розглядалася.

За радянських часів університетська тематика майже перестала до
сліджуватись. В тих же працях, в яких ці проблеми розглядалися, історія 
університетів дореволюційного періоду часто перекручувалася, замовчу
валися прізвища багатьох вчених, якщо вони не сповідували ідей марк 
сизму-ленінізму. Головна увага в цих працях приділялась студентському 
руху та участі студентства у антиурядових виступах, як складової зага- 
льнореволюційної боротьби проти царського режиму. На підтвердження 
правомірності такого підходу опубліковані були тексти студентських 
прокламацій, документи політичних процесів 1860-х pp., листування
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і цього приводу різних урядових установ. Проте, як цілісна тема історія 
і иіиерситетів подавалася обмежено, поверхово. Такий підхід притаман
ний, наприклад, працям М. М. Покровського, який характеризував про
фесуру як "верству освічених поплічників капіталу", а університетську 
и луку він вважав "одним із засобів панування буржуазії над масами" 19.

Статус окремої теми історія університетів отримала лише в 1930-і pp., 
кили з'явилися узагальнюючі праці з історії окремих університетів, перш 
пі псе Московського та Казанського20. Праці з історії українських універ- 
і пготів побачили світ дещо пізніше —  в 1940-1960-х рр. Першою такою 
працею стала колективна монографія "Одесский университет за 75 лет", 
шиї нийшла в 1940 р . 21. Структурно вона складається з трьох частин. 
Перша з них присвячена історії університету 1865-1899 рр. Вона невели-
I I іа обсягом і досить поверхова, спрямована, головним чином, на від
тирання історії революційного руху в університетському середовищі. 
Іика схема подачі матеріалу була тоді характерною майже для всіх видів 
кидань з історії університетської освіти в Російській імперії взагалі та на 
Україні, зокрема. Так, з 43 сторінок першої частини названої праці лише 
'і присвячені науково-освітній діяльності Новоросійського університету, 
"і> ремих професорів та студентів, решта ж —  участі студентської молоді 
и ренолюційному русі.

Ііільш масштабними за обсягом та ґрунтовними за змістом стали ко- 
іп кіивні праці з історії Харківського та Київського університетів, які 
лишили до їх ювілеїв в 1950-х р р .22. У вказаних працях, написаних в 
період "відлиги", яка надала можливість за рахунок архівних матеріалів, 
і погадів сучасників, даних преси суттєво розширити коло джерел, крім 
пЬон'язкових для такого роду видань розділів про участь студентства у 
Р> иолюційному русі; як окремі аспекти теми розглядалися й питання 
про внесок університетських вчених в розвиток природничих та гумані- 
іприих наук, про діяльність наукових товариств та окремих факультетів, 
про деякі сторони навчального процесу та політики уряду щодо універ
ситетської освіти. Однак й цим роботам притаманне було намагання 
ни горів дотримуватись старих, стереотипних схем: студентство зобража
лися як єдина, монолітна маса, яка завжди і безумовно вороже ставилася 
чи царського уряду.

У другій половині 1960 —  першій половині 1980-х рр. радянські іс- 
іорпки стали частіше звертатись до університетської тематики, однак 
суттєвих якісних змін в дослідженні проблеми не відбулося: наголошу- 
и їмося на участі демократичної частини студентів в революційному русі 
її на лояльності режимові тих з них, хто походив з дворянського та бу
ржуазного середовища, писали про неукомплектованість штатів універ- 
і итстів й т. п. В цілому для цього періоду характерною була відсутність 
мс іодологічного плюралізму, одноманітність основних постулатів, заіде- 
пногізованість висновків .та узагальнень. Типовою в цьому плані є фу-
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ндаментальна робота В. Р. Лейкіної-Свірської23, яка на основі залучений 
різноманітних джерел розглянула питання про соціальне коріння інтелі 
генції, її чисельність, професійний рівень, умови праці, матеріальне ста
новище тощо. В тогочасних працях Р. Г. Еймонтової24, Г. І. Щ етініної2', 
О. Є. Іванова 26 розвиток університетської освіти розглядався переважно 
як реакція царизму на неминучість капіталістичного розвитку країни, и 
студентські заворушення як стимулюючий фактор готовності уряду до 
реформ. Вказані автори підкреслювали неперехідне значення таких уні 
верситетських проблем, як управління освітою і наукою, самоврядуван 
ня, роль освіти в прогресі суспільства й т. п. Досить різнобічний хари 
ктер має монографія Г. І. Щ етініної "Университеты в России и уста» 
1884 г.", хоча й для цієї праці характерним є ухил до таких улюблених 
дослідниками тих часів аспектів, як студентський рух та університетськії 
політика уряду. Проте, крім цих питань авторка досліджує соціальний 
склад, матеріальне і правове становище університетської професури пі 
студентства в 1870-1890 pp. Розглядаючи загальні тенденції розвитку 
університетів Російської імперії, Г. І. Щетініна намагається знайти пояс 
нення, чому навіть відносно консервативна група інтелігенції —  профо 
сори наприкінці XIX ст. опинилися в опозиції до царизму. Однією і 
причин цього явища авторка вважає "невирішеність питання про спін 
відношення політики держави з функціонуванням наукових центріи, 
перш за все —  університетів" 27.

В українській історіографії 1960-1980-х pp. історія університетської 
освіти в Україні в період між статутами 1963 та 1884 pp. представленії 
головним чином виданнями до ювілеїв, книгами, статтями, що висвітлю 
ють окремі її сторони, періоди, епізоди28. Загалом ця група літератури 
має велике фактологічне поле, але в кожному конкретному виданні н 
рамках одного університету чи окремої проблеми. Праці такого роду ш 
своїм призначенням здебільшого уникають постановки загальних про
блем відносно вказаної теми в масштабі всієї України. Питання щодо 
студентства, його участі в громадсько-політичному житті розглядалися 
також в працях М. П. Рудька29, А. К. Волощ енка30, 3. В. П ерш иної", 
Г. І. Марахова 32 та інших, присвячених загальній характеристиці суспі
льно-політичних рухів в Україні в зазначений час.

За умов набуття Україною незалежності у вітчизняній історіографії 
з'явилися праці, автори яких прагнули позбутися застарілих підходів до 
оцінки подій минулого, застосовували сучасні методи історичних дослі
джень. Цьому сприяла й публікація нових джерел з означеної тематики, 
передусім мемуарного характеру 33. Серед праць, які напряму чи опосе
редковано були присвячені різним аспектам університетської освіти, слід 
назвати монографії Н. А. Шип 34, Г. В. Касьянова 35, О. О. Тарасенко
С. П. Стельмах 37.

В історико-соціологічному нарисі Н. А. Шип, присвяченому інтеліге
нції на Україні в XIX ст., лише в одному з дев'яти параграфів трьох глин
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мі mu йде про шляхи та джерела формування, соціально-психологічну 
ірнктеристику інтелігенції взагалі і тільки в двох невеликих таблицях 

інпкідяться дані щодо чисельності й соціального складу студентів, що 
м ніч,їлися в університетах України в 1860-1890 р р .38. Інші аспекти, що 
іпнраїшяють в коло зору авторки —  методологія дослідження; царизм і 
"ірсгій елемент"; викладачі початкових і середніх навчальних закладів; 
' і ' і і ч і п ц і  медичного профілю; технічна інтелігенція; революційна і гро- 
"піін і.ко-політична активність; інтелігенція в культурно-національному 
с м та ін. Поза увагою дослідниці залишились офіцерські кадри, духів-
.... и во. До того ж система підготовки фахівців розглядається протягом
in i.dix) XIX ст., а висвітлення їхньої професійної і громадсько-політичної 
.......і.ності охоплює лише другу половину даного століття.

II Російській Федерації в 1990-і рр. вийшло декілька колективних 
ириць, які торкаються низки питань, щодо університетської освіти, але в 
і и-ріпу чергу як одної з ланок системи освіти Росії того часу 39. Побачи
ли гніт й нові праці найбільш плідного та глибокого сучасного російсь
кий дослідника університетської тематики О. Є. Іванова40.

Історіографія проблеми університетської освіти в Україні в другій 
ініновині XIX —  на початку XX ст. представлена також дисертаційними
I "if ютами В. І. Астахова, І. С. Бережного, Д. В. Деревинского, С. В. Сі- 
монова, О. Г. Кравченка, Є. П. Степановича, Н. В. Пузирьовича,
< і, Д. ГІташного41, хоча присвячені вони були переважно періоду кінця 
MX —  початку XX ст. Цим працям притаманна фактологічна насиче
нії п., але й певна заідеологізованість.

Н цілому позитивно оцінюючи наробітки радянських авторів, розумі- 
>• ' ін об'єктивні складнощі їх пошуку, не можна не бачити кон'юнктурні
.....ивання, що іноді зумовлювало недостатню наукову глибину деяких
нрмць. Частині з них притаманна описовість, не завжди чітко визначе
ний шлях вирішення поставлених проблем. В теоретичному плані не зо-
II. їм з'ясовано, чому саме студентство (й передусім університетське) 
мнно підвищену сприйнятливість до опозиційних та навіть радикальних 
іцсй Пояснення такого факту лише переважно різночинським складом 
і іудентства в 1860-і рр. не можна визнати достатнім, бо ця риса не була 
нршаманна даній соціальній верстві в цілому.

Таким чином, огляд як дореволюційної, так і радянської історіографії 
проблеми свідчить про певний інтерес дослідників до питань універси- 
пчсі.кої освіти в Україні. Але до сьогодні частині праць притаманна 
пгмиа фрагментарність, наявність ідеологічних штампів, схематизм. Най- 
і іі гіше дослідники звертались до участі студентів в антиурядовому 

русі, не завжди обґрунтовано перебільшуючи їх роль в проведенні рево- 
ннціино-демократичної пропаганди серед народу, про поширення ж се- 
рі'д студентства ліберальних ідей всупереч історичним реаліям говори- 
мпги значно менше. Вивчалася також урядова політика в галузі універси
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тетської освіти, запровадження статутів 1863 та 1884 pp., боротьба ву
зівської громадськості за скасування останнього. На сьогодні є всі під
стави стверджувати, що розпочалася робота з вивчення вузівської інтелі
генції як окремої соціальної групи. Серед найбільш помітних прогалии 
в цій проблематиці —  відсутність узагальнюючої праці про студентство 
університетів, що діяли в Україні в другій половині XIX ст.
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В. М . Х м арський

А Р Х Е О Г Р А Ф І Ч Н А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  Т А В Р І Й С Ь К О Ї  В Ч Е Н О Ї  
А Р Х І В Н О Ї  К О М І С І Ї  Н А П Р И К І Н Ц І  

X I X  —  Н А  П О Ч А Т К У  X X  с т .  ( 1 8 9 6 - 1 9 0 9 )

Розвиток археографії на півдні України наприкінці XIX —  на почат
ку XX ст. значною мірою залежав від діяльності наукових установ, які 
іаймались пошуком, описом та публікацією історичних джерел —  Оде
ського товариства історії і старожитностей (OTIC), Таврійської (ТВАК) 
і її Катеринославської (створена у 1903 р.) вчених архівних комісій. Ар
хеографічна діяльність цих наукових установ розвивалась хвилеподібно. 
Так, в OTIC питома вага археографії неухильно зростала від утворення 
у 1839 р. до середини 80-х pp. XIX ст. Відтоді розпочалась його транс
формація в суто археологічне товариство, що призвело до зменшення
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публікацій і обсягу джерел у "Записках" OTIC. Значною мірою OTIC 
у цій царині замінила створена у 1887 p. ТВАК Проте первинний 
вибух археографічної активності, забезпечений насамперед пошуковою 
й публікаторською роботою секретаря наукової установи Ф. Ф. Пашко
ва 2, тривав не більше десятиліття.

З середини 90-х pp. XIX ст., після відходу Ф. Ф. Пашкова від сирш і 
ТВАК, в її археографічній діяльності настає певний спад. Основний тя
гар по виходу з кризи (в царині археографії) поліг на одного із за сн о и  
ників ТВАК Арсенія Івановича М аркевича (1855-1942), який за й н и и  
місце секретаря. Фронтальний огляд головного видання ТВАК "Извес 
тий" свідчить, що активізація археографічної діяльності ТВАК зн о в у  
розпочалась наприкінці першого десятиліття XX ст. —  це співпало t 
обранням А. І. Маркевича головою ТВАК (1908). За 1896-1909 pp. тією 
чи іншою мірою археографами себе виявили 14 авторів, які здійснили за 
цей час всього 21 публікацію історичних джерел. Така кількість і, о т ж е ,  
низька інтенсивність публікацій може свідчити про відсутність цілеспря 
мованої евристики й едиції в цій галузі. Проте археографічний доробок 
даного часу так само має підлягати розгляду з метою з'ясування причин 
спаду активності, визначення цінності опублікованих джерел, осмислеи 
ня шляхів пошуку виходу з кризи. Адже кризові часи яскраво висвітлю 
ють притаманні будь-якому явищу риси й ознаки.

Зазначений аспект діяльності ТВАК ще не ставав об'єктом вивченим 
науковців, які досліджували історію цієї наукової установи. Адже увагу 
раніше було приділено або їй загалом, або іншим напрямкам діяльное 
т і 3. Головними джерелами для вивчення археографічної діяльное п 
ТВАК, крім видань установи і публікацій джерел, є звіти і досить докла
дні протоколи засідань, опубліковані в "Известиях" ТВАК.

Характерною особливістю даного періоду в археографічній діяльної 
ті ТВАК було залучення до безпосередньої роботи, за браком власних 
сил, відомих учених, у колі наукових інтересів яких був Крим. Це стало 
можливим завдяки науковому авторитету і зв'язкам А. І. Маркевича. Так, 
ще на засіданні 8 жовтня 1892 р. він рекомендував в члени ТВАК відо
мого архівіста і археографа М. М. О глобліна4. Микола Миколайович 
Оглоблін (1852-1911) —  киянин, син історика церкви, протоієрея Со
фійського собору Миколи, вільний слухач історико-філологічного факу
льтету Київського університету (займався в семінарі В. Б. Антоновича), 
випускник Київської духовної академії (церковно-історичне відділення) 
У 1878-1880 pp. вивчав низку дисциплін, особливо археографію й істо
ричну географію, у Петербурзькому археологічному інституті. Після за
вершення навчання в цьому закладі він перейшов до Московського архг 
ву міністерства юстиції (МАМЮ ), де працював до 1897 р. В середині 
80-х pp. М. М. Оглоблін захопився описом матеріалів Сибірського при
казу —  зацікавлення мало свої витоки з контексту архівних заходів іа
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і успільного інтересу до подій, пов'язаних з приєднанням Сибіру до Ро- 
( її, яке відзначалося на межі 70-80-х рр. Основною його працею стали 
чотири частини "Обозрения столбцов и книг Сибирского приказа (1592—
I /(>8)" (1895-1901), завдяки яким до наукового обігу було запроваджено 
ж-ничезну кількість документів з історії Сибіру, адже автор не обмежу-
и.іися переліком документів, але намагався дати якнайточніше уявлення 
про їх зміст і значення 5. Сам автор так характеризував свою роботу в 
.ірхіві і науковий доробок: "Крім прямого свого призначення —  дослі- 
кксння першоджерел з історії Сибіру, ця праця є зразком виробленого 
мною типу "архівних оглядів" як найзручнішого методу наукового опису 
мпсових зібрань документів".

М. М. Оглоблін цілковито був зосереджений на "сибірській" пробле
матиці. Свідченням цього стала його відмова редакторові журнала "Ки
шская старина" Ф. Г. Лебединцеву зайнятися історією України. Ймовір
но, поступали й інші пропозиції, зокрема від ТВАК і А. І. Маркевича, 
і лме відповіддю на таке прохання можна вважати надіслання до Сімфе
рополя наприкінці 1895 p., незважаючи на спішне завершення свого го- 
новного твору, праці про матеріали "расходных книг" Сибірського при
качу, які торкались зносин московських дипломатів з Кримським ханст
вом. Вона є дуже характерною для творчості М. М. Оглобліна, оскільки 
являє собою у першій частині джерелознавчу розвідку, в якій автор ро- 
(іить огляд фрагментів кількох книг, наводячи уривки з точними вихід
ними даними, а у другій —  опис архівних матеріалів, тобто перелік всіх 
розташованих хронологічно книг (51) Сибірського приказу зі вказівкою 
номеру та дати (від створення світу) для швидкого їх знаходження в 
.ірхіві [Додаток, №1 (далі —  Д)]. Через конфлікт з директором МАМЮ 
Д Я. Самоквасовим М. М. Оглоблін змушений був у 1897 р. залишити 
архів, характер його творчості дещо змінився, а співпраця з ТВАК при
пинилась 6.

Такою ж нетривалою, але пліднішою, була співпраця ТВАК ще з 
одним співробітником МАМЮ  М. В. Довнар-Запольським. Митрофан 
Иікторович Довнар-Запольський (1867-1934) народився в Білорусії. По 
іакінченні у 1894 р. Київського університету (учень В. Б. Антоновича) 
Ного залишили для приготування до професорського звання по кафедрі 
російської історії. Проте влітку того ж року він перебрався до Москви і 
шіаштувався до МАМЮ у якості вільнонайманого співробітника. У 
1897 р. він став помічником архіваріуса Литовської метрики і відтоді 
присвятив їй багато років свого життя. Метрика Литовська —  архів ка
нцелярії Великого князівства Литовського —  унікальний джерельний 
комплекс з політичної і соціально-економічної історії Білорусії, Литви, 
України XV-XVIII ст. Спочатку зберігалась у Троках, Вільно та Варша-
III. Під час поділів Речі Посполитої її було перевезено до Росії. Одну 
частину (внутрішні справи) було передано до Сенату, а друга (стосунки
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з іноземними державами) —  опинилась у Московському головному архі
ві міністерства іноземних справ (МГАМІС). У 1887 р. сенатську частину 
Метрики Литовської вдалось зібрати у МАМЮ і вона привернула до 
себе увагу ще більшої кількості науковців.

Ознайомившись з Метрикою Литовською М. В. Довнар-Запольський 
склав план опису першої групи книг —  книг записів Литовських. 
Л. І. Шохін вважає його працю в МАМЮ вдалим прикладом поєднаним 
наукового зростання при вивченні важливих історичних проблем з пуГ) 
лікацією й описом архівних документів. Вивчаючи історію Великого 
князівства Литовського, історик уже у 1896 р. підготував збірку докумо 
нтів XIV—XVI ст. про прямі та непрямі податки у цій державі. М. В. До 
внар-Запольський шукав будь-якої можливості оприлюднити свій науко 
вий доробок. Так, наприклад, М. М. Оглоблін та В. І. Холмогоров реко
мендували його у члени-здобувачі Московського товариства історії і 
старожитностей російських насамперед заради можливості друкуватися 
у тамтешніх "Чтениях"7.

У жовтні 1896 p. А. І. Маркевич рекомендував М. В. Довнар-Заполі.- 
ського в члени ТВАК, заслухавши "Замітку про Кримські справи у Ме
триці Литовській" 8 —  джерелознавчу розвідку з характеристикою мате
ріалів стосовно історії Кримського ханства [Д, 3]. В ній було дано огляд 
справ сьомої книги записів Метрики Литовської, де містився особливо 
багатий матеріал з історії Перекопської орди кінця XV —  початку
XVI ст., а також вказано на інші цінні джерела з цієї проблематики, и 
тому числі і, що зберігались у МГАМІС. Серед останніх особливу увагу 
дослідника привернули скарбові книги і, зокрема, найдавніша з них 
1502-1509 pp. —  яка містила у собі дані про видатки на дипломатичні 
зносини Великого князівства Литовського з Кримським ханством та під
леглими йому ордами [Д, 4].

М. В. Довнар-Запольський підготував публікацію з двома вступами і 
спільною назвою —  "Литовські упоминки татарським ордам". У першо
му вступі —  "Скарбова книга Метрики Литовської (1502-1509)" —  на
дається загальна характеристика фінансової системи держави та кола 
джерел для її вивчення і даної книги зокрема. Завершується він археог
рафічними зауваженнями стосовно видання "цілком згідно з оригіналом, 
зберігаючи й правопис". При цьому було розкрито скорочення та заміне
но літери, що вийшли з ужитку. Незважаючи на зауваження упорядника 
не "вичерпувати весь багатий матеріал, який міститься у пам'ятнику, що 
видається, а лише висвітлити одну його сторону", другий вступ —  "Ли
товський скарб і татарські орди у 1502-1509 pp." є, по суті, джерелозна
вчою розвідкою, причому широкою, в якій автор намагається проаналі
зувати матеріал, який публікуватиме нижче. У самому тексті упорядник 
у дужках наводив пояснення дат, термінів і незрозумілих слів. Текстуа
льні примітки позначені зірками і подані у підрядкових посиланнях (про
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м. j и-правлення, повтори слів, примітки переписувача тощо). Разом з тим 
. публікації не завадили б пояснення про написання слів курсивом, 
па.ке, крім власних назв, виділено інші слова й фрази. На берегах позна
чна нумерація аркушів оригіналу. Завершується публікація Додатками, 
и представлені чотири документи з двох записних книг Метрики Ли- 
ншської (з МАМЮ). Отже, едиція М. В. Довнар-Запольського була на 
ин игь високому рівні, репрезентуючи один з найкращих зразків архео- 
і рафії на сторінках "Известий". У подальшому співпраця його з ТВАК 
припинилась. Наприкінці 90-х pp. через підтримку діяльності вчених ар- 
иипих комісій, всупереч їх критиці його безпосереднього начальника 
Д Я. Самоквасова, він був змушений залишити у 1901 р. МАМЮ і пе- 
ім'їхати до Києва, не завершивши багато з розпочатих проектів як в ар- 
чпіістиці, так і в археографії.

9 грудня 1896 р. за рекомендацією А. І. М аркевича разом з 
м В. Довнар-Запольським членом ТВАК було обрано і завідуючого Ку
банським військовим архівом і помічника голови Кубанського обласного 
і і .і і истичного комітету П. П. Короленка (1834-1913). Роботою ТВАК
II II. Короленко зацікавився ще восени 1893 p., коли просив надіслати її
* і.пуг чи положення, що регулювали діяльність архівних комісій на 
кшталт статистичних комітетів9. За кілька місяців перед обранням до
I НАК від нього надійшов лист, в якому він сповіщав про своє бажання 
підшукати у згаданому архіві матеріали, що стосувались часу підпоряд- 
куиання чорноморського козацького війська таврійському губернаторові, 
і ііме тоді він підготував до друку "Материалы по истории войска Запо
рожского" (1897). Для підтвердження своїх намірів П. П. Короленко 
п ідіслав до Сімферополя статтю "Суконна фабрика Чорноморського ко
жного війська". Але в ТВАК справедливо визнали, що вона мало стосу- 
інпіась "участі тутешньої адміністрації у житті Кубанського війська" 10 і 
опублікували її лише згодом, у 29 числі "Известий" (1899).

Після кількарічної паузи П. П. Короленко відновив співпрацю з 
ГНАК, надіславши у 1902 р. копії п'ятьох документів про участь чорно
морців у перському поході 1796 р. На засіданні вирішили їх опублікува-
ііі, незважаючи, що вони мали лише "деяке відношення до Криму" и . 
Публікація П. П. Короленка відзначається простотою оформлення —  
крім вказівок на місце збереження опублікованих п'яти службових листів
II О. Зубова, С. С. Жегуліна та А. А. Головатого до 3. О. Чепіги, є два 
коментарі щодо згадуваних осіб та одна текстуальна примітка щодо не
розібраного слова [Д, 9]. Наступна порція —  чотири рапорти 3. О. Че
піги до С. С. Жегуліна (1792), що змальовують перші кроки у влашту- 
м.піні чорноморських козаків на кубанських землях —  надійшли наступ
ного року [Д, 10]. Документи, на висловлену у передмові думку 
упорядника, мали показати позитивні наслідки співпраці війська з цар-
1 1 .ким адміністратором, в тому числі й у здобутті права на використання
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Ачуївського рибного "заводу" —  однієї з улюблених тем П. П. Короле 
нка. Зазначимо, що упорядник не дублював документи, опубліковані рп 
ніше у додатках статті на цю тему у "Записках" OTIC.

Минуло ще кілька років і у 1907 р. П. П. Короленко нагадав про себе 
надісланням копії загальновідомого маніфесту про приєднання Криму, 
Тамані і Кубані. Комісія вирішила його надрукувати "з огляду на трудно 
щі у відшуканні цієї важливої пам'ятки історії Криму в офіційних і вчс 
них виданнях". Документ було опубліковано без будь-якого археографіч 
ного оформлення і навіть без зазначення упорядника (чи особи, яки 
сприяла його появі на сторінках "Известий"). Через два роки до ТВАК 
було надіслано копію ще одного маніфесту Катерини II —  про присд 
нання до Росії частини Речі Посполитої внаслідок її другого розділу 
Цього разу документ очевидно не стосувався Таврійської губернії і Ко 
місія лише подякувала надсилачеві12. На цьому співпраця найактивнішо 
го археографа ТВАК у цей період припинилась.

Треба відзначити, що П. П. Короленко був не єдиним хто брав у часи, 
у роботі як OTIC, так і ТВАК. У вересні 1902 p. А. І. Маркевич залучии 
до ТВАК чергову групу науковців —  професорів І. А. Линниченка (Но
воросійський університет), С. Ф. Платонова (Петербурзький університеї) 
та відомих діячів архівних комісій —  А. Н. Норцова (голова Тамбовсі. 
кої вченої архівної комісії) і Л. М. Савьолова (товариш голови Вороне
зької вченої архівної ком ісії)|3. Серед них у даний період реально взин 
участь у роботі ТВАК лише останній, який запропонував дослідження і 
генеалогії стосовно власного роду. Леонід Михайлович здобував освіту у 
Полтавській військовій гімназії, а потім у Бахтіна кадетському корпусі 
(1885). Погіршення зору змусило його розпочати цивільну службу (у 
Харкові). Після одруження з Н. А. Сгоровою (походила з дворян Війсь 
ка Донського) у 1888 р. переїхав до Таганрога, де і розпочав перші до
слідження з історії роду своєї дружини. Через два роки він переїхав до 
Москви, де розпочав вивчати власний родовід, працюючи у бібліотеках, 
музеях, архівах. У 1891 р. від'їхав до свого маєтку у Воронезькій губе
рнії, де прожив до 1904 р. В ці роки він багато займався громадською 
діяльністю (був понад десять років предводителем дворянства одного і 
повітів), не полишаючи і наукових зацікавлень. Уже у 1892 р. з'явилось 
його дослідження "Родовід дворян Савьолових", після чого він присту
пив до складення покажчика з генеалогії і геральдики Російського дво
рянства (у 1898 р. вийшло друком друге видання). У 1899 р. саме 
Л. М. Савьолов ініціював заснування Воронезької вченої архівної комі
сії, яку було відкрито наступного року і яка робила свої перші кроки під 
його і відомого письменника С. Л. Маркова керівництвом. Саме у 
90-і рр. він зацікавився роботою ТВАК і заочно познайомився і 
А. І. Маркевичем, коли керуючий справами відповів йому у 1894 р. ни 
надісланий лист щодо умов придбання видань К ом ісії14.
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У 1903 p. JI. M. Савьолов переїхав на постійне місце проживання до 
Москви. Він був ініціатором заснування Історико-родовідного товарист- 
н.і у Москві, членом-засновником Російського генеалогічного товарист-
іі.і, членом Археологічного інституту (у Петербурзі), Московського архе- 
шіогічного товариства, цілої низки різноманітних вчених товариств, ко
мпотів і архівних ком ісій 15. У другий "московський" період наукова 
шильність JI. М. Савьолова була активною, а інтереси —  різноспрямова-
ііі Гак, у 1902 р. його праці було опубліковано 12 разів (в т. ч. і в 
і Н ІС). Того ж року взяв участь як член секції археографії у роботі 
ЧИ Археологічного з'їзду у Харкові. На наступному з'їзді, у Катеринос- 
ііііпі (там був присутній і А. І. Маркевич), JI. М. Савьолов у секції архе- 
ін рафії і архівознавства зробив доповідь про посольство С. І. Тарбєєва 
т і Кримського ханства (1626-1627). Оскільки до цієї дипломатичної 
місії був причетний один з його предків —  П. І. Савьолов, батько пат
ріарха Іоакима, то дослідник опанував широке коло джерел дотичних до 
цієї події. Ймовірно, уже на з'їзді він дав згоду на публікацію деяких 
ккерел на сторінках "Известий".

На підставі попереднього дослідження джерел JI. М. Савьолов зро
їш н докладну передмову, яка стала своєрідною сумішшю історичного 
іюслідження і джерелознавчої розвідки, і, водночас, містить елементи як 
історичної, так і археографічної передмов [Д, 16]. Там упорядник чітко 
іш значив комплекс джерел, на основі яких робилося дослідження — 
IS справ і документів з МГАМІС (перелік було наведено). Загальна ха
рактеристика джерел була такою: "Хоча вони і не дають чогось нового в 
марині зносин Москви з кримськими ханами у 1-ій половині XVII сто- 
иіітя, але дають вельми яскраву картину тодішнього побуту і умов, за 
иких відбувались ці зносини". Серед цих матеріалів вказано на три з 
mix, які друкувались в "Известиях" —  "Відправка до Криму посланців 
Степана Тарбєєва і піддячого Івана Басова з государевими до царя і 
його чиновників грамотами і подарунками", "Відписки до Посольського 
приказу посланців Тарбєєва і Басова, надіслані з різними гінцями" ра- 
іом з відпусками царських грамот, "Справа по чолобиттю посланця Сте
пана Тарбєєва, що повернувся з Криму, про нагородження його за слу
жбу його там і за перенесені негаразди наданням жалування". Л. М. Са- 
ш.олов вирішив не публікувати всіх документів, оскільки вони, на його 
думку, "не дають нічого особливо цікавого і у більшості випадків повто
рюють по-різному одні й ті самі події", і тому вирішив обмежитись "де
якими документами, які досить яскраво малюють нам поневіряння ро
сійського посольства в Криму". На жаль, нічого не було зазначено про 
принципи передачі тексту (наявна всього одна текстуальна примітка) та 
передбачену структуру у розташуванні документів. Всього їх виявилось
12, причому долучено ще матеріали з "Кримських справ" 30-х рр.
XVII ст. Додамо, що в історичній передмові упорядник навів досить 
розлогі витяги ще двох документів з переліченого кола.
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Так само як і в "Записках" OTIC в "Известиях" ТВАК з'явились ми 
теріали стосовно одного з найвідоміших предків JI. М. Савьолова 
патріарха Іоакима [Д, 17]. Сімнадцять листів було знайдено у Москово. 
кій синодальній (патріаршій) бібліотеці. Це листування патріарха з вііі 
ськовими і державними діячами —  учасниками Кримських походім 
1687-1689 pp.: 13 листів його І З  —  до нього. Листи у публікації упо
рядник поділив на дві частини X —  за походами (з окремою нумерацією 
у кожній римськими цифрами). Всередині другої частини він ще риз 
поділив їх: на листи патріарха та надіслані до нього (позначивши пер 
шими літерами кириличної абетки), але чомусь виділив в окрему групу 
один лист патріарха до В. В. Голицина. Легенда була роз'єднаною 
вказівка на непереплетену збірку бібліотеки містилась у вступній заміт
ці, а вказівки на аркуші —  перед текстом кожного з листів. Звертають 
на себе увагу спрощені заголовки до листів ("Патріарх Іоаким до князя 
Василя Васильовича Голицина"). Проте наприкінці публікації було наве 
дено перелік опублікованих листів, потреба в якому, з огляду на нечис
ленність листів, була незначною. Після 1907 р. у стосунках Л. М. Са 
вьолова з ТВАК настала тривала пауза.

Олексій Іванович Маркевич (1847-1903), колишній професор Ново
російського університету, секретар (з 1899 p.) OTIC, один з найдіяльні 
ших археографів в цій науковій установі, будучи у досить добрих стосу
нках з А. І. Маркевичем, і у попередні роки досить активно співпрацю
вав з ТВАК, публікуючи на її сторінках статті з археології ("До 
пам'ятників Неаполіса", 1891, № 12), джерелознавчі розвідки ("Перебу
вання піддячого Василя Айтемирова у Криму у 1692-1695 pp.", 1890, 
№ 9), оглядові статті ювілейного характеру ("Імператриця Катерина II і 
Крим", 1897, № 27) та інформаційно-аналітичні повідомлення ("Південнії 
Росія на X Археологічному з'їзді у Ризі", 1897, № 27; "XI Київський ар 
хеологічний з'їзд і його праці з історії Новоросійського краю", № 30, 
1899). Археографічна публікація стала останнім епізодом співпраці сек
ретаря OTIC з ТВАК. Збирач і власник значної колекції рукописів, 
О. І. Маркевич вирішив опублікувати розпорядження Г. О. Потьомкінп 
на дозвіл одній з приватних осіб займатись торговим судноплавством па 
Чорному морі у 1787 р. На початку передмови (в історичній частині) 
О. І. Маркевич пояснив можливість такого явища навіть у перший рік 
війни з Туреччиною і вказав на неодиничність цього явища, оскільки до
кумент був написаний на бланку. Наприкінці передмови він розповів, що 
оригінал документа зберігався у паперах відомого історика М. А. Марке
вича. О. І. Маркевич підтримував зв'язки зі своїми далекими родичами і 
навіть займався вивченням родоводу Марковичів, то один з онуків автора 
"Історії М алоросії" надав згаданий документ у його розпорядження 
Оскільки текст документа був на бланку, тому його друковану частину 
було відтворено у звичайний спосіб, а написану —  курсивом.
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О. I. Маркевич був надзвичайно працьовитим і від нього можна було 
чекати нових надходжень матеріалів. Тим паче, що він завжди позитив
но реагував на запрошення взяти участь у тому чи іншому виданні. У 
чистах до А. І. Маркевича він навіть скаржився на те, що не може від
мовлятись від таких пропозицій. Проте передчасна смерть О. І. Марке- 
иича у 1903 р. стала на заваді багатьох планів. У теплому некролозі, 
уміщеному в "Известиях" ТВАК, А. І. Маркевич писав про втрату "сер
йозного, добросовісного вченого і видного громадського діяча, одного з 
імііпопулярніших людей на півдні Росії" 16.

'Здобутки місцевих діячів виявились скромнішими у порівнянні З до
робком "залучених" членів —  жоден не відзначився більш ніж однією 
публікацією. Не був винятком і організатор наукової діяльності ТВАК 
Л І. Маркевич. Ймовірно, не без допомоги Г. К. Киреєнка, який у попе
редній період опублікував величезну кількість ордерів Г. О. Потьомкіна 
і II. О. Зубова з архіву таврійського губернського правління, він віднай
шов ордер останнього до С. С. Жегуліна від 28 вересня 1795 p., в якому 
шилося про розв'язання проблеми, пов'язаної зі спадщиною померлого 
і пископа феодосійського і маріупольського Дорофея (Возмуйлова) —  
першого вікарія Катеринославської єпархії (1787-1790). Повернення до 
церкви деяких цінностей від спадкоємців виявилося справою непрос- 
юю. Це відбилося у низці документів, які і було долучено до ордера і, 
отже, опубліковано разом з ним (всього сім —  за 1790-1795 pp.) [Д, 2]. 
Ордер був вшитий до книги ордерів 1796 p., не "пройшов" за описами 
ордерів за 1795-1796 pp. і врешті був пропущений під час підготовки до 
друку. Тому А. І. Маркевич вирішив заповнити прогалину даною публі
кацією.

Публікація джерел рештою членів ТВАК відбувалась у різних фор
мах. Так, наприклад, кілька документів з'явились у підрядкових посилан
нях до твору І. Муфтійзаде "Нарис військової служби кримських татар з 
1783 по 1889 pp." [Д, 6], мету якого автор бачив, "rio-перше, щоб збере
гти старовину у пам'яті потомства; по-друге, для того, щоб татарська 
молодь, оцінивши заслуги предків, при нагоді підбадьорилась щодо слу
жби за Царя і Вітчизну". Статтю, написану на основі місцевих архівів

канцелярії губернатора, губернського правління та дворянських збо
рів, автор вважав лише матеріалом "для майбутнього історика служби 
і агар Криму". Це, на нашу думку, і визначило появу документів із зазна
чених архівів серед тексту як супровідні ілюстрації під час викладу 
матеріалу, адже у вступі автор обіцяв з читачем "поділитися своїми 
знаннями і зібраними відомостями", "вказуючи документи, з яких ці ві
домості вилучено".

Документальні вкраплення до історичних творів були характерні і 
для Л. П. Коллі. Людвіг Петрович Коллі (1849-1917) народився у 
м. Фрейбург (Швейцарія). Освіту здобув навчаючись у тамтешніх місь
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кому училищі та класичному відділенні колегії, а також у ліцеї (по класу 
філософії) та на юридичних курсах (не закінчив) у Франції. Наприкінці 
60-х рр. переїхав до Російської імперії, де працював гувернантом, а 
потім в приватних та державних навчальних закладах. Врешті він пере
брався до Феодосії, де викладав французьку мову у гімназії (1879— 
1906). Там JL П. Коллі захопився краєзнавством, зокрема вивченням ста
рожитностей східного Криму. У 1900 р. його було призначено завідува
чем Феодосійського музею старожитностей, а наступного року обрано 
членом OTIC та ТВАК. До завідування музеєм він ставився дуже відпо
відально, готуючи звіти про його стан і покажчики і навіть вивчаючи 
його історію. У 1905 p. JI. П. Коллі підготував біографічний нарис про 
кримського краєзнавця і одного з директорів музею І. І. Грапперона 
[Д, 12]. Там він навів копію диплома, видану І. І. Грапперону радою Пе
тербурзької медико-хірургічної академії.

Основним предметом наукових зацікавлень J1. П. Коллі поступово 
ставала історія генуезьких колоній в Криму. Цьому сприяло знання мов, 
що дозволило йому вивчати писемні джерела середньовічної доби. По
штовхом до цього стало його знайомство з серійним виданням Лігурій- 
ського історичного товариства, присвяченим історії Генуезької республі
ки (т. зв. Atti). У шостому томі було видано матеріали стосовно генуезь
ких колоній на чорноморському узбережжі. На основі цих справ 
Л. П. Коллі вирішив зайнятись переказом однієї зі справ про долю 
останнього консула Солдаї —  Христофоро Ді-Негро. У своїй розвідці 
автор часто удавався до цитувань документів (у перекладі). Хоча цю 
працю навіть з натяжкою важко визнати археографічною публікацією, 
варто відзначити намагання автора доводити до читача хоча б фрагмен
ти маловідомих історичних джерел. Після першої розвідки Л. П. Коллі 
зробив кількарічну перерву і у 1910-і рр. продовжив роботу в цьому 
напрямку.

Подібною до згаданих авторів і водночас до праць, написаних у по
передній період у вигляді опису архівних матеріалів була стаття 
О. К. Романюка про земельне пожалування І. К. Айвазовському [Д, 14]. 
Олександр Корнилович Романюк був одним з найстаріших членів ТВАК, 
одним з небагатьох, хто працював у ній майже протягом всього часу її 
існування. Його понад 30-річна діяльність у Комісії була досить знач
ною —  він розглянув, в описах і фактично, багато тисяч справ і докуме
нтів (чи не найбільше серед всіх співробітників ТВАК) в архівах таврій
ського губернського правління, окружного суду, Ялтинського і Бердянсь
кого міських та Феодосійського повітового поліцейських управлінь, 
управління державного майна Таврійської і Катеринославської губерній, 
пристава другого стану Сімферопольського повіту, 24 прикордонної 
Кримської бригади, особливого керченського відділу п'ятого округу кор
пусу прикордонної варти, Бердянської і Керченської митниць і відібрав
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дня історичного архіву, що його створювала ТВАК, сотні справ і доку
ментів. Усвідомлюючи неможливість подальшого зростання архіву, 
О. К. Романюк у 1901 р. ініціював збір пожертв для накопичення необ
хідного для побудови будинку капіталу. У 1904 р. його було обрано ска
рбником ТВАК.

Наслідки широкої діяльності О. К. Романюка як архівіста вельми 
с кромно відобразились на сторінках "Известий". Гадаємо, що значною 
мірою на це вплинула започаткована ще у попередні роки політика 
ТВАК використовувати, а тим паче публікувати, матеріали переважно 
і их архівів, які не були основою для створення історичного архіву. Єди
ним винятком у даному разі став згаданий архів управління державного 
майна. У зв'язку з піввіковим ювілеєм Кримської війни члени комісії 
підготували низку праць на матеріалах місцевих архівів, а А. І. Марке- 
пич цілу монографію —  "Таврійська губернія під час Кримської війни". 
Зазначимо, що інтерес до згаданої події призвів до започаткування усної 
археографії у ТВАК. Комісія зібрала і опублікувала спомини очевидців
— поміщика євпаторійського повіту B .C . Ракова та В. М. Смирнова (ін
коли їх помилково приписують історикові В. Д. Смирнову п) про події 
нійни в районі Євпаторії і Сімферополя [Д, 11, 13]. Стосовно другого 
твору, який автор написав як доповнення своїх спогадів, опублікованих 
у "Вестнике всемирной истории" (1902), було вирішено надрукувати у 
скороченому вигляді18.

О. К. Романюк написав розвідку про долю державних селян губернії 
під час бойових дій. Саме тоді він віднайшов там дві справи, що стосу
вались одного з найвідоміших мешканців Криму мариніста І. К. Айва- 
зовського. Серед опису обох справ автор навів два листи міністра дер
жавного майна до палати державного майна та керуючого державним 
майном таврійської губернії (1851-1869) щодо оренди, а потім і купівлі 
ділянки землі у Феодосійському повіті. У подальшому О. К. Романюк не 
написав жодної праці, продовжуючи працювати в Комісії до її останніх 
днів.

Археографічними публікаціями —  тобто спеціально підготовленими 
для друку історичними джерелами —  відзначились у цей час кілька 
членів ТВАК. 30 жовтня 1901 р. на засіданні ТВАК зробив повідомлен
ня О. JI. Висотський "До питання про становище молокан за царювання 
Олександра І", де він прокоментував одержані документи з історії старо
обрядництва в Російській імперії. Комісія вирішила його "з додатками 
надрукувати в "Известиях"19. Проте в даному разі опубліковані докуме
нти мали не ілюстративний характер, а саме повідомлення слугувало 
вступною частиною. Ще 1896 р. О. Л. Висотський одержав у молокан
ському с. Нововасилівці (Бердянського повіту) рукописний зошит, в яко
му виявились три документи: прохання духовних християн з Тамбовсь
кої і Воронезької губерній до Олександра І (22 липня 1805 p.); вигадана
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оповідь про засідання Державної ради, де буцімто обговорювали згадане 
щойно прохання; виклад віри молокан. Упорядник слушно доводить, що 
подібні документи могли виникнути лише в умовах лібералізації суспі
льного життя у перші роки правління Олександра І. О. Л. Висотський 
вирішив не обирати з наявних джерел "найцінніші", як інколи практику
валось, а опублікувати всі три джерела. На його думку, цінність першого 
з них (а разом і другого, незважаючи на його фантастичність) полягала 
також в тому, що воно "яскраво характеризує настрій сектантів в час 
вкрай поблажливого, а іноді й дуже сприятливого, ставлення до нього 
уряду". Молокани, які заснували на початку 20-х pp. XIX ст. у межах 
Таврійської губернії, крім згаданого села ще Астраханку та Новоспась- 
ке, часто використовували дані документи для захисту своїх прав на ві
льне віросповідання. Упорядник слушно вказав як на відносно давнє 
створення третього документа, так і на його виключну повноту щодо 
змісту вчення молокан тамбовського кшталту. І хоча він так само назвав 
опубліковані джерела додатком, безсумнівно, що перед нами не стаття з 
додатками, а археографічна публікація [Д, 7].

Серед нечисленних, але найцінніших джерел, наданих у ці роки до 
ТВАК, були 11 документів, що їх передав Батир мурза Ш иринський 
(1905). Потрапили вони туди завдяки Аблякиму Куламет оглу —  викла
дачеві мусульманського віровчення Сімферопольської гімназії, обраного 
до ТВАК 11 квітня 1896 р. Його включення до роботи в ТВАК було на 
часі, оскільки Комісії бракувало місцевих знавців східних мов. Так, на 
тому ж засіданні член ТВАК і голова Вакуфної комісії В. П. Ласковсь- 
кий вказав на наявність в одній з сімферопольських мечетей численних 
книг і рукописів татарською мовою, яким загрожувало знищення 20. Аб- 
ляким Куламет оглу відразу розглянув ці матеріали —  уривки молитов
них книг і метричних відомостей, не виявивши серед них цінного істо
ричного матеріалу 21.

У подальшому Абляким Куламет оглу зайнявся пошуком матеріалів у 
приватних зібраннях. У 1898 р. він ознайомився у мешканця Бахчисарая 
шейха Селямі з копіями книги кадійських рішень Мангупського кадали- 
ка (80-90-х pp. XVII ст.). Після повідомлення, яке досить докладно було 
наведено у протоколах, вирішено через його посередництво просити 
шейха пожертвувати або продати книгу Комісії. Книгу здобути не вдало
ся і повідомлення доповідача так і не переросло у публікацію в "Изве
стиях". Проте удачею завершилась через кілька років співпраця Абляки- 
ма Куламет оглу з Батиром мурзою Ш иринським 22. Сім документів з 12, 
що поповнили музей ТВАК, виявились ярликами і фірманами кримських 
ханів (40-70-і pp. XVIII ст.), копії двох указів турецьких султанів і одно
го указу Катерини II, копія правил для здобувачів дворянства та оригіна
льне рішення кадія [Д, 15]. Перекладом документів, крім Аблякима Ку
ламет оглу, займались члени ТВАК X. А. Монастирли та Р. Г. Касабов.
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На жаль, далі перекладу упорядники не пішли і документи з'явилися без 
передмови, коментарів і приміток. Така подача джерел, коли навіть упо
рядників не було зазначено, призвела до помилкового приписування пу
блікації власникові рукописів 23. Після першого успіху Абляким Куламет 
оглу знову на кілька років зник, шукаючи нові матеріали.

Серед решти доробку ТВАК слід відзначити публікацію джерел з іс
торії археології, етнографії та історіографії. В. В. Шкорпіл започаткував 
у 1907 р. публікацію серії матеріалів під спільною назвою "З архіву 
Керченського музею старожитностей". Публікацію, яка розтягнулась на 
чотири числа "Известий" і 12 років, було поділено на десять частин, що 
включали донесення одного з перших директорів музею А. Б. Ашика до 
Керч-Єникальського градоначальника (1845); фрагменти з кількох "Жур
налів археологічних досліджень" за 1858-1869 та 1864-1868 pp., які 
написав археолог О. Ю. Люценко —  наступник А. Б. Ашика і попере
дник В. В. Шкорпіла на посаді директора; статтю Ю. Ю. Люценка (бра
та директора) "Ашик і Корейша" та "сповідь підробника монет", яку 
записав Ю. Ю. Люценко (1876) [Д, 18]. Упорядник не дотримувався 
хронології у розташуванні фрагментів і не надав а ні загальної, ані по- 
частинної передмов, роль яких інколи відігравали вступні примітки. Та
кож публікацію споряджено коментарями і текстуальними примітками 
(явні помилки і застарілі написання власних імен збережено). Редакція 
помітила примітки, що належали авторам джерел та упорядникові, що
правда при цьому деякі з них залишились без позначень.

Священик М. Саркін, не будучи членом ТВАК, досліджував побут і 
світогляд кримських татар і вирішив на сторінках "Известий" поділитись 
своїми знахідками. Він умістив там переказ про гріхопадіння царя Дави
да, навівши спочатку його загальноприйнятий варіант з однієї з бого
словських мусульманських книжок (переклад з джагатайського наріччя), 
а потім —  записаний кримсько-татарський варіант на мові оригіналу і в 
перекладі [Д, 19]. Упорядник зазначив, що внаслідок друкарських умов 
"текст транскрибовано не так, як взагалі транскрибуються турецько-та
тарські звуки за прийнятою європейцями транскрипцією". Всі тексти 
було споряджено коментарями.

Відомий археолог і сходознавець професор Петербурзького універси
тету М. І. Веселовський надіслав у листопаді 1908 р. до ТВАК переклад 
твору Т. Мундта "Крим-Гірей, союзник Фрідріха Великого. Пролог зітк
нення між Росією і Туреччиною" (1855). У супровідному листі він ре
комендував його до друку, оскільки "книга ця цікава і у нас зовсім не
відома" і "ви знайдете там багато ц ікавого"24. Рекомендації науковця 
виявилось достатньо, щоб статтю було уміщено без жодної археографі
чної обробки, не зважаючи на те, що Теодор Мундт (1808-1861) був 
більше відомий як письменник і публіцист, ніж історик. Бракує пояснен
ня і щодо особи перекладача.
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Таким чином, протягом другої половини 90-х pp. XIX ст. і першого 
десятиліття XX ст. археографічна діяльність в ТВАК посіла найменше 
за весь час її існування місце. Так, протягом попередніх дев'яти років 
(1887-1895) було опубліковано 43 археографічні публікації (більш тре
тини від загальної кількості), що містили половину всього обсягу опри
люднених в "Известиях" історичних джерел. Кількість публікацій у да
ний час була вдвічі меншою, а обсяг джерел і поготів —  з огляду на 
відсутність широкомасштабних археографічних проектів. Разом з тим 
треба відзначити намагання керівництва ТВАК зберегти археографію як 
напрямок її діяльності. В цей час до діяльності ТВАК в цій царині було 
залучено таких відомих вчених як М. І. Веселовський, М. В. Довнар-За- 
польський, П. П. Короленко, О. І. Маркевич, М. М. Оглоблін, JI. В. Са- 
вьолов, В. Д. Смирнов, що збільшило престиж наукової установи. Коло 
археографів цілком оновилось (лише А. І. та О. І. Маркевичі були зв'я
зувальною ланкою) і за кількістю було навіть дещо ширше ніж у попе
редні роки.

На сторінках "Известий" побачили світ документи з таких архівосхо
вищ як МАМЮ, МГАМІС, Московська синодальна бібліотека, Кубансь
кий військовий архів, архіви таврійського губернського правління, кан
целярії таврійського губернатора, управління державного майна Таврій
ської губернії, приватних зібрань.

Опубліковані джерела за тематикою можна поділити на три групи: 
1) історія Кримського ханства —  матеріали Метрики Литовської (X V - 
XVI ст.), російської дипломатичної служби XVI-XVII ст., ярлики ханів 
(XVIII ст.); 2) територія колишнього Кримського ханства у перші деся
тиліття після приєднання до Російської імперії, в тому числі й історія 
чорноморського козацтва у "кубанську" добу (кінець XVIII ст.); 3) Тав
рійська губернія у XIX ст. —  фрагменти з історії різноманітних етнічних 
(кримські татари), соціальних (державні селяни), конфесіональних (мо
локани) спільнот, закладів культури (музеї старожитностей), Кримської 
війни. Джерела оприлюднювали не лише у вигляді класичних археогра
фічних публікацій, але й у додатках до статей, посеред тексту статей і 
навіть у підрядкових посиланнях. Методиці видання історичних джерел 
уваги майже не приділяли.

Отже, і у період найнижчої археографічної активності Таврійська 
вчена архівна комісія зробила помітний внесок у розширення актуалізо
ваної джерельної бази з історії Південної України.
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Л. В. Н овікоеа

"ЛЕТОПИСЬ О ХОДЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА": ДО ПИТАННЯ 

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЮ 
ДОМІНАНТИ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПІВДЕННІЙ 

УКРАЇНІ В ПРАЦЯХ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО

Поява в Одесі у 1836 р. першої частини двотомної праці А. О. Ска- 
льковського "Хронологическое обозрение истории Новороссийского 
края" була зустрінута з протилежними оцінками. У міському "суспільст
ві", ймовірно, можна було почути за спиною історика розмови про над
мірну претензійність та слабкість його першої спроби. Однак і сам істо
рик не вважав її завершеною працею. Це доводять, зокрема, його пізні
ші ремарки про нові знахідки документів та матеріалів, що можуть 
стати не тільки джерелами для другої частини цієї праці, але й суттєвим 
доповненням до першої *. З іншого боку, впевненість А. О. Скальковсь- 
кого у правильності свого рішення стати місцевим історіографом знахо
дила собі підкріплення у визнанні його дослідження в офіційних колах 
різних рівнів, а також з боку відомих вчених свого ч асу 2. Одним з ваго
мих результатів роботи з точки зору визначення напрямків розвитку мі
сцевої історичної науки стало усвідомлення автором важливості для ре
гіональної історії процесу заселення Новоросійського краю. Фактично 
А. О. Скальковський вперше у регіональній російськомовній історіогра
фії виділив це питання як окрему історичну проблему. Обставини
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склалися таким чином, що саме завдяки цьому досліднику заселення, у 
тому числі колонізація, стали важливою частиною історіографічної кар
тини історії Північного Причорномор'я та Приазов'я.

У існуючій історіографії, присвяченій спадщині вченого в галузі істо
рії, згаданий внесок А. О. Скальковського у розвиток проблемної стру
ктури історичних досліджень південноукраїнського регіону не отримав 
належної оцінки, а його розробка історії заселення Новоросійського 
краю розглядалася, на наш погляд, лише як частина багатогранних до
сліджень історика (причому часто його доробок з різних причин ігнору
вався пізнішими дослідниками), або як етап у вивченні проблеми у ціло
му чи окремих її аспектів 3. Хоча і в останньому випадку питання висві
тлювалося не повністю з точки зору відображення внеску вчених 
південноукраїнського регіону у початковий період опрацювання пробле
ми. Так, у літературі зовсім не згадується про роль у висвітленні питань 
колонізації сучасника А. О. Скальковського і його колеги у справі ви
вчення історії Новоросійського краю М. Н. Мурзакевича.

У першій половині XIX ст. дослідницький інтерес до проблеми засе
лення і колонізації визначався кількома чинниками. З одного боку, у то
дішній науці для пояснення походження етносів окремих регіонів були 
поширені так звані міграційні теорії. Увага до проблеми населення, в 
тому числі в історичній ретроспективі, знаходила методологічне підґрун
тя і у постулатах поширеного в той час напрямку суспільствознавства — 
державознавства, предметом дослідження якого були так звані внутрішні 
сили держави. Крім того, колонізація у XIX ст. розглядалася як одне з 
основних завдань центральної влади. Це питання мало і політичне заба
рвлення, тому що стосувалося з'ясування цивілізаторської ролі Російської 
імперії щодо відносно недавно приєднаних регіонів, особливо —  Півні
чного Причорномор'я та Приазов'я, територій, які в окремих своїх части
нах мали низьку щільність населення або не були, в силу особливостей 
господарства місцевих жителів, освоєні з точки зору землеробства та 
урбанізації. Роль Нової Січі у цьому процесі найчастіше не помічалася 
або навіть не визнавалася, чому сприяли брак джерел та офіційна імпер
ська оцінка цього історичного феномену, надана у маніфесті від 3 серп
ня 1775 р. Проблема заселення, таким чином, не випадково утверджуєть
ся як самостійна для дослідження саме в працях регіональних істориків 
Південної України першої половини XIX ст., бо вона мала гостро акту
альний характер, що підтверджується і політикою, яку проводили пред
ставники місцевої влади. Ця проблема поступово стала однією з центра
льних в історіографії XIX в. У другій половині цього століття їй приді
лялася значна увага з боку представників так званого обласного напряму 
в історіографії, у тому числі українській, що намагалися виявити роль 
народу в історичному процесі. Наприкінці XIX ст. у російському енцик
лопедичному виданні було відмічено, що "колонізація Росії руським (те
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рмін "русский" ми перекладаємо як "руський", виходячи з відомої прак
тики широкого розуміння його етнічного значення у XIX ст.) плем'ям 
здійснювалася впродовж всієї руської історії і є однією з найхаракгер- 
них її рис (підкреслено нами —  Л. Я.)". Так само і А. О. Скальковський 
називав ще у першій половині XIX ст. змістом історії Новоросійського 
краю "хід народонаселення та містобудівництва в с т еп у ..."4.

Погляди А. О. Скальковського на процес заселення та урбанізації 
території Новоросійського краю та Бессарабії є частиною концепції іс
торика щодо особливої ролі Російської імперії в історії регіону. У зв'я
зку з цим знаходиться його характеристика Новоросійського краю як 
великої колонії Російської держ ави5. Поряд з цим твердження історика 
про те, що українці та, зокрема, запорізькі козаки є корінними жителями 
краю (він відносив їх до "руського" населення регіону), може розгляда
тися як певна основа для висловлених згодом його сином, К. А. Скаль- 
ковським, думок. Останній вважав, що Новоросійський край є "малоро
сійська колонія". У зв'язку з цим необхідно відмітити, що праці 
А. О. Скальковського, ймовірно, зіграли певну роль у процесі форму
вання суспільної думки та розробки питання щодо етнічних українських 
територій. І ми маємо намір у подальшому, наскільки це буде можли
вим, докладніше вивчити цю проблему. Подібну роль, в рамках теорії 
офіційної народності, зіграла на межі 30-40-х pp. XIX ст. публікація 
А. О. Скальковським спогадів колишнього запорожця М. Коржа. Вона 
стала одним з джерел для побудови істориком Ф. Морошкіним теорії да
вності існування та поширення "Русі" як назви народу, і власне "Чорно
морської Русі", розробленою автором з використанням застарілого, од
нак реанімованого ним філологічного методу 6.

Кілька зауважень щодо термінології, яку вживає А. О. Скальковсь
кий. Спочатку (в "Первом тридцатилетии истории г. Одессы" (1837) та 
"Хронологическом обозрении истории Новороссийского края" (1836— 
1838)) він використовує поняття "колонізація" у межах офіційного вжи
тку, тобто тільки для означення іноземної імміграції землеробського ха
рактеру. Така практика простежується і в законодавстві, і в спеціальних 
розвідках. Для означення внутрішньої колонізації офіційно використову
вався в основному термін "переселення". Хоча у А. О. Скальковського і 
зустрічається у "Хронологическом обозрении..." (т. 2, 1838) таке співс
тавлений як "колонізація або заселення степу", але це, на наш погляд, 
зроблено з метою пояснити термін "колонізація". Згодом, поряд з загаль
ними змінами у змісті поняття колонізація в напрямку його розширення, 
історик використовує термін "колоніст" щодо всіх землевласників, як 
іноземців, так і російських жителів 7. Саме тому А. О. Скальковський 
зміст історії Новоросійського краю в "Хронологическом обозрении..." 
(т. 1, 1836) визначає не як колонізація, а як "історія всіх, заснованих з 
плином часу ліній та фортець, історія поселень: 1. Військових; 2. Інозе-
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мних (колоній) і 3. Російських, тобто переселення селян, міщан, шляхти, 
бродяг, історія притулку [droit d'asile], дарованого всім чужоземцям, без
притульним та малоземельним, —  все це є разом Літопис про хід наро
донаселення та містобудівництва в с т еп у ..."8.

Наскільки нам відомо, А. О. Скальковський звертає свою увагу на 
проблему заселення і колонізації Новоросійського краю ще у 1834 p., 
зайнятий написанням свого першого історичного твору, присвяченого 
здебільшого історії Одеси і заснованого на використанні місцевих пере
казів. Чиновник канцелярії новоросійського та бессарабського генерал- 
губернатора М. С. Воронцова, співробітник першої російськомовної га
зети в Одесі "Одесского вестника", він долучився до праці над місцевою 
історією в умовах, коли історичні дослідження стали відігравати значну 
роль у духовному житті міста, що не в останню чергу було пов'язано з 
стимулюванням цих занять з боку місцевого начальства. З іншого боку, 
історія стала прекрасною нагодою для особистої реалізації випускників 
університетів, що опинилися в Одесі у справах служби тощо. Зрештою, 
справа дійшла до виявів справжньої конкуренції у написанні нової істо
рії Новоросійського краю. А. О. Скальковський у 1842 р. вказав на те, 
що сфери дослідження історії Новоросійського краю були поділені між 
членами своєрідного наукового гуртка, створеного у домі Кир'якових: 
М. Н. Мурзакевич мав вивчати давню історію, а А. О. Скальковський — 
нову. Крім того, М. Н. Мурзакевич напевне був ознайомлений з його 
проектом "Хронологического обозрения..." —  "Кратким очерком исто
рии Новороссийского края", що був написаний ще влітку 1835 p. — 
відомо, що А. О. Скальковський знайомив з іншими своїми першими 
творами досвідчених людей для переконання у доцільності своїх занять 
історією 9. Однак, очевидно, володіння джерелами до історії нового пе
ріоду стало причиною своєрідного порушення згаданої домовленості з 
боку М. Н. Мурзакевича. Саме тому, на наш погляд, поряд з оголошен
ням про запланований на травень вихід першого тому "Хронологическо
го обозрения" А. О. Скальковського, з самого початку 1836 р. в "Одес
ском вестнике" з'являється цикл статей М. Н. Мурзакевича, присвячених 
колонізації краю та його окремих областей у XVIII ст., а історик "...ви
рішив поспішити (виділено нами —  Л. Н.) з друком 1-ї частини мого 
Опису, незважаючи на всі його неминучі недоліки та неповноту, з тим 
наміром, щоб привернути увагу вчених та літераторів до такого цікавого 
предмету"10.

У дусі романтичних тенденцій свого часу, в тому числі у французь
кій історіографії, А. О. Скальковський визначає дух історії Новоросійсь
кого краю і називає його "Генієм —  Будівничим міст". Цей геній "все 
ще був укритий листям і мохом вікових лісів американських, де у кінці
XVIII ст. він створив цілу Північну державу і проводив там скрізь хащі 
непрохідні цілі полки переселенців; села, міста і канали розвивалися по
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його слідах, як квіти після зерна, кинутого в землю плідну. Тепер він 
з'явився на Півдні Росії...". Так в творах історика вперше з'явилася вка
зівка на паралель в історичному розвитку новоросійських степів та пре
рій Північно-Американських Штатів, що вже відмічалося стосовно сте
пових регіонів Росії на сторінках сучасної преси. Новим моментом ста
ло згодом переконання історика, що Росія діяла на цій території більш 
гуманно та розумно, ніж перші відкривачі нового світу !1. Як власне іс
торик, А. О. Скальковський звертається до проблеми заселення Новоро
сійського краю вже у "Кратком очерке истории Новороссийского края" 
(1835), продовжує в "Хронологическом обозрении...". У другій частині 
цього твору, виданій у 1838 p., він указав на свої плани зайнятися спе
ціально історією колонізації краю, але вони були лише частково здійсне
ні (у роботах, присвячених болгарському населенню краю, в "Опыте 
статистического обозрения Новороссийского края" (т. 1, 1850)). Не зга
сає інтерес історика до цієї тематики і значно пізніше, у 80-х pp.
XIX ст., про що свідчать його публікації в "Киевской старине" 12.

А. О. Скальковський стояв перед завданням виявити позитивну роль 
Російської імперії в регіоні. Тому органічною частиною загальної конце
пції колонізації стало положення про перетворення "Дикого поля" (до
слідник вживає термін польських істориків), майже пустелі, у велику 
руську колонію за допомогою взаємодії трьох факторів —  родючої зем
лі, південного клімату та працелюбного населення. З одного боку, його 
погляди нагадували точку зору прибічників "ягеллонської ідеї" у присто
суванні до Росії, з іншого, мали відповідності в місцевій (одеській) еко
номічній думці та в інтерпретаціях іноземних мандрівників. Ознаками 
"пустелі" в трактуванні історика виступають відсутність фортець, міст і 
сіл, нечисленність та непромисловий характер місцевого населення (в 
цьому твердженні А. О. Скальковський вже мав попередників). Незалю- 
дненим степом називає історик територію Південно-Східної Європи від 
р. Синюхи до Дніпра і до берегів Чорного й Азовського морів між 
1740-1750 pp., Очаківську область, 3/4 Буджаку до 1820 р. |3. Поряд з 
цим А. О. Скальковський звертає увагу на те, що "Диким полем" тери
торія регіону була не завжди, що були певні спроби заселення його рі
зних частин ще до входження до складу Росії. Він вказує ще на часи 
литовського володіння, коли відбувалася колонізація Північного Причор
номор'я литовськими "землянами" (в розумінні історика —  руськими, 
присутність яких в краї він подекуди веде від полян), визначаючи тим 
самим роль так званої Західної Русі в місцевій історії; згадує про роль 
українського козацтва, називаючи його найдавнішим населенням Ново
російського краю; на офіційну колонізацію Південної Бессарабії турець
ким урядом за допомогою поселення ногайців та некрасовців, а також 
робить припущення про існування турецької військової колонізації м. З 
іншого боку, історик говорить і про стихійну колонізацію цього регіону
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під час російсько-турецьких війн, викликану сподіванням на закріплення 
Бессарабії за Росією тощо.

Серед тубільного населення, яке проживало на території Степу на 
час включення території до Росії, А. О. Скальковський згадує запорізь
ких та малоросійських козаків, беженарів (сербів та болгар —  іммігра
нтів з Туреччини), ногайців, євреїв в Бессарабії та татар у Криму, при
чому заперечує як дуже перебільшені дані Палласа та інших про вихід 
їх з півострову після заняття його Росією, циганів в Бессарабії та Кри
му, молдаван, вірменів та греків в Криму та інших місцевостях |3. Істо
рик звертається до виявлення відповідності між кількістю місцевого 
населення та особливостями господарства і потенціалом регіону, що від
повідає його вищевказаній меті. Він дійшов висновку, що, наприклад, 
для козаків і ногайців характерна нечисленність, а також нездатність 
або несхильність до занять землеробством, як і для татар у Криму 16. 
Тим самим, якщо А. О. Скальковський і визнавав існування місцевого 
населення, фактично у його зображенні воно, а також його претензії на 
володіння територією Новоросійського краю, зокрема, з боку запорізько
го козацтва, виступають як перепона для прогресивного історичного 
розвитку краю або як загроза державній безпеці. З цим пов'язане і його 
пояснення ліквідації Кримського ханства, а також Запорізької Січі по
требами безпеки Р о с ії17. В "Хронологическом обозрении..." А. О. Ска
льковський, методологічно обмежений поставленим завданням, вдався 
до перебільшень у негативній оцінці місцевого населення. Поряд з цим 
в його творах зустрічаються численні вказівки на те, що від татар та 
турків залишився певний позитивний спадок: сотні ставків, посаджені 
ними дерева, торгівельне освоєння хаджибейської бухти і т. п. Історик 
згадує і про поширену практику, коли нові колоністи поселяються у вже 
існуючі поселення або на раніше засвоєних місцях, де, зокрема, були 
ногайські кочів'я. Це, наприклад, стосується молдавської колонізації, а 
також болгарської. Поряд з цим історик підкреслив, що "ісламізм" не 
залишив значного культурного (виділено нами. —  Л. Н.) спадку в регі
оні 18.

Просування Російської держави з-за Дніпра на південь А. О. Скаль
ковський вважає закономірним процесом, зумовленим економічним та 
геополітичним чинниками 19. Історик по-різному підходить до вирішення 
питання появи перших російських —  у державному розумінні —  коло
ній на території майбутнього Новоросійського краю. З одного боку, в 
"Хронологическом обозрении..." (т. 1, 1836) він вказував, що Росія вва
жала "колонії" України в "степу Задніпровському", тобто володіння за
порізьких козаків, своїми колоніями. З іншого боку, А. О. Скальковсь
кий, який за фахом був юристом, існування правової основи для колоні
зації Степу Росією у новий час починає з "Межового запису" 1705 р. та 
"Інструменту" 1740 р. При цьому перші поселення у Новій Росії здійс-
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нювались, на думку А. О. Скальковського, на підставі карти, яку склали 
і) 1743-1754 pp. підполковник Дебоксет та В. К апніст20. Цю карту він 
фактично вводить в науковий обіг.

Історик вказує на заселення регіону шляхом як офіційної, так і сти
хійної колонізації і переселення. Завдання російської офіційної колоніза
ції визначалися особливостями стратегічного положення регіону, його 
віддаленістю від військових та продовольчих ресурсів, що приводило 
при численних спробах військового проникнення Росії у степ до пора
зок, та необхідністю господарського освоєння та збагачення завойованих 
з великими жертвами земель. Відповідно А. О. Скальковський визначає 
два напрямки поселенської та колонізаційної політики уряду, перший з 
яких був пов'язаний зі створенням військово-землеробських поселень, 
які в особливих геополітичних умовах регіону були "відповідні Новоро
сійському кр аю "21, другий —  проведенням невійськової колонізації. 
Певним чином ці напрямки були взаємопов'язані.

Історію створення військово-землеробських поселень А. О. Скаль
ковський включає у широкий контекст імперської політики, основи якої 
були закладені Петром І при спробі створення у 1823 р. з сербів та 
угорців легкого війська для охорони кордонів. Такі заходи в "Хроноло
гическом обозрении..." (т. 1, 1836), завдяки офіційній на той час позиції 
історика щодо козацтва, були представлені ним як певна альтернатива 
"ненадійним" запорожцям. Перше російське військово-землеробське по
селення в Новоросійському краї було засноване на початку 30-х pp., це 
вже згадувана Українська лінія у північній частині сучасної досліднику 
Катеринославській губернії та поселення ландміліцейських полків. Пер
шим іноземним військово-землеробським поселенням в степу була Нова 
Сербія.

А. О. Скальковський зазначав, що у XVIII ст. кількість військових 
поселень постійно збільшувалася, особливо після 1775 p., в умовах існу
вання загрози з боку Туреччини. Продовжували створюватися поселення 
цього роду і в XIX ст., при чому історик для цього часу вказує не сті
льки на стратегічні, скільки соціальні моменти, зміну соціального стату
су з селянського на козацький (на прикладі Бузького козацького війська), 
переведення на землю в якості нагороди за службу тощо 22.

Не менш важливим завданням уряду було створення невійськових 
поселень, як за рахунок іноземних поселенців, так і внутрішніх ресур
сів. Причиною їх створення (перші спроби в 1741 p., а особливо в ре
зультаті маніфестів 1762-1763 рр.) історик називає еволюцію урядової 
політики у справі поселення, відмову держави від виключно військових 
поселень, на створення яких витрачалися державні кошти, рішення діяти 
масштабніше, що і було зрештою успішно здійснене. Виникнення пер
ших колоній, або іноземних невійськових (виділено нами. —  Л. Н.) по
селень 23 А. О. Скальковський відносить до 1784-1786 рр. (менонітські).
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У зв'язку з проблемою зовнішньої колонізації в працях історика чітко 
виявляється активна роль у процесі колонізації початку XIX ст. одесько
го порту. Порти були і своєрідними центрами, на які орієнтувався уряд 
при розміщенні колоній 24.

Серед факторів, стимулюючих зовнішню колонізацію, історик вказав 
на пільгові маніфести уряду, приклад влаштування вже створених коло
ній, навіть перебування російської армії в Бессарабії під час російсько- 
турецьких війн (що викликало і стихійну колонізацію). З іншого боку, 
дослідник став свідком негативних наслідків пільгової політики уряду, 
що стала основою для колоністського ізоляціонізму і, тим самим, не 
сприяла розвитку господарства25.

А. О. Скальковський виділяє різновиди офіційної внутрішньої коло
нізації, яка фактично проводилася у поєднанні з зовнішньою, з огляду 
на особливості регулювання поземельних відносин (важливою умовою 
було заселення земель), розглядає історію поселення на державних та 
приватних землях. До внутрішньої офіційної колонізації відноситься по
міщицька, якій А. О. Скальковський надавав перевагу, різновидами її 
виступають чиновницька та військова. Особливий інтерес представляє 
створена дослідником модель поміщицької колонізації, з зображенням 
характерних труднощів цього процесу. Поряд з цим історик вказує на 
можливі шляхи заселення земель: за рахунок поселення на поміщицьких 
землях іноземних переселенців та за допомогою внутрішньо-російських 
та регіональних ресурсів 26.

А. О. Скальковський звертає увагу на важкі умови і хід процесу по
селення і колонізації, вказує на перепони для проведення політики Росії 
із заселення регіону, що мали соціально-економічний та політичний ха
рактер. Серед останніх історик згадав негативну реакцію на колонізацію 
з боку Туреччини, існування Запорізької Січі, татарських селищ та туре
цьких фортець. Незважаючи на еволюцію згодом поглядів дослідника на 
роль запорізького козацтва, в місцевій історіографії часто поширювалася 
точка зору історика, висловлена ним саме в "Хронологическом обозре
нии...". До невдачі колонізації іноді приводили і прорахунки влади. Яс
кравим прикладом була єврейська землеробська колонізація, коли не 
була врахована властями відсутність сільськогосподарської традиції27.

Одним з головних аспектів історії офіційної колонізації є для 
А. О. Скальковського історія управління цим процесом, який часом ви
магав від уряду великих зусиль, вимагав гнучкої, в тому числі і жорст
кої, політики. Він звернув увагу на заслуги місцевого управління (Ново
російського генерал-губернаторства) в справі колонізації, з іншого боку, 
вказав і на випадки зловживань місцевого начальства, що йшли врозріз 
з волею центрального уряду. Історик підкреслює намагання уряду не 
тільки заселити регіон, але й сприяти тим самим його господарському 
розвиткові, у зв'язку з чим наводить приклади використання місцевим
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урядом трудових традицій окремих етносів, що було причиною офіцій
ного заснування нових колоній 28.

В перебігу офіційної колонізації та переселення історик виділяє 
окремі періоди, в залежності від припинення та відновлення процесу, 
який регламентувався причинами як політичного, так і соціально-еконо
мічного характеру. Активізацію процесу поселення історик часто пов'я
зує з діяльністю управління і з вдалою реорганізацією спеціального 
управління колонізацією краю. З іншого боку, припинення колонізації 
також іноді було результатом політики. Так, у 1817 р. колонізація була 
перервана офіційно. Причини А. О. Скальковський називає суто еконо
мічні, а саме достатній розвиток господарства Новоросійського краю, а 
також земельний голод в степу. Новий етап у житті іноземних колоній, 
на думку історика, починається з реорганізації управління у 1818р., яке 
поширювало тепер владу і на Новоросійський край, і на Бессарабію 29.

Поряд з офіційною, історик досліджує і стихійну колонізацію регіо
ну. Необхідно зазначити, що цю останню він розглядає в двох ракурсах
— за рахунок іноземців та за рахунок збіглих російських та українських 
селян. В останньому випадку А. О. Скальковський називає стихійну ко
лонізацію бродяжництвом, а під бродягами розуміє "самовільно зайшлих 
в наші степи поселян спочатку на деякий час —  для роботи, а опісля і 
на поселення". Серед причин цього явища історик вказує потреби краю 
в робочих руках, можливість високих доходів, пільговий статус окремих 
регіонів (Бессарабії), політику центрального уряду в поземельному пи
танні в Новоросійському краї, і, як наслідок, укриття селян-втікачів по
міщиками, а також політику уряду з 1720 до 1784 pp., який розглядав 
колишніх жителів Росії, які з різних причин втекли до Польщі та Туре
ччини, як резерв для колонізації30.

Історик, відповідно своїй увазі до внутрішніх сил краю, вказує на ще 
один різновид шляхів заселення його окремих частин —- коли воно здій
снювалося з ініціативи жителів самого Новоросійського краю, які висту
пали як організатори переселенського процесу31.

Окремою проблемою в дослідженнях А. О. Скальковського виступає 
історія переселення в Новоросійський край різних етносів та конфесій
них груп. Історик в кожному випадку бачить своє завдання у визначенні 
хронологічних меж та періодів імміграції (при цьому його внесок у роз
робку цього питання не завжди стає відомим сучасникам), її причин, ха
рактеру (офіційна чи неофіційна), територіальних напрямків, а також 
внеску представників кожної національності в господарське і суспільне 
життя Новоросійського краю. Найбільшу систематизацію і узагальнення 
ці відомості одержали в "Опыте статистического описания Новороссий
ского края"32, але й в інших своїх працях А. О. Скальковський неодно
разово торкається відповідних питань.
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У зв'язку з цим історик звертає увагу на наслідки колонізаційного 
процесу, якими стали, наприклад, соціальні та культурні особливості 
окремих районів колонізації. Так, у Північно-Кримському степу вздовж 
течії р. Молочні води у співіснуванні на одній території людей різних 
культур — представників самого центру Європи (менонітів) та зовсім 
чужих для Європи ("татаро-монгольського покоління"), а також старооб
рядців, —  історик побачив відображення загальноісторичного явища — 
"появу цілих упорядкованих округів, заснованих на праві притулку [droit 
d'asile]..." 33.

Головною масою народонаселення Новоросії А. О. Скальковський 
вважав, як вже згадувалося, так званих руських —  "росіян, малоросіян, 
козаків"34. Ми вже зустрічалися з тим, що історик вважав запорізьких 
козаків і українців першими жителями краю, тобто визнавав за ними роль 
у колонізації земель в степу. Приймаючи в "Истории Новой Сечи или 
последнего Коша Запорожского" (1841-1842, 1846) положення, що Запо
рожжя дало початок Малоросії, історик знаходить навіть зв'язок між зра
дою з боку сімейних козаків регули товариства і колонізацією території 
руських князівств, утворенням громадянської общини. А. О. Скальковсь
кий вказує на стихійний характер козацької колонізації, коли Кіш не кон
тролював цей процес. З іншого боку, напрошується висновок про офіцій
ну колонізацію з відома Кошу. Причини козацької стихійної колонізації 
мали суто економічний характер. Інтерес представляє думка історика про 
те, що саме економічні причини викликали просування запорожців та 
українців у напрямку гирла Дону та Приазов'я, і ці ж причини змушували 
донських козаків не допускати їх туди. З іншого боку, для козацької сти
хійної колонізації після зруйнування Січі А. О. Скальковський вказує і 
політичні причини 35. У стихійній українській колонізації брали участь і 
збіглі українські поміщицькі селяни, яких він, на відміну від козаків, ха
рактеризує іноді з офіційної точки зору —  як певний кримінальний еле
мент, що прагне бути подалі від влади. З іншого боку, історик вказує 
також і на суто економічні причини стихійної селянської колонізації36.

Основну увагу А. О. Скальковський приділив іноземній колонізації, 
як Новоросійського краю, так і Бессарабії, в тому числі ще до її приєд
нання до Росії. Серед загальних причин імміграції на цю територію він 
вказав на важливі громадянські та політичні права, що дарувалися кож
ному, якщо він був корисним своєю працею або знанням 37. Він вперше 
в такому обсязі розглянув історію так званої одновірної колонізації, тоб
то за рахунок православного населення. Багато місця у своїх творах іс
торик відводить питанням переселення до вказаних регіонів південних 
слов'ян —  сербів чорногорських та герцеговинських, з часу переселення 
яких він починає "історичне існування" краю, болгар, греків 38. Серед 
причин еміграції слов'ян та інших одновірних народів саме до Росії 
А. О. Скальковський, з одного боку, вказує на релігійний момент та со
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ціальну нестабільність (характеризуючи грецьку еміграцію з Туреччини), 
і іншого боку —  на приклад ставлення російського уряду до вже засно
ваних колоній. Так, створення Нової Сербії і надані сербам пільги стали 
причиною для зміни вектора їх еміграції, тому що початково вона була 
направлена до П ольщ і39. Окреме місце дослідник відводить аналізу сло- 
и'янської імміграції. Серед основних причин еміграції слов'янського на
селення Європи історик називає непевність політичної ситуації, внутрі
державні смути в Австрії (Угорщині), релігійні утиски в країнах їх по
стійного проживання, а імміграції в Росію —  одновірність, близькість 
мови "братів-слов'ян", приклад своїх попередників, який ілюстрував 
милості російського уряду, переселенську традицію (у випадку з серба
ми на початку XIX ст.). Він вказує, з одного боку, на ініціативу пересе
лення з боку самих слов'ян, з іншого —  на сприяння в більшій чи ме
ншій мірі з боку російського уряду. Поряд з цим А. О. Скальковський не 
опускає відомості і про невдачі колонізації, що супроводжувались реемі
грацією. Історик зупиняється на пошуках доказів доцільності підтримки 
урядом цієї колонізації і знаходить їх як з точки зору ролі колоністів у 
розвитку господарства Новоросійського краю, так і з огляду на участь, 
наприклад, сербів, у російсько-турецькій війні на боці Р о с ії40.

У розвитку господарства краю історик велику роль відводить болга
рській колонізації. Поряд з розглядом окремих пов'язаних з нею питань 
в "Хронологическом обозрении...", він підготував спеціальне історико- 
сгатистичне дослідження "Болгарские колонии в Бессарабии и Новорос
сийском крае" (1848), що отримало високу оцінку з боку сучасників та 
пізніших дослідників. В характеристиці дослідником ролі болгар в гос
подарському освоєнні Новоросійського краю можна побачити проекцію 
його поглядів на відповідну роль Росії —  болгари найпустельніші райо
ни перетворили на самі квітучі землеробські садиби. Не менш позитив
но оцінює А. О. Скальковський і діяльність болгар —  міських жителів. 
В переселенні болгар та інших задунайських слов'ян в Бессарабію істо
рик виділяє три хвилі, пов'язані з російсько-турецькими війнами XVIII 
та початку XIX ст .41.

Дослідник вказує на обережну політику російського уряду щодо сти
хійної болгарської колонізації на початку XIX ст., відзначає і деякі нега
тивні моменти, згадує про тяжке становище болгар в 1812-1819 рр. Той 
факт, що болгари не поверталися до Туреччини, А. О. Скальковський 
пояснює їх сподіваннями на "увагу російського монарха". Історик пов'я
зує покращення становища колоністів зі сприянням місцевого начальст
ва —  генерала Інзова, генерал-губернатора М. С. Воронцова. Періодиза
ція і визначення причин болгарської імміграції в Новоросійський край, 
розроблені істориком, мали багато послідовників серед дослідників бол
гарської колонізації, в тому числі відомого славіста М. Попруженко. 
Крім того, часто його праці використовувалися як дж ерело42.
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Ще однією складовою одновірної імміграції, як офіційної, так і сти
хійної, в степу були греки. Вона стала джерелом людності для створен
ня військових формувань, військових і цивільних поселень. При цьому 
пільги, що були надані урядом грекам, дослідник характеризує як такі, 
що не були даровані "ні одному народу, навіть одноплемінному". Серед 
причин нової —  на відміну від мілетської —  грецької колонізації Ново
російського краю А. О. Скальковський вказує на релігійне та соціально- 
економічне пригнічення греків у Туреччині, для 20-х pp. XIX ст. історик 
виділяє політичну причину, у зв'язку з повстанням греків. Загалом ситу
ація виглядає так, що спочатку нова грецька імміграція була здебільшого 
(за виключенням періодів російсько-турецьких війн, коли мала місце 
стихійна колонізація) викликана ініціативою російського уряду, що на
магався заселити придбані території —  місцевого або центрального. На 
початку ж XIX ст. грецька імміграція постає як ініціатива з боку самих 
греків, викликана вказаними вище причинами. Відповідно чисто колоні
заційна політика російського уряду в кінці XVIII ст. набирає відтінку 
політики захисту пригнічених у соціальному, релігійному і культурному 
відношенні народів на початку XIX ст. І це простежується не тільки на 
центральному, але й на місцевому рівнях управління 43.

Багато уваги А. О. Скальковський приділяє історії німецької та мено- 
нітської колонізації. Історик часто об'єднував і власне німецьку, і мено- 
нітську колонізацію. Такий підхід був критикований з боку відомого 
дослідника П. Кеппена. Ймовірно, внаслідок цього А. О. Скальковський 
в "Опыте статистического описания..." спеціально дає означення меноні
там, але все ж як різновиду німецьких колоністів. Згодом заперечує 
подібні підходи і відомий дослідник іноземної колонізації А. Клаус 44.

Саме успіхи у веденні сільського господарства стали, на думку істо
рика, причиною для особливої підтримки урядом менонітської колоніза
ції. Історик повторює вже висловлену в історіографії думку, що причини 
переселення менонітів в Росію полягали у земельному голоді, і додає 
ще одну —  приклад своїх попередників. Початок переселення німецьких 
колоністів і менонітів до Новоросійського краю А. О. Скальковський 
відносить до кінця 1780-х pp., в той же час в іноземній історіографії 
кінця 30-х pp. XIX ст. висловлювалась думка, що перша хвиля менонітів 
мала місце в 1784 р. 45.

Однак не тільки землеробська колонізація опинилася в центрі уваги 
історика. Для кількох етносів як основну або переважну причину поча
тку їх імміграції в Новоросійський край він називає сподівання на успі
шну торговельну або промислову діяльність тощо. Це простежується у 
випадку з вірменами, італійцями, поляками, французами (у кінці
XVIII —  до 20-х pp. XIX ст.). А. О. Скальковський звертає увагу на 
регламентацію з боку уряду процесу переселення вірменів, євреїв і осо
бливо поляків46.
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Складовою частиною історії поселення в Новоросійському краї, як 
вже згадувалося, історик назвав містобудівництво. Цей процес історик 
розглядав і як окрему проблему історії степу, і як частину історії торгі
влі у регіоні.

А. О. Скальковський називає три основні причини заснування міст: 
І) захист проти спільного ворога; 2) потреби промислів та торгівлі; 
3) за волею уряду. Відповідною була і роль міст. Так, Новомиргород, що 
дослідник назвав першим поселенням в Новоросійському краї, викону
вав функцію не тільки торгівельного, але й військового пункту з боку 
так званої Західної України. Історик вказував на те, що міста розвивали
ся з форштадтів фортець, а остаточне набування статусу міста пов'язу
вав, у випадку з Єлисаветградом, з отриманням статусу адміністративно
го центру. Заслуговує на увагу висновок А. О. Скальковського, що еко
номічне і демографічне значення населених пунктів збільшувалося 
зворотно пропорційно стратегічному, при пересуванні системи укріплень 
поступово до Дністра 47.

Поряд з цим історик відмічав, що для Новоросійського краю звичай
ним є заснування міст саме з волі уряду, що ні одне місто не з'явилося 
і не розвинулося самостійно. А. О. Скальковський дійшов висновку, що 
заснування городищ і міст в степу не було характерним для його корін
них жителів аж до середини XVIII ст. Відсутність міст була характер
ною і для скіфів, і для інших давніх "варварів", на що вказує "повна 
відсутність руїн від жител або храмів давніх тубільців цієї країни", і для 
козаків з їх численними зимівниками і небагатим досвідом заснування 
слобод і міст, і для сучасних А. О. Скальковському "десятинщиків". 
Життєвість цього явища історик пояснює незмінністю протягом тисячо
літь способу життя тубільців, які займалися землеробством та скотарст
вом. Міста, що існували в регіоні, були привнесеним феноменом, тво
рцями якого були елліни, римляни та генуезці, а з середини XVIII ст. це 
стало "обов'язком російського володарювання". Основні питання, на 
яких дослідник зупиняє свою увагу —  це час заснування міста, обстави
ни заснування, швидкість економічного розвитку, організація управлін
ня, наявність підтримки з боку центральної та місцевої влади. Історик 
відмічає, що частина міст була заснована урядом на нових місцях, 
інша —  "закликана до нового життя", тобто використовувались місцево
сті, засвоєні у давнину в урбаністичному віднош енні48.

Таким чином, А. О. Скальковський сприяв оформленню як самостій
ного напрямку місцевих історичних досліджень вивчення історії засе
лення Південної України і вперше в російськомовній історіографії пов'я
зав з нею домінанту регіональної історії. Водночас у розгляді А. О. Ска
льковського ця проблема набула складної структури, що відображала 
реальні процеси заселення, які були представлені не тільки землеробсь
кою колонізацією, але й урбанізацією регіону. Крім того, історик дослі
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див роль окремих етносів у заселенні краю. При цьому зроблений ним 
акцент на ролі в освоєнні регіону українців дозволяє дійти певних ви
сновків про можливу роль концептів вченого у процесі формування су
спільної думки стосовно українських етнічних територій.
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О. Є. Музично

ДОСЛІДЖЕННЯ Ф. І. ЛЕОНТОВИЧА В ГАЛУЗІ ІУДАЇКИ

Одним з актуальних завдань сучасної української історичної науки є 
дослідження історії національних меншин, які населяли територію Укра
їни від найдавніших часів до сьогодення. Історія єврейського етносу, з 
огляду на тісне переплетіння його долі з долею українського народу, 
заслуговує на значну увагу сучасних дослідників. Тривалий час на роз
виток історіографічного аспекту іудаїки впливали позанаукові чинники, 
що заважали об'єктивним дослідженням різноманітних аспектів історії 
євреїв. Особливу увагу привертає історіографічна ситуація в Російській 
імперії в другій половині XIX ст., адже тогочасна величезна за обсягом 
публіцистична та наукова (часто публіцистично-наукова) спадщина в га
лузі іудаїки й сьогодні широко затребувана в історіографії. Звернення до 
творчого доробку істориків другої половини XIX ст. дозволить повніше 
осягнути історіографічні та суспільно-політичні реалії того часу.

До числа відомих істориків другої половини XIX ст. належав пред
ставник київської історико-юридичної школи в історіографії, багатоліт
ній професор на кафедрі історії російського права Новоросійського та 
Варшавського університетів, Ф. І. Леонтович (1833-1910). Він зробив 
внесок, перш за все, у дослідження історії часів Київської Русі та Вели
кого князівства литовського (далі —  ВКЛ ) 1. Окреме місце в науковій 
спадщині професора посідає дослідження історії правового статусу єв
рейського етносу. Сучасні історіографи докладно не розглядали цей ас
пект наукової праці вченого. В даній статті поставлено за мету розкрити 
зміст праць Ф. І. Леонтовича, присвячених історії євреїв, визначити осо
бливості його поглядів та їх  вплив на іудаїстичні дослідження другої 
половини XIX ст. Матеріал статті доповнює інформацію про суспільно- 
політичні погляди вченого, що є недостатньо вивченими.

Витоки інтересу уродженця Чернігівщини, сина православного свя
щеника, до єврейської проблематики перш за все полягали в суспільно- 
політичній атмосфері Російської імперії другої половини XIX ст. Викла
дацька діяльність Ф. І. Леонтовича розпочалася в Одесі на початку 
1860-х рр. В 1861-1862 рр. він викладав у місцевому Рішельєвському 
ліцеї державне право та історію російського права. В цей час Одеса 
була центром єврейської культури в Російській імперії. Вища адміністра
тивна влада краю, в дусі пануючих тоді ліберальних ідей, вважала доці
льним дати можливість розвиватися єврейській культурі як частині вели
кої імперської2. Це було частиною ідеології створення ліберальними 
методами передумов до асиміляції євреїв у Російській імперії, що вва
жалося запорукою розв'язання "єврейського питання". Наприклад, попе
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читель Одеської (1856-1858) та Київської (1858-1861) учбової округи, 
М. І. Пирогов, надзвичайно популярний у середовищі студентської мо
лоді, вважав, що національне протистояння мало коріння, перш за все, у 
становому характері сучасного йому суспільства 3.

В таких умовах одеська єврейська інтелігенція, лояльно налаштована 
до влади, заснувала перші в імперії російськомовні єврейські газети —  
"Рассвет" (1860-1861 pp.) і "Сион" (1861-1862). "Сион" прославився 
своєю полемікою з українським виданням "Основа". Полеміка висвітли
ла великі непорозуміння між українськими та єврейськими інтелектуала
ми і мала фатальні наслідки для обох видань, що були закриті. Погляди 
української сторони на історію євреїв висловив М. І. Костомаров у стат
ті "Иудеям". В той час, як її зміст достатньо відомий, цього не можна 
сказати про статтю "Исторический обзор постановлений о евреях в Рос
сии", що з'явилася на сторінках "Сиону" і належала також українцю 
Ф. І. Леонтовичу4. Ця публікація тривалий час залишалась єдиним істо- 
рико-юридичним дослідженням з цієї теми в Російській імперії.

Еволюцію правового становища євреїв дослідник включив до кон
тексту ідейної еволюції європейського суспільства. Безправне становище 
євреїв у Європі за часів середньовіччя він пояснював впливом тодішньо
го світогляду, який заперечував ідею права окремої особи. Джерело пра
ва у середньовіччі вбачали в християнстві, а не в людині. Факт спові
дання християнства було покладено в основу юридичної правоздатності. 
В такому суспільстві євреї не відповідали загальному правилу і, таким 
чином, не мали загальних прав. Тільки наприкінці XVIII ст. в європей
ських державах поширився гуманістичний погляд, за яким євреям, як й 
іншим громадянам, гарантувалася свобода віросповідання. У дискусії, 
що тривала в XIX ст., науковець став на позицію прибічників емансипа
ції євреїв, зрівняння їх у правах з іншими національностями5.

Історію російських євреїв Ф. І. Леонтович розглядав на тлі загально
європейської історії. На його погляд, безпосередні витоки юридичного 
становища євреїв у складі Російської імперії сформувались під час їх 
перебування в Польському королівстві та ВКЛ. Ф. І. Леонтович вважав, 
що в цих державах сформувався більш гуманний, ніж в цілому в Європі, 
погляд на євреїв та інших іновірців. Цю регіональну специфіку автор 
пояснив впливом геополітичного та географічного чинників. Територія 
обох держав знаходилась між Західною Європою та Росією, тобто між 
католіцизмом та православ'ям. З вирувавших тут різних релігійних течій, 
жодна не змогла досягти різко пануючого становища. У малозаселеній 
країні, для євреїв відкривались можливості бути корисними для уряду в 
його колонізаційних планах. Описуючи соціальний устрій євреїв, 
Ф. І. Леонтович зауважив, що вони мешкали окремими громадами, які 
користувалися спеціальними правами та усією сумою громадянських та 
особистих прав, як й решта населення6.
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Окремо автор окреслив історію правового устрою євреїв в Україні та 
Росії. Він зазначав, що до першої половини XVIII ст. тут євреї не мали 
ніяких прав. Зокрема, на його думку, в Росії релігійна нетерпимість бра
ла верх над практичною користю та народними інтересами. Замість 
того, щоб обкладати євреїв податками, влада просто забороняла євреям 
перебувати в Росії.

В історії правового становища євреїв у складі Російської імперії до
слідник виділив два періоди: 1) з кінця XVIII ст. до 1844 р. —  доба 
кагалу; 2) після 1844 р. —  безкагальна доба. Ф. І. Леонтович оцінював 
кагал з точки зору його користі для єврейського населення. Цій інститу
ції він надав, в цілому, негативного значення. Він вважав, що вона, з од
ного боку, захищала до певної міри євреїв від ворожості іновірців, але, 
з іншого, —  вона ж цю ворожість і породжувала. Євреї відокремлюва
лися від місцевого населення, що підсилювало підозру з боку християн. 
Тому скасування кагалу і перехід євреїв під загальну юрисдикцію він 
розглядав як позитивний захід імперської влади, бо це створило перед
умови для подолання національної осібності євреїв 7. Вчений проаналі
зував усі важливі правові акти щодо євреїв ("Уложения" 1786, 1804, 
1835 pp. та інші). Показово, що причину появи кожного з них він пояс
нював недоліками попереднього. На його думку, під впливом західно
європейських гуманістичних ідей, російське законодавство поступово 
еволюціонувало від виключно національно-релігійної забарвленості до 
принципу рівності прав особи. Ф. І. Леонтович вважав, що на практиці 
ще далеко до реалізації гуманістичних ідей. Уряди європейських держав 
ще й в XIX ст., на думку вченого, проводили суперечливу політику щодо 
євреїв. Ідеалом закону повинно бути не обмеження прав груп населення 
за певною ознакою, і керівництво мотивом "добування користі", а зага
льні засади права, —  робив принциповий висновок дослідник8.

Таким чином, в даній статті, Ф. І. Леонтович вперше в науці Росій
ської імперії дав комплексний аналіз значній кількості законодавчих па
м'яток —  від Литовського статуту до Повного зібрання законів Російсь
кої імперії в їх "єврейському аспекті". Використання історико-порівняль- 
ного та історико-генетичного методів дозволило показати, що 
передумови російського законодавства щодо євреїв склалися в часи їх
нього перебування в Західній Європі та особливо в Польщі та ВКЛ у 
X IV -X V I ст. Цю думку слід визнати новаторською, з огляду на стан 
іудаїки в Російській імперії на початку 60-х pp. XIX ст.

Безпосереднім продовженням цієї праці була магістерська дисертація 
Ф. І. Леонтовича "Историческое исследование о правах литовско-русс
ких евреев", захищена в Київському університеті у 1864 р . 9. За рік до 
цього він написав працю про правовий устрій селян у ВКЛ. Паралельне 
дослідження цих двох тем не було випадковим з огляду на їх  тісний 
зв'язок. Складність завдання стає більш зрозумілою, якщо зауважити, що

468



в європейській історичній науці тема правового устрою євреїв у BKJI 
була представлена лише конспективними працями польських вчених 
Т. Чацького та І. Мацейовського. Слід врахувати й нерозробленість зага
льної історії BKJI, тим більше, його правового устрою. За Ф. І. Леонто- 
вичем, історія правового устрою євреїв за литовським правом охоплюва
ла XVI —  кінець XVIII ст., коли набуло чинності законодавство Російсь
кої імперії. Еволюція російського законодавства також увійшла окремим 
розділом у дисертацію. "Историческое исследование" позбавлено публі
цистичного забарвлення і було першою науковою працею в історіогра
фії Російської імперії, що була присвячена правовій історії євреїв на 
білоруських та українських землях в X V I-X V II ст. Автор розширив 
джерельну базу дослідження. Хоча, як і раніше, він використав тільки 
друковані джерела, тепер до них у великій кількості він додав польські 
видання законів, більш докладно розглянув норми Литовського статуту. 
В цій праці Ф. І. Леонтович не тільки значно доповнив, але й дещо 
переглянув свої попередні думки.

Вирішальним серед мотивів законодавчої політики західноєвропейсь
ких монархів стосовно євреїв автор визнав фінансовий чинник: "євреїв 
терпіли тільки для того, щоб вигнати й заволодіти їх майном". Тепер 
історик стверджував, що у ВКЛ та Польщі релігійна толерантність була 
тільки "певного роду", а "пільги визначалися не стільки загальними на
родними інтересами чи інтересами колонізації країни, скільки інтереса
ми самих володарів" |0. На його думку, євреї у ВКЛ мешкали переважно 
в містах, мало займаючись землеробством. Принциповий характер мали 
зауваження щодо взаємовідносин євреїв із християнським населенням. 
Ф. І. Леонтович вважав, що євреї складали достатньо відокремлену со
ціальну групу. Тільки фінансові зв'язки пов'язували євреїв з християна
ми. Дослідник зробив висновок, що "як тільки грошова залежність хри
стиян від євреїв досягала свого апогею, попередня солідарність інтере
сів легко руйнувалася, переходячи у ворожість і відчуження, що не 
допускали ніяких зближень із християнами" 11. На його думку, із другої 
половини XVI ст. євреї все більше обмежувалися в правах. Дослідник 
пояснював цей факт послабленням центральної влади в Польщі і ВКЛ. 
Якщо раніше вища влада брала євреїв під свій захист у власних інтере
сах, то тепер вона була змушена передати свої права шляхті. Отже, вла
да над євреями набула більш безпосереднього й жорсткого характеру.

Ф. І. Леонтович не з'ясував докладно історичні коріння єврейської 
осібності. Судячи з тексту, він не вважав, що тоді вже сформувалося 
"єврейське питання". Його появу він відніс до періоду "російського за
конодавства". На думку Ф. І. Леонтовича, "якщо литовські закони гара
нтували особисті права за становими ознаками, і євреї були як би ви
ключенням, бо вони переважно мали ті ж права, що й шляхтичі, то в 
російському —  станові принципи в даному випадку не є визначальними
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і євреї взагалі урівнюються зі всіма вільними людьми" и . Незважаючи 
на це зауваження, на відміну від попередньої праці, автор більш крити
чно поставився до російського законодавства.

На його думку, всі російські закони мали за мету не зрівняння євреїв, 
а встановлення адміністративного контролю. Деякі з них викликали осо
бливо гостру авторську критику. Практику заохочування євреїв до при
йняття християнства вчений вважав невиправданою, і тому рекоменду
вав повністю відкинути її, бо "справа релігії, справа тільки совісті, тут 
на першому місці повинна бути особиста воля, без насильства ніякими 
пільгами" |3. На думку Ф. І. Леонтовича, позитивний факт залучення 
євреїв до загальної освіти, нівелювався тим, що євреїв позбавляли пов'я
заних з цим прав. З покращенням рівня освіти серед євреїв, автор пов'я
зав розширення сфери їх професійних інтересів. Він вважав, що ця об
меженість була породжена особливим соціальним становищем євреїв, 
виконувала роль захисної функції. Закони примушували євреів займати
ся землеробством, встановлювали сувору регламентацію, вимагаючи від 
них відмови від власних інтересів. За Ф. І. Леонтовичем, "зайва суво
рість цих заходів, без уваги до місцевих особливостей і без поваги до 
індивідуальної свободи окремих осіб —  причини незадовільної організа
ції єврейських поселень" и .

Таким чином, в праці був продемонстрований вплив багатьох чинни
ків на політику влади щодо євреїв, жодному з яких не надавалося зна
чення другорядного. Слід зазначити, що праця Ф. І. Леонтовича в 
1890-х pp. заслужила позитивну оцінку одного з найвидатніших дослід
ників історії євреїв С. Дубнова 15.

Специфіка підходу Ф. І. Леонтовича до вивчення історії євреїв най
краще проглядає в порівнянні його думок з поглядами М. І. Костомаро
ва. Видатний український історик-народник дивився на історію взаємин 
селянства та євреїв очима перших, підґрунтям чого була ідеологія рома
нтизму, перенесена в історичну методологію, що позбавляло останню 
гнучкості та історичної перспективи. М. І. Костомаров розглядав євреїв 
як джерело бід для селян, суб’єкт, що активно впливав на своє станови
ще і становище інших |6. В свою чергу, Ф. І. Леонтович дивився на іс
торію євреїв з позиції представника позитивістського історико-юридич- 
ного напрямку, що був принципово позбавлений романтизму. Професор 
розглядав єврейське населення як об'єкт, що сам залежав від історичних 
обставин. Безпосередню відповідальність за "єврейське питання" у ми
нулому та сучасності він перекладав на державу та її закони. Нечіткість 
і протиріччя у законодавстві, на думку Ф. І. Леонтовича, заплутали сто
сунки між єврейським та неєврейським населенням Європи. Думка про 
рішуче покращення законів в дусі лібералізму, як засіб владнання міжна
ціональних відносин, проходила червоною ниткою через увесь текст 
"Исторического обзора постановлений о евреях в России". Отже, обидві
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праці Ф. І. Леонтовича базувалися на ліберальній програмі адміністрати
вних перетворень і були спрямовані, як у минуле, так і у сучасне авто
рові становище єврейського населення Російської імперії. Звичайно, 
нони навіть не наблизилися до розв'язання всіх питань єврейської істо
рії, але містили стрункі та оригінальні висновки.

Праці Ф. І. Леонтовича надали імпульсу подальшим дослідженням 
історії правового статусу євреїв. На юридичному факультеті Новоросій
ського університету в 60-70-і pp. XIX ст. Ф. І. Леонтович підготував 
двох видатних спеціалістів з єврейської історії —  І. Г. Оршанського та 
С. О. Бершадського. Факт впливу професора на формування наукових 
поглядів цих вчених залишився мало поміченим в історіографії, хоча й 
згадується в деяких новітніх виданнях п . У своїх працях І. Г. Оршансь- 
кий (1846-1876) проголошував ідею емансипації євреїв Російської імпе
рії, що супроводжувалася б внутрішніми реформами в середині єврейс
тва. Для підтвердження своїх ідей він часто звертався до історичного 
матеріалу. Відповідальність за виникнення "єврейського питання" він 
покладав на державу та її закони. Він вважав, що тільки економічними 
причинами не можна пояснювати обмеження нрав євреїв, бо "історія 
показує нам, що не тільки у віддалені часи, але й у найближчий до нас 
період, першою за часом виникнення і головною за впливом причиною 
була релігійна нетерпимість" 18. Окрім ідейно-релігійних, І. Г. Оршансь- 
кий визнавав важливість й економічних мотивів. На його думку, конку
ренція ранньомодерної європейської буржуазії спочатку затиснула євреїв 
у вузькі торгівельні та лихварські межі. Під впливом мотиву конкурен
ції, закони набули неприхильного до євреїв вигляду.

Найбільших успіхів у конкретно-історичному дослідженні єврейської 
історії досяг інший учень Ф. І. Леонтовича, професор Санкг-Петербурзь- 
кого університету, С. О. Бершадський (1850-1896). Він визнав, що праця 
його вчителя залишилась кращим дослідженням відповідного періоду 
єврейської історії за своєю науковістю та об'єктивністю й у 70-і рр.
XIX ст. В своїй головній праці "Литовские евреи" С. О. Бершадський 
вперше здійснив блискучий порівняльний аналіз всіх сторін розвитку 
ВКЛ та Польського королівства. С. О. Бершадський вважав, що становий 
устрій Польського королівства розклав "земську єдність" ВКЛ та втиснув 
єврейське населення у певну нішу, ізолювавши від решти населення. 
Якщо Ф. І. Леонтович та І. Г. Оршанський пов'язували генезу "єврейсь
кого питання" з впливом російських законів, то С. О. Бершадський —  з 
соціальними змінами після Люблінської унії 1569 р. І9. Таким чином, іс- 
торико-юридичний метод, ідея про дію багатьох чинників у єврейській 
історії та залежність "єврейського питання" від загального правового 
розвитку держави, запропоновані Ф. І. Леонтовичем, плідно розвинули 
І. Г. Оршанський та С. О. Бершадський.

Іудаїкознавча частина творчої спадщини Ф. І. Леонтовича не обмежу
ється двома науковими працями. Яскравою сторінкою громадської діяль
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ності Ф. І. Леонтовича стала його участь в 1881 р. в роботі комісії при 
тимчасовому новоросійському генерал-губернаторі для вирішення "єв
рейського питання". На одному з засідань професор виголосив велику 
доповідь, що була покладена в основу резолюції комісії. У дещо видо
зміненому вигляді, ця доповідь з'явилася на сторінках петербурзького 
журналу "Наблюдатель" під промовистою назвою "Что нам делать с 
еврейским вопросом?" і є важливим джерелом для вивчення еволюції 
поглядів Ф. І. Леонтовича на єврейську проблематику 20. Стаття носила 
суто публіцистичний характер і з'явилася за зовсім інших суспільно-по
літичних обставин, ніж його роботи 1860-х pp. Погроми 1871 та особли
во 1881 pp., у тому числі одеські, різко радикалізували суспільно-полі
тичну думку в Російській імперії, ускладнили можливість появи виваже
них наукових праць. У пошуках відповіді на складне питання, 
інтелектуали Російської імперії зверталися до різних джерел інформації. 
Інтелектуальний хаос призвів до впливу на вчених та публіцистів того 
часу фальсифікатів з "Книги кагала" Я. О. Брафмана, рецептів Бруно 
Бауера та Карла Маркса. Я. О. Брафман твердив, що у світі й досі діють 
солідарні громади євреїв —  кагали. Кагал він зображав як знаряддя для 
експлуатації євреями християнського населення на основі законів Талму
ду. Переважна більшість людей, навіть прихильних до єврейства, повіри
вши цьому твердженню, вважало безумовним компонентом єврейського 
питання "єврейську єдність" та "експлуатацію" 21. З іншого боку, німець
кий соціолог Бруно Бауер пропонував перш ніж провести емансипацію 
євреїв, провести загальні перетворення всередині суспільства 22.

Ці обставини слід врахувати при аналізі роботи Ф. І. Леонтовича. В 
цілому, виважений текст статті, перемежався, під яскравим впливом 
Я. О. Брафмана, достатньо різкими висловами на кшталт "експлуатацій
ної", "хижацької" діяльності євреїв щодо українського селянства. Відпо
відні місця праці нагадували текст згаданої вище статті М. І. Костомаро
ва. Ф. І. Леонтович, за його твердженням, заради більшої об'єктивності, 
достатньо уїдливо твердив про спільність думок І. Г. Оршанського та 
Я. О. Брафмана щодо негативних сторін єврейського побуту. Таке співс- 
тавлення поглядів одного з символів інтелектуального розвитку єврейст
ва та його відвертого ворога в очах багатьох виглядало некоректно та 
викликало обурення. Проте, як і в попередніх працях, Ф. І. Леонтович 
зайняв досить критичну позицію стосовно системи російського законо
давства щодо євреїв. Він пропонував відкинути національний та стано
вий підхід до вирішення єврейського питання. Основним заходом дер
жави повинна стати освіта єврейської та християнської народної маси. 
На думку Ф. І. Леонтовича, цей захід "може не тільки дати засоби і мо
жливості піднятися нашому простолюду на один культурний рівень з ор
ганізованим єврейським середовищем, але й викликати в останньому 
можливість мирних, солідарних стосунків із місцевим населенням" 23.
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Таким чином, Ф. I. Леонтович помилився, не перевіривши ретельно 
твердження про "єврейську солідарність”, представивши єврейство
XIX ст. подібно до єврейського населення Європи доби середньовіччя. 
Проте, це не завадило йому запропонувати достатньо виважений та гу
маністичний рецепт виходу з кризи в стосунках євреїв з неєврейським 
населенням. Тому непереконливим виглядає намагання одного з новітніх 
дослідників єврейства Південної України М. Поліщука охарактеризувати 
Ф. І. Леонтовича, як одного з "провідних представників російської наці
оналістичної думки на півдні імперії" і навіть як людину близьку до ан
тисемітського світогляду 24. Хоча професора важко віднести до загально
визнаних "друзів єврейства", для його поглядів на проблему відносин 
євреїв та неєврейського населення імперії характерні суто аналітичні 
оцінки. Змушують не погодитися з цією характеристикою й інші факти 
з біографії Ф. 1. Леонтовича. На юридичному факультеті Новоросійсько
го університету, в одеському комерційному училищі, директором якого у 
1880-х рр. був Ф. І. Леонтович, було багато представників єврейської 
молоді. Так, серед його учнів бачимо Г. Блюменфельда —  сина одесько
го рабина. Знаменними є факти співпраці історика з редакцією єврейсь
кої газети "Сион", рабином С. Манделькерном, який був перекладачем 
"Хроніки" Натана Ганновера25. Не менш промовистим є один з пунктів 
проекту Ф. І. Леонтовича про перетворення комерційного училища, з 
традиційно вагомим відсотком євреїв, на комерційний інститут. У доку
менті передбачалося прийняття до майбутнього інституту молоді без на
ціональних обмежень 26.

Отже, праці Ф. Леонтовича стали вагомим внеском у започаткування 
в науці Російської імперії історико-юридичного напрямку в дослідженні 
історії євреїв. Праці вченого та його учнів надали, зокрема, такі конкре
тні історико-дослідницькі результати: була повернута з небуття історія 
правового устрою євреїв на теренах ВКЛ, висвітлені етапи російського 
законодавства в його єврейському розділі та його мотиви, історія росій
ських євреїв включена до світового контексту. Важливо, що в цих пра
цях наголошувалося на взаємопов'язаності "єврейського питання" та за
гального устрою держави, на яку покладалася відповідальність за його 
виникнення та розв'язання. Сучасні дослідження, безумовно, здатні зна
чно скорегувати та доповнити проаналізовані вище праці Ф. І. Леонто
вича. Проте, вони навряд чи зменшать заслуги вченого, як одного з пі
онерів іудаїстичних досліджень в Російській імперії.
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О. В. Ж улицька

Р О ЗР О Б К А  Т Е О Р Е Т И Ч Н И Х  П И ТА Н Ь  К РА Є ЗН А ВС ТВА  
В РА Д Я Н С Ь К ІЙ  ІС Т О Р ІО Г Р А Ф ІЇ 20-х  pp. X X  ст.

"Золотим десятиліттям" краєзнавства називають 20-і pp. XX ст. Це 
плідна праця центральних академічних установ, місцевих товариств, ко
місій, цілої низки музеїв, архівів, бібліотек, гуртків та бюро при навча-
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льних закладах різного ступеня. Більшість краєзнавців, починаючи свою 
діяльність на ниві краєзнавчих досліджень в період до революції 
1917 p., впродовж наступного десятиліття XX ст., з усіма його кардина
льними політичними, соціальними та культурними змінами, ставали ак
тивними діячами нового періоду в історії краєзнавства. Змінювались 
усталені форми визначення краєзнавства, його ролі та напрямків крає
знавчої діяльності. Аналіз теоретичних розвідок науковців 20-х рр.
XX ст. на предмет з'ясування змісту краєзнавства, того, що стало визна
чальним в його самоідентифікації, визначення обумовленості появи "зо
лотого десятиліття" подіями 1914-1917 та 1917-1921 pp., поряд з історі
ографічним та історіософським аналізом, є одним з найголовніших.

Наукова література кінця 20-30-х рр. дає нам декілька спроб викори
стання історіографічного методу порівняння для визначення деяких спі
рних теоретичних питань. Хоч вони і носили поодинокий характер, і в 
більшості були виключенням, проте саме з них слід розпочинати історі
ографію проблеми. Так, доцент Ленінградського державного педагогіч
ного інституту ім. О. І. Герцена (далі —  ЛДПІ) А. М. Большаков, у 
питаннях визначення краєзнавства та його науковості аналізує деякі пу
блікації "Известий ЦБК" та "Советского краеведения", друкованих орга
нів Центрального бюро краєзнавства (далі —  ЦБК) Монографічне до
слідження С. Толстова "Введение в советское краеведение", як взірець 
ідеологічних метаморфоз тоталітарної доби, дає характеристику угрупо
вуванням буржуазного краєзнавства, як реакційним елементам в крає
знавстві, які культивують закладене за багато десятиліть до революції 
архівно-археологічне, а також імперіалістичне краєзнавство, що забарв
лене ідеологією російської великодержавності, чи кулацько-есерівське 
краєзнавство, яке не визнає класової боротьби 2.

В середині XX ст. науковці знову починають звертатись до розробки 
теоретичних основ радянського краєзнавства. Період 20-30-х. рр. визна
чається ними як час формування основних принципів радянського крає
знавства. Насамперед —  це класовий підхід, який визначався завдання
ми соціалістичного будівництва. Його характерною рисою стали компле
ксність, вивчення об'єкта або явищ а в усіх його зв'язках та проявах, 
спираючись на марксистсько-ленінську методологію 3. Дещо відокремле
не місце в цьому списку посідає історіографічний огляд С. 3. Заремби, 
в якому була зроблена спроба визначити, на тлі загальнодержавних тен
денцій розробок предмету історичного краєзнавства, схему, що була най
більш поширеною в радянській У країні4.

Зацікавленість, активність та кількість звернень науковців до 20-х рр. 
в останнє десятиліття XX ст. та на початку XXI ст. набули форми чис
ленних наукових досліджень. Проте з'ясування теоретичних питань, за 
рідкісним виключенням, залишається найбільш малодослідженим ком
плексом. Тому початковий аналіз, на нашу думку, слід розпочати із дега-
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льного заглиблення та вивчення тогочасної радянської історіографічної 
спадщини з приводу з'ясування рівня розробки теоретичних питань, на
явність рефлексивної компоненти, як в краєзнавчих дослідженнях взага
лі, так і в історико-краєзнавчих зокрема. Такої літератури виходило дуже 
багато 5. Це і спеціальні періодичні видання, матеріали конференцій, мо
нографічні та колективно-монографічні дослідження. Детальний, хоч і 
оглядовий, перегляд дозволяє виділити для аналізу декілька найбільш 
вдалих праць, з точки зору поєднання неупереджених об'єктивних засад 
та індивідуального власного досвіду (авторів).

Знайомлення з науковими розвідками вважаємо за доцільне проводи
ти не за хронологічним принципом, а за проблемно-типологічним. Пер
ший рівень горизонтального розподілу літератури можна провести по 
типах: краєзнавство —  наука, краєзнавство —  освіта, краєзнавство — 
господарство. Дещо відособленим є тип краєзнавство —  освіта. Крає
знавство —  наука і краєзнавство —  господарство це не самостійні, по
ступові, прямолінійні типи, вони знаходяться в суперечливих, а іноді, 
навіть, антагоністичних взаємовідносинах. Рівні вертикального тематич
ного розподілу можна провести по проблемах: поняття —  "краєзнавст
во"; "край", як основна таксономічна одиниця понятійно-категоріального 
апарату; краєзнавство —  "наука" чи "метод".

Краєзнавство —  це досить складне явище за своєю природою, тому 
питання про визначення його змісту залишалось спірним впродовж 
усього зазначеного періоду. Так, член Ленінградського товариства ви
вчення місцевого краю М. М. Павлов-Сильванський, вважав, що його 
потрібно розуміти в широкому та вузькому сен с і6. Широке тлумачення
—  це форма науково-суспільної роботи, що направлена на поєднання 
усіх місцевих науково-дослідних сил, на організацію на містах всесто- 
роннього детального наукового дослідження того чи іншого краю усіма 
засобами наукової роботи не тільки задля культурно-просвітницьких, а і 
утилітарних цілей. Воно не виключає вузького визначення краєзнавства, 
як поняття предмету та спеціального методу викладання, обмеженого 
територіальним масштабом. Визначальними частинами цих тлумачень є 
"науково-суспільна робота", "утилітарні цілі", "спеціальний метод та 
предмет викладання". Утилітарні цілі краще можна пояснити визначен
ням краєзнавства, яке дав викладач ЛДПІ А. І. Дзенс-Литовський. Крає
знавство — це всебічне вивчення місцевими силами життя природи, 
людини з її трудовою діяльністю та суспільства місцевого краю в його 
минулому та сучасному для кращого використання всіх виробничих сил 
краю в інтересах її добробуту і добробуту усієї держави 7. "Нове" крає
знавство, тогочасне, закликало до практичної роботи, замість служіння 
чистій науці, метою краєзнавства вже не могло бути модне колись захо
плення "гробокопання" чи "збиранням частушок, рушників, підслуху
вання зозуль тощ о"8.
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Епітет "нове" краєзнавство, як його визначали самі дослідники, вжи
вався на противагу "старому", тобто дореволюційному краєзнавству. 
Член Товариства вивчення Московської губернії Н. О. Дорогутін, нама
гався проаналізувати краєзнавчу діяльність протягом всього часу її роз
витку з наголосом на загальних характерних рисах. Перша характерна 
ознака —  це несприятливі умови, в яких розвивалась Російська імперія: 
тиск державної влади та її негативне ставлення до будь-якого прояву 
громадської ініціативи, і як наслідок —  в суспільстві не могло розвину
тись відчуття відповідальності та важливості всебічного пізнання своєї 
держави. По-друге, відсутність узгодженості в роботі. Дослідження, що 
проводили земства, місцеве самоврядування, наукові товариства чи уні
верситети часто діяли на свій власний розсуд, поза будь-якого зв'язку. І 
як наслідок, деякі регіони вивчені добре, в певних галузях наукового 
знання, інші —  посередньо, а були й такі, яких зовсім не торкались 
будь-які розвідки та дослідження. Тому, не зважаючи на те, що краєзна
вча робота має давню історію, увага широкої громадськості не була 
прикута до неї, краєзнавчі кадри були досить малочисельні. Потрібна 
була наявність об'єктивно існуючого фактору, який змусив би і широку 
громадськість, і саму державу відчути всю трагічність цієї ситуації. 
Саме таким фактором стали війна та револю ція9.

Під час Першої світової війни був порушений сталий товарообіг з інши
ми державами. Всі потреби мирного населення та військового контингенту 
тепер мали забезпечуватись своїми власними природними та господарчи
ми ресурсами. Справа вивчення останніх, їх оптимізація для залучення до 
сфери виробництва, набула першочергового значення. Для виконання цьо
го завдання в травні 1915 р. при Петербурзькій Академії наук була створе
на постійна комісія з вивчення природних виробничих сил Р о с ії10.

Обслідування природних особливостей України також було справою 
далеко ще не закінченою, що зокрема показано в статті П. Тутковсько- 
го п . Відомий історик О. Грушевський в звіті про діяльність Українсько
го наукового товариства в Києві за 1914-1923 pp. відмічав помітну кон
центрація наукових природничих та технічних сил, скупчення їх коло 
Наукового товариства. Життя ставило завдання полагодження економіч
ної кризи, піднесення економічного стану, і на ці проблеми, найближчі 
до секції природничої та технічної, найбільш покладено і в розподілі 
коштів, і в праці в Товаристві. Притягнено до участі в науковій праці 
Товариства знавців поза Києвом, які своїм збиранням матеріалів на мі
сцях були корисні для Товариства, а далі з'явились і філії в інших міс
тах. Праця цих секцій за ці роки мала нахил більш практичний і через 
те була можливість зацікавити в праці природничих секцій різні офіцій
ні установи та кооперативні організації та отримувати від них грошову 
допомогу. Така допомога дала можливість природничим секціям поши
рити свою працю та думати про нові видання п .
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Так, в березні 1919 р. була створена Комісія для вивчення природних 
багатств України при УАН 13. Головним завданням Комісії було визначе
но вивчення природних багатств України і розробка більш раціональних 
шляхів їх використання та об'єднання з цією метою під егідою УАН всіх 
наукових і технічних сил України. В 1926 р. ця академічна структура 
була реорганізована в Комісію для вивчення продукційних сил України 
(1926-1931). За Статутом (1928) Комісія проводила наукові дослідження 
та експедиції, систематизувала зібрані наукові матеріали та оцінювала 
наслідки проведених досліджень, збирала наради наукових та господар
ських діячів тощо. Як результат зазначеного інтенсивного розвитку мо
жна розглядати І Всеукраїнський з'їзд в справі дослідження продукцій
них сил та народного господарства України, який проходив між 28 гру
дня 1924 р. і 5 січня 1925 р. в Х аркові14.

На з'їзд було заявлено близько 320 доповідей, більшість з яких була 
заслухана на засіданнях восьми секцій. В перервах між пленумами та 
секційними засіданнями працювали дві Комісії: Краєзнавства та Термі
нологічна. Праця комісії краєзнавства наявно показала, що зацікавлення 
дослідною роботою за останні роки дуже поширилось серед провінції 15.

Отже, одним з найголовніших дієвих чинників розвитку краєзнавства 
в 20-х рр. стала післяреволюційна руйнація економіки. Саме вона спону
кала до активізації дослідницької діяльності в середовищі природничого 
циклу наук, що дало змогу певним колам говорити про "економізм" як 
головний зміст краєзнавства, тобто його прикладну, практичну ціль. Цю 
обставину можна було б розглядати як характерну ознаку, яка притаман
на процесу розвитку краєзнавства лише в період до середини 1920-х pp., 
тобто етапу відновлення та реконструкції. Проте, подальший хід подій 
дає підстави робити більш значимі висновки.

Робота II Всесоюзної конференції з краєзнавства, що проходила в 
Москві (9-14  грудня 1924 p.), де делегати від України брали активну 
участь 16, підтвердила наявність двох напрямків, течій, які різнились одне 
від одного тим, що схильні були визначати краєзнавчу роботу чи занадто 
широко, чи занадто вузько. Представники першої течії, які були близькі 
до планових організацій, розуміли краєзнавство як роботу суто господар
чу та економічну, а іноді і технічну. їх  опоненти, навпаки, висловлювались 
за майже повне усунення краєзнавців від практичної, економічної роботи, 
сприймали краєзнавство як комплексну науково-теоретичну роботу.

С. Ф. Ольденбург, голова ЦБК РСФРР, оцінюючи ці події, зазначав, 
що позитивно сприймати, у чистому вигляді, ці тлумачення не можливо, 
їх потрібно було б об'єднати і при цьому відійти від крайнощів ,7. Вище 
подані визначення краєзнавства (М. М. Павлова-Сильванського та 
А. І. Дзенс-Литовського), до певної міри, можна сприймати як приклад 
компромісу. Проте, ця проблема так і залишалась актуальною і не визна
ченою протягом усього десятиліття.
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Так, в першому номері журналу "Краєзнавство", викладач Харківсь
кого ІНО та голова бібліографічної секції сільськогосподарського науко
вого комітету України К. В. Дубняк, виходячи з постанов І Всеукраїнсь
кої краєзнавчої конференції (травень 1925 р.) про те, що "підхід до 
краєзнавства мусить бути практичний, тобто краєзнавство мусить підго
товляти ґрунт для поширення виробничої, наукової і освітньої роботи; в 
основу всіх краєзнавчих дослідів мусить лягти завдання найбільшого й 
найшвидшого підвищення продуктивних сил нашого суспільства"І8, за
значав: "Стихійне прагнення до вивчення продукційних сил свого краю 
вилилося в могутній громадський краєзнавчий рух, що охопив усі акти
вні верстви радянського суспільства —  робітника, селянина-передовика, 
комсомольця, червоноармійця, студента, вчителя, агронома, професора і 
т. д. Виробниче краєзнавство, краєзнавство, що вивчає продукційні сили 
свого краю з метою допомогти планово-державному будівництву, при
скорити й поглибити індустріалізацію країни, піднести культурний рі
вень народніх мас і народного господарства —  таке краєзнавство, тільки 
таке, а не якесь інше, потрібне й можливе за наших радянських умов" 19.

Ця авторська інтенція має сприйматись тільки як його власний по
гляд на напрямок краєзнавчої роботи в УСРР, а не як програмна засада 
самого журналу, щомісячного органу Українського комітету краєзнавства 
(засн. 1925 p.).

Сучасна дослідниця В. В. Бездрабко в своєму дисертаційному дослі
дженні визначає журнал "Краєзнавство", поміж іншим, і як важливий 
інформант про стан краєзнавчої термінології у свій час 20. За текстами 
часопису виділяє декілька варіантів тлумачень терміну "краєзнавство": 
1) наука, що об'єднує природничі, гуманітарні дисциплінарні цикли і 
спрямована на вивчення певного географічного, історичного регіонів 
країни або ж частина фундаментальних наук; 2) особлива методична 
дисципліна; 3) науково-педагогічний наочний метод навчання; 4) вихов
ний засіб у формуванні нової людини та громадянського суспільства; 
5) наукове всебічне пізнання краю; 6) форма масової діяльності у ви
вченні рідного краю. Доповнимо цей перелік виробничим ухилом, як 
основи змісту термуну краєзнавства та зазначимо, що абсолютно влуч
ними є зауваження про те, що всі визначення взаємодоповнювали і вза- 
ємозбагачували одне одного, висвітлюючи гетерогенну картину ставлен
ня науковців та громадських кіл до змісту і ролі краєзнавства того часу.

В реаліях тогочасної дійсності історія як і археологія, етнографія, 
бібліографія та інші дисципліни гуманітарного профілю, втратили своє 
колишнє абсолютне домінування в краєзнавчих дослідженнях. В проти
стоянні груп краєзнавство —  наука і краєзнавство —  господарство, 
представники останньої, коли висловлювались проти науки, то в більшо
сті випадків ототожнювали її саме із щойно зазначеними дисциплінами. 
Саме тому і почали відомі дослідники фахівці старожитностей детально
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та образно доводити та підтверджувати всю складність сприйняття сві
тобудови без історичного підходу. Так, М. С. Грушевський писав: "Після 
того, як фізична географія і економічне обслідування скажуть своє слово 
про господарські засоби району, його історія —  економічна, соціальна і 
культурна повинні розповісти, як ті природні засоби використовувалися, 
в яких формах розвивалось господарство, в яких соціальних відносинах 
ішов розподіл, ужиткувалися нагромаджені надвишки продукції і як над
будовувалося над нею культурне життя: як спеціалізувалася праця, як 
скуплялася економічна і культурна продукція в певних центрах, яким 
впливам підпадала, які напрями прибирала, куди тяжіла і де черпала 
свої провідні ідеї та імпульси. Висновки такого обслідування будуть 
мати істотну вагу при плануванні всякої дальшої економічної і культур
ної прац і"21. Цим практичним значенням вага такого всебічного обслі
дування не обмежується. В доповнення про нього і про його наукову 
самоціль виступали із своїми розвідками дослідники С. Н. Чернов, 
І. М. Гревс, С. Архангельський, С. В. Бахрушин, Н. П. Анциферов 22.

В процесі з'ясування умов розвитку тогочасного краєзнавства відзна
чаємо ще один важливий чинник. Його вторинність ні в якому разі не 
можна ототожнювати із другорядністю. Це національне питання та наці
ональна політика, що опиралась на принцип самовизначення народів, так 
звану коренізацію. Намагання пізнати оточуючий світ, самозаглибитись, 
пробудження національної самосвідомості призвели до активізації дослі
джень, як свого далекого минулого (через дослідження в області археоло
гії, етнографії, історії), так і становлення тогочасної дійсності, закріплен
ня її для майбутнього (тут вивчення багатств природи, виробничих сил).

Деякі автори намагалися прослідкувати значення краєзнавства для 
загальноосвітнього процесу 23. Якщо мій закуток є частиною всесвіту, то 
всі його закони та складні явища так чи інакше відображаються в ньому. 
А тому через заглиблення у пізнання рідної місцевості я можу провести 
координати свого ведмежого кутку до осі світу та встановити своє спра
вжнє положення у всесвіті. Це дарує мені чарівні хвилини радості, бо я 
відчуваю єдність з усім світом та безпосередньо приймаю участь в кос
мічному житті. Досить уважний спостерігач з часом зрозуміє, що у біль
шості випадків він спостерігає по суті як би цілий світ в краплині води, 
і при цьому відбиває життя усього необмеженого світу. А в якій мірі ми 
почнемо розуміти і відчувати загальнодержавну і навіть всесвітню істо
рію, якщо з часом зрозуміємо місцеві історично-археологічні деталі. І в 
процесі подібної роботи відбувається безперервний і радісний перехід 
від провінціального кустаря в інтелектуальній сфері до кваліфікованого 
спеціаліста й людини глибокої свідомості.

Поняття місцевий край є основним поняттям краєзнавства. Тому май
же всі дослідники намагались його наповнити певним змістом, своїм 
розумінням та внести корективи до вже існуючих визначень. Всі вони
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погоджувались із тим, що універсальних меж не може існувати. Межі 
можуть бути видимі —  зовнішні, або приховані —  внутрішні. Природні 
умови, економічні явища, національний, культурний, мовний принципи 
дають підстави для різних форм районування. Який з цих районів стане 
для краєзнавця його місцевим краєм? За допомогою яких ознак наміти
ти межі районів? Саме на основі комбінування найбільш характерних 
рис для того чи іншого району. Тобто їх потрібно спочатку відчути, взя
ти на облік, проаналізували, а тоді провести відповідну природну райо- 
нізацію. Але тут є певна суперечність: краєзнавцеві треба працювати в 
межах краю, а межі ці будуть визначені тоді, коли буде вивчено край 24. 
Тому більшість краєзнавців вважала за доцільне дотримуватись остан
нього адміністративного розподілу. По-перше, історичні умови склада
лись так, що не зовсім воно і безпідставне, як це іноді здається, по-дру
ге, колишні дослідження проводились саме в таких межах, а оскільки 
дослідник не може обійтись без досвіду своїх попередників, йому 
потрібно з цим рахуватись. Післяреволюційний розподіл, адміністратив
ний, все ще не закріпився, часто змінювався, що могло створити цілий 
ряд труднощів для глибокого та довготривалого дослідж ення25.

Отже, при тогочасному низькому рівні знань про державу в цілому, 
краєзнавці в своїй роботі, в більшості випадків, мали вивчати райони в 
їх адміністративних межах; з процесом накопичення знань про різні 
сторони життя в певних районах, останні поступово будуть виявлятись 
як своєрідні неповторні в часі та просторі комплекси явищ з характер
ними рисами і тоді, самі собою, будуть накреслені райони цих кордонів.

У визначенні ще одного спірного питання: краєзнавство —  це наука 
чи метод, серед дослідників не було одностайності. Перша група дослі
дників відстоювала позицію, що краєзнавство —  це наука. Так, голова 
Рибінського бюро краєзнавства (Ярославський край) О. О. Золотарьов 
стверджував, що край —  це не тільки суб'єктивне явище, адміністрати
вне чи господарче, воно своїм корінням сягає в природу нашої планети, 
воно набагато глибше ніж сама людина та її мова. Порівнював його з 
біологічною клітиною, яка є основним елементом життя, хоч і підлягає 
мікроскопічному вивченню, проте останнє не заважає його науковості. 
Краєзнавче, що також до певної міри є мікроскопічним (з точки зору 
столиці) дослідженням не втрачає свого зв'язку з наукою тому, що край 
в усі історичні епохи і всюди на планеті був і залишається головною 
мікрогеографічною окремішністю 26.

А. М. Большаков в спеціальному розділі свого монографічного дослі
дження доводить, що краєзнавство —  це наука шляхом співсгавлення 
понять "метод" та "наука"27. Наводить три групи методів: методи дослі
дження (аналіз, синтез, індукція та дедукція), методи зображення чи 
викладу (систематичний, генетичний, історичний) та методи педагогічні. 
Краєзнавство як метод педагогічний приймається автором (А. М. Боль-
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шаковим) без заперечень. Методи другої групи можуть теж ознайомити 
із результатами дослідження, проте краєзнавство —  це не спосіб і не 
засіб викладу чи зображення результатів якого-небудь дослідження — 
воно їх саме шукає, а коли знаходить, то використовує методи другої 
групи. Що стосується методів першої групи, тобто методів дослідження, 
то краєзнавство —  поза ними, бо воно має вирішити певну проблему —  
в процесі вивчення невеликих географічних районів відкрити той своє
рідний організм, який носить назву "місцевий край", зрозуміти закони 
появи та розпаду цих організмів для того, щоб з більш корисним ефек
том мати можливість перекласти свої сили на місцеве будівництво, тоб
то від "краєзнавства" до "краєустрою". Така досить самостійна ціль не 
дає підстав вважати краєзнавство —  одним із методів дослідження. Тоді 
як наявність власного об'єкту вивчення, до якого підходить із своєю ори
гінальною точкою зору, дає право визначити краєзнавство як науку. В 
процесі дослідження місцевого краю краєзнавство мобілізує майже всі 
наукові дисципліни, поєднує їх одним міцним "краєзнавчим вузлом" — 
своїм своєрідним підходом. Не має підстав цей своєрідний краєзнавчий 
підхід ототожнювати із якимось певним науковим направленням, або 
визначити його як кооперацію окремих наук. Цей "краєзнавчий вузол", 
який зв'язує окремі науки навколо вивчення певних районів, надає цьому 
об’єднанню певні якості, що їх трансформують і роблять із них те, що в 
результаті і є самою краєзнавчою наукою.

Викладач Харківського ІНО Ф. Матвієнко-Гарнага продовжує цей ряд 
доказів на користь краєзнавства як науки. Вважає їх наукою особливого 
порядку, міжнауковою наукою: "ланцюжок причин кожного явища, почи
наючись десь далеко, тягнеться через цілу низку наук, що з них ці галузі 
студіюють. Краєзнавець повинен уміти пояснити кожний факт і явище у 
місцевому житті. На підставі первісних елементарних відомостей з кож
ної науки краєзнавець мусить подати послідовну закономірність існуван
ня та розвитку фактів і явищ. Інакше кажучи, за обов'язок краєзнавця є 
бути універсалістом в усіх науках, що стосуються обсягу і завдань крає
знавства, та фахівцем у відшукуванні закономірної послідовности життя, 
розвитку фактів і явищ. ...Це не позбавляє людей конечної потреби удо
сконалювати і студіювати окремі галузі науки, але не в цьому основне 
завдання краєзнавця..."28.

Як відповідь своїм опонентам, представники іншої групи визначають 
краєзнавство по-різному, але однозначно не наукою. Співробітник Дер
жавного інституту наукової педагогіки М. П. Анциферов, обрав шлях 
ведення дискусії на позиції доказу від протилежного29. Якщо краєзнав
ство —  наука, то де її місце в системі наук? Найближче вона стоїть до 
географії, до вивчення ландшафту —  області, де характер рельєфу, клі
мату, рослинного світу, грунтів і, звичайно, життєдіяльність людини зли
ваються в одне гармонійне ціле, що типово повторюється протягом пе-
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иного територіального відрізку. ...Даний географічний ландшафт потріб
но не тільки описати, а також з'ясувати взаємообумовленість його елеме
нтів, потрібно визначити систему відносин між явищами, які відповіда
ють цьому ландшафту. Тільки при виконанні цих умов ми можемо на
звати результати дослідження науковими. Встановити зв'язок між 
історичними подіями, художньою творчістю, подіями в області госпо
дарських явищ та природніх умов —  завдання яке, можливо, не посиль
не; досягти гармонійного цілісного опису певного ландшафту —  при
вабливий, проте не досяжний ідеал. Вчений, який вивчає макроланд- 
шафт для здійснення наукового завдання визначення системи відносин 
його явищ, звужує об'єм поняття ландшафту. Краєзнавець, який вивчає 
мікроландшафт, легше може досягти цілісного знання, проте, вивчаючи 
явища самих різних областей, вони не в змозі визначити систему пов'я
зуючих їх відносин, тобто досягти справжніх наукових результатів. Чим 
менше географічний ландшафт, тим краще можна досягти повноти ви
значення краєзнавчих фактів, проте складніше пояснити зв'язки, що іс
нують між ними, визначити їх місце в органічному цілому. Виходячи з 
цього можна зазначити, що коли з'явиться можливість роз'яснити крає
знавчий ландшафт за допомогою методів та знання інших наукових ди
сциплін, як органічне ціле, тоді краєзнавство стане наукою. Отже, крає
знавство —  це ще не наука, проте може нею стати.

Дослідники також задавали запитання про те, якими методами крає
знавець має проводити свою роботу? У відповідь на це, насамперед, 
зазначалось, що краєзнавство —  це не якась окрема наука, це лише 
особливий підхід до вивчення самих різноманітних наукових питань, що 
піднімаються в певному місцевому масштабі і вивчаються комплексно: 
природа -— людина —- культура. Тому краєзнавство повинно використо
вувати методи, які властиві будь-якій науковій роботі, воно не має свого 
особливого методу. Отже, не існує якої-небудь особливої краєзнавчої 
науки, не має особливого краєзнавчого методу. Є лише відбір матеріалу 
для дослідження на основі особливого краєзнавчого інтересу 30.

Отже, питання теорії краєзнавства були надзвичайно актуальними в 
перше десятиріччя радянської влади. Краєзнавство почало наповнюва
тись новим змістом, його природа сягнула меж не знайомих і не пізна
них до цього. Складність, суперечливість та неоднозначність цього про
цесу пояснюється тим, що краєзнавство являло собою суспільне явище. 
Це був широкий громадський рух, який мав декілька розрізів. Один з 
них має зміст практичної діяльності, що пов'язаний із економічною кри
зою та намаганням скорішого відновлення виробничих інфраструктур. 
Це вимагало надзвичайно інтенсивної дослідницької праці, а за відсут
ності достатньої кількості наукових сил й матеріальних засобів, це за
вдання могло бути виконане задовільно лише за умови залучення до цієї 
справи широких верств населення. Прикладна функція краєзнавчих до-
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сліджень —  одна з характерних рис розвитку краєзнавтсва в 20-х рр.
XX ст. Саме цей факт і вносив найбільше сум'яття та непорозуміння в 
дискусії про з'ясування змісту та статусу краєзнавства: наука, метод чи 
щось інше? Якщо краєзнавство являє собою суспільний рух, то воно не 
є наукою. Якщо краєзнавство залучати до сфери краєустрою, то теж — 
не наука, бо в науці сам процес вивчення є першочерговим. Ці питання 
були найбільш складними.

Події української історії в цей період, коли національна ідея спонука
ла до дії не менше, дають підстави для сумнівів у першочерговості та 
значимості саме економічного фактору. Факт залучення до краєзнавчих 
досліджень широких верств населення, відкритість науки, її більш поши
рений "соціальний" статус позитивно впливали на розвиток краєзнавст
ва. Тут прослідковується велике виховне значення краєзнавства, як в ці
лому для нації, так і для пересічного громадянина. Але якщо урахувати 
масовість краєзнавчого руху, його позасоціальний, позапрофесійний та 
позакультурний ценз, то можна відзначити і певну позанауковість крає
знавчої роботи на перших етапах становлення та розвитку краєзнавчих 
осередків в 1920-х рр. Проте, враховуючи велике пізнавальне значення, 
освітню функцію, яку відігравало краєзнавство, то безсумнівно з часом 
воно мало б викристалізуватися вже в широку науково-просвітницьку 
діяльність. Але на жаль реалії історичної дійсності 1930-х рр. дають під
стави для визначення їх як десятиліття "репресованого краєзнавства".
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Д. О. Гоголев

Л И С Т У В А Н Н Я  М . М . РО ЗЕ Н Т А Л Я  
3 П. I. РО Щ Е В С Ь К И М

Велика Вітчизняна війна вплинула на долі мільйонів людей. Сотні 
тисяч громадян виявилися розкиданими по самих віддалених куточках 
своєї Батьківщини. Працівники вузів не були виключенням. Освітяни, 
що опинилися у тисячах кілометрів від рідних місць, підтримували спі
лкування через листування. Багато що з епістолярної спадщини воєнної 
пори виявилося втраченим назавжди. Те, що вдалося зберегти, допома
гає краще зрозуміти, як і чим жили радянські люди в ці важкі часи. 
Листи інтелектуалів, трудівників розумової праці, відрізняються від зви
чайного листування насамперед присутністю в них питань, так чи інак
ше пов'язаних з колом їхніх інтересів. Звичайно, разом з тим ці листи 
сповнені життєвими, побутовими питаннями.

У фонді професора Павла Івановича Рощевського (1900-1976) у Дер
жавному архіві суспільних і політичних об'єднань Тюменської області 
(далі у посиланнях —  ДАСПОТО) збереглося його коротке листування з 
професором Миколою Миколайовичем Розенталем.

Павло Іванович Рощевський з 1938 р. до початку Великої Вітчизняної 
війни працював старшим викладачем історії середніх віків Західної Єв
ропи в Курському державному педагогічному інституті. Ним було обрано 
тему кандидатської дисертації про Жака Кера і складені кандидатські іс
пити *.

З початком війни у зв'язку зі станом здоров'я він не був покликаний 
до діючої армії, але був мобілізований і опинився з родиною в Тюмені. 
Від червня 1942 до жовтня 1945 рр. П. І. Рощевський працював стар
шим викладачем суспільно-економічного циклу в другому Тюменському 
військовому піхотному училищі. З жовтня 1945 р. до серпня 1946 р. 
обіймав аналогічну посаду в першому Тюменському військовому піхот-
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ному училищі. У 1943 р. його запросили читати лекції до Тюменського 
педінституту, де він викладав історію зарубіжних країн.

У 30-і рр. П. І. Рощевський познайомився з Миколою Миколайовичем 
Розенталем (1892-1960). М. М. Розенталь народився в Санкт-Петербурзі 
і закінчив Тенішевське комерційне училище, а згодом в 1914 р. історико- 
філологічний факультет Петербурзького університету з дипломом першо
го ступеню. М. М. Розенталя було залишено при університеті на кафедрі 
загальної історії. Ще в 1910-1917 рр. він був активним членом партії 
"Народна воля", кадетської партії. У 1917 р. обирався до міської Думи 
Петрограду. Протягом 1918-1921 рр. неодноразово заарештовувався пет
роградською Ч К 2. Незважаючи на це, у перші післяреволюційні десяти
ліття з'являються наукові праці М. М. Розенталя, насамперед, книга про 
Юліана Відступника3. У Ленінградському університеті він проробив аж 
до 1935 p., коли з усією родиною був висланий до Казахстану ("чищення" 
Ленінграда після вбивства С. М. Кірова). Якийсь час він викладав в 
Алма-Атинському педінституті ім. Абая, а з  1936 до 1954 рр. —  в Одесь
кому університеті. Зазнав переслідувань як космополіт наприкінці 40 — 
початку 50-х рр. З 1954 до 1960 рр. жив у М оскві4.

Листування двох непересічних особистостей навіть у тому вигляді, в 
якому воно збереглося, показує, з одного боку, труднощі воєнного часу, 
а, з іншого боку, відбиває спадковість наукової, інтелектуальної роботи.

Професор М. М. Розенталь був евакуйований з Одеським університе
том спочатку до Майкопу, а згодом до м. Байрам-Алі в Туркменії. У 
березні 1944 р. він писав до Павла Івановича в Тюмень: "...Ми з Одесь
ким унів[ерситет]ом вже другий рік у Байрам-Алі, —  містечку, про існу
вання якого я раніш не мав і гадки! ...Я  ретельно навчаю численну сту
дентську аудиторію і працюю деканом істфаку"5. До цього часу він за
вершив написання докторської дисертації. "Дисертацію свою переробив 
і 18 лютого [1944 p.] відправив її з ректором університету М. П. Савчу
ком до Москви. Тепер вона має назву: "Соціальні] основи язич[ницької] 
реакції ім ператора] Ю ліана". Тему, як бачиш, сильно звужено, та за 
обсягом вона стала ще більшою —  900 сторінок" 6. Дисертацію було 
захищено влітку 1945 р. у МДУ. Труднощі, що супроводжували підгото
вку до захисту, докладно відображено в одному з листів М. М. Розента
ля, відправлених до Тюмені відразу ж після захисту. "Дисертацію мою я 
захистив у МДУ. ...Затяглася справа через те, що у всій Москві не зна
ходилося фахівців з епохи Юліана, що могли б бути моїми опонентами. 
Медієвисти усі оголосили, що вони не знають римської історії, а анти- 
чники посилалися на те, що їхній період закінчується власне III ст. Вза
галі, моїми опонентами все-таки було призначено античників: двох док
торів —  М. О. Машкіна та А. Б. Рановича і одного докторанта, допуще
ного ВКДШ до участі в захисті за відсутності третього фахівця і 
доктора 7. Захист носив дуже мирний характер і відбувався в пристойній
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обстановці взаємної поваги. Вчена рада істфаку МДУ схвалила мою ди
сертацію одноголосно, і те ж саме робила потім, за її поданням, і вчена 
рада університету. Так що цей тривалий для мене етап, нарешті, завер
шився" 8. Навіть у воєнні роки в МДУ не припинялася робота дисерта
ційних рад. У 1942-1945 р. захистили докторські дисертації із старода
вньої історії 10 осіб, у тому числі такі визначні історики, як В. І. Авдієв, 
М. О. Коростовцев, О. В. Мішулін, В. М. Дьяков, В. Д. Блаватський, 
М. О. М аш кін9.

Павло Іванович Рощевський відразу ж відгукнувся на повідомлення 
про майбутній захист: "Дорогий Миколо Миколайовичу! Тільки що оде
ржали листа ...і довідалися, що ти захищаєш дисертацію в Москві. Спі
шу тобі побажати щастя й удачі. Я очікую демобілізації і повернення до 
Курську, хоча нічого в мене там і не залишилося, крім улюбленої роботи 
і деяких друзів" |0. Речі родини Павла Івановича, залишені в Курську, 
здебільшого були втрачені. "Частину Ваших речей поцупили", —  таку 
безрадісну картину описував у листі до Павла Івановича від 14 квітня 
1944 р. викладач Курського педінституту Ф. О. Фургін и . Загинула і під
готована кандидатська дисертація про Жака Кера.

У 1946 р. Микола Миколайович запропонував Павлу Івановичу обрати 
нову тему для майбутньої дисертації. "Звичайно, Павле Івановичу, ти ці
лком можеш взяти темою своєї дисертації історичні погляди Грановсько- 
го и . Не кажучи про те, що Грановський був медієвістом, ти будеш захи
щати дисертацію не спеціально з історії середніх віків, а з історичних 
наук взагалі. Але май на увазі, що написати ірунтовне наукове досліджен
ня про Грановського-історика не дуже просто, тому що для цього знадо
биться звернутися до джерел наукової продукції Грановського і до сучас
ної йому науково-історичної літератури. Усе це можна зробити лише у ве
ликих культурних центрах, що мають відповідні книгосховища. Однак, не 
втрачай бадьорості. Коли не має гербового папера, пишуть на простому. 
Подумай про те, що можна зробити у твоїх умовах і напиши мені. Мене 
цікавить головним чином, які в тебе можуть знайтися матеріали для до
слідницької роботи про Грановського. Само собою зрозуміло, що я не 
буду педантом і зроблю усе від мене залежне, щоб допомогти тобі затве
рдитися в цілком заслуженому тобою ступені. Гадаю, що захищати дисе
ртацію ти міг би при Одеському університеті. ...Викладацька робота йде 
в мене непогано. Є троє аспірантів, що цього року вже приступили до 
підготовки дисертацій. Але реально напише свою дисертацію тільки одна 
аспірантка |3, що вже підібрала матеріал до своєї теми: "Зовнішня політи
ка Англії наприкінці XV —  початку XVI ст." м.

Павло Іванович і після війни не залишав надії написати дисертацію з 
медієвістики. Як згадує його донька, Лариса Павлівна Рощевська, для 
цього потрібно було вивчати старофранцузьку мову. Навіть після війни 
по всіх кишенях штанів і гімнастерки Павла Івановича завжди лежали
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охайно розрізані малесенькі листочки, на яких з однієї сторони було 
написано старофранцузьке слово, а на іншій —  переклад.

Павлові Івановичу Рощевському не судилося займатися медієвісти
кою, але він став видатним дослідником історії Зауралля. Микола Мико
лайович Розенталь, крім вивчення пізньої античності, розробляв різні 
аспекти історії середніх віків. Багато що з його робіт з середньовічної 
культури і літератури так і не було опубліковано 15.
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ПІСЛЯМОВА ДО СТАТТІ Д. О. ГЛАГОЛЄВА "ЛИСТУВАННЯ 
М. М. РОЗЕНТАЛЯ З П. I. РОЩЕВСЬКИМ"

Розробка питань історії Одеського Національного університету 
останнім часом отримала потужний імпульс і провадиться багатьма спів
робітниками нашого учбового закладу. Наведемо для прикладу лише 
щойно опубліковане видання "Професори Одеського (Новоросійського)
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університету". Цей компендіум є результатом колективних зусиль бага
тьох викладачів університету, як істориків, так і фахівців інших галузей 
знання. Проте деякі сторінки минувшини ОНУ залишаються мало дослі
дженими. Серед них, зокрема, діяльність визначного антикварія та меді
євіста, професора М. М. Розенталя, що з 1936 до 1954 pp. працював на 
історичному факультеті ОНУ, в тому числі, за його спогадами, на посаді 
декана і завідувача кафедрою історії середніх віків. Ми маємо приємну 
нагоду репрезентувати в своєму перекладі стислу статтю колеги, візанти- 
нознавця, доцента Тюменського університету, Д. О. Гоголєва, який випа
дково віднайшов в архівах листування М. М. Розенталя з П. І. Рощевсь- 
ким, викладачем Курського педагогічного інституту, а згодом Тюменсь
кого університету. Багато хто з викладачів історичного факультету ОНУ 
відчує задоволення та зацікавленість, побачивши у посиланнях знайомі 
імена своїх вчителів та колег доцента І. В. Зав'ялової та професора 
3. В. Першиної. Втім, ця невеличка публікація —  не просто апелювання 
до почуттів alma mater працівників та випускників історичного факуль
тету ОНУ, вона має більш масштабне значення. Наявність в листуванні 
відомостей про коло наукових інтересів радянських антикваріїв та меді
євістів 40-50-х pp., про особистий склад корифеїв тодішнього академіч
ного світу, про умови виконання кандидатських та докторських дисерта
цій та інше робить надану в статті інформацію дуже привабливою і від
криває обрії можливих подальших розвідок. Відзначимо, що творчість 
визначного російського історика і мислителя Т. М. Грановського (1813— 
1855), про яку йдеться в листуванні, привертала увагу дослідників до
сить давно. Доречно пригадати, що ще до Жовтневої революції нею ці
кавилися, серед інших, провідні російські медієвісти М. Карєєв та
В. Гер'є. Можливо, М. М. Розенталь, приймаючи до уваги цей доробок, 
а також складні умови для написання дисертації з історії середніх віків 
у Тюмені 40-х pp., радив свому кореспондентові обрати відповідну тему 
для дослідження. Однак,, як видно з поданої вище статті, П. Рощевський 
не скористався порадою М. М. Розенталя. Тема Грановського стала роз
роблятися у Москві та Ленінграді. До творчого спадку Т. М. Грановсь
кого зверталися, починаючи з 50-х pp., С. О. Асиновська, С. С. Дмітрі- 
єв, Є. В. Гутнова, А. А. Левандовський, а також низка інших істориків 
та майстрів художньо-біографічного жанру. Прикро, що доробок на цій 
ниві колишнього завідувача кафедри історії середніх віків ОДУ, 
М. М. Розенталя, досі не побачив світла. Що ж до згадуваної в листу
ванні втраченої дисертації П. Рощевського про діяльність французького 
купця та банкіра XV ст. Жака Кера, то ця тема, як відомо, стала об'єк
том студіювання московського медієвіста С. Л. Плєшкової (1977). Коро
ткий епізод, відтворений у листуванні двох освітян, наводить на думку 
про тенденцію, що окреслилася на теренах колишнього Радянського 
Союзу в еволюції дослідницьких напрямів з всесвітньої історії. Мова
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йде про концентрацію пошуків, побудованих на безпосередній експлуа
тації джерел, у Москві та Петербурзі; водночас в інших університетсь
ких центрах спостерігається "історіографізація" і відходження від конк
ретно-історичної тематики. Умови формування та специфіку розвитку 
цієї тенденції було б корисно дослідити. Наведені вище матеріали могли 
б стати стартовим моментом відповідних пошуків.

О. О. Радзиховська

В. В. Солодова

П Е Р Е С У В Н І  М У З Е Ї - В И С Т А В К И  Я К  І Н С Т Р У М Е Н Т  
П Р О С В І Т Н И Ц Ь К О Ї  Т А  А Г І Т А Ц І Й Н О Ї  Р О Б О Т И  С Е Р Е Д  

С І Л Ь С Ь К О Г О  Н А С Е Л Е Н Н Я  П І В Д Е Н Н О Ї  У К Р А Ї Н И  
( 2 0 - 3 0 - і  p p .  X X  с т . )

У 1920-1930-і pp. в СРСР здійснювалась "культурна революція", 
метою якої було не тільки підвищення рівня освіченості людей, але і, 
перш за все, формування у суспільній свідомості певних стереотипів 
мислення, які перетворювали б людей в слухняних гвинтиків більшови
цької системи з цілком передбаченою поведінкою '. Важлива роль в 
"культурній революції" належала музеям. На думку більшовицьких ідео
логів вони мали стати своєрідними політпросвіткомбінатами, здійснюю
чі пропаганду комуністичних ідей, що мобілізували б "маси" на вирі
шення конкретних завдань, що висувалися більшовицькою партією і Ра
дянською державою, по перетворенню суспільства.

Слід зазначити, що в 1920-і pp., не зважаючи на наявність великого 
числа музеїв в Україні, вони залишалися недостатньо популярними се
ред населення. Найактивнішими їх відвідувачами були учні. Далі із зна
чним відривом йшли робітники, за ними —  селяни2. Таку ситуацію ра
дянські керівники не могли вважати нормальною, особливо через обста
вини внутрішньої політики держави, що склалися. В грудні 1925 р. 
XIV з'їзд ВКП(б) проголосив курс на індустріалізацію, здійснення яко
го було невіддільно від реорганізації сільського господарства —  прове
дення колективізації с ел а3. Тому необхідно було зробити музеї відвіду
ваними не тільки учнями, але і трудящими. А якщо робітник або селя
нин, зайнятий своєю повсякденною роботою не "мав часу сходити в 
музей, якщо він не здобув звички відвідувати музей, то музей сам пови
нен йти до нього. Музей повинен звати його до себе та збуджувати в 
ньому потребу підвищувати свій культурний рівень" 4. Найзручнішим
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і ефективним засобом для здійснення зв'язку музею з мешканцями сіл 
стала організація пересувних виставок.

Пересувна виставкова діяльність була характерна для всіх регіонів 
СРСР, у тому числі і для України. Зокрема, організація пересувних му
зеїв для села у супроводі лекторів на засіданні президії Одеського губ- 
виконкому 19 січня 1924 p., була оголошена першочерговим завданням 
музейного відділу губполітпросвіту 5.

Пересувні музеї і виставки впродовж 1924-1936 рр. діяли в Микола
ївському, Херсонському, Єлисаветградському, Первомайському та Одесь
кому округах 6. На жаль, ця сторона діяльності музеїв до цього часу 
висвітлена слабо, як втім і вся музейна справа даного періоду. Найдета- 
льніші публікації відносяться до 1920-1930 рр. —- піку пересувної діяль
ності музеїв 7.

Пересувні виставки згадуються разом з лекторіями і краєзнавчими 
гуртками у школах на самому початку 1930-х рр. в працях сучасних 
українських дослідників Г. А. Скрипник, Ю. А. Омельченка, Г. Г. Мєзє- 
нцевої і російських —  Г. А. Кузіної та І. І. Шангіної, де характеризують
ся як нові форми і методи музейної роботи. Але автори, природно, не 
пишуть, що ці методи нав'язувалися музеям "зверху", зі шкодою для їх 
науково-дослідницької д іяльності8.

Вивчення теми пересувної діяльності музеїв, виправдано ще і тим, 
що вона підкріплена багатьма джерелами, що раніше не вводилися до 
наукового обігу. Це документи і матеріали, що зберігаються у Державно
му архіві Одеської області (ДАОО) та Центральному державному архіві 
вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України).

Створення пересувних музеїв і виставок як форми освіти і популяри
зації знань —  не радянський винахід. Воно сягає своїм корінням в кі
нець XIX ст. В Одесі в 1895 р. Земською управою був заснований Мі
ський педагогічний м узей 9. В 1904 р. Товариство розповсюдження про
світи між євреями в Росії створило Посувний шкільно-педагогічний 
музей. В серпні того ж року засновано Посувний музей навчального і 
наочного приладдя при Одеському відділенні Імператорського Російсь
кого технічного товариства 10. Пересувна діяльність була властива Педа
гогічним музеям навчального приладдя, існуючим в Миколаєві, Херсоні 
та інших містах України и . Ці музеї мали відділи фізики, хімії, зоології, 
анатомії, історії, мінералогії, кристалології тощо. Вони сприяли розпо
всюдженню природничо-історичних знань серед шкіл, громадських за
кладів і приватних осіб, на основі методу наочного навчання 12.

Поняття "пересувний" і "посувний" не були в даному випадку сино
німами. Якщо "пересувний" означало пересування на значну відстань, то 
"посувний" -— видачу експонатів за межі музею |3.

Кажучи про музейну справу на Одещині в цілому, слід зазначити, що 
не всі дореволюційні музеї зберегли напрям своєї діяльності після вста
новлення радянської влади. Більшість з них була реорганізована і зазна
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ла зміни у назві. Наприклад, в 1920 р. музей Одеського земського 
управління, маючи 3 202 експонати, був перетворений в Окружний соці
альний музей 14. В 1925 р. він припинив існування, згідно ухвалі Окру
жного виконкому, а його фонди об'єднали із зібранням природничо-істо
ричного музею 15. Природничо-історичний музей і музей сільського гос
подарства ім. Тимирязева готували для сіл Одеського округу пересувні 
виставки. Теми виставок були визначені профілем музеїв та тісно пов'я
зані з сільським господарством округу.

Одним з різновидів пересувних музеїв і виставок стали музеї-фурго- 
ни. Вони широко використовувалися державними органами і установами 
для просвітницької діяльності. Музеї-фургони діяли паралельно з агітва
гонами, які пересувалися тільки по рейках і лише за наявності палива і 
освітлення. Фургони ж могли за допомогою коней дістатися до найвід- 
даленіших і глухих сіл. З часом їх доповнили кінопересувкою та радіо. 
Музеї-фургони активно використовувалися в період колективізації, несу
чи в маси знання про "новий спосіб господарювання в умовах пролетар
ської диктатури". Матеріали виставок відображали "той величезний 
переворот в області земельних відносин, що відбувся в одній країні, що 
здійснила націоналізацію земель" І6. Вважається, що автором винаходу 
музею-фургону був агроном Кукушкін, який узяв за основу конструкцію 
американського посувного музею. Цей факт був описаний дослідником
Н. М. Черьомухіною '7.

Одна з перших згадок про музей-фургон в Одеському окрузі, відно
ситься до 26 серпня 1925 р. Тоді на засіданні колегії інспектури Одесь
кої окружної політосвіти заслуховували музейного інспектора Д. О. Зей- 
лінгера про облаштованість "музею на колесах". На засіданні інспектор
ської ради окружної політосвіти 24 жовтня 1925 p., музейним 
інспекторам запропонували в тритижневий термін завершити організа
цію музеїв-фургонів і відіслати їх в село |8.

Різні підприємства і організації повинні були надавати допомогу у під
готовці та оснащенні фургонів. Текстильний синдикат для Одеського му- 
зею-фургону виділив 100 аршин бязі, Житлоспілка —  два пуди листового 
заліза, управління "Червоного хреста" забезпечило фургон-музей спеціа
лізованою літературою для сільських мешканців з метою "розширення та 
поглиблення їх санпросвітницьких знань". Свої експонати у фургон-музей 
надали Одеський музейний фонд та губернське земельне управління 19.

Природно, що музей-фургон повинен був знаходитися в постійному 
русі. Тому оригінальних об'ємних експонатів в ньому було не так багато, 
в основному переважали полегшені площинні матеріали —  карти, схе
ми, діаграми, плакати, муляжі, а також діапозитиви і мікроскоп з теле
скопом. Муляжі і макети були замовлені в майстернях Одеського приро
дничо-історичного музею 20. Надалі передбачалася систематизація майс
терень для виготовлення музейних посібників при сільбудах округу 21.
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Розділи, які існували в музеї-фургоні, практично не відрізнялися від 
розділів інших пересувних музеїв. Єдина їх відмінність була в компакт
ному представленні матеріалу, наскільки це дозволяли відкидні стіни 
музею-фургона. Обов'язковими були розділи світознавства, санітарної 
освіти, сільського господарства, кооперації тощо. Залежно від наданих 
для тимчасової експозиції приміщень, розділи об'єднували. Наприклад, 
"Організація сільського господарства і кооперація" або "Революційний 
рух та кооперація". Кооперації не випадково приділялася така велика 
увага. Одеса була одним з перших міст України, де створювалася робоча 
кооперація, і згодом цей досвід запозичували в інших містах України і 
РРФСР. Кооперація була ефективним засобом у боротьбі з одноосібни
ком 22. Лекції про роль кооперації у сільському господарстві були також 
необхідні, як і бесіди агрономів про підрізування дерев, про різномані
тні способи щеплення з демонстрацією на зразках під час практичних 
занять. Сільські мешканці з великою увагою слухали лекції із землероб
ства, після яких ставили багато запитань. Санітарна освіта користувала
ся особливою популярністю серед жінок, які, звичайно, після бесіди 
засипали лікарів численними запитаннями.

Лекції з світознавства були розроблені групою одеських "фахівців- 
природничників" і супроводжувалися показом. 35 плакатів, виконаних 
під керівництвом професора І. М. Веріна. Як правило, аудиторія склада
лася з людей старшого віку, вони запитували про походження людини, 
про сонячну систему, про життя на інших планетах 23.

Протягом року музей-фургон здійснював три рейси по декілька міся
ців кожний —  навесні, восени, взимку. У зимовий період музей-фургон 
перетворювався на пересувний музей-виставку. Його експонати пакували 
у спеціальні ящики та на підводах їх перевозили із села в село, де по 
приїзду розміщували у школах і сільбудах. Там само лектори —  лікарі 
та агрономи —  проводили свої бесіди.

Обладнання музею-виставки виходило більш об'ємним, ніж музею- 
фургону. Воно складалося з восьми металевих циліндрів з плакатами і 
діаграмами, двох металевих ящиків з ліхтарями (карбідами, газовими, 
гасовими), 13 ящиків з сільськогосподарськими колекціями, одного міш
ка зі зразками насіння та однієї упаковки фанерних щитів з експонатами 
по землеробству. Збереглися дані про вагу такого музею-виставки. Вона 
складала 686 к г 24.

Коли музей-фургон приїжджав у село, у весняний і осінній період, 
його експонати розміщувалися на щитах, роль яких виконували відкидні 
дверці самого фургона. Звичайно музей-фургон зупинявся біля сільбуду, 
школи або хати-читальні. Основною формою роботи працівників музею- 
фургону були лекції-бесіди, що супроводжувались демонстрацією екс
понатів музею, діапозитивів.

Лектори музею-фургона практикували знайомство з селом, його гос
подарством за допомогою анкетного опитування, котре самі розробили.
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Анкета налічувала 28 запитань. У ній окрім назви села та району, необ
хідно було вказати національність опитуваного, кількість землі, якою він 
володів і обробляв, наявність худоби у господарстві; вказувалось також 
на наявність у селі політпросвітзакладів та церкви. Головними вважали
ся такі запитання: "Скільки разів на рік бував агроном?", "Скільки лек
цій проведено за рік і хто їх проводив?", "Скільки землі під інтенсивни
ми культурами?" та інші. Співробітників музею цікавило і проведення 
санпросвітроботи, і куток безбожника, і музей, і кладовище, і предмети 
старовини. Таким чином, лектори одержували первинну інформацію про 
село та його мешканців, кількість худоби, площі виноградників та садів, 
сівозміну, проведення землеустрою 25.

Зберігся опис однієї з поїздок музею-фургона, яка тривала 41 день —  з 
22 травня по 1 липня 1927 р. За цей час музей побував в 23 населених 
пунктах трьох районів: Одеського (села Нерубайське і Гнілякове); Тарасо- 
во-Шевченківського (Карпове, Єреміївка, Шеміотове, Білка, Баранове, Ба- 
клове, Фрейдорф, Ростовцеве, Костянтинівка, Беціловка, Понятовка, Чек- 
межієве, Петроєвдокиївка, Велика Карповка і Колонтаєвка); Фрідріх-Енге- 
льсовського (Велике Фестове, Ельзас, Мангейм, Секретарка і Василівка)26.

Впродовж цього рейса музей відвідало 9 800 осіб, що свідчить про 
підвищений інтерес, який викликав музей-фургон серед сільського насе
лення. "Прибуття музею у нашу місцевість —  подія величезної важливо
сті для нас. Діти Ульяновської школи, у якій музей зупинився, так були 
охоплені цікавістю до музею, що відмовилися за дні його перебування 
від їжі, багато хто говорив, що не можуть спати", —  писав в своєму 
відгуку завідувач школи с. Ульянівка, Демидовського району, Одеського 
округу 29 січня 1926 р . 27.

На грудневому пленумі ЦК ВКП(б) 1930 p., музеям була поставлена 
задача своїми тематичними стаціонарними і пересувними виставками 
обслуговувати райони суцільної колективізації і наочно показувати пере
вагу колгоспного господарства перед одноосібним, а також пропагувати 
народногосподарський план на 1931 р. і умови його виконання в район
ному, обласному та республіканському м асш табах28.

У 1930 р. в Москві відбувся Перший всеросійський музейний з'їзд. В 
його роботі брали участь музейні працівники УСРР. Ухвалені рішення і 
резолюції з'їзду націлювали на створення експозицій, присвячених соці
алістичним перетворенням. В музеях України почалася реорганізація. 
Наркомпрос УСРР провів громадський огляд музеїв, метою якого була 
перевірка того, наскільки музеї засвоїли та виконують покладені на них 
завдання 29. Останні ж тепер зводилися до перетворення музеїв "на мо
гутні знаряддя партії не тільки пропаганди досягнень соціалістичного 
будівництва, але і практичної реалізації самих заходів"30.

Почалась боротьба проти "речовинного фетишизму", оригінальні екс
понати замінювались копіями, муляжами, плакатами, діаграмами, схема
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ми, текстовими матеріалами. В Одесі на зміну захопленим емоціям при
йшла різка, жорстка, нищівна критика і музею "Степова Україна", і 
Музею єврейської культури, які, як виявилось, "від самого початку існу
вання прийняли від колишніх "загальнонародних музеїв" погані традиції 
минулого "народництва",- етнографічності та аполітичності і до сьогодні 
нема будь-якого політичного ладу в цих музеях, вони ідеологічно безх
ребетні" 3|. Саме тому у 1931 р. був закритий музей "Степова Україна", 
а з 1933 р. перестав працювати музей єврейської культури, через те, що 
у нього відібрали велику частину експозиційних приміщень. Експозиція 
всіх музеїв перебудовувалася і підганялася під музейні пересувні виста
вки, які перетворювалися "на зброю нації і політичної освіти, рупор во
йовничого матеріалізму" 32.

Пересувні музеї та виставки були в Одеському, Херсонському і Пер- 
вомайському округах. Звичайно їх супроводжували 3-4 спеціалісти: ліка
рі, агрономи, історики та ін. Вони ж були не лише лекторами, але й 
вантажниками та фотографами. Колективи співробітників пересувних 
музеїв не були постійними. Не кожний міг витримати поїздки тривалістю 
від 2-х до 4-х місяців без вихідних, бездоріжжям та за будь-якої погоди.

Частіше за інших у документах зустрічається ім'я А. І. Стоянова — 
лектора та завідувача музеєм-фургоном Одеського округу. Він дуже від
повідально ставився до своїх обов'язків. Хотів зробити музей-фургон 
справжнім музеєм з повноцінними експонатами за всіма існуючими роз
ділами, з гарним музейним обладнанням, висококваліфікованими лекто
рами. У своїх звітах музейно-екскурсійно-виставковому відділу Одеської 
окружної політосвіти він просив збільшити кількість лекторів, наполягав 
на збільшенні днів перебування музею-фургону в одному селі з 3-5 днів 
до 10 днів. А. І. Стоянов постійно доповнював розділи експозиції нови
ми матеріалами, хвилювався, коли бачив, що слово "музей" незрозуміло 
"навіть для голови сільради, а вчитель теж ледве-ледве досягає того 
розмаху, який має наш музей", як це було, наприклад, в с. Миколаївка-1 
Троїцького району у січні 1926 р.

У своїй просвітницькій діяльності музеї-фургони покладали великі 
надії на допомогу з боку районних сільбудів. В 1926 р. Одеська окружна 
політосвіта відправила до них 70 стаціонарних музеїв-виставок по сіль
ському господарству. Одну з них А. І. Стоянов оглянув, коли був у с. Се- 
веринівка, і був засмучений тим, що музей-виставку "загнали в одну 
маленьку кімнату" і, що він не побачив "свідоцтв про роботу сільського
сподарських гуртків при музеї". Він вважав, що пересувну виставкову 
роботу на селі у своєму районі зміг організувати будь-який районний 
музей. Стоянов вважав, що музейними працівниками не народжуються і 
кращою школою для цього є сам м узей33.

Співробітники музею планували обладнати його радіоустановкою, по
повнити фонди новими діапозитивами та плакатами, скласти екскурсійну
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карту Одеського округу тощо 34. Проте у 1933 р. музей-фургон був лікві
дований, саме до цього часу відноситься остання згадка про нього у дові
днику "Вся Одесса за 1933 г.". 1933 р. завершується і перспективний план 
роботи музею. Це можна пов'язати з голодом, котрий почався в Україні 
восени 1932 р. В 1933 р. голод немилосердно косив українське селянст
во 35. Дісталось і селам Одеського округу —  Снігурівка, Ново-Українка, 
Зинов'ївка, Александрівка, Криве Озеро, Любашівка, Березівка36.

На зміну музею-фургону прийшли інструктивно-показові хати-лабо- 
раторії, які створювалися у кузовах автомашин і де, за необхідності, 
можна було зробити хімічні аналізи ґрунту, добрива, зерна та продуктів 
його переробки. Це був досвід Українського сільськогосподарського му
зею в К иєві37. На Одещині хати-лабораторії з'явилися в основному у се
редині 1934 р. За їх організацію активно узялися політвідділи МТС та 
радгоспів. Відображати ж діяльність хат-лабораторій в експозиціях і тим 
самим популяризувати дослідницькі свої роботи, повинні були краєзнав
чі м узе ї38.

Представляється, що така раціоналізація і універсалізація були явно 
не на користь музейній справі. Практично вона вихолощувалась та при
мітивізувалась, виконуючи суто прикладні функції політики партії на 
селі. Проте нові віяння повністю вписувалися у програму формування 
сталінської тоталітарної системи, де не була потрібна об'єктивна інфор
мація і наукові знання про минуле, тому музеї використовувалися як 
один з інструментів обдурення мас, формування фанатичної відданості 
режиму.

Отже, у 1920-1930-і pp. музейна справа розвивалася як складова ча
стина загальнодержавної та партійної пропагандистської роботи. Музеї 
були тими ідеологічними важелями, маніпулюючи якими можна було 
впливати на маси, визначати та прогнозувати їх вчинки. Саме з цієї при
чини з другої половини 1920-х pp. одержали широкий розвиток пересу
вні музеї, найоригінальнішою і практичною формою яких стали музеї- 
фургони. В Україні музеї-фургони діяли самостійно, хоча в їх створенні 
і забезпеченні наочним матеріалом брали участь як стаціонарні музеї, 
так і інші культурно-просвітницькі установи. У музеїв-фургонів були свої 
штати співробітників. Вони підкорялися музейно-екскурсійно-виставко- 
вим відділам окружної політосвіти.

Наприкінці 1920-х pp. у діяльності пересувних музеїв ще була прису
тня науково-просвітницька функція, хоча і в значно урізаному приміти
вному вигляді. Завдяки фахівцям-музейникам була створена мережа пе
ресувних музейних експозицій. Вона послужила на користь сільським 
мешканцям в отриманні додаткових знань з сільського господарства, 
санітарній освіті та просто у розширенні кругозору.

Проте, з початком періоду колективізації пересувні музеї цілковито 
перетворились на агітаційні бригади, несучі у народ "слово партії".
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Події, що трапились внаслідок колективізації і, перш за все, трагедія 
голоду 1932-1933 рр. примусили партійне керівництво відмовитися від 
такої форми роботи як пересувні музеї. Керівники ідеологічної роботи в 
Україні вважали, що музейне "пересування" свою функцію виконало.

Оцінюючи роботу пересувних музеїв, можна наголосити на певній 
позитивній ролі у їх просвітянській діяльності у селянському середови
щі. У той же час не можна не бачити ідеологічного підґрунтя їх функ
ціонування. Навряд чи можна вважати діяльність пересувних музеїв 
ефективною. Що пояснюється, перш за все, їх короткочасним перебуван
ням у селах. Наприклад, за 15 днів одеський музей-фургон об'їхав три 
села, з них тільки дев'ять днів використовувалися на "культроботу", 
шість днів —  на переїзди, розгортання та згортання музею. Одне і те 
саме село пересувний музей міг відвідувати через багато місяців 39.

Як правило, місцеву владу не оповіщалися заздалегідь про прибуття 
музеїв, не інструктували, а тому у більшості своїй не розуміли ролі і 
значущості цього заходу, не надавали "пересувникам" відчутної підтри
мки, не погоджували з ними свою роботу. Співробітники пересувних 
музеїв, не могли знати специфіку аудиторії у кожному селі і тому їх 
виступи не завжди відповідали настрою та запитам селян.

Пересувні музеї сталі ініціативою "зверху", без урахування інтересів 
та можливостей музейних об'єднань. Тому як і будь-яка інша ініціатива, 
що не має серйозного грунту "знизу", музейне "пересування" було при
речене на короткий життєвий термін.
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В. В. Гребцов  

І Р А Н О - І Р А К С Ь К А  В І Й Н А  В  О С М И С Л Е Н Н І  
А М Е Р И К А Н С Ь К О Ї  І С Т О Р І О Г Р А Ф І Ї

Регіон Перської затоки привертає значну увагу з боку провідних ана
літиків світу вже понад 20 років. Причиною тому є нестабільна політич
на ситуація, яка поступово загострювалася після того, як країни регіону 
остаточно позбулися колоніальної залежності. Попри всі вади британсь
кого правління, воно принаймні гарантувало відносний баланс сил і без
пеку в регіоні. З формуванням принципово нових, місцевих полюсів 
сили, серед яких перш за все потрібно виділити Іран та Ірак, трансфо
рмувалася і загальна ситуація в регіоні, що в решті решт призвело до 
зіткнення нових регіональних гегемонів. Метою даної роботи є аналіз 
концептуальних оцінок дослідників США щодо мотивів, етапів, резуль
татів і наслідків однієї з наймасштабніших війн другої половини XX ст., 
яка багато в чому поклала початок сучасній політичній кризі в затоці, —  
ірано-іракському військовому конфлікту (1980-1988).

З початком ірано-іракської війни у вересні 1980 р. американська наука 
зіткнулася з питанням, чи потрібно використовувати положення "доктри
ни Картера", тобто збройного втручання в регіональні справи заради ні
велювання впливу Радянського Союзу, в цьому випадку. Більшість вчених 
погодилися з думкою, що СРСР, як і США, прямо непричетний до розпа
лювання цього конфлікту. Відповідно, Сполучені Штати теж повинні ви
робити особливу тактику (А. Атертон Дж. Болл 2, Дж. Х оревіц3 та ін.). 
Зазначалося, що обидві наддержави отримали певні вигоди у зв'язку з ви
никненням нового осередка напруженості на Близькому Сході. СРСР зміг 
зменшити роздратованість мусульманського світу присутністю своїх 
військ в Афганістані, а також укріпити лояльність Іраку, який з приходом 
Саддама Хусейна на пост президента став більш критично ставитися до 
співпраці з Москвою. США, що не мали ані дипломатичних відносин, ані
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серйозних торговельних контактів з обома ворогуючими державами, ви
явилися потрібні монархіям Перської затоки як гарант їхнього суверені- 
іету і територіальної цілісності, отримали привід для збереження і збіль
шення своєї військової присутності в затоці. Крім того, оскільки війна 
скувала сили двох найбільших "радикальних" держав, Ізраїль отримував 
додаткові переваги в протистоянні з арабами. Проблема Кемп-Девідсько- 
го мирного договору відходила на другий план. Нарешті, відмічає Г. Сік, 
співробітник Колумбійського університету, ірано-іракська війна сприяла 
поступливості ІРІ (Ісламської Республіки Іран) в питанні про американ
ських заручників, захоплених ще в 1979 p., які утримувалися в Ірані.
І остро потребуючи грошей для оплати військових витрат, Тегеран пого
дився на "викуп" Сполученими Штатами своїх громадян: в обмін на їх 
свободу Вашингтон відкрив доступ до вкладів шахського уряду в амери
канських банках 4. Згідно з формулюванням Г. Кіссінджера, що відобра
зило настрої переважної частини американських політологів на ранньому 
етапі військових дій, "кінцевий американський інтерес у війні полягає в 
тому, що обидві сторони повинні програти"5.

На першому етапі війни при визначенні її винуватців багато вчених 
уникали категоричних оцінок. Аналізуючи причини війни, дослідники 
США називали стандартний набір об'єктивних і суб'єктивних обставин 
(неврегульованість територіальних проблем, експансія "ісламської рево
люції", ідейна ворожнеча між секуляристським режимом баасистів у Іра
ку та іранськими релігійними фундаменталістами, протиборство шиїтів і 
сунітів, економічне суперництво, курдське питання, особиста неприязнь 
між аятолою Р. Хомейні і Президентом Іраку С. Хусейном). Професор 
університету Трініті (Сан-Антоніо, Техас) Дж. Стессінджер визначає цю 
війну як "можливо, кращий приклад комплексного протиборства всере
дині ісламського св іту "6. Голова Каїрського бюро "Лос-Анджелес 
Таймс" Д. Лемб, розцінюючи ірано-іракський конфлікт як зіткнення 
двох однаково небезпечних радикальних держав, вказує, що він став ві
дображенням протистояння усередині власне арабського світу, оскільки 
помірковані арабські держави надали допомогу Іраку, в той час як ради
кальні країни підтримали Ір ан 7.

Значного поширення здобув погляд на ірано-іракський конфлікт як на 
новий етап більш ніж тисячолітнього протиборства між цими країнами, 
починаючи з часів мусульманського завоювання Персії, подальших зітк
нень халіфатів Омейядів і Аббасидів зі своїми північно-східними сусіда
ми і суперництва Османської та Перської імперій за володіння Месопо
тамією (С. Граммон 8). Згідно аналогічній версії Ф. Марра, це "останній 
спалах багаторічної боротьби між персами й арабами за домінування в 
[Перській] затоці і багатій долині Тигра і С вфрата"9. За іншою версією, 
"теорією великих планів", війна була відображенням амбіцій С. Хусейна, 
який прагнув зробити Ірак домінуючою силою в Перській затоці і з
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цією метою потребував позитивного для Іраку вирішення територіаль
них суперечок з Іраном і, можливо, придушення ісламської революції.

Таким чином, первинна тенденція полягала в тому, що представники 
різних напрямів, акцентуючи увагу на пріоритеті (або відсутності тако
го) відповідного чинника —  історичного, особистісного, геополітичного, 
в більшості своїй розподіляли відповідальність за початок військових 
дій між обома сторонами. Однак панування серед дослідників США цієї 
досить об'єктивної оцінки виявилося нетривалим.

Висловлюючи думку про розрахунки президента С. Хусейна, якими 
він керувався, ухвалюючи рішення про вторгнення в Іран, американські 
аналітики (Дж. Хоревіц, Д. Лемб, Г. Сік) вказували на його надію на 
підтримку з боку арабомовного населення Ірану, ставку на розвал іран
ської армії і внутрішні проблеми в середовищі іранського керівництва, а 
також на широкий спектр опозиційних рухів в Ірані. Парадоксально, але 
аятола Р. Хомейні, починаючи вторгнення в Ірак в 1982 p., керувався 
"дзеркальним відображенням" (Г. Сік 10) тих самих міркувань: надією на 
повстання іракських шиїтів, занепад морального духу іракської армії, 
боєздатність якої підірвана попередніми поразками, внутрішні конфлікти 
в партії Баас і опозиційні правлячому режиму угруповання.

Початок військових дій, вкрай несприятливий для Ірану, породив 
побоювання про можливість його етнічної фрагментації. Однак, коли 
ситуація на фронтах стала змінюватися на користь ІРІ, в історичній на
уці США спостерігається еволюція у напрямку визнання раціональності 
підтримки Іраку в його протистоянні з Іраном. М. Стернер, який був в 
1977-1981 pp. заступником помічника держсекретаря з арабо-ізраїльсь- 
кої проблеми, стверджує, що найбільш неприйнятним варіантом для 
Вашингтона буде перемога Ірану, оскільки це спричинить або агресію 
проти американських союзників в регіоні, або гальванізацію прихильни
ків ідей експорту ісламської революції в країнах Ради співробітництва 
арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). І СРСР, і США, і монархії 
затоки, і Західна Європа зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася без 
явного переможця. Спільні дії США, європейських країн НАТО і 
РСАДПЗ, на думку М. Стернера, ефективно сприяли б досягненню спі
льних цілей. Згідно з цією схемою, монархії Аравійського півострова 
захистом своєї території і морських комунікацій у затоці являють собою 
першу лінію оборони колективних інтересів. США повинні бути готові 
надати їм будь-яку необхідну допомогу, в тому числі військову. Однак 
використовувати силу треба з обережністю, щоб уникнути звинувачень в 
антимусульманській політиці. Європейці, які віддають перевагу дипло
матичним методам, наголошуючи на неконфронтаційній природі політи
ки Заходу, можуть сприяти налагодженню діалогу з Тегераном. Треба 
прагнути того, щоб по закінченні війни обидві нині ворогуючі країни —  
Ірак і Іран —  виявилися залученими до орбіти Заходу п.
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Свою концепцію оптимальної системи безпеки в зоні затоки пропонує 
Т. Мак-Нофер, співробітник інституту Брукінгса з досліджень зовнішньої 
політики. На його думку, необхідна стратегія, яка дозволила б інтегрувати 
американські сили в ту систему безпеки, яка вже склалася в цьому райо
ні. Ця політика повинна збалансувати співвідношення "ризику надмірно
го втручання" і "ризику відсторонення" від подій у Перській затоці. Для 
цього США треба підтримувати традиційні механізми забезпечення без
пеки аравійських країн, спонукаючи до співпраці в цій сфері своїх сою
зників (Англію, Францію) і партнерів (Йорданію, Пакистан), які історич
но були залучені до цього процесу. Особливо важлива їхня участь у захи
сті внутрішньої стабільності країн РСАДПЗ, оскільки втручання США в 
ці питання призведе до зворотного ефекту. Вашингтон має сконцентрува
ти свої зусилля на обороні монархій затоки від зовнішнього вторгнення. 
Головною ж загрозою для них, як і для стабільності в регіоні загалом, за 
Т. Мак-Нофером, є революційний Іран. Іраку в даному випадку належать 
функції захисника Аравійського півострова від агресії 12.

Д. Растоу згодний з тим, що в 70-і рр. Ірак становив загрозу своїм 
сусідам. Але вже в 1981 р. з невдачею його іранської кампанії ця небез
пека зникла. Замість неї виникла перспектива "перемоги іранських рево
люційних сил". Цим він пояснює проіракську позицію інших арабських 
країн Перської затоки 13. Консультант з проблем Близького Сходу Дж. 
Ііетерсон виділяє реальні і потенційні дестабілізатори ситуації в регіоні. 
У числі потенційних загроз він називає не тільки обидва Смени, але й 
Ізраїль. Радянська небезпека також ще не може вважатися повністю усу
неною. Однак єдиним реальним джерелом дестабілізації в зоні затоки 
Дж. Петерсон бачить Іран 14. Співробітник Вашингтонського інституту 
близькосхідної політики Б. Рубін констатує, що для Сполучених Штатів 
в ірано-іракському конфлікті основна небезпека міститься в торжестві 
Ірану. Але необхідно пам'ятати, що загнаний в кут військовими або еко
номічними невдачами Іран може спрямувати свою політику на рішуче 
зближення з СРСР 15.

Спеціаліст з питань Близького Сходу М. Вайоріст оцінює ірано-ірак- 
ську війну як зіткнення двох революцій —  ісламської і баасистської. 
Характер кожної з них зумовлює відповідну роль держави в конфлікті. 
Іракській революції не була властива запекла боротьба, звідси —  помір
на позиція Іраку, його готовність до компромісу. Іранська революція 
була кровопролитна, що позначається на жорсткій і непоступливій пози
ції Ірану. Ідеологія революції впливає і на ведення військових дій: аске
тизм, що сповідається ісламською революцією, допомагає долати воєнні 
труднощі, в той час як партія Баас робила ставку на підвищення рівня 
життя. Для американських інтересів найприйнятнішим був би регіональ
ний баланс сил між Іраком, Іраном і монархіями затоки на чолі з Саудів
ською Аравією. Найбільш небезпечна перемога Ірану, оскільки у разі
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його успіху зазнають нападу й інші арабські країни цього району, як 
мінімум Кувейт і Бахрейн 16. Г. Сік, зазначаючи, що первісний крайній 
радикалізм Ірану у другій половині 80-х pp. дещо пом'якшився, вважає, 
проте, що відносно несприятливий результат війни для Ірану стабілізує 
систему регіональної безпеки: це спонукало б іранське керівництво зо
середитися на внутрішніх проблемах. Навпаки, військовий тріумф може 
оживити колишній радикалізм ісламської революції 17.

Аналіз динаміки історичної думки СІНА дозволяє стверджувати, що 
ще до закінчення першої половини цього десятиріччя вона зазнала ко
рінної трансформації в порівнянні з попередніми оцінками початку 80-х 
pp. Акценти дослідників, втрачаючи в науковій достовірності, змістили
ся з об'єктивного вивчення ролі обох країн у виникненні конфлікту на 
"демонізацію" іранського режиму, який тепер, після кількох років з по
чатку війни, визнавався агресором. Вирішальну роль у даній модифіка
ції зіграла категорія "національного інтересу" США в регіоні Перської 
затоки, викликом якому, за переконанням переважної частини американ
ських фахівців, стали дії Ірану.

Проіракська позиція значної більшості західних дослідників була не 
випадковою. Починаючи з 1983 року, Сполучені Штати стали проводити 
політику зближення з Іраком. Зовнішньополітичний курс Іраку, в свою 
чергу, трансформувався у бік зближення з монархічними державами 
Аравійського півострова, активного налагодження і зміцнення зв'язків з 
країнами НАТО. З подальшим розвитком контактів між Вашингтоном і 
Багдадом були відновлені дипломатичні відносини. За часів адміністра
ції Дж. Буша-старшого така політика США отримала теоретичне офор
млення в концепції "конструктивного залучення" (constructive 
engagement). Вона передбачала надання різнобічної допомоги Іраку, кре
дитування його економіки і навіть постачання деяких небойових війсь
кових матеріалів з метою закріпити і розвинути прогрес, що намітився у 
відносинах з Багдадом. Разом з тим. Сполучені Штати не відмовлялися 
від певного тиску на Ірак з питань порушення прав людини, національ
них і релігійних меншин, застосування зброї масового знищення. Все 
це, на думку американської адміністрації, мало призвести до переорієн
тації іракського режиму з СРСР на Захід, передусім США.

Наслідки цієї політики позначилися на результатах ірано-іракської 
війни. Ірак, якому як Захід, так і країни ОВД активно постачали сучасні 
види озброєнь, а також продовольство і медикаменти, який широко фі
нансувався монархіями РСАДПЗ, в 1988 р. знову переніс військові дії на 
територію Ірану. Це змусило іранське духовенство піти на прийняття 
резолюції 598 Ради Безпеки про припинення вогню. Результат війни в 
той час у США був сприйнятий як поразка Ісламської Республіки.

Специфічним аспектом регіональної політики США стали дії амери
канського військово-морського флоту в Перській затоці. На останніх ета
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пах війни адміністрація Рейгана оголосила, що вживатиме всі заходи для 
забезпечення нормального судноплавства в зоні затоки, загрозою якому 
є Іран. У регіоні почалася концентрація ВМС США; відбувалися відкри
ті атаки американцями військових і цивільних об'єктів, що знаходилися 
під юрисдикцією Тегерана. На думку аналітиків, як прихильників, так і 
противників подібного загострення, воно було пов'язане з обнародуван
ням відомостей про операцію "Іран-контрас". Звістка про постачання 
США зброї Ірану завдала удару по довірі до них серед монархій Персь
кої затоки. Прибічники жорсткого курсу зазначають, що трансформація 
регіональної політики у бік проведення збройного тиску на Іран компе
нсує втрати, що їх заподіяв "Ірангейт" американському престижу 18.

Проблема забезпечення безпеки "життєво важливих" судноплавних 
ліній затоки як мотив для воєнної присутності США стає домінуючою 
серед американських вчених. Експерт з військових питань Д. Сігал без
умовно схвалює силові акції ВМС США проти Ірану, який загрожує су
дноплавству в Перській затоці і становить загрозу для арабських еміра
тів. Він навіть схилений виправдовувати застосування хімічної зброї 
іракською армією, оскільки у неї не було іншої можливості зупинити 
просування військ агресора (Іран у)19. На думку П. Джаббера, безпереш
кодний доступ до нафти може бути забезпечений лише при збереженні 
регіональної системи балансу сил, що склалася раніше, яка дозволяє 
країнам цього району проводити власну політику. Небезпека полягає в 
будь-якій гегемоністській силі, здатній вплинути на нафтодобування і 
ціноутворення або обмежити доступ до нафтових родовищ. П. Джаббер 
побоюється, що цією силою може стати Іран. Його нинішня політика 
являє собою "вибухонебезпечну суміш" історичних амбіцій Ірану як най
більшої держави регіону і месіанської ідеології ісламської революції. У 
разі військової перемоги Р. Хомейні порушиться традиційний баланс сил. 
У кращому випадку це призведе до того, що емірати затоки увійдуть до 
сфери впливу Тегерану: "Іншими словами Іран стане господарем 
О П Е К "20. Тому політика США з нарощування своїх ВМС в регіоні є 
вірною, хоча, не виключаючи прямого зіткнення з Іраном, автор рекоме
ндує все-таки не допускати цього, щоб уникнути зростання антиамери- 
канських настроїв у мусульманському світі. З іншого боку нинішня ситу
ація надає Вашингтону сприятливі можливості для зміцнення контактів з 
питань безпеки з арабськими країнами Перської затоки, включаючи Ірак.

Свідомо чи ні, збройне втручання США стало одним з найважливі
ших компонентів "конструктивного залучення", сприяло подальшій ево
люції американських аналітиків у проіракському напрямку, оскільки на 
завершальній стадії військових дій Вашингтон, порушивши свій нейтра
льний статус, фактично перетворився на союзника Багдада. Звідси поси
лення антиіранських настроїв у частини спостерігачів, аж до визнання 
законним застосування зброї масового знищення Іраком.
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Не всі вчені поділяли цю точку зору. З другої половини 80-х pp. 
спостерігається тенденція формування альтернативного сприйняття 
впливу ірано-іракського конфлікту на регіональну систему; погляди цієї 
групи вчених еволюціонують у напрямі, протилежному офіційному. Так, 
Р. Рамазані стверджує, що самі "претензії Ірану на першість не є чимось 
новим для правителів країн Перської затоки, вони жили з цим при шах
ському режимі і можуть прожити з цим зараз". Небезпечним здається їм 
лише ідеологічний "хрестовий похід" Тегерана. Відомий фахівець з про
блем Близького Сходу з університету Дж. Хопкінса Ф. Аджамі, розвива
ючи цю ідею, підкреслює, що з відмовою іранського керівництва від 
розповсюдження своїх цінностей будь-якими засобами поступове відно
влення відносин між монархіями затоки і Ісламською Республікою не
минуче. Для РСАДПЗ ірано-іракська війна була протиборством відпові
дно революційної держави з державою ревізіоністською, що зумовило 
підтримку Багдада в ході війни. Але модифікація політичної ситуації в 
регіоні після її закінчення призвела до дисбалансу сил на користь реві
зіоністської держави при очевидному занепаді революційного радикалі
зму в Ірані. Нагадуючи, що за останні 30 років Ірак вже двічі був гото
вий розпочати агресію проти Кувейту, Ф. Аджамі говорить, що проірак- 
ська позиція Кувейту в ході війни багато в чому пояснювалася його 
бажанням "тримати як найдалі від себе іракську агресивність". У цих 
умовах країни РСАДПЗ зацікавлені в існуванні впливого іранського чин
ника як природної противаги Ір аку 21.

Наприкінці 80-х pp. з жорсткою критикою іракської політики висту
пив Г. Сік, фактично відмовившись від своїх попередніх переконань. 
Даючи ретроспективу виникнення і розвитку ірано-іракського конфлікту, 
він підкреслює неадекватність силової відповіді Іраку на іранські прово
кації, покладаючи, таким чином, основну відповідальність за початок 
війни на іракське керівництво. Він негативно відгукується про роботу РБ 
ООН, кажучи, що наддержави та їхні союзники вважали найвигіднішим 
для себе виснаження обох ворогуючих сторін. Таке розуміння своїх наці
ональних інтересів, на думку вченого, є вузьким. Не знімаючи відповіда
льності з Ірану, який повинен був би зупинити наступ своїх військ на 
державному кордоні з Іраком, продемонструвавши міжнародному співто
вариству миролюбні наміри, Г. Сік констатує, що в останній період війни 
в 1988 p. ІРІ виступила як розумна і готова до співробітництва сторона. 
Багдад же зробив ряд дій, які не можуть не насторожувати, і серед них
—  застосування хімічної зброї проти мирного населення. Правлячі режи
ми і в Ірані, і в Іраку є непередбачуваними, але по закінченні війни ірак
ська армія стала основною силою в регіоні. "Залишається подивитися, як 
Ірак буде використовувати свою регіональну міць і вплив" 22.

Таким чином, критика "конструктивного залучення" базувалася на 
неприйнятті тези про загрозу регіональній системі, яка виходить тільки
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від Ірану, оскільки незалежно від ідеологічних модифікацій правлячого 
режиму він об'єктивно є найбільшим полюсом сили в регіоні. З відмо
вою від силових методів поширення ісламської революції Тегеран пере
став бути чинником дестабілізації в регіональному трикутнику балансу 
сил "Іран — Ірак —  РСАДПЗ". Навпаки, Ірак сконцентрував військової 
сили більше, ніж необхідно для відтворення первісної рівноваги в цьому 
трикутнику. Примітно, що становлення "антиіракського" напряму серед 
істориків США відбувалося паралельно зі зміцненням позицій "проірак- 
ського". Імпульсом, що сприяв розвитку у деяких вчених чергової транс
формації сприйняття Іраку, на цей раз в негативний бік, стали події 
останніх років ірано-іракської війни, а її закінчення поставило під сум
нів доцільність подальшого співробітництва США та Іраку. Однак аж до 
1990 p., майже до іракської окупації Кувейту, Сполучені Штати не від
мовлялись від політики "конструктивного залучення" режиму С. Хусей
на до числа дружніх Вашингтону урядів на Близькому Сході.
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Р о з д і л  V 

РЕЦЕНЗІЇ. ПЕРСОНАЛИ. ХРОНІКА

Е. П. П ет ровський

З  І С Т О Р І Ї  І С Т О Р И Ч Н О Г О  Ф А К У Л Ь Т Е Т У  О Д Е С Ь К О Г О  
У Н І В Е Р С И Т Е Т У  У  3 0 - і  p p .  X X  с т . :  Д Е К А Н  І З Р А Ї Л Ь  

Д А В И Д О В И Ч  С Є Р О Г Л А З О В

Система освіти в 30-х pp. XX ст. зазнала істотних змін і перетворень. 
З одного боку, радянська влада була змушена повернутися до старих 
закладів вищої освіти і відновила роботу університетів. З другого, роз
почате більшовиками будівництво соціалістичного суспільства потребу
вало іншого підходу до історичного минулого, зумовлювало тенденційне 
зображення реальності. Більшовизація та ідеологічний тиск на істориків 
послідовно знищували історико-культурну традицію, викорінювали гід
ність вчених та плюралізм їх думок. Натомість, увага приділялася вихо
ванню догматичного мислення та беззастережної відданості "партії та 
уряду". При призначенні на адміністративні посади вирішальним було 
перебування у лавах комуністичної партії, вірність та відданість її ідеа
лам. Виховані на інших засадах історики дореволюційної школи не мо
гли задовільнити ці умови, що суперечили їхній сутності. Вони поступо
во витіснялися з важливих посад наукової та освітянської сфер, знищу
валися фізично. Важкого удару було завдано одеській школі істориків 
після арешту М. Є. Слабченка. Часто на чолі наукових організацій і 
установ ставала молодь, яка закінчила навчальні заклади в роки першої 
та другої п'ятирічок і в другій половині 30-х pp. становила більшість 
радянських фахівців '. Проте дуже багато представників нової генерації 
інтелігенції також ставали жертвами репресивно-каральної системи. Яс
кравим прикладом цього була доля Ізраїля Давидовича Сєроглазова.

У 1933 p., після реорганізації Інституту народної освіти, відновив 
свою діяльність Одеський університет. Були відкриті математичний, фі
зичний, хімічний та біологічний факультети. У 1934 р. відкрито геогра
фічний та історичний факультети. Деканом останнього з початком його 
роботи став І. Д. Сєроглазов. Факультет складався з п'яти кафедр: історії 
СРСР, історії України, історії стародавнього світу й археології, історії
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середніх віків, нової та новітньої історії2. До кінця 1937 р. Ізраїль Да
видович перебував на посаді декана і керував підготовкою молодих ка
дрів істориків. Арешт у 1938 р. і заслання докорінно змінили його долю 
та стали причиною повної відсутності даних про нього у спеціальних 
монографічних і тематичних науково-періодичних виданнях. Відомості 
про вченого відсутні і в усіх виданнях "Історії Одеського університету". 
Тому, важливим джерелом стає архівно-слідча справа за № 3993-п, що 
зберігається в архіві Управління Служби безпеки України в Одеській об
ласті 3. Інформацію про наукову діяльність вченого дають його праці, 
опубліковані в газетах та журналах. Певним джерелом можуть виступати 
статті, які публікувались в місцевих газетах "Чорноморська Комуна" і 
"Молода Гвардія". Щоправда, вони прикметні лише тим, що містили 
огульну критику роботи історичного факультету та його декана4.

Ізраїль Давидович Сєроглазов (справ
жнє прізвище Шехтер) народився 
20 червня 1900 р. в м. Кам'янець-По- 
дільськ Подільської губернії в родині 
службовців. Відомостей про дитячі та 
юнацькі роки немає. У 1915 р. сім'я пере
їхала до Одеси. У 1917 р. Ізраїль Дави
дович вступив до Єврейської комуністич
ної партії (ЄКП), був її рядовим членом 
до квітня 1922 р. та проводив політпрос- 
вітницьку роботу. Працюючи підпільно 
в ЄКП, він отримав у 1919 р. партійне 
прізвисько "Сєроглазов", котре пізніше 
було оформлене як прізвище. У нього 
дійсно були надзвичайно сірі очі, які при
вертали увагу сучасників. І. Д. Сєрогла
зов брав участь в організованій комсомо
лом конференції єврейської молоді, яка 

відбулася у 1920 р. в м. Тірасполі та в цьому ж році його було обрано в чле
ни міськради, де він проводив лекційну роботу. Вибувши у 1922 р. з лав 
ЄКП, став кандидатом, а через два роки членом РКП(б). Крім політичної ді
яльності Ізраїль Давидович вирішив здобути освіту і в 1924 р. закінчив 
юридичний факультет Одеського інституту народного господарства. У 
1926-1928 рр. за направленням народного комісаріату юстиції УСРР пра
цював прокурором у Балті, потім знову повернувся до Одеси.

У 1929 p. І. Д. Сєроглазов вирішив відійти від стезі юриста і вивчати 
історію. Він закінчив аспірантуру при Одеській філії Харківської науко- 
во-дослідної кафедри історії української культури імені академіка 
Д. І. Багалія, де навчався протягом 1929-1931 рр. Далі працював в іст- 
парті, товаристві "Істориків-марксистів" та вузах Одеси. 24 лютого
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1933 p. І. Д. Сєроглазов як представник істпарту був присутній на нара
ді у секретаря Одеського обкому КП(б)У Ф. Я. Голуба. Після відкриття 
історичного факультету він одразу був призначений його керівником. У 
1935 р. Ізраїлю Давидовичу присвоїли звання кандидата історичних 
наук. Окрім посади декана, він виконував обов'язки професора та заві
дував кафедрою історії СРСР. Не полишаючи громадської роботи, пра
цював як пропагандист у відділі культури і пропаганди ленінізму Одесь
кого міськпарткому. 4 квітня 1935 р. Ізраїль Давидович прочитав лекцію 
про "Квітневі тези" В. І. Леніна для секретарів парткабінетів і партор- 
гів 5. 11 травня 1935 р. розпочала свою роботу перша наукова сесія 
Одеського державного університету, яка мала підбити підсумки першого 
року роботи цього вищого навчального закладу. Серед підготованих 
праць історичного факультету була відзначена робота професора Сєрог- 
лазова "Принципи побудови і проблеми періодизації історії СРСР" 6.

На початок 1938 р. за плечима Ізраїля Давидовича було вже одинад
цять з половиною років викладацької роботи. Через те, що не належав 
до жодних опозицій, його часто обирали до складу партійного комітету 
університетської парторганізації, пленума райкому партії, брав участь у 
партійних конференціях. Певний час він був також редактором універси
тетської багатотиражки "За більшовицькі кадри". І. Д. Сєроглазову нале
жить низка статей, написаних одноосібно або в співавторстві та опублі
кованих в одеських газетах і журналах 7.

Ізраїль Давидович був одружений з Аделлю Ізраїлівною Гланц 
(1899 р. н.). У 1923 р. у них народився син Олександр. Брат Сєроглазо- 
ва Соломон Давидович Шехтер мешкав у тодішній Польщі, в містечку 
Володимир-Волинськ, де займався лікарською практикою. Сестра — 
Злата Давидівна Завадюк проживала в Одесі на вул. Шолом Алейхема д. 6, 
кв. 18. Разом з нею там жила і їхня мати.

За висловом І. Д. Сєроглазова, працюючи на факультеті з початку 
його організації, він "завжди керувався в своїй роботі виключно інтере
сами справи, інтересами університету, а не особистими стосунками. З 
колективом університету мав спрацьованість і добрі відносини, більш 
близькі з тими з ким разом працював. Особистих рахунків ні з ким не 
зводив"8. Разом з тим визнавав, що йому доводилось вести боротьбу з 
рядом осіб, критикувати ті чи інші недоліки в їхній роботі або, навіть, 
злочини. Як декан історичного факультету, він прагнув згуртувати навко
ло себе відданий справі колектив, але в умовах життєвих реалій 30-х pp. 
це було зробити дуже важко. Поступово факультет, як і вся історична 
наука, все більше потрапляв у лещата ідеологічного тиску. Паргорганіза- 
цією університету була розпочата кампанія по боротьбі з троцькістами 
та виявленню ворогів народу. На історичному факультеті почалося цьку
вання представників дореволюційної школи, вихідців з колишніх опози
ційних партій, знайомих в минулому з М. Є. Слабченком, запідозрених
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в буржуазному націоналізмі та всіх інших, хто бодай чимось виходив за 
межи дозволеного офіційною ідеологією історичного мислення. Опра
цьовані джерела дають підстави вважати, що майже на кожного виклада
ча впала тінь підозри або пряме звинувачення у ворожості до радянської 
влади чи потуранні ворогам. Огульна критика у пресі, шельмування по 
партійній лінії, підозрілість, доноси від колег та власних студентів у 
відповідні органи та перевірки різними комісіями викладацької роботи 
постійно переслідували їх. Важко було зосередитись на справжній нау
ковій роботі, об'єктивно аналізувати історичні джерела і зображувати 
не лише зовнішній бік подій, а вдаватися до їх критичного осмислення. 
Поширення набуло елементарне цитатництво, компіляторство, схематизм 
та шаблонне догматичне мислення. Не багатьом вченим вдалося втрима
ти високу планку справжньої науковості.

Після організації університету все більшої ваги в ньому набувала 
парторганізація. Її керівники влаштовували справжні гоніння на виклада
чів та співробітників, особливо в 1937-1938 pp., коли репресії набули 
масового характеру. Вони використовували перший-ліпший привід, щоб 
почати цькування. Жертвою терору став звинувачений у троцькізмі пер
ший ректор університету І. П. Шмідт. Виконуючий обов'язки ректора
О. JI. Вайнштейн намагався обмежити вплив парторганізації, проте йому 
довелося зіткнутись з нещадною критикою на свою адресу. Постійні 
доноси, звинувачення та статті у пресі супроводжували роботу історич
ного факультету, яким керував І. Д. Сєроглазов. Були змушені залишити 
роботу такі викладачі історичного факультету як І. Іванов, Шульман (іні
ціали невідомі), Г. Гладківська, М. Межберг. Органи НКВС заарештува
ли І. І. Погорілого, Г. М. Трачевського, Є. О. Загоровського, Ю. Є. Ци- 
ганенка, М. І. Гордієвського, Б. М. Меламеда, М. О. Бачинського, 
Ф. Є. Петруня та ін.

28 вересня 1937 р. в газеті "Молода Гвардія" було надруковано стат
тю, "присвячену" історичному факультету. В ній говорилося: "Молода 
Гвардія" писала вже, що колишній декан історичного факультету Сєрог
лазов та тимчасово виконуючий обов'язки ректора Вайнштейн охороня
ли націоналістичне, троцькістсько-бухарінське кубло в університеті. 
Нові факти остаточно переконують у тому, що покривання ворогів не 
було наслідком суто політичної безтурботності чи ротозійства. Це була, 
безсумнівно, організована система сприяння ворогові, при чому у Сєро- 
глазова вона пов'язувалася з його націоналістичним м инулим"9. Далі 
йшла характеристика політичного обличчя і викладацької діяльності Сє- 
роглазова та "аналіз" роботи історичного факультету. Деканові факульте
ту закидались звинувачення у зображенні російського народу як нації 
Обломових, приниженні полководців Суворова та Кутузова, зведенні на
нівець національних героїв Мініна і Пожарського. Сєроглазов був вину
ватцем поганої підготовки аспірантів, які ще на третьому році навчання
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були змушені слухати теоретичний курс та семінари. Він зривав роботу 
відданих партії аспірантів і у той же час забезпечував надзвичайні умо
ви для інших. Через його недбале керівництво на факультеті на 400 сту
дентів було 512 не складених заліків, невчасно виплачували стипендію 
та недочитували ряд важливих курсів. Автори статті ставили питання 
про те, чи можна Сєроглазову доручати читання радянського періоду 
історії СРСР і самі давали на нього заперечну відповідь. Стаття подібно
го характеру з'явилася і в "Чорноморській комуні" 30 вересня 1937 року.

В цей час починається справжнє цькування І. Д. Сєроглазова. Питан
ня про нього ставиться на партзборах, де обговорюють його політичне 
минуле ("націоналізм" та членство у ЄКП), перебування у полку Мишка 
Япончика, "дезертирство" з Червоної армії після її відступу з Одеси, 
наявність за кордоном брата та отримання від нього грошової допомоги, 
дружбу з "ворогом народу" І. І. Погорілим. Рішенням партійних зборів 
парторганізації ОДУ від 4 жовтня 1937 p. І. Д. Сєроглазова було виклю
чено з лав ВКП(б). Питання про погане керування факультетом партор- 
ганізація не ставила, тому що не мала доказів. 2 грудня того ж року на 
засіданні бюро Ворошилівського РПК виключення з партії було підтве
рджене. Звинувачення у націоналізмі не ствердилося, тому додали спри
яння та співучасть у шкідництві, яке "проводив" на історичному факуль
теті завідуючий кафедрою історії України І. І. Погорілий. 24 червня 
1938 р. під час розбору апеляційних справ на засіданні Бюро Одеського 
міського комітету КП(б)У ще раз підтвердили виключення з партії 
І. Д. Сєроглазова за "розвал роботи на історичному факультеті ОДУ, за 
зв'язок з закордоном і ворогом народу" |0. Так відбувалася поступова 
трансформація звинувачення Ізраїля Давидовича, яке все більше набли
жалося до шаблонів тих часів. Пізніше, слідчі НКВС зробили основою 
у його справі звинувачення у належності до "контрреволюційної сіоніст
ської організації".

У грудні 1937 p. І. Д. Сєроглазов залишив роботу на історичному 
факультеті, передавши всі справи С. М. Ковбасюку. Того ж місяця він 
поїхав до Москви, де в ЦК ВКП(б) подав заяву на ім'я Й. В. Сталіна. У 
ній було охарактеризовано обстановку гонінь та тероризування виклада
чів в університеті, яку штучно створили керівники парторганізації. Про
те далі вказівки про розгляд заяви справа не пішла.

Одночасно з кампанією по партійному переслідуванню І. Д. Сєрогла
зова, органи НКВС 10 жовтня 1937 р. зробили спробу використати його 
як свого секретного співробітника під прізвиськом "Професор". Його 
завдання бачили в тому, щоб "висвітлювати і викривати троцькістське 
підпілля в Одеському університеті". Про те, що "Професор" не виправ
дав надій слідчих свідчить постанова 4 відділу УДБ УНКВС по Одесь
кій області від 5 липня 1938 р. Вона виключала його з агентурної сітки 
і передбачала притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки він
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"всіляко намагався дезінформувати і не показувати справжнього обличчя 
своїх спільників, які згодом були репресовані як вороги народу, на явки 
систематично не з'являвся, був недисциплінованим, від роботи по вияв
ленню троцькістського підпілля і його організаційних зв'язків відмовив
ся, що підтверджує його двоїстість" и. Підготовку арешту І. Д. Сєрогла- 
зова було завершено. Окрім того, в Управлінні НКВС по Одеській обла
сті вже знаходились протоколи допитів двох звинувачених, за якими 
проходив декан історичного факультету. 16 серпня 1937 року Є. В. Туль
ський визнав, що він особисто за завданням першого секретаря міськпа- 
рткому підібрав 18 чоловік пропагандистів і агітаторів, серед яких були 
учасники контрреволюційної організації: Сєроглазов, Вайнштейн, Ринке- 
вич, Вишнепольський, Юфа та ін. Ці свідчення були дані за 8 місяців до 
арешту І. Д. Сєроглазова, а їх автор заарештований на рік раніше. Ще 
одна несумісність з дійсністю полягала у тому, що Ізраїль Давидович 
працював пропагандистом починаючи з 1922 p., а Є.В. Тульський при
їхав до Одеси лише у 30-х рр. 12. Це могла підтвердити вся парторгані
зація.

Ще більш банальними виглядають показання касира університету
А. В. Трибенка від 30 травня 1938 р. |3. Він розповідав, що був учасни
ком польської військової організації з 1931 року і весь час проводив ве
рбування нових кадрів. У грудні 1937 р. йому вдалося завербувати до 
лав організації професора І. Д. Сєроглазова, якому було 55—56, а то і всі 
60 років. Неправдивими ці свідчення є з двох причин. По-перше —  у 
грудні Ізраїля Давидовича не було в Одесі, він перебував у Москві. По- 
друге —  він народився 1900 року й у свої 38 років виглядав навіть 
молодшим за свій вік. Однак, це не завадило слідчим НКВС постійно 
спиратися на ці показання під час ведення справи.

10 липня 1938 р. було прийнято постанову про обрання міри запобі
гання, де Ізраїля Давидовича визнавали "активним учасником контрре
волюційної сіоністської організації" і звинувачували за ст. 54-10 та 54-
11 Кримінального кодексу УРСР. Постанову Одеської облпрокуратури та 
ордер на арешт датовано 13 липня. Термін дії ордеру, зазвичай, не пере
вищує 3 діб, що фіксується у ньому. У ордері І. Д. Сєроглазова ця но
рмативно-процесуальна норма порушена. Його арешт стався у ніч з 23 
на 24 липня 1938 р.

Слідчу справу І. Сєроглазова було об'єднано з справами Д. М. Тар- 
лавського, І. Д. Бухна, LLL Б. Мошковського, Я. О. Бродського, А. М. Уман
ського та ін. Проте у зв'язку з тим, що всі, крім нього, визнали себе 
винними, постановою від 16 січня 1939 р. його справу виділено для 
окремого дослідування. До неї додали також копії документів з партій
ної справи Сєроглазова, які при певному критичному ставленні до них 
можуть слугувати цінним джерелом з історії історичного факультету в 
1930-х рр.
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Після залишення І. Сєроглазовим посади декана, була організована 
спеціальна комісія для перевірки історичного факультету у складі Власе- 
нка, Збандути, Скавронського, Машталера, Смирнова. Комісія зробила 
висновки з таких питань як: керування факультетом, планування учбово
го процесу, підбір та розташування кадрів. Значну увагу приділено робо
ті декана, хоча об'єктивною її назвати не можна, оскільки всі негаразди 
були списані на нього. Представники комісії визнали, що ефективність 
роботи факультету є достатньо високою, проте це було не важливо.
І. Д. Сєроглазову закидали дружбу з І. І. Погорілим та Г. М. Трачевсь- 
ким, погане слідкування за виконанням програм та планів, створення пе
решкод у роботі молодих істориків, представників радянської школи 
М. Скавронського, Є. Сизоненка, Б. Фурман. Так, не було вжито захо
дів, щоб покращити умови написання дисертаційної роботи аспіранта 
П. О. Лісничого и . І. Д. Сєроглазов не реагував на сигнали студентів 
щодо "ворожого читання лекцій" В. Рейжевським, І. Івановим, М. Розен
талем, М. Гордієвським, Б. Варнеке, М. Петрінським, С. Ковбасюком, 
Є. Загоровським, Шульман та ін. Він не сприяв розвитку самокритики, 
соцзмаганню, масово-політичній роботі серед професури, не слідкував 
за виділенням на читання радянського періоду історії України та СРСР 
більшої кількості годин. Після залишення роботи на факультеті І. Сєро
глазов передав всі справи С. М. Ковбасюку, який, на думку комісії, ос
таточно провалив роботу факультету. 8 вересня 1936 p. І. Д. Сєроглазов 
робив доповідь в будинку навчання партактиву, в якій зосередився на 
висвітленні дожовтневого періоду і не приділив належної уваги ролі 
Сталіна у боротьбі з троцькізмом, профспілковій дискусії та X з'їзду 
РКП(б), про що комісія також не забула згадати. Слідчі УНКВС по 
Одеській області ретельно готували справу І. Д. Сєроглазова, підшиваю
чи до неї усі наявні документи. Так, навіть, було зроблено виписку з 
книги Грінштейна "Історія 45 Волинської дивізії", де містилася інформа
ція про полк Мишка Япончика.

Виявилося, що сфабрикувати справу декана історичного факультету 
не так просто. Причиною цього був, в першу чергу, сам звинувачений, 
який чинив опір. Про це свідчать протоколи допитів від 2 і 3 вересня 
1938 p.; 31 січня, 1 і 4 лютого та 20 березня 1939 р. Перебуваючи вже 
на засланні 1. Д. Сєроглазов у своїй скарзі написав: "Шляхом застосу
вання грубого фізичного насилля, побиттів, морального впливу мої слі
дчі Мельниченко, Пишний під керівництвом начальника відділення Оде
ського обласного УНКВС Тягіна намагались добитись від мене брехні 
та обмови на себе та інших. Не добившись цього від мене вони пішли 
на явну фабрикацію фіктивної справи і підставу" 15. У жодному з прото
колів допитів Ізраїль Давидович не визнає себе винним, заперечує і 
спростовує намагання звинуватити його у належності до сіоністської 
організації чи польської військової організації. До того ж, викликані для
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допиту колишні слухачі партійного семінару, яким керував Сєроглазов, 
С. І. Тухов (директор музею революції) і М. І. Камінкер (науковий спів
робітник музею революції) підтверджують правильність читання ним 
лекцій та відсутність у них будь-яких висловлювань проти радянської 
влади. Слідчих не влаштовував такий хід справ і вони почали діяти зви
чними для себе методами. 4 і 5 вересня І. Д. Сєроглазову влаштували 
очні ставки з Я. М. Збарським, JI. О. Брезіним, Б. Я. Гройсштейном, 
Д. М. Тарлавським. До цього часу вони не знали один одного, про що 
одразу заявили. Слідчі не змогли змусити їх свідчити проти І. Сєрогла
зова і самостійно написали протоколи. Заперечну відповідь Ізраїля Да
видовича на "звинувачення" незнайомих йому людей написали пізніше 
(до того ж іншими чорнилами). Підписати дані документи довелося не 
читаючи. Ознайомлення з ними відбулося лише в лютому 1939 р. Тоді ж 
І. Д. Сєроглазов помітив і підроблені дати проведення очних ставок — 
24 серпня, 2, 4, 5 вересня 1938 р.

8 вересня 1938 р. оголосили про закінчення слідства та направлення 
справи на розгляд Особливої наради при НКВС СРСР. Сєроглазов від
мовився підписати постанову і наполягав на викликанні його на допит з 
приводу показань свідків. 11 вересня було оформлено ще одну очну ста
вку з Я. М. Збарським (у справі вона датована 14 листопада), в якій 
Сєроглазова звинувачено в шпигунській діяльності на користь англійсь
кої розвідки. Зізнання звинуваченого знову не вдалося здобути. І. Сєро
глазов з цього приводу писав: "Пишний мені прямо заявив, щоб я краще 
добре подумав, якщо я не виконаю його вимог, то мені пришиють спра
ви ще гірші, а вся моя сім'я буде заарештована і в цьому протоколі лише 
моя заперечна відповідь була написана при мені" 16.

Лише 31 січня 1939 p. І. Д. Сєроглазова було знову викликано на 
допит, перед яким йому запропонували написати про відносини з рядом 
осіб з університету, що він і зробив. Після цього слідчий оформив коро
тенький заперечний протокол про сіонізм. Викладених на трьох аркушах 
матеріалів у справі немає, про них відомо зі скарги І. Сєроглазова.
4 лютого датовано протокол пред'явлення слідства в якому записано, що 
Сєроглазов "вважає свою справу зі звинуваченням у сіонізмі фіктивною 
і наполягає на викликанні його прокурором для пояснень" 17. 17 березня 
Ізраїлю Давидовичу зачитали постанову за якою його звинувачували у 
сіонізмі та належності до польської організації військової. 26 березня 
заявили, що постанова залишається старою, проте без звинувачення у 
належності до польської організації військової, оскільки на думку слід
чих це не було доведено. Підписати протокол Сєроглазов відмовився, 
що було надзвичайно рідкісним явищем для тих часів. Він вважав про
ведене у його справі слідство не повним. Слідчими 2 відділу УДБ 
УНКВС по Одеській області з цього приводу було складено відповідний 
акт. Всі намагання І. Сєроглазова ознайомитись зі свідченнями колег
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з університету П. В. Капустянського, М. Ф. Скавронського, П. Г. Чухрія, 
І. А. Власенка, В. Т. Горбатюка, які містяться у слідчій справі, виявили
ся марними.

У обвинувальному висновку від 4 квітня 1939 p. І. Д. Сєроглазову 
інкримінували належність до "контрреволюційної об'єднаної сіоністської 
організації" (ст. 54-10 ч. 1 і 54-11 КК УРСР), яка мала на меті створен
ня буржуазно-демократичної єврейської держави; зв'язках з троцькістсь- 
кою та польською військовою організацією; підтриманні зв'язку з бра
том, який мешкав у Польщі; розвалі роботи факультету і підбиранні 
ворожого елементу; дезінформації органів НКВС.

5 жовтня 1939 р. Особлива нарада при Народному комісарові внутрі
шніх справ СРСР прийняла постанову про ув'язнення І. Д. Сєроглазова 
у виправно-трудовий табір (ВТТ) терміном на 5 років, вважаючи з 
24 липня 1938 р. Перебуваючи на засланні у Ниробському ВТТ м. Со
лікамськ Молотовської області (районний центр сучасної Пермської об
ласті РФ), він постійно писав скарги у різні інстанції, намагаючись при
вернути увагу до своєї справи. Скарги писала і його сім'я. 2 січня 
1941 р. прокуратура УРСР прийняла постанову за якою рішення Особ
ливої наради визнавалося вірним і не підлягало опротестуванню 18.

І. Сєроглазов повністю відбув термін покарання, проте через війну 
був затриманий і звільнений з ув’язнення лише 5 травня 1944 р. Одразу 
через Управління Ниробського табору НКВС його направили на роботу 
в середню школу районного центру с. Нироб викладачем історії. З 
1946 р. працював в Саткінському районі Челябінської області. Один рік 
в середній школі № 12 м. Бакал, а далі в Саткінській середній школі 
№ 13 та завучем в школі робітничої молоді № 1 .1 . Д. Сєроглазов викла
дав історію, психологію, логіку та Конституцію СРСР в 7-х класах. Він 
постійно брав участь у громадському житті району: був активним поза
штатним лектором РК ВКП(б), читав лекції з історії керівникам політш- 
кіл району, був дійсним членом товариства з розповсюдження наукових 
і політичних знань, керував гуртком історії ВКП(б) серед вчителів. Успі
шність серед його учнів складала 100 % і вони з року в рік успішно ви
тримували вступні іспити у вищі навчальні заклади. Мешкав І. Сєрогла
зов у цей час у Будинку вчителя (кв. 4, по вул. Некрасова № 11) м. Сат- 
ка, Челябінської області.

28 квітня 1954 p. І. Д. Сєроглазов подав заяву на ім'я генерального 
прокурора СРСР з проханням про реабілітацію. Така заява була надісла
на і першому секретарю ЦК КПРС М. С. Хрущову. Він акцентував увагу 
на атмосфері гонінь на викладачів університету, яка була штучно створе
на у 1937-1938 pp., вказував на те, що до арешту він мав лише позити
вні відзиви про свою роботу на посаді декана історичного факультету. 
До заяв він додавав 5 характеристик з місць своєї роботи та 2 витяги з 
наказів (про винесення подяк з занесенням до особової справи), які ха
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рактеризували його викладацьку діяльність протягом 10 років після від
буття покарання. У кожному з цих документів містяться лише позитивні 
відгуки про організаційну, методичну і адміністративну роботу І. Сєро
глазова, його дисциплінованість та ґрунтовність знань.

21 листопада 1955 р. Президія Одеського обласного суду, керуючись 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 серпня 1955 р. і Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 14 серпня 1954 p., винесла рішення 
про реабілітацію Ізраїля Давидовича Сєроглазова за відсутністю в його 
діях складу злочину 19. Через деякий час після цього колишній декан 
історичного факультету повернувся до Одеси, де працював у вищих на
вчальних закладах міста.

Отже, розвиток історичного факультету Одеського університету у 
1930-х pp. був тісно пов'язаний з ім'ям його першого декана Ізраїля 
Давидовича Сєроглазова. Вся історична наука цього часу несла на собі 
важкий тягар ідеологічного тиску. Змінились пріоритети наукових дослі
джень та підходи до їх реалізації. Активне втручання парторганізації 
університету у стан викладання та планування навчального процесу не 
сприяло стабільності і налагоджені взаємодії структур університетської 
системи. У другій половині 1930-х pp. в університеті і, особливо, на 
історичному факультеті запанувала атмосфера хаосу та всеохоплюючого 
параноїдального пошуку шкідників та "ворогів народу". Велика кіль
кість викладачів стала жертвою переслідувань, була змушена залишити 
університет, або опинилася у лабетах НКВС. Ізраїля Давидовича Сєро
глазова піддали шквалу критики, доносів і звинувачень, в результаті 
яких він був заарештований і після 15 місяців ведення слідства засудже
ний на 5 років позбавлення волі. Його ім'я було викреслено з історії 
Одеського університету. На сьогоднішній день залишається нез'ясованою 
подальша доля першого декана відродженого історичного факультету 
після реабілітації; не знайдено його рідних, які могли б доповнити відо
мості про нього; не вивчені погляди І. Д. Сєроглазова як історика. Ви
значення місця І. Сєроглазова в історії факультету і оцінка його діяльно
сті дослідниками ще попереду.
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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЮ 
О. О. СИНЯВСЬКОЇ НА ТЕМУ: "ІСТОРИК 

О. І. МАРКЕВИЧ: ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ", 
ПРЕДСТАВЛЕНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 
СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 07.00.01 — ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Предметом свого дисертаційного дослідження О. О. Синявська обра
ла життя і наукову творчість професора Новоросійського університету 
О. І. Маркевича. Актуальність цієї теми можна оцінювати в площині 
наступних позицій:

По-перше, у поступальному русі світового історіографічного процесу 
останньої третини XX ст. чітко намітилася тенденція до вивчення регі
ональних культур і їхнього взаємовпливу, до аналізу впливу на локальні 
об'єкти різних історико-культурних факторів. Сучасний етап у розвитку 
національної історіографії України також характеризується особливим 
акцентом на проблеми історії регіонів. Ця риса не тільки відповідає за
гальній лінії в розвитку єдиного історіографічного процесу. Постановка 
питання про значимість регіонального підходу до дослідження різних 
соціокультурних об'єктів має принципове значення для національних іс- 
торіографій країн пострадянського простору в зв'язку з процесом фор
мування нових політологічних і культурологічних моделей сучасного 
розвитку в координатах опозиції "центр —  регіон" (чи "центр —  прові
нція") і критики традиційної моделі регіону, що закладалася в Центрі 
(імперському, радянському) з її сприйняттям регіонів-провінцій як виро
бничої інфраструктури.

В зв'язку з цим, постановка питання про значимість регіонального 
наукового потенціалу має особливе значення. Стійка фанаберія столич
ної наукової еліти в Російській імперії XIX ст. супроводжувалася неми
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нучим посиленням доцентрових потоків інтелектуальних сил провінцій, 
а відцентрові "струмочки" зазвичай мали примусовий характер. Проте, у 
рамках цієї універсальної для XIX ст. (і багато в чому, для XX ст.) кар
тини, формування і розвиток різних типів наукових співтовариств у ре
гіонах мало свій неповторний вигляд, а роль окремих представників 
регіональної історіографічної науки з позицій сьогодення висвітлюється 
зовсім у новому ракурсі в контексті їхнього місця в розвитку національ
них історіографій.

Професор Новоросійського університету О. І. Маркевич був одним з 
тих постатей учених-істориків, які яскраво відобразили особливості ре
гіональної історіографії й у цілому соціокультурну специфіку Півдня 
України і її найбільшого культурного і наукового центру —  Одеси. Ви
вчення його творчості сприяє і новому погляду на значимість регіональ
ної історичної науки в системі вітчизняної історіографії, що складається.

По-друге, фундаментальна розробка проблем вітчизняної історії з 
позицій сучасної епістемологічної парадигми закономірно містить у собі 
дослідження, присвячені переосмисленню традиційних сюжетів і розвід
ку в області тих об'єктів, що склали значний пласт так званих історіогра
фічних "прогалин". Постать О. І. Маркевича —  відома і невідома одно
часно —  у більшій мірі відноситься до об'єктів малодосліджених. 
О. І. Маркевич не входив у пантеон офіційної науки "до 1917 р." і як 
представник "провінційної науки", і тому, що з легкої руки міністра на
родної освіти імператорської Росії І. Д. Делянова за ним з 1884 р. тягну
вся шлейф "людини смути". У радянській історіографії він більше був ві
домий як "опальний професор", ніж своїм внеском у розвиток історичної 
науки та історичної освіти. Ім'я О. І. Маркевича в більшій мірі фігурува
ло в роботах краєзнавців, фахівців з історії Одеси і південної України. 
Тільки в рамках останнього десятиліття намітився новий підхід, націле
ний на всебічне вивчення цієї особистості, з'явилися публікації, в яких 
досить глибоко були поставлені проблеми дослідження наукової і суспі
льної діяльності вченого. Разом з тим, аналіз даних публікацій дозволяє 
говорити про те, що особистість, життя і творчість О. І. Маркевича роз
глядалися в контексті визначених проблемно-орієнтованих напрямків: 
Маркевич і національне відродження (Н. А. Шип, 3. В. Першина); Мар
кевич і розвиток археографії в південній Україні (В. М. Хмарський); 
Маркевич і формування української інтелігенції (Н. А. Шип); Маркевич і 
становлення університетської історичної науки (Т. М. Попова). Для роз
робки теми "О. І. Маркевич" у цілому була характерна фрагментарність. 
Разом з тим, накопичена історіографічна база, вихід першого біобібліо- 
графічного покажчика (Одеса, 1997) створили значну базу, що дозволила 
дисертантці взятися за систематизацію всього матеріалу про життя і тво
рчість О. І. Маркевича, у чому, в першу чергу і полягає новизна й ори
гінальність представленої роботи.
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Персонологічний підхід неминуче обумовив рішення поставлених 
завдань (досить чітко сформульованих дисертанткою у вступній частині 
дисертації) на перехресті двох ліній: історико-культурного і біоісторіог- 
рафічного дослідження.

У першому розділі "Історіографія та джерельна база дослідження" 
авторкою представлений історіографічний огляд: відповідно до виділе
них етапів у розвитку історіографії проблеми охарактеризовані роботи, 
присвячені тим чи іншим аспектам життя і творчості О. І. Маркевича. 
О. О. Синявська правомірно виділила перший і останній етапи в історі
ографічному освоєнні теми, підкресливши специфіку кожного з етапів. 
Досить повний, однак не завжди критично спрямований аналіз літерату
ри, свідчить про глибоке розуміння автором проблемного діапазону, 
окресленого його попередниками.

Більш вдала картина джерельної бази, представлена в тому ж розділі. 
Відповідно до проблемно-дисциплінарного принципу класифікації оха
рактеризовані опубліковані праці О. І. Маркевича, запропонована авто
рська періодизація розвитку наукової творчості вченого. О. О. Синявська 
правильно відзначає умовність позначених рубежів в еволюції дослідни
цької проблематики, тому що, дійсно, ми можемо говорити лише про 
визначений акцентуалізм у співвідношенні розробки тих чи інших про
блемних напрямків у рамках хронологічно виділених етапів.

Авторкою детально охарактеризовані матеріали особистого фонду
О. І. Маркевича в Державному архіві Одеської області, а також виявлені 
матеріали з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, Центрального державного історичного архіву в 
м. Києві і м. Львові. Оскільки частина з цих матеріалів вперше вводить
ся до наукового обігу, варто було б акцентувати на них особливу увагу, 
докладніше зупинитися на даних документах. Джерельна база дисертації 
представлена значним колом різноманітних за видо-типовою характери
стикою джерел, що одержали досить професійний аналіз.

Другий розділ "Життєвий шлях О. І. Маркевича" —  біографічного 
плану, у якому дисертантка спробувала детально простежити головні 
віхи біографії О. І. Маркевича, його становлення як ученого-історика, 
викладацьку діяльність у Новоросійському університеті і середніх навча
льних закладах Одеси, а також різноманітні форми його суспільно-нау
кової діяльності. Дослідниця зупиняється на питаннях академічної кар'є
ри вченого. Нажаль, довівши її до звання екстраординарного професора, 
вона чомусь не вказує, що в 1893 р. О. І. Маркевич став "повним", 
ординарним професором. Найбільш вдалими, на наш погляд, вийшли 
фрагменти щодо роботи О. І. Маркевича в наукових товариствах: Істо
ричному товаристві Нестора-Літописця, Науковому товаристві 
ім. Т. Г. Шевченка, Одеському товаристві історії і старожитностей, Цер
ковно-археологічному товаристві при Київській духовній академії,
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у Московському археологічному товаристві та ін.; на Археологічних з'їз
дах; у роботі журналу "Киевская старина", виданнях наукових товариств 
і т. ін. Рельєфно в результаті даного підбору фактів визначається роль
О. І. Маркевича у формуванні інформаційно-комунікативної системи іс
торичної науки другої половини XIX ст., що було найважливішим факто
ром її інституціоналізації.

Авторка зупиняється на культурно-освітній діяльності О. І. Маркеви
ча. Представлена досить повна картина географії і проблематики лекцій 
вченого, позначена його роль як популяризатора і пропагандиста істори
чних знань і демократа-просвітителя. Цінним є в цьому розділі введення 
до наукового обігу нових документів з епістолярної спадщини О. І. Ма
ркевича і його сучасників, що дозволяє розширити картину макро- і 
мікро-соціуму —  далекого і найближчого оточення О. І. Маркевича, що 
мало певний вплив на формування його наукової і соціальної позицій.

Третій розділ "Історичні дослідження О. І. Маркевича" присвячений 
аналізу історичних поглядів О. І. Маркевича. О. О. Синявська вперше 
здійснила вдалу спробу комплексного аналізу наукової спадщини істори
ка, сконцентрувавши увагу на найбільш значних роботах О. І. Маркеви
ча. Професійно проведений добір матеріалу дозволив О. О. Синявській 
представити основні проблемно-дисциплінарні блоки, у рамках яких
О. І. Маркевич проводив свої дослідження. Авторкою проаналізовані як 
опубліковані (в основному), так і рукописні роботи О. І. Маркевича, що 
зберігаються в особистому фонді вченого в ДАОО. Детально висвітлена 
робота О. І. Маркевича над історією місництва, що стало предметом 
його магістерської і докторської дисертацій. Дисертантка докладно роз
глянула відгуки сучасників на праці О. І. Маркевича, оцінки радянських 
учених, підкресливши роль С. О. Ш мідта (с. 82) в об'єктивно-критично- 
му аналізі самобутньої концептуальної позиції О. І. Маркевича. Досить 
глибоко і повно проаналізовані праці О. І. Маркевича з історії України 
і її південного регіону. Авторка подала жанрову характеристику основ
них публікацій, виділила форми їхнього видання і провела змістовний 
аналіз, на основі якого зроблений висновок про те, що творчість
О. І. Маркевича варто розглядати в рамках народницького напрямку у 
вітчизняній історіографії. На жаль, висновки III розділу не повною мі
рою відбивають його зміст, а останній абзац (с. 102) про популяризацію 
історичних знань відноситься за змістом до II розділу й у даному випа
дку є необгрунтованим повтором.

У четвертому розділі "Археографічна діяльність О. І. Маркевича"
О. О. Синявська охарактеризувала археографічну діяльність вченого. 
Проаналізовани основні форми археоірафічних публікацій, їхня темати
ка, видання, у яких здійснювалася публікація історичних пам'яток. Вели
ка увага приділена матеріалам краєзнавчого характеру. Авторка доклад
но аналізує специфіку пошукової роботи О. І. Маркевича, його методику
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опису документів і їхньої публікації, зробивши правильний висновок 
про те, що незважаючи на певну недосконалість археографічних прийо
мів О. І. Маркевича, його діяльність по виявленню, опису і публікації 
джерел відповідала рівню розвитку археографії другої половини XIX —  
початку XX ст., а результати цієї діяльності свідчать про значний внесок 
вченого у розвиток історичної науки і її спеціалізованих галузей.

Структура роботи в цілому логічна, обґрунтована метою і завданнями 
дослідження. Висновки, сформульовані автором у заключній частині 
роботи, ґрунтовні, охоплюють за змістом всі розділи дисертаційного 
дослідження і не викликають принципових заперечень. Дисертантка по
казала хороші професійні навички, високу спеціалізовану підготовку. Ро
бота оформлена у відповідності з вимогами ВАК, пропонованими для 
подібного роду досліджень. Основні положення дисертації знайшли своє 
досить повне відображення в статтях, опублікованих у професійно-спе- 
ціалізованих виданнях, а також одержали апробацію на рівні Міжнарод
них і Всеукраїнських наукових конференцій. Автореферат дисертації 
включає всі основні положення тексту дисертації і цілком відповідає 
вимогам ВАК.

Загальний висновок про безперечні здобутки дисертації та професі
оналізм її автора вимагає, проте, звернути увагу на низку недоліків, які 
можна умовно об'єднати в три групи. До першої групи відносяться за
уваження на такі положення і висновки автора, які можна розглядати в 
дискусійному плані:

1. Авторка стверджує, що О. І. Маркевич, розробляючи в другій поло
вині 70-80-х рр. проблеми історії Росії, спирався на погляди представни
ків державної школи в російській історіографії (с. 136), а з середини 80-х 
pp., зосередивши свою увагу на проблемах історії України, "концептуаль
но... належав до народницького напрямку в українській історіографії" 
(с. 88-89, 137). Проблема історіографічної класифікації завжди була од
нією з найбільш складних теоретичних проблем. Сучасний етап у розви
тку національної історичної науки характеризується кардинальним пере
осмисленням концепції української історіографії, пошуками нових підхо
дів до вироблення системи історіографічних класів (напрямку, течії, 
школи). У цих умовах навряд чи доцільно жорстко дотримуватися тради
ційних схем. Серед подібних схем —  схема, джерела якої в самому 
XIX ст., що стала "класичною" в історіографії української діаспори, і в 
90-і рр. утвердилася в багатьох роботах сучасних вітчизняних учених, 
відповідно до якої все різноманіття історичних представлень в українсь
кій культурі XIX —  початку XX ст. розділяється на два напрямки: народ
ницький і державницький. Друга традиційна схема, джерела якої також у 
XIX ст., що одержала нове методологічне забарвлення в радянській істо
ріографії, —  виділення в російській історіографії другої половини
XIX ст. провідних наукових шкіл: державної (юридичної), російської іс
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торичної школи і т. ін. Зрозуміло, будь-яка історіографічна модель —  са- 
моцінна і методологічно значима, і право автора дотримуватися тієї чи 
іншої схеми. Однак у цьому випадку варто було б на основі вже наявних 
теоретичних висновків у дослідницькій літературі, спираючись на само
стійно пророблений аналіз праць О. І. Маркевича, чітко позначити кри- 
терії-характеристики конкретного історіографічного класу і ті параметри, 
згідно яким визначається приналежність історика до конкретного класу 
(напрямку, школи і т. ін.). Державна школа в російській історіографії і на
родницький напрямок в українській —  моделі різних історіографічних 
традицій і говорити про перехід О. І. Маркевича з одних позицій на інші 
означає, на наш погляд, спрощення, редукцію аж ніяк неоднолінійного 
процесу. У цьому контексті доречно згадати і методологічно продуктивну 
думку Омеляна Пріцака, який, аналізуючи творчість М. С. Грушевського, 
відзначав, що будь-який великий учений завжди певною мірою еклектик. 
Такі фігури російської історіографії як С. М. Соловйов, В. О. Ключевсь- 
кий, сучасники О. І. Маркевича, як М. С. Грушевський і П. О. Куліш в 
українській історіографії —  занадто об'ємні за своїми науковими і світо
глядними діапазонами. Кожний з них створив власну історіософсько-ме
тодологічну систему, що далеко не завжди можна втиснути в рамки кон
кретного історіографічного класу. До таких фігур, безперечно, може бути 
віднесений і О. І. Маркевич, що володів колосальною науковою ерудиці
єю, який, говорячи словами І. А. Линниченка, любив ходити на уклін до 
авторитетів і одночасно виступав проти всяких авторитетів, про що свід
чить і його концепція місництва, не прийнята сучасниками в більшій мірі 
через т. зв. позанаукові фактори: вона суперечила офіційно визнаній кон
цепції С. М. Соловйова і В. О. Ключевського. Говорячи про методологі
чні позиції О. І. Маркевича (що є, на жаль, слабким місцем у дисертації 
О. О. Синявської), варто було б, ймовірно, проаналізувати традиції, пере
плетення яких склало непростий візерунок системи його поглядів на істо
рію: 1) романтизму й етнографізму; 2) позитивізму і 3) ліберально-демо- 
кратичних ідеалів, що впритул наближаються до революційно-демократи
чних традицій. Дисертантка чомусь цілком виключила той факт, що 
світоглядна позиція О. І. Маркевича формувалася багато в чому під 
впливом "шестидесятників" і ці ідеали він проніс через усе своє життя.

До другої групи відносяться зауваження на допущені помилки факто
логічного характеру:

1. Історія з затримкою й обшуком О. І. Маркевича на австрійсько-ро
сійському кордоні в 1895 р. відбита в низці джерел документального і 
нарративного характеру. При цьому наводяться дві версії: пунктом, де 
відбулася затримка називають Підволочиськ і Волочиськ. Після критич
ного аналізу всієї сукупності джерел, ми дійшли висновку про те, що
О. І. Маркевич був затриманий не на прикордонному пункті Австро-Уго
рщини —  Підволочиську, на що вказував М. С. Грушевський, а на прико
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рдонному пункті на території Російської імперії —- Волочиську (Див.: 
Попова Т. Н. Историографический ретроспект: к вопросу о становлении 
дисциплинарного статуса истории Украины в Новороссийском универси
тете // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. 
Выпуск 1. Брянск: Изд-во БГПУ /Брянского гос. пед. ун-та. Центр славя
новедения/. —  2000. -— С. 59-60.). Цей же пункт був позначений у свій 
час і в публікаціях професора 3. В. Першиної. Автору варто було б більш 
уважно поставитися до розбіжностей у літературі і самостійно критично 
проаналізувати джерела. У статті О. О. Синявської "Історичні погляди 
О. І. Маркевича" (Записки історичного ф-ту/ОДУ ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2001. —  Вип. 11.) на с. 125 помилково зазначений факт, що в Но
воросійському університеті працював П. І. Іванов, що у 1842 р. опубліку
вав серію документів з історії місництва. Тим часом, Іванов Петро Івано
вич (1794-1864) —  московський дослідник, помер до відкриття Новоро
сійського університету.

2. Навряд чи можна погодитися з характеристикою обстановки, у 
якій формувалися погляди О. І. Маркевича і проходило його життя, що 
досить лаконічно подається автором у другому розділі, наприклад: 
1) Україна другої половини XIX в. —  "глуха провінція російської дер
жави" (с. 31) / з огляду на те, що Одеса вважалася третім містом у Ро
сійській імперії після двох столиць за рівнем економічного, соціального 
і культурного розвитку/; 2) про університетську інтелігенцію як цілком 
індиферентну стосовно політики (с. 39), але відкіля ж виникла, у такому 
випадку, "опальна професура"? (При цьому автор усупереч логіці, вказує 
на с. 40 про звільнення з Київського і Новоросійського університетів 
групи провідних професорів за радикальні погляди); 3) до обов'язок по
печителів навчальних округів аж ніяк не входило рецензувати конспек
ти лекцій викладачів університетів як зазначено на с. 39. Тим більше, на 
с. 40 автор наводить слова А. І. Георгієвського, директора департаменту 
народної освіти, про те, що попечитель не відповідає за зміст лекцій. 
Подібні прикрі недоліки (як і вживання деяких некоректних формулю
вань "історіографічний документ" та ін.), велика "залежність" від текстів 
раніше опублікованих робіт іншими авторами пов'язані, на наш погляд, 
з так званим синдромом штампів, з недостатньо самостійним критичним 
підходом до матеріалу.

До третьої —  побажання:
1. Кожен дослідник знає про те, що найбільш об'ємний за часом є 

перший, пошуковий етап роботи. У цьому плані дисертантка була у ви
грашному положенні, тому що мала можливість спертися у своїй пошу
ковій роботі на виданий у 1997 р. НБ ОДУ й історичним факультетом 
біобібліографічний покажчик. У зв'язку з цим, варто було б акцентувати 
увагу на нові, дійсно дуже цінні матеріали, знайдені і введені вперше до 
наукового обігу самим автором. Перерахування ж 233 позицій у І розділі
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"Списку використаних джерел і літератури", а саме —  праць О. І. Мар
кевича —  зайве, тим більше, що багато з цих робіт не стали (і, природ
но, у рамках роботи і не могли стати) об'єктом історіографічного аналізу.

2. Оскільки робота не історіографічна за своєю спеціальністю, ком
понування джерел і літератури в "Списку" могло б бути іншим. Зокрема, 
рецензії на праці О. І. Маркевича повинні бути в II розділі —  "Літера
тура", а публікації в пресі, що мають інформаційний характер (див. Роз
діл II "Списку", пп. 25, 79, 106 і ін.), відносяться до джерел, у зв'язку з 
чим у першому розділі був би доречний підрозділ "Періодична преса".

3. Ні в бібліографії, ні в історіографічному нарисі немає згадки про 
такі важливі, на наш погляд, роботи, у яких розглядаються проблеми 
українського національного відродження в XIX ст., історіографічного 
процесу в Україні в цей період, як: Магочий П. Українське національне 
відродження. Нова аналітична структура // УІЖ. — 1991. —  № 3; Коле
сник І. І. Українська історіографія. XVIII —  початок XX ст. К., 2000; 
низка праць В. Г. Сарбея й ін. Ці роботи допомогли б автору дати більш 
якісну характеристику самої епохи, а також проблем взаємозв'язку укра
їнського національного відродження і специфіки розвитку історіографії 
в Україні в розглянутий період.

4. Перша систематизація матеріалу по даній темі, якою б вдалою 
вона не була, не може бути представлена як закінчена дослідницька 
проблема. У зв'язку з цим, у висновках останнім пунктом (12) бажано 
було б сформулювати напрямки подальшої розробки даної теми, тому 
що багато питань, поставлених в роботах попередників автора дисерта
ції, так і не одержали свого висвітлення.

Зазначені зауваження і побажання не впливають на загальний висно
вок про те, що представлена О. О. Синявською дисертація "Історик
О. І. Маркевич: життя та творчість" виконана на високому професійному 
рівні, є новим кроком у розробці теми, завершеним самостійним дослі
дженням і її автор заслуговує на присудження йому наукового ступеня 
кандидата історичних наук за фахом 07.00.01 —  Історія України.

11.01.2002 р.
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В. Г. К уш нір, О. А. П рігарін, А . В. Ш абаш ов

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВІ ПРОЦЕСИ НА ОДЕЩИНІ 
У ХІХ-ХХ СТ. У ДОСЛІДЖЕННЯХ КАФЕДРИ 

АРХЕОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ УКРАЇНИ ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА У 1999-2003 p p .

Поліетнічний склад населення —  одна з характерних особливостей 
Півдня України, в тому числі й сучасної Одещини. Тут, крім українців, 
компактно розселені болгари, гагаузи, молдовани, росіяни, росіяни —  
старовіри, які зберегли свою традиційну культуру до етнографічної су
часності. Зрозуміло, що поліетнічність, як один з найважливіших факто
рів міжетнічних взаємин, впливала на розвиток культурно-побутових 
процесів у регіоні, тому дослідження етнічних та етноконфесійних груп 
Одещини не тільки не втратило свого значення, але й набуло особливої 
актуальності на сучасному етапі розвитку суспільства, до того ж ця про
блема ще не має належного висвітлення в історіографії.

Актуальність дослідження традиційної культури етнічних груп Оде
щини підкреслюється ще й відсутністю опрацьованої джерельної бази за 
темою. Відповідно, для вирішення поставлених завдань здійснювався 
пошук необхідних джерел, створювався банк історичних і етнографічних 
даних для подальшого узагальнення знань про розвиток культурно-побу
тових процесів на Одещині у Х ІХ-ХХ ст. Це й стало одним з основних 
напрямків розробки теми "Культурно-побутові процеси на Одещині у 
ХІХ-ХХ ст." (№ 123, наказ ОДУ № 801-18 від 08.06.1999). Тема розро
блялась з 1999 до 2003 р.

Протягом 5 років роботи над темою дослідження проводились за 
такими напрямками: польові етнографічні розвідки, археографічний по
шук (накопичення емпіричного матеріалу), вивчення історіографічного 
досвіду, узагальнення і введення до наукового обігу даних про історію 
та традиційну культуру етнічних груп Одещини.

Щорічні польові етнографічні дослідження виконувались трьома нау
ковими експедиціями, які зібрали значний емпіричний матеріал з етно
графії албанців, болгар, гагаузів, молдован, росіян, українців як Одещи
ни, так і суміжних регіонів України, Молдови та Румунії.

Відроджуючи практику експедиційної роботи на півдні України, спів
робітники кафедри методично забезпечували польову роботу власними 
науковими програмами '.

Опрацьовано ряд архівних фондів Одеси, Санкт-Петербургу, Москви, 
Києва, Кишинева, Кам'янця-Подільського, Ізмаїла.

У цілому, за вказаний період накопичена значна джерельна база, яка 
стала основою для написання монографій, статей, видання окремих збі-
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рок, присвячених вивченню етнічного розмаїття населення Одещини в 
історичній динаміці.

Важливим аспектом науково-дослідної роботи стало й впровадження 
їх результатів в навчально-методичний процес як у середніх, так і у 
вищих учбових закладах2.

Тематично дослідження охоплювали такі проблемні розділи: особли
вості формування поліетнічного складу населення у XIX ст.; господарсь
ко-побутова адаптація переселенців до природних умов степової зони; 
етнокультурний розвиток в умовах поліетнічності.

XIX ст. —  період завершення формування етнічного складу населення 
сучасної Одещини. У цей час відбувались активні міграційні процеси, 
пов'язані з заселенням краю переселенцями як з Балкан, країн Західної 
Європи, Молдавії, Росії, так і з регіонів України. Але лише окремі з них 
зберегли комплекс традиційної культури. Такими є албанці, болгари, гага
узи, молдовани, росіяни, українці, культура яких у тій чи іншій мірі до
сліджувалась, починаючи з середини XIX ст.

* * *

Дослідження традиційної культури українців, які набули особливого 
піднесення у 1920-х pp., не знайшло свого систематичного продовження, 
в силу різних причин, у передвоєнний і післявоєнний періоди. 90-ті рр.
XX ст. —  новий етап в етнографічних дослідженнях українців Одещини. 
Пріоритетним стало питання вивчення всього комплексу культури укра
їнців та її локальних особливостей. З'ясовано, що традиційна обрядо
вість українців є виразною і достатньо інформативною для вивчення, 
зокрема, таких проблем як розвиток традиційної культури в умовах по
ліетнічного середовища Буджака, Придністров'я, характеру і наслідків 
міжетнічних стосунків, чинників, що визначали регіональну і локальну 
етнокультурну своєрідність.

Перші узагальнення польових матеріалів, архівних джерел стали ос
новою для написання грунтовних розвідок з еволюції ж и тла3, молодіж
ного дозвілля 4, весільної5 і поховальної обрядовості6, народної медици
ни, ремесел і промислів 7 українців.

Нові історичні матеріали, а також результати етнографічних дослі
джень дозволили, спираючись на теоретичну розробку проблеми струк
турної ієрархічності субетнічних груп, чи не вперше в науці запропоно
вану на грунті болгарської етнічної спільності України 8 поставити пи
тання про діахронну та синхронну структуру субетнічних спільностей 
українців9 та росіян 10 Буджака.

* * *

Одним з пріоритетних напрямків в дослідженні етнографії населення 
Одещини залишається дослідження балканських етнічних спільностей,
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насамперед болгар та гагаузів, які переселились на ці терени в основно
му наприкінці XVIII —  першій третині XIX ст. і значною мірою визна
чили етнічну та культурну специфіку регіону.

Тому зрозуміло, що одним з основних завдань у вивченні балкансь- 
ких етнічних спільностей України залишається з'ясування місць виходу з 
метрополії окремих груп переселенців, оскільки це багато в чому пояс
нює походження культурних особливостей етнографічних груп болгар і 
гагаузів Бессарабії. Якщо останнє масове переселення болгар 1828— 
1834 pp. достатньо добре документовано, є прямі архівн і" , у с н і12, лін
гвістичні 13, топонім ічні14 свідоцтва про місця виходу мігрантів, то від
носно більш ранніх хвиль, що дали переважну більшість гагаузького і 
біля третини болгарського населення краю 15, кінця XVIII —  початку 
XIX ст. будь-які прямі свідчення практично відсутні. Проблема усклад
нена ще й тим, що відповідні етнографічні групи в самій метрополії не 
збереглися, тому що та частина, що залишилася на батьківщині, у куль
турному і мовному відношеннях була асимільована представниками ін
ших етнографічних груп, що переселилися на малозаселені землі Півні
чно-Східної Болгарії1б. Але, оскільки, перш за все, болгарська громадсь
кість, особливо в умовах укріплення культурних зв'язків між 
метрополією і діаспорою, живо цікавиться локалізацією у Болгарії малої 
батьківщини своїх пращурів, у літературі виникли численні псевдонауко
ві спекуляції, в яких "точно" вказується з яких населених пунктів на 
Балканах походять мешканці бессарабських колоній задунайських пере
селенців 17.

У зв'язку з цим, було поставлено завдання пошуку джерел, на основі 
яких можна було б перевести рішення даної проблеми на наукові засади. 
У результаті проведеної роботи встановлено, що у ряді випадків й у 
нащадків ранніх переселенців зберігаються генеалогічні перекази ще від 
предків, що переселилися з Балкан, в яких інколи згадуються населені 
пункти, вихідцями з яких вони є 18. При критичному уточнені і перевірці 
цих даних, з ймовірною долею вірогідності, можна стверджувати про 
наявність фактичної основи таких згадувань.

Другим виявленим джерелом стала термінологія спорідненості бол
гар і гагаузів. Достатньо добре ареально вивчена, хоча повністю й не 
опублікована, термінологія спорідненості населення метрополії19 дозво
ляє припустити, що деякі із основних ізоглос все ж збереглися в Півні
чно-Східній Болгарії, не дивлячись на відзначений процес асиміляції, 
що допускає можливість визначення, хоча й не конкретного населеного 
пункту, але порівняно невеликого мікрорайону виходу мешканців болга
рських і гагаузьких поселень 20.

Детальний аналіз відомих джерел дозволяє по-іншому, ніж раніше, 
реконструювати й сам процес осідання балканських переселенців ранніх 
хвиль, багато з яких тривалий час знаходились хоча й і у Бессарабії, але
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не в тих населених пунктах, де вони остаточно вкоренилися у 10- 
20-х pp. XIX ст .21.

Щ е однією нагальною проблемою залишається етногенез гагаузів, 
який і тепер привертає особливу увагу як фахівців, так і широкої гро
мадськості. На історичному факультеті вийшла перша в історії узагаль
нююча монографія, в якій на основі комплексного підходу і сучасних 
теоретико-методологічних принципів висвітлюється питання походження 
гагаузів22. Принципово новим у світовій науці є широке використання у 
роботі для вирішення проблеми етногенезу аналізу термінології та сис
теми спорідненості23, а також суттєве уточнення загальної історичної 
типології систем термінів спорідненості24.

В ході проведених досліджень суттєво доповнена інформація до цілої 
низки інших теоретичних, методологічних, а також конкретних проблем 
історичної етнології, таких як час і обставини формування пращурів 
європейських гунів 25, історії Великої Болгарії і тюрко-болгар у ціло
му 26, міжетнічні взаємодії та етнокультурні процеси на півдні України27, 
використання даних суміжних дисциплін в етнологічних досліджен
нях 28, деякі питання історії етнології29.

Багато уваги приділено реконструкції еволюції сім'ї і сімейно-спорід- 
нених груп балканських етнічних спільностей Південної Бессарабії з по
чатку XIX ст. і до сучасності. Була розроблена методика і джерелознавс
тво такої реконструкції. У результаті зроблені висновки про те, що осно
ву переселення складали малі сім'ї, але після остаточного укорінення в 
Бессарабії вони відновлюють свою колишню структуру, як, ймовірно, й 
до переселення починають чисельно переважати сім'ї складних форм, в 
основному, батьківські однолінійні і батьківські багатолінійні сімейні об
щини. Сприятливі соціально-економічні умови дозволяють міцно зберіга
тися таким структурам до середини —  кінця XIX ст. після чого, поступо
во, сім'ї складних форм починають розпадатися і поступатися місцем 
малим сім'ям, хоча цей процес до кінця не завершений й дотепер.

Таким чином, можна стверджувати, що еволюція сімейно-родинної 
організації носить не однолінійний і незворотний характер, а залежить 
від конкретних історичних умов, обставин етнокультурного і соціально
го розвитку, традицій народу. Можуть існувати не тільки різні варіанти 
еволюції, але й інволюція, відновлення традиційних структур, здавалося 
б, остаточно втрачених30.

Проведені дослідження значно збагатили джерельну базу етнографії 
балканських етнічних спільностей Південної Бессарабії з багатьох аспе
ктів традиційної культури. Крім вперше зібраних і опублікованих даних 
з термінології спорідненості болгар31, гагаузів32, албан ц ів33, значний 
польовий матеріал кардинально розширює уявлення про господарську 
діяльність 34, транспорт35, систему харчування36, сімейну 37 та календар
ну 38 обрядовість даних етнічних груп.
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* * *

Проведений археографічний пошук у центральних та регіональних 
архівах дозволив ввести до наукового обігу нові джерела щодо пересе
лення росіян у Південно-Західну Україну 39. Аналіз цих матеріалів уточ
нює наукові знання про процес заселення регіону.

Так встановлено, що переселенці були в основному з Курської, Тульсь
кої, Орловської, Воронезької губерній. Росіяни приходили в український 
степ різними маршрутами —  безпосередньо з південноросійських ареа
лів, і транзитно через території сусідніх країн (Річ Посполита, Австрійсь
ка та Османська імперії). За формою, росіяни активно приймали участь у 
стихійній чи народній та регламентованій або державній колонізації. Ха
рактер цієї колонізації виявляється різноманітним — від переселення по- 
однинці, до переселення родинами, родинних груп та цілих громад.

Серед причин, що спонукали росіян на переселення, встановлені: 
соціально-політичні (прагнення позбутися кріпацької залежності, нама
гання покращити свій стан і соціальне положення); економічні (в умовах 
швидкого розвитку торгівельно-промислової інфраструктури південь 
України стає для переселенців привабливим; наявність вільного земель
ного фонду та високих тарифів на сільськогосподарські роботи); релігій
ні (особливо —  для прихильників старообрядницьких конфесій) та інші.

Враховуючи всі ці моменти, розроблена наступна періодизація фор
мування російського населення Південно-Західної України.

I етап (кінець XVII -  40-і pp. XVIII ст.). Спорадичне переселення 
російського населення на Південь (російські старовіри у Подністров'ї та 
Подунав'ї). Однак цей процес на той час ще не набув масовості і стабі
льності.

II етап (1740—1770-і pp.). Формування перших стабільних громад, 
масове переселення старообрядців з територій Дону і Полісся (в обох 
варіантах транзитом через, відповідно: Анатолію і Подністров'я, Поділля 
і Північну Бессарабію). Численні дані дозволяють говорити про значу
щість груп і відносно стійкий уклад життя в ряді поселень (Маяки, 
Чобручі, Жебріяни, Вилкове).

III етап (1780-1812 pp.). Розширення географії розселення росіян, 
виникнення нових поселень за рахунок збільшення кількості нових міг
рантів. Росіяни утворюють на цьому етапі чимало сільських та міських 
анклавів.

IV етап (1812-1829 pp.). Переселення державних селян та поміщиць
ких кріпаків з центральних і південних губерній Європейської Росії. На 
цьому етапі простежуються і виселення росіян з цих територій (напри
клад, некрасівців у Османські володіння [Марица, Анатолія і т. д.]).

V етап (1830-і pp.). Завершення переселення та остаточне формуван
ня географії розселення групи.

532



VI етап (1840-50-ті pp.) Збільшення міських общин росіян у регіоні 
за рахунок приходу міщан з різних ареалів.

В етнокультурному відношенні структура росіян регіону характеризу
ється як складна. Тут визначаються різні за походженням групи, що збе
рігали свою самобутність. Зокрема: некрасівці, липовани, пилипони, ча- 
совники, абаяни, воронки, куряни тощо.

Демографічні підрахунки40 показують, що чисельність росіян склада
ла від 10 (кінець XVIII ст.) до 100 тис. осіб (1850-і pp.). У групі домі
нували чоловіки (5,8 з 10), а у віковому відношенні —  особи у соціаль
но активному віці (16-50 років), складаючи більш ніж 70 %.

* * *

Для дослідження господарсько-побутової адаптації переселенців до 
природних умов обирались об'єкти, що знаходяться в лісостепу і степу 
Одещини, що дало можливість визначити її локальні особливості у ме
жах вказаних географічних зон.

Дослідження одночасно експедиціями різних етносів в однаковому 
часовому просторі і в однаковому екологічному середовищі надало мо
жливість простежити також роль різних традицій у процесі культурно- 
побутової адаптації, їх трансформацію.

Вивчені матеріали доводять, що переселенці далеко не завжди потра
пляли в сприятливі для землеробства умови і там, де традиційним гос
подарством займатися було неможливо, господарська діяльність суттєво 
коригувалась, а то й повністю переорієнтовувалось, що призвело до 
появи регіональної спеціалізації. Проте окремі громади намагалися збе
регти звичний уклад життя і шукали відповідні для цього умови. Однак, 
більшість із селян змушені були радикально перебудовувати свій спосіб 
життя. Саме це спонукало переселенців до активізації міжетнічних вза
ємин.

Регламентація майже всіх аспектів життєдіяльності з боку церкви 
сприяла консервації багатьох етнічних ознак.

Особлива увага приділена вивченню етнокультурного розвитку етніч
них груп в умовах поліетнічності, компактно розселених на теренах 
Одещини, адже, як з'ясувалось, тут найбільшою мірою збереглись особ
ливості традиційної етнічної культури і існують сприятливі умови для її 
функціонування. Як правило, населення в таких групах етнографічно і 
лінгвістично неоднорідне.

Разом з тим, ті ж дані —  лінгвістичні і етнографічні —  свідчать про 
поступове стирання відмінностей, властивих групам, якщо вони прожи
вають поруч. Цей процес супроводжується асиміляцією чисельно домі
нуючою групою менш чисельну, або шляхом інтеграції обох груп і утво
рення, таким чином, якісно нової ситуації на основі синтезу декількох 
локальних варіантів етнічної культури.
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Міжетнічні стосунки протягом ХІХ-ХХ ст. оцінюються як інтенсивні 
і інтеграційні особливо у біетнічних. анклавах. Вони сприяли формуван
ню багатьох єдиних рис та компонентів у культурі етнічних груп. При 
цьому, кожна з них зберігала свою самобутність і виразність окремих 
комплексів. Інколи, простежується асиміляція (мовна та культурна).

З середини XX ст. культура етнічних спільностей Одещини потрапи
ла до впливу урбанізаційних процесів. Проте, польові дослідження пока
зали, що в наш час відбуваються процеси реституції традиційного укла
ду життя.

Результати роботи над темою відображені в наукових збірках факуль
тету і кафедри, виданнях інших наукових установ в Україні та за її ме
жами. Вони є перспективними як з теоретичної, так і з практичної точки 
зору для більш повного дослідження півдня України як історико-етно- 
графічної області, зокрема визначення її меж, внутрішнього розподілу 
на регіони.

Примітки

1. Прігарін О А., Агафонова Т. А., Тхоржевська Т. В., Петрова Н. О., Серебрянні- 
кова Н. І., Ганчев О. /., Ніколіна І. М., Захарченко Г. М. Побут та культура насе
лення Степової України: Програма для збору польового етнографічного мате
ріалу — Вип. 1. — Одеса, 2000; Шабашов А. В. Методологические принципы и 
методика полевых этнографических исследований. — Одесса, 2000.

2. Див., зокрема: Народознавство Одещини. Навч. посібник /  Кушнір В. Г. — Оде
са, 1998; Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисцип
лін для студентів історичного факультету. — Одеса, 2002; Програми профе- 
сійно-орієнтованих дисциплін. Спеціальність "етнологія". — Одеса, 2003; Ми- 
сечко А. І. Методичні рекомендації по написанню та оформленню курсових ро
біт із краєзнавчої тематики: (на прикладі Одещини). — Одеса, 2003.

3. Кушнір В. Г. Дерев 'яне житло села Баштанків // ЗІФ. — 2001. — Вип. 11; Пріга
рін О. А. Будівельні обряди та звичаї Степової України: матеріали до семіоти
чної характеристики української хати / /  НЗ. — 2001. — № 3; Прігарін О. А., 
Марченко О. М. Сільські поселення і житло Степового Побужжя. — Перво- 
майськ, 2003.

4. Петрова Н. А. Добрачное общение молодежи: джок // Україна і Болгарія: віхи 
історичної дружби (матеріали конференції, присвяченої 120-річчю визволення 
Болгарії від османського іга). Одеса, 29-31 жовтня 1998 року. — Одеса, 1999; 
Петрова Н. О. Дошлюбне спілкування: ігри та розваги українців та росіян Оде
щини //ЗІФ. — 1999. — Вип. 9; Її ж. Традиційна система спілкування та звича
єво-обрядові норми підготовки молоді до шлюбу (за матеріалами українського 
населення Одещини) / /  Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і 
дослідження. Збірка наукових робіт, присвячена 135-річчю Одеського держав
ного університету ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2000; Її ж. Традиційні ігри та 
розваги в дошлюбному спілкуванні українців і росіян Одещини // Етнічна істо

534



рія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов'ян. Збірник наукових праць.
— Київ, 1999; Петрова Н. О., Пригаріна Т. В. ОбрядодіїВеликого Посту. (За ма
теріалами етнологічних досліджень українського населення Одещини) //  31Ф. — 
1999. — Вип. 8; Петрова Н. О., Тхоржевська Т. В. Дошлюбне спілкування молоді 
в календарній обрядовості українців Одещини / /  ЗІФ. — 2003. — Вип. ІЗ.

5. Кушнір В. Г., Петрова Н. О. Весільна обрядовість українців південно-західної 
України: порівняльний аналіз //  Проблеми етнології, фольклористики, мистец
твознавства Поділля та південно-східної Волині: історія і сучасність. — Ка- 
м'янець-Подільський, 2002; Петрова Н. О. Деякі аспекти вивчення коровайних 
обрядів в українському весіллі Одещини //Історія України. Маловідомі імена, події, 
факти. (Збірник статей). — Вип. 8. Проблеми вивчення та відтворення істори- 
ко-культурної спадщини. — А'., 1999.

6. Захарченко Г. М. Родильний та поховальний ритуали як соціальні регулятори // 
Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка науко
вих робіт, присвячена 135-річчю Одеського державного університету ім. 1.1. Меч
никова. — Одеса, 2000; Її ж. Табу в поховальній обрядовості (на матеріалах сло
в'янського населення Одещини) //Археологія та етнологія Східної Європи: мате
ріали і дослідження. — Т. 3: збірка наукових праць. — Одеса, 2002; Її ж. Уявлення 
про "невижитий вік" та його прояви в поховальному ритуалі (на матеріалах сло
в'янського населення Півдня України) //ЗІФ. — 2002. — Вип. 12; Її ж. Уявлення 
про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов'ян (за матеріалами екс
педицій на Одещині) //Етнічна історія народів Європи: традиційна етнічна куль
тура слов'ян. Збірник наукових праць. — К, 1999.

7. Кушнір В. Г. Пиріжнянський керамічний центр // НЗ. — 2001. — № 3; Його ж. 
Традиційне ткацтво на Кодимщині //ЗІФ. — 2003. — Вип. 13; Його ж. Особли
вості господарства добруджанських українців в Румунії //  ЗІФ. — 2002. — 
Вип. 12.

8. Шабашов А. В. Терминология родства болгар Украины //ЗІФ. — 1996. — Вип. 3; 
Його ж. Этнографические группы болгар Тарутинского района Одесской обла
сти //ЗІФ. — 1999. — Bun. 9; Його ж. Ойконимическая группа как этническая 
микрообщность болгар Украины // Културата на бьлгарите в Украйна. Меж
дународна научно-теоретична конференция. Ноември 1997 г., гр. Болград. — 
Одесса, 1997; Очерки истории и этнографии с. Кирнички в Бессарабии. — Одес
са, 1998.

9. Кушнір В. Г., Прігарін О. А. "Козаки" і "райки" як субетнічні групи українців 
Буджака //Четвертий міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26-29 серпня 
1999р. Доповіді та повідомлення. Південь України. — Одеса, 1999; Прігарін О. А.. 
Бачинська О. А. Етнокультурна характеристика населення міст Нижнього 
Подунав'я на початку XIX ст. (за матеріалами "Опису Кілії" 1808р.) / / Півден
на Україна XVIII-XIX ст.: записки науково-дослідної лабораторії історії Пів
денної України ЗДУ. — Вип. 6. —Запоріжжя, 2001; Бачинська О. А., Кушнір В. Г., 
Прігарін О. А. Польові дослідження "Пам'ятники українського і російського на
селення Північно-Західного Причорномор'я" / / ЗІФ. — 2002. — Вип. 12.

10. Пригарин А. А. Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы //Ет
нічна історія народів Європи: збірник наукових праць. Секція 1. Теоретичні про

535



блеми етнології. — К., 1999; Його ж. К вопросу о содержании термина "этно- 
конфессиональная группа": на материалах русских старообрядцев Балкан // 
Ethnoses and Cultures on the Balkans. — Vol. 1. — Sofia, 2000; Його ж. "Некрасі- 
вці": до змісту поняття //ЗІФ. — 2002. — Вип. 12.

11. Найбільш повне їх узагальнення див. у  роботі: Мещерюк И. И. Переселение бол
гар в Южную Бессарабию. 1828-1834. (Из истории развития русско-болгарс
ких дружеских связей). — Кишинев, 1965.

12. Див., наприклад: Шабашов А. В. Ойконимия болгарских населенных пунктов юга 
Украины (Одесская, Кировоградская, Николаевская области) / / Българска Беса- 
рабия. — Bun. 1. — Болград, 1999. — С. 72, 73, 85, 86.

13. Атлас болгарских говоров в СССР. — 4.1. — М., 1958.
14. Шабашов А. В. Ойконимия болгарских населенных пунктов юга Украины...
15. Мещерюк И. И. Болгарские и гагаузские поселения Бессарабии в 20-х годах 

XIX ст. //  УЗКишГУ. — 1950. — Т. 2. — С. 75; Його ж. Переселение болгар в 
Южную Бессарабию... — С. 198.

16. Български диалектен атлас. — Т. 2. Североизточна България. — Ч. 2. — Со
фия, 1966.

17. Найбільшу роль у  таких "дослідженнях" зіграв І. Дундаров, таблиця якого "Пе- 
ресельницькі поселення на території Української ССР і Молдавської ССР" (без 
авторства) увійшла у  таке серйозне видання, як "Енциклопедія "Болгарія"": 
Енциклопедия "България". — Т. 5. — София, 1986.■— С. 445-449. У створенні 
подібних "теорій" походження жителів окремих сіл свою роль зіграли й крає
знавці, яким часто вірять "на слово" й академічні вчені, наприклад: Червенков
Н. Н. В границах Российской империи //  Чийшия: очерки истории и этнографии 
болгарского села Городнєє в Бессарабии. — Одесса, 2003. — С. 122; Барболова
3. Прояви на външна и вътрешноезикова интерференция в българските говори 
в Бесарабия (по материали от с. Червоноармейское, Одеска облает) //  Украйна 
и България. Етнокултурни и етнолингвистични аспекти. — София, 1999. — 
С. 62; ГЇ ж. Лексикални особености на българския говор в с. Червоноармейско, 
Одеска облает //БСП. — 1997. — Т. 6. — С. 429. та її критика: Шабашов А. В., 
Челак Е. И., Дыханов В. Я. Кубей и кубейцы. — Одесса, 1999. — С. 9-10.

18. Наприклад: Шабашов А. В., Челак Е. И., Дыханов В. Я. Вказ. роб. — С. 12-14; 
В останній час зі слів гагаузького публіциста С. С. Булгара записано переказ про 
те, що гагаузька частина жителів с. Виноградівка Белградського району (заст. 
Курчи) є вихідцями з балканського с. Гяур Суютчук (вірогідно, мова йде про по
селення Гяур Суютчук, суч. Болгарево, недалеко від Каварни, в якому фіксува
лась присутність гагаузького населення: Градешлиев И. Гагаузы (перевод с бол
гарского). — Одесса, 1998. — С. 83, 84, 88), що не суперечить існуючим уявлен
ням про локалізацію на Балканах носіїв двох основних діалектів цієї мови, а саме 
про розселення носіїв так званого південного або вулканештського діалекту, до 
якого й відносяться гагаузи Виноградівки, по узбережжю Чорного моря, у  ра
йоні міст Варна, Каварна, Балчик та далі.

19. Георгиева И., Москова Д., Радева Л. Роднинските названия у нас (предварите- 
лно съобщение) //  ИЕИМ. — 1971. — Кн. 13; їх же. Терминологична система на 
кръвно родство у  българите // ИЕИМ. — 1972. —Кн. 14; Москова Д., Радева Л.

536



Етнографско значение на българските роднински названия //  Първи конгрес на 
българското историческо дружество 27-30 януари 1970 г. — Т. 2. — София, 
1972; Георгиева И., МосковаД., РадеваЛ. Опыт изучения системы кровного род
ства у  болгар //  СЭ. — 1973. — № 2; Георгиева И., Москова Д. Системата на 
родство в Средните Родопи / / Родопски сборник. — Т. 4. — София, 1976.

20. Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа.
— Одесса, 2002. — С. 135-136, 142; Його ж. Терминология родства и система 
терминов родства //  Чийшия... — С. 591-592, 597-598.

21. Шабашов А. В. Природно-географические условия. Общие сведения о селе //  
Чийшия... — С. 22-32; Шабашов А. В., Червенков Н. Н. Заключение // Чийшия...
— С. 627-629.

22. Шабашов А. В. Гагаузы...; Див. також: його ж. К проблеме этногенеза гагау
зов. Новые подходы //История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украи
ны. (Сборник статей к 100-летию со дня рождения И. И. Мещерюка). — Киши
нев, 1999; Його ж. Etnogenes problemasma gora gagauzlarm kimi antropologiya 
ozellikleri i$in / / Sabah y/ldizi. — 2003. —№23; Шабашов А. В., Шабашова М. H. 
Гагаузско-чувашские лингвистические параллели // Этногенез и этническая ис
тория гагаузов. Материалы и исследования, посвященные 150-летию В. А. Мо
ткова. — Вып. 1. — Кишинев-Етулия, 2002.

23. У сучасній науці сформульовано два взаемовиключних погляди на можливість 
використання систем термінів спорідненості для визначення генетичної спорі
дненості між народами. За одним з них, який репрезентує М. В. Крюков, для 
з'ясування генетичного зв'язку між етносами може бути використана тільки 
термінологія спорідненості (лексичний аспект системи термінів спорідненос
ті), яка мало змінюється з часом, тоді як система термінів спорідненості змі
нюється по мірі зміни соціальних відношень, й відображує не етнічну, а соціа
льну історію народів світу: Крюков М. В. Полинезийские системы родства как 
этногенетический источник // Австралия и Океания. История, экономика, эт
нография. — С. 120-122; По іншому, навпаки, "структурно-однотипні терито
ріальні блоки систем спорідненості" існують "у генетично споріднених, але 
соціально неоднотипних народів": Членов М. А. Об ареальном подходе к изуче
нию систем родства // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. — 
Уфа, 1985. — С. 180-181. Дослідження ж А. В. Шабашова аргументовано до
казують, що етногенетичним джерелом одночасно є і номенклатура спорідне
ності, і принципи структурування термінів спорідненості у  певну систему, хоча 
ці два аспекти у кожному конкретному випадку можуть виступати у різному 
співвідношенні, в залежності від особливостей етнічної історії певного народу 
або групи народів.

24. Шабашов А. В. Гагаузы... — С. 49-50, 219-245; а також: його ж. К проблеме 
типологизации систем родства тюркоязычных народов / / III конгресс этногра
фов и антропологов России. 8-11 июня 1999 г. Тезисы докладов. — М., 1999; Його
ж. К проблеме типологизации систем терминов родства некоторых этничес
ких общностей Северной Евразии //  АР. — 1999. — Вып. 4.

25. Шабашов А. В. К вопросу о происхождении европейских гуннов //  Археологія 
та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. — Одеса, 2000.

537



26. Шабашов А. В. Гагаузы... — С. 456-515; Шабашов А. В., Шабашова М. Н. 
Этнонимия и антропонимия праболгар в связи с реконструкцией их ранней ис
тории //  Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Матери
алы научной конференции (16-22 сентября). — Киев-Судак, 2002.

27. Шабашов А. В. Бессарабские болгары: перспективы этнокультурного разви
тия // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби...; Його ж. Этнографические 
группы болгар Тарутинского района...

28. Шабашов А. В.. Шабашова М. Н. Этнонимия и антропонимия праболгар...; 
Шабашов А. В., Пинти Н. 17. Антропонимия //  Чийшия...; Шабашов А. В. Сло
варь современных чийшийских фамилий / /  Чийшия...; Шабашов А. В. Словарь 
коллективных прозваний чийшийцев / /  Чийшия...

29. Станко В. Н., Шабашов А. В. Этнологическая болгаристика в Одесском униве
рситете //Україна і Болгарія: віхи історичної дружби...; Шабашов А. В. Сергей 
Ильич Цветко: судьба и творческий путь этнолога и фольклориста болгарско
го населения Украины //Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и 
материалов. — Вып. 1. — Брянск, 2000.

30. Шабашов А. В. Гагаузы... — С. 260-303; Його ж. До реконструкції типології 
сім'ї болгар і гагаузів Південної Бессарабії у 10-60-х роках XIX cm. 1. Постано
вка проблеми. Загальна типологія родини //  ЗІФ. — 2002. — Вип. 12; його ж. До 
реконструкції типології сім'ї болгар і гагаузів Південної Бессарабії у 10-60-х 
роках XIX ст. 2. Типологія та еволюція сім 'їу болгар і гагаузів / / ЗІФ. — 2003. — 
Вип. 13; Його ж. Семья и семейные отношения //  Чийшия...

31. Шабашов А. В. Опыт сравнительного изучения болгарской и гагаузской сис
тем родства (по материалам Южной Украины) / /  ЭО. — 1995 — № 3; Його ж. 
Терминология родства болгар Украины...; Його ж. Традиционная социальная 
организация и семья //  Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессара
бии. ..; Його ж. Терминология родства и система терминов родства // Чийшия ...; 
Його ж. Этнографические группы болгар Тарутинского района...

32. Шабашов А. В. Гагаузы...
33. Шабашов А. В. Система родства албанцев. 2. Система родства албанцев Укра

ины // 31Ф — 1998. — Вип. 7.
34. Шабашов А. В. Гагаузы ... — С. 537-570; Шабашов А. В., Пинти М. Д. Земледе

лие //  Чийшия...; Шабашов А. В., Пинти Н. П. Животноводство //  Чийшия...
35. Шабашов А. В. Пути сообщения, транспорт, способы перевозки и переноски 

тяжестей //Чийшия...
36. Шабашов А. В. Гагаузы... — С. 570-599; Шабашов А. В., Никогло Д. Е., Кысса 

Е. М., Система питания //  Чийшия...
37. Прігарін О. А., Захарченко Г. М. Статевовікові відмінності в традиційній по

ховально-поминальній обрядовості болгар (на матеріалах південно-західних 
районів Одещини) //ЗІФ. — 1999. — Вип. 9; Захарченко Г. М. Уявлення "наро- 
дження-доля" в традиційній культурі болгар (на матеріалах експедиційних до
сліджень на Одещині) // НЗ. — 2001. — № 3; Її ж. "Обряди першого разу" в си
стемі ритуалів переходу (на матеріалах сімейної обрядовості болгар Південної 
Бессарабії) //Буковинський історико-етнографічний вісник. — Вип. 3. — Черні
вці, 2001; Її ж. Поховальний обряд болгар в контексті гендерних стереотипів

538



(на матеріалах традиційної обрядовості болгар Півдня України) / /  Славянскі 
свет:межэттчныя адносіньї намяжы трэцяга тысячагодзя: Зборнікматэры- 
ялау міжнароднай навукова-практычнай канференцъй студэнтау і аспірантау 
вышейшых навучальных устаноу, 16-17 лістопада 2001 г. — Брэст, 2002; Ша
башов А. В. Гагаузы... — С. 64S-653; Його ж. Родильно-крестильная обряд
ность // Чийшия...; Його ж. Свадебная обрядность // Чийшия...

38. Дыханов В. Я. Ислам — проводник переднеазиатских компоненттов в духов
ной культуре болгар и гагаузов // III конгресс этнографов и антропологов Рос
сии...; Його ж. Культ умерших в календарной обрядности болгар и гагаузов Укра
ины //История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины...; Його ж. 
Обряд жертвоприношения в традиционной духовной культуре болгар и гагау
зов Украины // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби...; Його ж. Традици
онные системы календарных дат болгар и гагаузов //  Археологія та етнологія 
Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових робіт, присвячена 
135-річчю Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2000; Його ж. Свята Різдвяного поста у  традиційному календарі болгар і гага
узів України //  Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 8.

39. Пригарин А. А. Переселение некрасовцев из Добруджи в Бессарабию: 1830- 
1835 гг. //Культурарусских старообрядцев в национальном и международном кон
тексте. — Вып. 3. — Бухарест, 2001; Його ж. Русские старообрядцы и сектан
ты в Южной Украине и Бессарабии: численность и расселение в 1860-е гг. //  Ар
хеологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових 
робіт, присвячена 135-річчю Одеського державного університету ім. 1.1. Мечни
кова. — Одеса, 2000; Прігарін О. А. Козаки-некрасівці на Дунаї: кінець XVIII — 
перша третина XIX ст. //Козацтво на Півдні України. Кінець XVIII-XIXст. — 
Одеса, 2000; Його ж. "Козацтво в Туреччині"М. Чайковського як джерело вивчення 
козацьких формувань Отаманської Порти середини XIX ст.//НПІФЗДУ. —Вип. 13.
— Запоріжжя, 2001.

40. Пригарин А. А. Семья у  некрасовцев Бессарабии: по материалам ревизских пе
реписей первой половины XIX века //  Археологія та етнологія Східної Європи: 
матеріали і дослідження. — Т. 3: збірка наукових праць. — Одеса, 2002.

В. Г. К уш нір

Е Т Н ІЧ Н А  ІС Т О Р ІЯ  Н А Р О Д ІВ  Є В Р О П И

Збірник наукових праць. — Вип. 1-15. — К., 1999. — 2004.

2004 р. вийшов друком 15-й випуск із серії наукових праць "Етнічна 
історія народів Європи". Видання засноване Київським національним 
університетом ім. Тараса Шевченка та Інститутом політичних та етнопо-
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літичних досліджень НАН України (голова редакційної колегії д. і. н. 
Слюсаренко А. Г., головний редактор д. і. н. Борисенко В. К.).

Поява в Україні в роки незалежності цілої низки історико-етнологіч- 
них видань —  наслідок значного підвищення в нашому суспільстві інте
ресу до витоків українського народу, його етнічної історії, усвідомлення 
необхідності вивчення "білих плям" української історії, переосмислення 
окремих її сторінок.

Актуальність зазначених тем призвела до сплеску активних регіона
льних досліджень і появи відповідних наукових видань, що є цілком 
закономірним з огляду на зростання обсягів етнографічних і етнологіч
них студій. Однак, порівняно невеликий наклад регіональних видань, а 
головне відсутність налагодженої і надійної системи розповсюдження 
залишають їх малодоступними для широкого загалу як науковців, так і 
пересічного читача. Разом з тим, зародження і розвиток в 90-і pp. XX ст. 
регіональних етнологічних центрів супроводжуються властивими для 
періоду становлення труднощами: відсутність необхідного організацій
ного досвіду, спеціальної підготовки інколи негативно позначаються на 
результатах роботи з формування етнографічного джерела, систематиза
ції матеріалів, належних наукових узагальнень. Тому питання про засну
вання авторитетного видання, зорієнтованого і на регіональні розвідки 
було вельми нагальним.

Видання "Етнічна історія народів Європи" вже своєю назвою задек
ларувало європейський формат досліджень. Предметом вивчення наро
дів європейських країн є етнічна історія, фольклор, мовні та етнокульту
рні контакти. Особливий інтерес викликають схожі етнокультурні тради
ції, генезис звичаїв і обрядів, етнічні й надетнічні компоненти народної 
культури європейських й інших народів. Ряд публікацій у збірках при
свячено аналізу етнічних процесів середньовічної доби в європейських 
країнах.

При потребі збірки виходили окремими тематичними випусками. 
Видання не має усталеної рубрикації. Такий підхід не обмежує можли
вості редколегії при формуванні кожного наступного випуску. Відсут
ність рубрикації не звузила, а, навпаки, розширила тематичну палітру. 
Українська проблематика є пріоритетною. Виокремлюються найбільш 
актуальні для української етнологічної науки проблеми: етногенез та 
етнічна історія, традиційна культура та її локальні варіанти, питання ме
тодології дослідження.

Видання не обмежується проблемами сьогодення, а знайомить читача 
з працями попередників, доводячи цим значущість для українського су
спільства національного самопізнання і національного відродження. Не
однозначність думок, участь державних, політичних, громадських орга
нізацій у соціально-політичних процесах не залишаються поза увагою. 
Таким чином, висвітлюються такі актуальні для нашого суспільства пи
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тання як формування національної свідомості громадян України на су
часному етапі, розвиток української національної ідеї від її витоків до 
сучасного стану, шляхи реалізації національної ідеї в українському сус
пільстві. В цьому контексті видання подає різні за напрямками статті з 
проблем дерусифікації української освіти, політики, історії денаціоналі
зації українців, інші.

Публікації мають ще й виховний характер, адже система національ
ного виховання проходить стадію становлення і оновлення, наповнення 
новим змістом, основою якого має стати традиційна культура українців. 
Ми знаходимось в стадії пошуку оптимальних форм і методів виховного 
процесу, тому в структурі й змісті виховання в нашому суспільстві існу
ють певні розбіжності, виникає чимало дискусій, мають місце прояви 
від повного неприйняття української народної культури до надмірної її 
міфологізації. Здолати цей перехідний період потрібно якнайшвидше, 
поновлення безперервності в спадкоємності традиційної культури справа 
не проста, потребує значних зусиль і часу. Фактор часу —  питання осо
бливе, адже носії традиційної культури (люди похилого віку) з об'єктив
них причин зникають як джерело інформації, а наступні два покоління 
українців, відірваних від етнічної культури, навряд чи стануть провідни
ками етнокультурної спадщини —  важливого чинника формування етні
чних стереотипів. Тому робота по збиранню відомостей про народну 
культуру потребує невідкладних дій. За роки незалежності вона помітно 
активізувалась, особливо в регіонах України.

Не випадково публікації регіональних досліджень —  один з головних 
напрямків видання. Адже регіональні варіанти етнічної культури — важ
лива складова формування структури етносу, відтворення його культури. 
В цьому контексті особлива увага приділяється, зокрема, календарній і 
родинній обрядовості, комплексу релігійних свят і народного календаря, 
регіональним відмінностям, стану народної культури на сучасному етані 
розвитку українського суспільства.

На сторінках збірок представлені практично всі регіони України. В 
широкому спектрі проблем відображено діяльність регіональних науко 
вих осередків, доробок яких після тривалого замовчування за радянсь
ких часів, зрештою став предметом всебічного аналізу. Залишена поко
ліннями дослідників наукова спадщина відображає етапи розвитку укра
їнської етнографії та етнології, а результати їхньої діяльності 
неоціненне історичне та етнографічне джерело; історико-статистичні, ет
нографічні описи, огляди й звіти є вагомим внеском в етнологію.

Видання не обмежується публікацією матеріалів традиційної культури. 
Актуальними для нього є питання соціального характеру, що безпосеред
ньо чи опосередковано пов'язані з етнологічними проблемами. Серед 
них —  тендерні аспекти, де вивчаються не тільки питання участі й ролі жі
нки в соціально-політичному житті, а й історія гендерного руху в Україні.
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Соціонормативна культура репрезентована дослідженнями звичаєвого 
права українців у різних сферах життя і господарської діяльності. У 
науковий обіг вводиться чимало різноманітних джерел, зокрема матеріа
лів адміністративних, судових установ тощо.

Умовно визначена нами у виданні рубрика "персоналії" —  своєрідна 
історія української етнографії в особистостях. Публікації розповідають 
про доробок відомих і маловідомих дослідників XVIII —  початку 
XIX ст., методи польових розвідок.

Не залишились поза увагою й організатори освітніх та науково-дослід
них установ регіонів України другої половини XIX —  початку XX ст., а 
публікації зібраних ними автентичних матеріалів є не тільки оригіналь
ним етнографічним джерелом, а й зразком певних методик етнографічних 
досліджень.

Аналіз сучасних етнополітичних процесів не є пріоритетним серед 
інших напрямків, однак найважливіші для нашого суспільства питання 
обговорюються на сторінках видання.

Останнім часом багато уваги приділяється етнографічному музеє
знавству. Значення музейних етнографічних колекцій в умовах розбудови 
державності, необхідність посилення роботи по збереженню етнографіч
ної спадщини відоме, тому відродження музейної справи на разі є акту
альним, як і популяризація виданням музейного досвіду, що є вчасним, 
особливо з огляду на стрімкий процес зникнення пам'яток матеріальної 
й духовної культури.

В цілому історико-етнологічна проблематика п'ятнадцяти випусків 
наукових збірок свідчить, що "Етнічна історія народів Європи" як авто
ритетне наукове видання з історико-етнологічних проблем є віддзерка
ленням розвитку напрямків сучасної етнології в Україні.

Ф. О. С ам ойлов

Н О ВА  КН И ГА П РО  О Д ЕС У

Порівняно недавно, у 2002 p., наукова громадськість, краєзнавці, 
широкі маси читачів, що цікавляться минулим Одеси, одержали довго
очікувану фундаментальну монографію з історії міста. (Історія Оде
си. —  О.: Друк, 2002. —  560 с.: іл.). І ось нова подія в культурному 
житті міста —  вихід у світ чергової книги відомого одеського краєзна
вця, кандидата історичних наук, доцента Віктора Голованя "Почетные 
граждане города Одессы" (О.: Астропринт, 2003. —  328 с.: илл.).

542 © Ф. О. Самойлов, 2004



Книга —  результат багаторічних пошуків вченого, що дозволили 
встановити імена 32 осіб, яких Одеса за усю свою більш ніж 200-річну 
історію удостоїла особливою вищою відзнакою, назвавши їх своїми 
Почесними громадянами. Зараз їхні імена увічнені на мармурових дош 
ках у будинку Одеського міськвиконкому.

У книзі яскраво, переконливо, із властивою автору легкістю пера, 
розповідається про Почесних громадян Одеси —  людях різних епох і 
доль, різного соціального стану і політичної орієнтації, різних релігій
них поглядів і життєвої позиції, яким, у той же час, притаманне і щось 
спільне —  любов до нашого міста, прагнення робити все можливе для 
процвітання і прославляння Одеси.

Здавалося б, у книзі мова повинна йти лише про певну категорію 
громадян Одеси. І розповідь про них, дійсно, складає головний об'єкт 
авторської уваги. Однак, В. Головань, ведучи розповідь про Почесних 
громадян Одеси, вміло змальовує історичне тло —  життя міста, регіону, 
країни, на якому розгорталася їхня плідна діяльність. У книзі показано, 
що в ХІХ-ХХ ст., про які насамперед йде мова, Одеса стає справжньою 
перлиною біля моря, привабливим містом європейського рівня. Однак 
славу Південної Пальмири складало не тільки її бурхливе, напружене 
економічне і культурне життя, красиві будинки, затишні парки, сади і 
сквери, величні пам'ятники, відомі театри і навчальні заклади, готелі і 
торгові фірми, але і насамперед люди, ті, хто своїм талантом, працею, 
героїзмом, ініціативністю творив історію нашого неповторного міста. 
Автору удалося крізь біографії конкретних людей, розповідь про їхні 
долі, передати об'ємну, цікаву інформацію про маловідомі, навіть таємні 
сторони одеського життя, про непросту, багату на події, славні імена 
історію рідного міста.

Перший розділ книги не випадково названо "Почесні громадяни —  
хто вони?". Справа в тім, що здавна, а нерідко й у наші дні, плутають 
два зовсім різних поняття —  почесний громадянин, як представник при
вілейованої категорії стану "міських обивателів" дореволюційної Росії і 
звання почесний громадянин того чи іншого міста, що надавалося за 
особливо видатні заслуги перед ним. Автор дає стислий, але змістовний 
екскурс в історію зародження і розвитку станової структури царської 
Росії, говорить про роль, що зіграли в цьому процесі "Табель про ран
ги" Петра І (1722), реформи Катерини II і, зокрема, "Жалувані грамоти" 
дворянству і містам (1785). Що стосується звання почесний громадянин, 
як особливого привілейованого прошарку населення, то установлено 
воно було М аніфестом імператора М иколи І від 10 квітня 1832 p., а 
ліквідовано разом зі становим розподілом російського суспільства Дек
ретом Радянського уряду від 11 (24) листопада 1917 р.

Почесні громадяни підрозділялися на особистих і потомствених. У 
книзі розповідається про привілеї, що надавалися почесним громадянам, 
простежується еволюція законодавства щодо цього інституту.
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З книги ми дізнаємось, що першими почесними громадянами в Одесі 
влітку 1837 р. стали вісім місцевих купців. З роками число представни
ків цієї категорії стало зростати. Як повідомляє автор, різні джерела 
дають суперечливі дані про їхню кількість у різні роки. У "Алфавіті 
Одеським почесним громадянам", що зберігається в Державному архіві 
Одеської області, позначено близько 250 прізвищ іменитих одеситів, ві
домих своїми благими справами. Автор оповідає про деякі з них, наво
дить відомості про відомих адміністраторів та меценатів і добродійни
ків, які назавжди увійшли в історію міста, про видатних представників 
національних громад міста та ін.

У другому розділі автор простежує історію присвоєння звання Почес
ний громадянин деякими містами. Особливе місце при цьому приділено, 
природно, Одесі, де дане звання було засновано раніш, ніж у столицях. 
Цікаві подробиці наводить автор про знаки приналежності до категорії 
Почесних громадян у різних містах. У Москві, наприклад, ним є срібна з 
позолотою десятикутна зірка з зображенням Св. Георгія Переможця, що 
носиться на шиї на шовковій муаровій стрічці темно червоного кольору, 
а також грамота і відповідне посвідчення. Імена нагороджених заносять
ся до оригінально оформленої Книги Почесних громадян.

Унікальні знаки Почесного громадянина міста Санкт-Петербурга. їх 
два: один, невеликий, нагрудний, призначений для носіння на одязі, ін
ший —  більш ґрунтовний, можна навіть сказати —  монументальний. 
Виготовляється він з граніту Петропавлівської фортеці і прикрашається 
срібною лавровою гілкою. Двох цілком тотожніх знаків немає, тому що 
кожний з них виконується вручну протягом майже цілого місяця. Собіва
ртість такого знака -— близько 1,5 тис. дол.

Цікаво, що в Москві виявилося простіше розробити і виготовити 
знаки Почесних громадян, ніж з'ясувати, хто ж визнаний гідним честі 
носити це звання. У нашому місті має місце протилежна ситуація —  за 
радянських часів цим високим званням нагороджували тут при відсутно
сті чітких, стабільних критеріїв присвоєння звання Почесний громадя
нин. Така ситуація, власне кажучи, зберігається донині. Що стосується 
атрибутів —  медалі зі стрічкою і нагрудним знаком, що свідчать про 
приналежність до Почесних громадян Одеси, то вони дотепер не розро
блені і не введені в дію. Автор з жалем констатує, що в процесі розро
бки Положення про присвоєння звання з роками в нас було загублене те 
дуже важливе, чим пишалися одесити з 1941 р. Справа в тім, що Одеса 
з честю носить звання міста-героя, і тому її Почесні громадяни до пори 
до часу були Почесними громадянами міста-героя Одеси. Саме таке 
звання значиться на стрічці, який визнані гідними наші земляки М. Ста- 
фєєв, В. Чербаєв і Б. Шевченко.

Для багатьох читачів матеріали, що наводяться в книзі, дозволять 
уперше досить докладно познайомитися з фактами біографії, відомостя
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ми про славні справи тих представників різного соціального стану і рі
зних національностей, кого наше місто виділило як найкращих, самих 
авторитетних і шановних, у різний час удостоївши їх честі стати своїми 
Почесними громадянами.

Думається, автор справедливо виділяє три етапи в процесі присвоєн
ня зазначеного звання. Уперше звання вічного громадянина Одеси було 
даровано в 1862 р. колишньому Новоросійському і Бессарабському гене
рал-губернатору графу Олександрові Григоровичу Строганову. Усього ж 
за 55 дореволюційного років почесного звання були визнані гідними 
всього 7 осіб, хоча В. Головань не без підстав стверджує, що виявлено 
не всіх нагороджених.

У радянський час традиція присвоєння звання відновлена в 1965 р. і 
за наступний 21 рік його були визнані гідними 19 осіб. З травня 1985 по 
лютий 1997 pp. звання Почесний громадянин Одеси не було присудже
но жодній людині, автор пояснює причину цього. З 1997 p., коли відно
вилося присвоєння звання Почесний громадянин Одеси, по 2000 р. цьо
го звання були визнані гідними шість чоловік. У вересні 1999 р. це 
звання вперше було привласнено представнику іншої держави —  грома
дянці Франції Сюзанні Саварі.

Нині в Одесі живуть Почесні громадяни міста-героя Одеси Микола 
Федорович Стафєєв, Герої Соціалістичної Праці Віктор Іванович Черба- 
ев і Борис Олексійович Шевченко; Герої України Микола Пантелеймо
нович Павлюк і Володимир Станіславович Филипчук. Частими гістьми 
нашого міста є його Почесні громадяни Михайло Михайлович Жванець- 
кий і Сюзанна Саварі.

Про Одесу й одеситів писали видатні майстри високої літератури —
І. Бунін, М. Горький, О. Куприн, І. Франко, Шолом-Алейхем та ін. Пись
менники, що провели в місті своє дитинство і юність, талановито від
творили в своїх творах і спогадах одеське життя. Серед них —  І. Ба
бель, Е. Багрицький, І. Ільф, В. Катаев, К. Паустовський, Ю. Липа, 
Ю. Олеша та ін. Після знайомства з книгою В. Голованя, розповіді цих 
письменників знаходять нові грані. Оповідання про Почесних громадян 
Одеси на тлі реальних подій у житті міста, дозволяє нам глибше зрозу
міти ті умови, що поряд з талантом авторів обумовили появу загально
відомих літературних шедеврів.

Хоча книгу відрізняє добротна, логічна систематизація цікавого мате
ріалу, пересічному читачеві не так просто буде "перетравити" величезний 
обсяг інформації, що найчастіше подається без будь-яких пояснень. Кни
га стала б більш зручною і для науковців, краєзнавців, всіх, хто цікавить
ся одеською старовиною, якби мала іменний і предметний покажчики.

Нова книга В. Голованя —  новий вагомий внесок у розкриття, осми
слення ще однієї сторони неосяжної, невичерпної історії Одеси. Оціню
ючи книгу в цілому, варто вітати автора з черговою безсумнівно цікавою 
роботою.
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Наведений у ній конкретно-історичний матеріал ще раз свідчить на 
користь того, що здатність народу консолідуватися, мобілізуватися на 
подолання проблем, що дісталися в спадщину від минулого чи народжу
ються непростим сьогоденням, значною мірою залежить від осмислення, 
засвоєння уроків історії заради сучасності і майбутнього.

О. А . Б ачинська , О. А . П рігарін  

Н А  ЗЛ А М І Е П О Х  ТА ІМ П Е Р ІЙ

Рец.: Сень Д. В. "Войско Кубанское Игнатово-Кавказское": исторические 
пути казаков-некрасовцев (1708 — конец 1920-х гг.). — Краснодар: Кубань-

кино, 2002. — 286 с.

Відразу вітаємо автора та науковців з першою в історіографії ком
плексною монографією з історії самобутньої й оригінальної групи, якою 
є козаки-некрасівці ("кара-ігнати", "гнат-козаки", "Військо Кубанське Іг- 
натове" та ін.).

Унікальність і сміливість даної дослідницької роботи визначаються 
декількома обставинами. По-перше, складністю формування групи, чис
ленними її міграціями, перебуванням некрасівців в різних регіонах При
чорномор'я; по-друге, свідомою опозиційністю до російського уряду і 
синодальної церкви цієї групи, і через це прагнення козаків зберегти, за
консервувати "старовину" у світогляді і побуті; по-третє, міграції групи 
відбились в значному, навіть, неосяжному корпусі джерел.

Виразність некрасівців обумовила увагу до них як багатьох вчених 
(А. О. Скальковський, П. П. Короленко, 1.1. Дмитренко, В. Ф. Тумиле- 
вич, А. Д. Бачинський, І. В. Смирнов та ін.), так і письменників, політич
них діячів (І. А. Аксаков, М. С. Чайковський, В. І. Кельсієв, В. Г. Короле
нко й ін.). Однак проблема написання комплексного узагальнюючого до
слідження, яке б розкривало всі етапи минулого в історії некрасівських 
козаків залишалась не вирішеною. Запропонована робота Д. В. Сеня по
кликана заповнити цю прогалину.

Автору праці удалося, акумулювати дані всіх доступних джерел (зде
більшого —  центральних і регіональних архівів Російської Федерації), 
узагальнити досвід попередників і підходи до вивчення оригінальності 
групи, внаслідок чого перед нами постають не лише сторінки фактоло
гічної історії некрасівців, але й концептуальна схема еволюції даної спі
льноти та етапи її трансформацій. Збільшує цінність роботи і те, що 
дослідник яскраво показав розвиток групи в контексті політики Кримсь
кого ханату, Османської та Російської імперій, СРСР.
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Археографічний пошук Краснодарського колеги дозволив по-новому 
розглянути процес формування і ранню історію некрасівців в розділі 
"Казаки-некрасовцы в Крымском ханстве и Закубанье". Досліджуючи 
передумови і причини переселення донських козаків на Кубань, умови 
життєдіяльності, місце в соціально-економічній і військово-політичній 
структурі Кримського ханату, автор уперше поставив методологічне пи
тання про зміст поняття "некрасівці". У цьому розділі знайшли місце ще 
чимало оригінальних сюжетів —  реконструкція історичної географії ко
лишніх донців, їхня роль у козацькій колонізації Кубані, семіотичні ас
пекти цього процесу, зокрема, "пошуків "обітованої землі" та освоєння 
цих "праведних" земель старообрядцями, періодизація історії кубансь
ких козаків тощо.

Значний інтерес викликає обґрунтування автором формування так 
званого першого Кубанського козацького війська, в якому найважливі
шим структурним елементом, на його думку, були козаки-некрасівці. 
Дослідник вважає можливим назвати його "ханським", адже Кримському 
ханату та Османській імперії належить виключно сприятлива роль в 
його становленні. В даному контексті вельми актульною стає постановка 
проблеми ролі зазначених держав у консолідації та існуванні козацьких 
спільнот на території цих держав і не лише на Кубані, а й на інших 
землях, а також питання взаємовідносин між цими козацькими спільно
тами (якщо Д. В. Сень пропонує віднести оформлення Кубанського вій
ська до 1710-1720-х pp., то логічно згадати про існування майже в цей 
хронологічний період Олешківської Січі в межах Кримського ханату).

Важливим у постановці концептуальних питань козакознавства є пи
тання про співвідношення дефініцій "вільне" та "служиле" козацтво. В 
даному випадку дослідник наводить роздуми відомого дослідника
С. Г. Сватікова про формування в період пізнього середньовіччя двох 
значних груп козацтва вільного та служилого, які не слід розглядати як 
несумісні витоки ("начала") —  прагнення до свободи та служба державі 
(с. 73). В зв'язку з цим Д. В. Сень вважає, що до 1708-1711 pp. історія 
кубанських козаків являє собою поступовий занепад донських козаків як 
вільних, розділяючи таким чином два згаданих потоки хронологічно. 
Погодимось, що такий підхід має певну рацію і право на існування, 
тому що кількісне поповнення донських-кубанських козаків у 1708 р. 
викликало необхідність оформлення у військову організацію. Звернемо 
увагу автора на те, що необхідність оформлення могла статися не лише 
через кількісні, але й через якісні зміни в соціальній структурі козацтва 
на Кубані (подібні процеси спостерігаємо і в запорозькому козацтві з 
останньої чверті XVI ст. ‘).

Вважаємо за необхідне також відзначити полемічність підходу 
Д. В. Сеня до визначення поняття "некрасівці", що полягає в наступно
му. Некрасівці —  козаки з усіма козацькими традиціями і відповідною 
організацією (1); донські за своїм походженням (2); творці і прихильни-
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ки кодексу звичайного права відомого як "Заповіти Гната" (3); старооб- 
рядці-поповці, що належали до різних церковних організацій (4); не ли- 
повани (дунаки) (5) (с. 37-51, 204).

Відзначимо деяку статичність підходу автора монографії до визна
чення цього поняття (один з авторів рецензії вже мав можливість, більш 
докладно висловити свою позицію з даного питання2). Усі п'ять складо
вих, на нашу думку, позбавлені динаміки. Дійсно "Заповіти Гната" віді
грали інтегруючу роль в історії некрасівців, але не слід забувати —  вони 
були зафіксовані лише у середині XX ст. В зв'язку з чим "Заповіти Гна
та" складалися з елементів, що були сформульовані в різні періоди і є 
закономірним наслідком пристосування некрасівців до змін в їхньому 
житті протягом XVIII—XIX ст. У конфесійному плані некрасівці цілком 
поділили долю старообрядців: "білокриничників", "новозибківців", "єди- 
новірців-попівців", і, навіть, —  "безпопівців").

Позиція дослідника пов'язувати феноменальність некрасівців з козац
твом цілком зрозуміла, тому що це було необхідним для самих некрасів
ців в Османській імперії XIX ст. щоб відокремити "своїх" від "чужих" у 
соціальному плані для фіскально-адміністративних і військових справ. 
Однак з наукової точки зору така позиція обмежує і спрощує вживання 
даного поняття і територіально, і хронологічно. Так, наприклад, ми не 
маємо серйозних підстав відкидати наявність козацького минулого у ста
ровірів Добруджі. Самі некрасовці усвідомлювали спільність свого похо
дження з "дунаками" і "липованами", хоча і вважали, що останні "втрати
ли некрасівське коріння". Незважаючи на це вони разом з ними служили, 
наприклад, в "Оттоманському козацькому війську" М. С. Чайковського 
середини XIX ст. Крім того, сюжет спільного походження часто зустріча
ється в історичних переказах і легендах, зафіксованих серед їхніх наща
дків Ф. В. Тумилевичем. Цікаво, що ця єдність походження проявляється 
саме тоді, коли і акцентується своєрідність. Так, в одному з історичних 
переказів зустрічаємо: "С той поры мы, некрасовцы  [курсив наш —
О. Б., О. П.], разделились на майноских и дунайских".

Сучасні експедиційні дослідження серед нащадків некрасівців на Ду
наї спостерігають ототожнення їх з козаками, хоча не так яскраво, ніж у 
Туреччині чи на Кубані. Це пояснюється тим, що їхні общини на Дунаї 
набагато раніше втратили свій "козацький статус" (йдеться про некрасі
вців на лівому березі Дунаю в Південній Бессарабії). Слід також зазначи
ти, що саме тут у Південній Бессарабії більш інтенсивно проходив про
цес розпаду некрасівських спільнот через їхню відкритість до іншого 
старообрядницького селянського населення (липован). Не перемішатися 
з турецьким населенням було набагато легше, ніж не об'єднатися з бли
зькими за мовою, вірою і культурою одноплемінниками-липованами, 
особливо —  в умовах середньовічного, по суті, усвідомлення спільності 
релігії (у даному випадку —  старообрядництва). Наявність дистанції між
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двома групами навряд чи можна назвати "непримиренно суперечливим" 
(аналогічний підхід дослідник застосовує і в подальшому при описанні 
появи липован у 1870-х pp. на о. Майнос, де проживали некрасівці (на
зиває їх "давніми антагоністами"). Принаймі слід припустити, що якщо 
процеси входження до некрасівських спільнот інших старообрядницьких 
груп проходили на Кубані (без негативного відношення перших до 
останніх), то чому не можна припустити їх наявність у Подунав'ї, хоча б 
для об'єктивних процесів продовження існування власної групи.

Д. В. Сень наполягає, що з першого десятиліття XIX ст. на території 
Добруджі та Південної Бессарабії власне некрасівців не залишилось 
внаслідок їхньої міграції до Егейського моря і тому, незважаючи на ви
користання документами цього періоду назви "некрасівці", під нею при
ховувались інші групи старообрядців (автор називає їх "псевдонекрасов- 
цы"), які прагнули отримати пільги та привілеї, обіцяні російським уря
дом саме некрасівцям. Опубліковані у працях А. Д. Бачинського,
І. А. Анцупова, С. І. Феногена численні джерела свідчать саме про пе
ребування "кубанських козаків" (тобто некрасівців) на цих територіях. 
Зокрема, наприклад, архівні матеріали фіксують переходи протягом 
1824-1828 pp. некрасівців разом з козаками із Задунайської С іч і3. Якщо 
припустити, що до Задунайської Січі входили прості старообрядці-селя- 
ни, то, ймовірніше за все, вони б запозичили назву задунайські козаки 
(адже це також давало значні пільги та привілеї), а не намагались збере
гти назву некрасівці. Крім того, це опосередковано вказує на не постій
ну ворожнечу між некрасівцями і задунайцями, як висловлюється 
Д. В. Сень в розділі монографії, присвяченому дунайському періоду іс
торії некрасівців "Жизнь некрасовских казаков в Османской империи во 
второй половине XVIII —  начале XX в.".

В цьому розділі точка зору дослідника спирається на його визначення 
поняття некрасівці. Справедливо ставлячи під сумнів 1740 p., як нижню 
хронологічну межу появи некрасівців на Дунаї, він, однак, усі факти пе
ребування козаків в регіоні "до 1756 р." відносить до історії липован. По
лемізуючи з А. Д. Бачинським у питанні про заснування та заселення 
с. Вилкове некрасівцями або запорозькими козаками, автор монографії 
дещо модернізує відповідні процеси: "враховуючи досить складні, ворожі 
стосунки між запорожцями і некрасівцями, є малоймовірним їхнє сумісне 
проживання в одному селищі" ("учитывая весьма сложные, враждебные 
отношения между запорожцами и некрасовцами, маловероятным пред
ставляется совместное их проживание в одном селении") (с. 116). Ми 
знаємо про гострі зіткнення між цими групами не раніше 1770-х pp., але 
про загострення їхніх відносин до цього, утім, як і після 1812 р. нам 
нічого не відомо. їхні нащадки цілком мирно співіснують у Подунав'ї. 
До речі, навряд чи вони жили в одному селищі, а знаходилися на місці 
майбутнього с. Вилкове окремими хуторами.
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Незважаючи на полемічність, маємо емпірично наповнений виклад 
складного періоду в історії групи на Дунаї. Автор вперше відтворив 
картину участі некрасівців у російсько-турецьких війнах, їх внутрішньо- 
групову диференціацію, причини переселення на узбережжя Егейського 
моря і малоазійської Туреччини. Вдалим є дискурс дослідника в істори
чну географію некрасівських анклавів Османської імперії — Енос,
оз. Майнос, о. Мада, північна Анатолія тощо. Розглянуті релігійні шу
кання некрасівців "древнего благочестя", їх участь у церковному будів
ництві старообрядництва, в усіх конфесійних суперечках другої полови
ни XIX ст. Спеціальна увага приділена побуту козаків та їхніх нащадків 
в Османській імперії.

Звернемо увагу на те, що Д. В. Сень традиційно розцінює участь не
красівців в "Оттоманському козацькому війську" Садик-Паши (М. С. Чай- 
ковського). Він стверджує, що цей "авантюрист" відіграв основну роль у 
розкладанні козацьких громад, ліквідації їхнього особливого становища 
(1864) і подальшому переході у стан селян (райї). Оригінальними є сюже
ти мікроісторії (розвиток окремих анклавів), які в поєднанні з панорам
ним поглядом на історію групи в цілому на фоні причорноморських подій 
дали можливість зробити важливі, ґрунтовні власне авторські висновки.

У наступному розділі монографії "Иммиграция некрасовских казаков 
из Турции в Россию (1910-1920)" Д. В. Сень звернувся до сюжетів ре
еміграції нащадків некрасівців до Росії і СРСР. Погіршення соціально- 
економічного становища колишніх козаків в Османській імперії, загроза 
зникнення через замкнутість групи, втрата сподівань відшукати "місто 
Гната", небажання виконувати військову повинність та ін. —  зазначені в 
розділі як причини переселення некрасівців у Росію, а згодом —  у 
СРСР. Подальший документальний виклад вище зазначених процесів є 
досить вдалим. У даному контексті особливий інтерес викликає реконс
трукція адаптації нащадків некрасівців до нових умов життя в Російсь
кій імперії, участь їх в Громадянській війні і відношенні до політики 
Радянської влади.

В цілому робота має зручний науковий апарат. Закінчується моногра
фія додатком, який містить малодоступну широкому читачеві записку
Н. Щербо про поїздку до некрасовців на о. Майнос у 1904 р. з необхід
ними в таких випадках науковими коментарями. Вона ілюструє значну 
кількість сюжетів дослідження. Карти також могли б вдало доповнити 
текст роботи.

Оригінальний матеріал монографії у поєднанні з новими методологіч
ними прийомами, що застосовані для усвідомлення феноменальності гру
пи, зробили висновки автора новаторськими й аргументованими. У ре
зультаті дослідження вийшло яскраве і фундаментальне. І як завжди бу
ває з творчими монографіями, вона викликає повагу до її автора. Чіткість 
позиції Д. В. Сеня сприяє формуванню конструктивної дискусії, що зай
вий раз підкреслює її наукове значення і цінність.
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2. Прігарін О. А. "Некрасівці": до змісту поняття //Записки історичного факуль
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(Про некрасівців і запорожців, які перейшли з Туреччини. 1824-1829 pp.) та ін.

А. К. Л озовський

ЗО В Н ІШ Н Є  Т Е С Т У В А Н Н Я  —  Р О ЗВ И Т О К  
Ч И  РУ Й Н У В А Н Н Я  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  ЗД О БУ Т К ІВ  

С И С Т Е М И  О С В ІТ И  В УК РА ЇН І

17 липня 2002 р. Міністерство освіти і науки України видало наказ 
за № 409 "Про проведення експерименту щодо зовнішнього тестування 
навчальних досягнень учнів" в 2002-2004 pp. за участю Національного 
університету "Києво-Могилянської Академії", Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, Одеського національного університету ім.
І. І. Мечникова, Харківського державного педагогічного університету ім. 
Григорія Сковороди. Ідея проекту зовнішнього тестування започаткована 
Міжнародними фондом "Відродження"*, з яким МОН України у 2001 р. 
підписало угоду та запропонувало свою підтримку проекту шляхом при
йняття необхідного нормативно-правового забезпечення зовнішнього те
стування. Мета проекту —  розробка і апробація моделі зовнішнього 
стандартизованого тестування для забезпечення моніторингу якості осві
ти України та рівного доступу до вищих навчальних закладів; створення 
умов для становлення системи зовнішнього тестування на національно
му рівні з метою забезпечення безперервного зв'язку між середньою і 
вищою освітою. Проект заплановано реалізувати в два етапи

♦Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) заснований у квітні 1990 р. Він нале
жить до мережі фундацій Джорджа Сороса, яка складається з національних та 
регіональних фондів більш ніж у 30 країнах світу, переважно в Центральній і 
Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Фонди підтриму
ють освітні, соціальні і правничі ініціативи.
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На першому —  експериментальному етапі (червень 2002 —  грудень 
2003 рр.) —  передбачалося створити і застосувати технологію стандар
тизованого тестування випускників —  абітурієнтів з історії та математи
ки: перша —  пробне тестування (березень, 2003), друге —  випускне 
(травень, 2003), третє —  вступне (липень, 2003). Для проведення трав
невого зовнішнього тестування були залучені випускники десяти шкіл у 
кожному з міст, де знаходяться університети —  учасники проекту. Ре
зультати випускного тестування зараховувалися, за бажанням випускни
ка, як результат вступного іспиту на визначений приймальною комісією 
університету факультет, або ж окрему спеціальність. В липневому (всту
пному) тестуванні приймали участь абітурієнти, які вступали на визна
чений ректором факультет (спеціальність) і які не пройшли випускного 
тестування, або ж незадоволені його результатом.

На другому —  пілотному —  етапі (січень —  жовтень, 2004) передба
чається розширення кола учасників проекту, створення Консорціуму ви
щих навчальних закладів, які є учасниками проекту, і створення структу
ри мережі регіональних центрів для проведення стандартизованого тес
тування в масштабах країни на етапі впровадження системи зовнішнього 
тестування на національному рівні.

Травневе і липневе тестування з історії проводилося за тестами, 
створеними в Центрі тестових технологій (м. Київ). Кожний тест склада
вся з трьох субтестів: з курсу історії України з найдавніших часів до 
початку XX ст.; з курсу історії України XX —  початку XXI ст.; з курсу 
Всесвітньої історії XX —  початку XXI ст. Субтести компонувалися в 
двох зошитах: зошит перший —  історія України XX —  початку XXI ст.; 
зошит другий —  історія України з найдавніших часів до початку XX ст. 
та Всесвітня історія XX —  початку XXI ст.

Специфікацію тестових завдань вступного тестування розкриємо в 
таблицях А, Б, В 2.

Загальна спеціфікація:

Таблиця А

Зошит № 1 Зошит № 2
ВсьогоІсторія

України
Історія

України
Всесвітня

історія
1 2 3 4 5

Кількість тестових завдань 43 22 21 86

Час виконання завдань, (хв.) 90 50 40 180

Максимальна кількість балів 120 65 55 240
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Розподіл тестових завдань за типами
Таблиця Б

1 2 3 4 5

Завдання закритого типу: кількість завдань
- завдання багатовибіркового типу (складаються 

із ввідного запитання та списку варіантів відпові
дей, серед яких потрібно обрати одну правильну). 
(Л)

27 12 12 51

- завдання на встановлення відповідності склада
ються із спільного ввідного завдання та переліком 
10 назв подій, держав, імен політичних чи культур
них діячів, дат і т. п. між якими необхідно встано
вити відповідність. (В)

6 3 3 12

- завдання на розташування в хронологічній 
послідовності чотирьох подій, які подаються. (N) 4 2 2 8

Всього: 37 17 17 71

Завдання відкпитого типу 
кількість завдань

- коротка відповідь залежно від змісту запропо
нованого тексту та вимог завдання. (Текст -  4-5 ряд
ків, відповідь -  одне, два слова, дата, ім’я, термін і 
т. п.). (КВ)

3 3 3 9

- завдання, що складається з уривка із історичного 
джерела та 5 запитань до нього, на які необхідно 
дати змістовну відповідь (7-8 рядків) з використан
ням як інформації з тексту, так і Застосуванням знань 
з курсу історії відповідного періоду. (ОА)

3 2 1 6

Всього: 6 5 4 15

Таблиця В
Тематичний розподіл тестових завдань

Кількість завдань за типами Всього
завданьА В N КВ ОА

Історія України з найдавніших 
часів до поч. XX ст. 12 3 2 3 2 22

І. Давня та середньовічна історія 
України (до 1569 р.) 4 1 - 1 1 7

1.1. Давня історія України. 1 - - - - 1
1.2. Виникнення та розквіт 

Київської Русі. 2 - - 1 1 4
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Продовження таблиці В

Кількість завдань за типами Всього
завданьА В N КВ ОА

1.3. Київська Русь за часів роздроб
леності. Г алицько-Волинська держава. 1 1 - - - 2

1.4. Політичний устрій, соціально- 
економічний, культурний розвиток 
Київської Русі та Галицько-Волин- 
ської держави.

- - - - - -

1.5. Українські землі у складі Вели
кого князівства Литовського та інших 
держав.

- - - - - -

II. Козацько-Гетьманська доба 
(1569 -  перша пол. XVIII ст.). 3 1 1 1 1 7

2.1. Українські землі під владою. 
Речі Посполитої. Наростання 
національно-визвольної боротьби 
українського народу.

1 - - - - 1

2.2. Національно-культурний рух 
в У країні у другій половині XVI -  
першій половині XVII ст.

1 - - - - 1

2.3. Національно-визвольна війна 
українського народу у середині 
XVII ст.

1 1 - 1 1 4

2.4. Українські землі у другій 
половині XVII ст. - - - - - -

2.5. Українські землі в кінці XVII -  
першій половині XVIII ст. - - 1 - - 1

III. Українські землі у другій 
половині XVIII -  на початку XX ст. 5 1 1 1 - 8

3.1. Українські землі у другій 
половині XVIII ст. 2 - - - - 2

3.2. Українські землі у складі Росій
ської імперії (перша половина XIX ст.). 1 - - - - 1

3.3. Західноукраїнські землі у пер
шій половині XIX ст. - - - 1 - 1

3.4. Наддніпрянська Україна в дру
гій половині XIX -  на початку XX ст. 1 - 1 - - 2

3.5. Західноукраїнські землі у дру
гій половині XIX -  на початку XX ст. 1 1 - - - 2
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Продовження таблиці В

Кількість завдань за типами Всього
завданьА В N КВ ОА

Історія України у XX -  на початку 
XXI ст. 27 6 4 3 3 43

І. Історія України в першій 
половині XX ст. (1914-1939). 14 3 2 1 1 21

1.1. Україна в роки Першої світової 
війни. 2 - - - - 2

1.2. Українська революція. 1 1 1 1 1 5
1.3. Україна в боротьбі за 

збереження державної незалежності 
(1918-1920).

4 - - - - 4

1.4. Україна в умовах НЕПу 
(1921-1928). 2 - - - - 2

1.5. Радянська модернізація 
України (1929-1938). 4 1 1 - - 6

1.6. Західноукраїнські землі 
в 1921-1938 рр. 1 1 - - - 2

II. Історія України в другій 
половині XX -  на початку XXI ст. 13 3 2 2 2 22

2.1. Україна під час Другої світової 
війни (1939-1945). 1 1 - 1 1 4

2.2. Післявоєнна відбудова 
і розвиток України в 1945 -  на початку 
1950-х рр.

2 - - - - 2

2.3. Україна в умовах десталінізації 
(1953-1964). 3 - - - - 3

2.4. Україна в період загострення 
кризи радянської системи (середина 
1960 -  середина 1980-х pp.).

3 1 1 - - 5

2.5. Відродження незалежної 
України (1985-1991) 2 - - - - 2

2.6. Україна в умовах незалежності 2 1 1 1 1 6
Всього по історії України: 39 9 6 6 5 65

Всесвітня історія XX -початку 
XXI ст. 12 3 2 3 1 21

І. Всесвітня історія в першій поло
вині XX ст. (1914-1939). 5 2 1 2 - 10

1.1. Перша світова війна. 1 - - - - 1
1.2. Облаштування повоєнного світу. - 1 - - - 1
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Закінчення таблиці В
Кількість завдань за типами Всього

завданьА В N КВ ОА
1.3. Західні демократії - - - 1 - 1
1.4. Тоталітарні та диктаторські 

режими. 1 - - - - 1

1.5. Країни Центральної і Східної 
Європи. 1 - 1 - - 2

1.6. Країни Азії, Африки 
та Латинської Америки. 1 - - - - 1

1.7. Розвиток культури. - - - 1 - 1
1.8. Міжнародні відносини 1 1 - - - 2
II. Всесвітня історія в другій 

половині XX -  на початку XXI ст. 7 1 1 1 1 11

2.1. Друга світова війна. 2 - - - — 2
2.2. США і Канада. 1 - - - - 1
2.3. Країни Західної Європи. - - 1 1 - 2
2.4. СРСР. Відновлені та незалежні 

держави. 1 1 - - - 2

2.5. Країни Центральної і Східної 
Європи. 1 - - - - 1

2.6. Країни Азії, Африки 
та Латинської Америки. 1 - - - - 1

2.7. Розвиток культури. 1 - - - - 1
2.8. Міжнародні відносини. - - - - 1 1

Всього в тесті 51 12 8 9 6 86

Розглянемо подану специфікацію тесту з трьох вузлових аспектів, які 
слід враховувати при розробці тестових завдань: визначення поняття 
педагогічний тест; відображення у змісті тестових завдань спільних рис 
різних версій сучасної методології історії: принцип історизму, цілісність 
історичного процесу, як системи, істинність історичного пізнання; відпо
відність змісту тесту змісту шкільної історичної освіти, цілям і завдан
ням вивчення історії в загальноосвітніх середніх навчальних закладах.

В педагогічній та методичній літературі відсутнє єдине визначення 
поняття дидактичний тест. І. П. Підластий визначає тест навченості, як 
"сукупність завдань, зорієнтованих на визначення (вимір) рівня (ступе
ня) засвоєння певних аспектів (частин) змісту навчання"3. Більш повне 
визначення поняття знаходимо в Д. В. Чернілевського: "Педагогічний 
тест представляє собою систему взаємопов'язаних завдань специфічної 
форми, певного змісту, зростаючої складності, які дозволяють надійно і 
валідно оцінювати знання та інші педагогічні характеристики, які цікав
лять педагога"4.
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Що стосується сукупності (системи) взаємопов'язаних завдань специ
фічної форми певного змісту та зростаючої складності в тесті, що ана
лізується, представлені завдання двох типів: закритого (завдання багато- 
вибіркового типу), на встановлення відповідності, на розташування в 
хронологічній послідовності); та відкритого —  завдання, які вимагають 
стислої відповіді (слово, дата, прізвище та інші), і завдання, що вимага
ють змістовної відповіді з використанням як інформації з тексту (ури
вку з історичного джерела) так і застосування знань з курсу історії від
повідного періоду.

Завдання першого типу носять репродуктивний характер, вимірюють 
рівень (об'єм) засвоєння учнями фактологічних знань, другого типу — 
рівень розуміння та сформованість умінь і навичок працювати з істори
чними текстами чи першоджерелами. В процентному відношенні струк
тура тесту за типами завдань відображена в слідуючій таблиці:5

Шкільні курси історії

Типи тестових завдань

А В N КВ ОА
Історія України з найдавніших часів 

до початку XX ст. 54,5 13,6 9 13,6 9

Історія У країни XX -  початок XXI ст. 62,8 13,9 9,3 6,9 6,9
Всесвітня історія XX -  початок XXI ст. 57,1 13,9 9,3 10,4 4,7

За тестом в цілому: 59,3 13,9 9,3 10,4 6,9

Таким чином, в тесті 82,5 % завдань, відповідь на які не вимагають 
від абітурієнта продуктивного мислення, а лише репродукування наявних 
фактологічних знань і тільки 17,5 % —  завдань спрямовано, в деякій 
мірі, на діагностику сформованості мисловної діяльності продуктивного 
характеру. Структура тесту підтверджує висновок О. Т. Степаніщева, про 
те, що напрацьовані тести відзначаються рядом змістовних і структурних 
недоліків: більшість з них вимагає від тих, хто їх виконує, лише "сухих 
знань", а не пояснення фактів, подій, діяльності і вчинків історичних 
особистостей; велика вірогідність одержання випадково значної кількості 
балів, або вибір правильної відповіді не широкий —  із 4 -5  варіантів; 
тести як закритого, так і відкритого типів діагностують лише одну фун
кцію навчання, та й то не повністю —  освітню. Вони не вирішують 
питань виявлення реалізації методичної функції (уміння розмовляти, до
водити, аргументувати, відстоювати), практичної (використовувати істо
ричний досвід в сучасних умовах); старанні "зубрили" і ті, що володіють 
інтуіцією часто одержують верх над неординарними і здібними6.
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Структура і зміст тестових завдань знаходяться у протиріччі з прин
ципами цілісності історичного процесу як системи, з нинішніми вимога
ми розуміння учнями взаємозв'язку між різними сферами людського бут
тя (культурною, економічною, соціальною, політичною), про що свідчать 
кількісні і якісні характеристики тестових завдань.

Відображення різних сфер суспільного життя в тесті

Сфери суспільного життя
еконо
мічна

соці
альна

куль
турна

полі
тична

міжнародні
відносини

Історія України 9 1 9 22 22
Всесвітня історія 2 - 5 5 11
Всього 11 1 14 27 33
В % відношенні 12,7 ІД 16,2 31,3 38,3

Таким чином, відображення в тестових завданнях політичного життя 
і зовнішньої політики держав складає 69,6 %, соціально-економічного 
життя —  13,8 %, культурного —  16,2 %. Практично нехтується соціаль
на сфера, повсякденне життя народу, чітко просліджується концепція 
державницького підходу до розкриття історичного процесу в Україні, 
відсутнє його розуміння як субструктури світового процесу історії, євро- 
центризм.

Подібна структура і зміст тестових завдань не забезпечує й валідно- 
сті змісту —  основного принципу тестології —  не охоплює увесь зміст 
шкільної історичної освіти. Більшість методистів, і не тільки України, 
підтримує визначення змісту шкільної історичної освіти як системи, в 
якій всі її компоненти —  знання, уміння і навички, досвід творчого 
мислення, досвід емоційно-чуттєвого відношення до історичних явищ, 
подій і процесів знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємообумовлеи- 
ності, при всій їх відносній самостійності і функціональності. При тому, 
на перший план в змісті історичної освіти висувається сформованість 
умінь і навичок, історичного м ислення1.

Саме таке розуміння змісту шкільної історичної освіти детермінує 
осмислення і визначення цілей і задач навчання історії в середніх зага
льноосвітніх навчальних закладах.

Скористаємось пояснювальними записками до програм з історії 
України, Всесвітньої історії. 5-11 класи (редакція 2001, 2003 p p .)8. В 
редакції програми 2001 р. декларується, що ...головними цілями навчан
ня історії є:

—  формування історичних знань, розвитку історичного мислення 
учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу
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в його різноманітності і суперечливості, здатності застосувати іс
торичні знання і набуті уміння;

—  виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загаль
нолюдських духовних ціннісних орієнтацій ...на основі особисті- 
сного усвідомлення досвіду історії;

—  підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті 
Української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі і 
світі, формування в них співвідповідальності за долю України, 
Європи та світу.

Навчання історії в школі має сприяти:
—  розвитку історичної свідомості, ...критичному осмисленню мину

лого, прогнозуванню майбутнього;
-— осмисленню ролі людини (включаючи і себе) в історії, відповіда

льності особистості за власні д ії...;
—  формуванню толерантного, неупередженого ставлення до інших 

народів, груп та особистостей;
—  розвитку творчого мислення, формуванню власного погляду та 

критичного ставлення до інформації..." (ІВШ —  2001. —  № 8).
В пояснювальній записці до програми з Історії України для 10,

11 класів суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних 
закладів (2003) наголошується, що "Програма орієнтована на вироблен
ня в учнів навичок самостійного аналізу фактів і причинно-наслідкових 
зв'язків з метою формування історичних уроків, на усвідомлення об'єк
тивності різних, часто протилежних тенденцій в історичному розвиткові.

Цікаво співставити визначення мети і задач шкільної історичної осві
ти в Україні з їх визначенням провідними експертами Ради Європи 9.

Мейтленд Стобарт, заступник директора департаменту освіти, культу
ри і спорту Ради Європи: "Історична освіта відіграє видатну політичну 
роль тому, що вона допомагає формувати громадян, якими неможливо 
маніпулювати за допомогою упередженої інформації, але які добре інфо
рмовані і здатні до розумних виважених суджень".

Гарі Брейс: "Історична освіта в процесі формування індивідуума 
включає: знання хронології; розвиток аналізу і понять історичної еволю
ції, причинно-наслідкових зв'язків; знайомство з основними досягнення
ми в області політики, економіки, соціального і культурного життя; роз
виток самостійного мислення учнів з особливим акцентом на тому, що 
історичні судження відносні і не являються носіями абсолютної істини... 
Одна з основних цілей історичної освіти —  стати основою для подаль
шого вивчення, пробудити в учнів глибокий інтерес до минулого".

Мартін Захсе: "Особливості викладання історії в сучасній нрофільній 
школі Німеччини визначають... "не стільки глибокі історичні знання як 
кінцевий результат навчання... скільки вироблення умінь розв'язувати
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суперечливі та вразливі питання, особливо ті, що стосуються самого 
учня... уміння аналізувати та інтерпретувати багато перспектив щодо 
однієї й тієї самої події чи історичного явища, порівнюючи перспективи 
різних істориків".

Зміст і спрямування тестових завдань входить також в протиріччя з 
навчальними завданнями' реформування змісту освіти в Україні, визначе
ними Міністром освіти і науки В. Г. Кременем 10: "Сучасний зміст осві
ти —  багатокомпонентний, що охоплює не лише знання, а й способи 
практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості... 
зважаючи на динаміку змін у сучасному світі, формування вмінь, нави
чок самостійно аналізувати процеси, що відбуваються і приймати рішен
ня розглядається, найважливішою функцією навчального процесу". А 
нову професійну діяльність вчителя міністр вбачає в здійсненні "...таких 
педагогічних функцій, як сприяння учням в ефективному й творчому 
освоєнні інформації, в розвитку критичного її осмислення".

Співставлення визначення рівня та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів з історії в системі загальної середньої освіти з тестовими 
завданнями і нинішніми рекомендаціями МОН України свідчить, що тест 
зорієнтований в основному на початковий рівень навчальних досягнень и .

Початковий рівень 
Навчальних досягнень учнів 

за рекомендаціями МОН України

Типи тестових завдань

1 бал -  Учень може назвати 1-2 події, 
дати, історичні постаті чи історико- 
географічні об’єкти.

Закритий тип:
2 бали -  Обрати правильну 

відповідь із чотирьох варіантів 
відповідей.

2 бали -  Учень називає кілька подій, 
дат, історичних постатей або історико- 
географічних об’єктів; вибирає 
правильний варіант відповіді з двох 
запропонованих (на рівні «так» -  «ні»).

2 бали -  Встановити відповідність 
між датами і подіями, між діячами 
і фактами їх біографій і т. п.

Має загальні уявлення про лічбу часу 
в історії, визначає послідовність подій 
(на рівні «раніше» -  «пізніше»).

3 бали -  Розташувати 
у хронологічній послідовності події

3 бали -  Учень може двома-трьома 
простими реченнями розповісти про 
історичну подію чи постать; визначити 
історичну подію чи постать за описом; 
співвіднести рік зі століттями; століття 
з тисячоліттям (на рівні «так -  «ні»; має 
загальне уявлення про історичну карту).

3 бали -  за наведеним текстом 
вказати рік описаної події, термін, 
який йому відповідає і т. п.

Лише відкритий тип завдань —  (10 балів). Дати відповідь на п'ять 
запитань за уривком з історичного джерела) відповідає 7 балам достат-
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нього рівня —  "учень використовує документи в підручнику як джерело 
знань (за алгоритмом)". В цілому тестові завдання всіх типів не відпові
дають більшості критеріїв достатнього і високого рівня навчальних до
сягнень —- характеристика і встановлення причинно-наслідкових зв'яз
ків, узагальнення фаісгів і формування висновків; обґрунтування виснов
ків фактами, здобутими з кількох джерел; характеристика історичних 
явищ, визначення понять (достатній рівень); застосування знань для роз
в'язання нової навчальної проблеми; зіставлення і систематизація даних 
історичних карт, застосування їх для характеристики подій, явищ, проце
сів; встановлення синхронності подій вітчизняної та всесвітньої історії; 
вільне висловлювання і переконливе аргументування власних суджень; 
на основі наукової періодизації історії співвідносити історичні процеси з 
періодом, епохою; на основі глибоких і міцних знань виявляти здатність 
до самостійного критичного оцінювання історичних явищ і процесів; 
визначити загальні тенденції та закономірності історичного процесу; 
викладати власну інтерпретацію історичних явищ, застосувати здобуті 
знання і вміння в практичній діяльності (участь у дискусіях тощо). [Ви
сокий рівень]. Саме ці критерії повинні визначати рівень навчальних 
досягнень випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів 
любого профілю, саме вони повинні характеризувати громадянина і па
тріота України, якщо ми не хочемо щоб ним маніпулювали з допомогою 
упередженої інформації та різних історико-політичних міфів.

Важливою проблемою випускних і вступних до ВНЗ екзаменів є до
тримання критеріїв якості оцінювання. Що ж показало нам травневе і 
липневе зовнішнє стандартизоване тестування 2003 р.

Максимальна кількість балів "обіцяна" центром тестових технологій 
за виконання всіх типів тестових завдань —  240 п . Однак ЦТТ провів 
оцінювання виконання завдань випускниками і абітурієнтами не за 
240-бальною системою, а за так званою системою "процентіль", назвав
ши її 100-бальною. Тобто, розподілив всіх випускників-абітурієнтів у 
процентному відношенні згідно одержаних балів. Проте кількість одер
жаних балів виконавцям не було повідомлено, а процентне відношення 
було переведено в 12-бальну систему, за якою і виписали їм сертифікати 
на право представлення їх до приймальних комісій університету. Таким 
чином, реальний рівень знань було ''затуманено процентілями" і їх пере
веденням в 12-бальну систему. Крім того в Одеському університеті 
12-бальну оцінку було переведено в 50-бальну шкалу, яка традиційно ви
користовується при оцінювані знань абітурієнтів на всі факультети.

Отже, 240-бальна шкала переведена в 100-бальну, 100-бальна —  в 
12-бальну —  12-бальна —  в 50-бальну. Моніторінг якості освіт виявився 
віртуальним, або ж, вірніше, маніпулятивним, закритим для населення і 
широкого педагогічного загалу. В журналах "Історія в школах України" 
(науково-методичний журнал МОН України, Академії педагогічних наук 
України) "Історія в школі" (науково-методичний журнал. Виконавець:
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Національний педагогічний університет ім. Д. Драгоманова) про наслід
ки тестування не вмістили жодної інформації.

Для гри уявлень спробуємо віртуально змоделювати слідуючу ситуа
цію: тестові завдання виконували 1 000 абітурієнтів, максимум балів, що 
кожен з них міг одержати —  240, перевірка виконання тестових завдань 
показала, що максимальна кількість балів найкращих абітурієнтів —  
100. Таким чином, 100 відсотків абітурієнтів виявило незадовільні знан
ня (менше половини максимально можливих балів).

Переведемо з 240-бальної шкали на 100-бальну оцінювання і ниніш
ню 12-бальну.

Кількість
абітурієнтів

Одержано
балів

Відсоток 
від загальної 

кількості 
абітурієнтів

Рівні навчальних 
досягнень учнів 
за 12-бальною 

шкалою

50 1-20 5
Початковий

100 21-30 10
200 31-40 20

Середній
250 41-60 25
200 61-80 20

Достатній
100 81-90 10
70 91-97 7 .

Високий
30 98-100 3

Отже, подібна "система" оцінювання дала непоганий результат навча
льних досягнень абітурієнтів —  45 % —  середнього та 40 % —  достат
нього і високого рівнів.

Що ж показав аналіз виконання тестових завдань з історії травневого 
та липневого тестування в Одеському регіональному центрі?

В травні в 10 школах Одеської області тестувалося 246 учнів одина
дцятих класів, в липні на історичний факультет —  182 абітурієнти. За 
100-бальною шкалою, переведеною в університетську 50-бальну одержа
но слідуючі результати: 13

Кількість учнів 
(травень)

Кількість
абітурієнтів

(липень)

Одержано
балів

% відношення

травень липень

174 139 25-34 70,7 76,4

67 39 35-44 27,3 21,4

5 4 45-50 2 2,2

Всього: 246 182 100 100
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Картина оптимістична з точки зору віртуального моніторінгу, якщо 
не враховувати, що серед тих, хто одержав 25-34 бали відповідно 64 і 
48,7 % з 25 балами і жодного випускника-абітурієнта з незадовільними 
1-24 балами за університетською шкалою оцінювання. Крім того, наво
дить на роздуми аналіз виконання випускниками-абітурієнтами завдань 
відкритого типу м:

Кількість випускників, 
що тестувалися в травні Одержали балів %

166 0-10 67,5

62 11-20 25,2
14 21-30 5,7

2 31-40 0,8

2 41-45 0,8

0 46-60 0

Понад 98 % одержало за виконання завдань підвищеного рівня неза
довільну оцінку (менше ЗО балів з 60 можливих). Подібні наслідки й 
липневого тестування: зошит № 1 (Історія України XX —  початку
XXI ст.). Проаналізовано виконання 3 завдань відкритого типу 163 абі
турієнтами. З них 141 абітурієнт одержав 0-10  балів (86,5% ), 12—11— 
14 балів (7,3% ), 10-15-20 балів (6,2% ). З ЗО балів максимально мож
ливих.; Зошит № 2 (Історія України з найдавніших часів до поч. XX ст., 
Всесвітня історія XX -— початку XXI ст.). Проаналізовано виконання 
З завдань 121 абітурієнтам. З них 96 % виконали їх на 0 -10  балів.

Можемо припустити, що подібна картина моніторингу навчальних 
досягнень учнів з історії і в інших регіонах, які приймали участь в екс
перименті.

Які ж висновки випливають з результатів проведеного аналізу. По- 
перше, тестові завдання за своїм цілеспрямуванням, змістом і формами 
не відповідають меті, завданням і змісту шкільної історичної освіти, 
визначених Державною Програмою "Освіта", законами України "Про 
освіту", "Про загальну середню освіту", концепціям розвитку загальної 
середньої та історичної освіти, критеріям оцінювання навчальних дося
гнень учнів з історії, рекомендованих МОН України.

По-друге, існуюча система і практика виміру і оцінювання навчаль
них досягнень учнів з історії в Україні, як і в інших країнах, вимагає 
вдосконалення і приведення їх у відповідність до їх високої соціальної 
значущості і національних традицій. Відомий англійський психолог 
Дж. Равен, який досліджував проблеми засобів і оцінки результатів на
вчання в Англії, Шотландії, Ірландії, Бельгії та США, дійшов висновку,
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що існуючі системи" ...не виявляють талантів учнів, гальмують темп їх 
розвитку, звужують їх можливості, а також позбавляє суспільство ре
зультатів їх потенційних досягнень", більшість тестів неспроможна вимі
ряти ні "академічні", ні інтелектуальні здібності учнів І5. Кальки з "аме
риканських" тестів —  зауважує К. Корсак, —  видаються "надмірною 
розкішшю і майже недоречні. Економічно і методично доцільніше вдос
коналити власну систему екзаменів, враховуючи досвід європейських 
країн "16.

По-третє, тестування є одним із методів педагогічного вимірювання: 
спостереження, усне опитування, письмова перевірка навчальних досяг
нень учнів, співбесіда тощо. Всі вони мають як позитивні риси, так і 
негативні ознаки. На наше переконання, враховуючи багаторічний до
свід, тестування, при правильному методичному формуванні тестових 
завдань, може використовуватися при поточному вимірювані структур
них елементів історичних знань (факти, локалізація їх в просторі і часі, 
визначення понять тощо). Що ж стосується державних випускних і селе
кційних (вступних до ВНЗ) екзаменів, то запровадження тестування в 
національному масштабі негативно вплине на всю систему освіти в 
Україні і ще раз підтвердить неефективність нав'язування радикальних 
змін зверху в такій складній і пріоритетній сфері суспільства, якою є 
система освіти.
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