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Розділ I

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

М ацкевий Л . Г ., П анахид Г. І.

ЧОРНОМОРСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ КОРИДОР 

УПРОДОВЖ  О СТАН Н ІХ  ЗО тис. років

В сучасній науці існує к ілька сценаріїв розвитку Чорного моря, як і 
спричинили дискусії про вплив зміни рівня берегової л ін ії на міграції, роз
селення та взаємодію людських популяцій. Сьогодні є багато гіпотез щодо 
реконструкцій палеосередовища Чорноморсько-Середземноморського 
регіону. Ц ій  проблематиці була присвячена Друга пленарна конференція 
та польові екскурсії згідно з Проектом IGCP-521 “ Чорноморсько-Середзем
номорський Коридор упродовж останніх ЗО тис. років: зміни рівня моря та 
адаптація людини” , які відбулися 20-28 серпня 2006 року в м.Одесі на базі 
Одеського національного університету (О Н У ) ім. 1.1.Мечникова.

До початку роботи конференції вийш ла Збірка тез доповідей, 
Путівник до польових екскурсій, Програма конференції та оформлені 
стендові презентації1. Пленарні засідання відбувалися у конференційній 
зал і ОНУ. Роботи здійснювалися під егідою ЮНЕСКО, IUGS, IGCP, 
INQ U A. Робочою мовою конференції була англійська.

До складу Організаційного комітету увійш ли: Олена Сминтина (У к 
раїна), Валентина Янко-Хомбах (Канада), Ірена Мотненко (Канада), 
Андрій Чепалига (Росія ), Наталя Герасименко (Україна), Володимир 
Станко (Україна). Членами Міжнародного консультативного комітету 
стали відомі вчені: Девід Ентоні (С Ш А ), Павел Долуханов (Велика Бри
танія), Ю сель Ілмаз (Туреччина), Валентин Дергачьов (Молдова), Хаа- 
ралд Хаарман (Ф ін лян д ія ), Роналд Мартин (С Ш А ), Джоана Н іколз 
(С ІН А).

У  роботі конференції взяли участь понад 80 науковців з 16 країн 
(Австрія, Болгарія, Велика Британія, Іран, Італ ія , Канада, Молдова, 
Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, СІНА, Туреччина, У к 
раїна, Ф інляндія , Франція, Ш вейцарія). Учасників конференції привіта
ли: ректор ОНУ, професор Валентин Сминтина; виконавчий директор 
1GCP, професор Валентина Янко-Хомбах; Голова оргкомітету конфе
ренції, доктор історичних наук Олена Сминтина.

Загалом науковці виголосили 55 усних та презентували 14 стендових
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доповідей, як і стосувалися геолого-тектонічних, кліматичних, архео- 
логічно-палеоекологічних, антропологічних, етнологічних, біологічних 
та інш их аспектів функціонування Чорноморсько-Середземноморського 
регіону впродовж останніх ЗО тис. років. Конференція підтвердила 
доцільність комплексного міждисциплінарного вивчення Чорноморсько- 
Середземноморського коридору.

Результати геологічних досліджень були представлені у  доповідях 
Ю .їлмаза (Туреччина) “ Історія розвитку басейну Чорного моря"; В.Янко- 
Хомбах (Канада) “Трансформація Новоевксинського озера в Чорне море” ; 
С.Ларченкова і С.Кадуріна (Україна) “Реконструкція розташування бере
гової л ін ії П івнічно-Західного Причорномор’я за останні 25 тис. років” ;
А .Чепалиги , А .П ірогова, I I .Лаврентьева, Т.Попової (Росія ) “Долина Ма- 
нича -  найсхідніша ланка Чорноморсько-Середземноморського коридо
ру” . Ц ікавими в плані аналізу зміни рівня Чорного моря були доповіді 
Я .Ізмайлова та X .Арсланова (Росія ) “ Формування Анапськсї піїцаної ко
си та коливання рівня Чорного моря в пізньому голоцені” та П .М уд і і гру
пи авторів (Канада) “ Трансгресія південно-західного шельфу Чорного мо
ря: сейсмічні свідчення” .

Археологічний аспект був представлений дослідженнями про сліди 
перебування людини та палеоекологічні особливості заселення Причорно
мор’ я. Цей аспект був висвітлений у доповідях українських дослідників: 
Л .Залізняка “ Гребениківська культура Одеської області як можливий 
наслідок потопу в Чорному морі” ; В.Станко “Динаміка поселенських про
цесів у  північно-західному Причорномор’ ї в пізньому палеоліті і ме
зол іт і” ; Л.Мацкевого і Г.Панахид “ М езоліт, неоліт та екосистема Кер- 
ченсько-Таманського регіону Азово-Чорноморського басейну” ; В.Манька 
і О.Яневича “ Значення Скалистинського скельного притулку для Кримсь
кої доісторії” ; І.Сапожникова “ Розвиток ландшафту і людських попу
ляц ій  в П івнічному Причорномор’ ї протягом пізнього палеоліту” . За
рубіж ні науковці теж представили результати археологічних досліджень: 
П .Б ’яджі (Італ ія ) “ Ранньонеолітична радіовуглецева хронологія та обіг 
обсидіану в Центральних Балканах” , М.Сеферіадіс (Ф ранція) “ Егейський 
світ в русі: ранньонеолітичний та бореальний клімат (7000-5000 р. до 
н .е .)” ; Н .П Іиш ліної (Р Ф ) “ Водність та хронологія за С14 культур доби брон
зи степів північно-західного ІІрикаспію ” та ін. К ілька науковців виголо
сили доповіді, як і стосуються умов палеосередовиїца та особливостей еко
логічної ніш і, в яких проживала первісна людина. У  цьому аспекті ц іка
вими були доповіді I I .Герасименко (Україна) “ Зміни клімату та оточую
чого середовихца в південно-східній Україн і в пізньольодовиків’ ї та голо
цені” ; М .Гладиревської та К .Грідіної (Україна) “ База даних геоархео- 
логічних пам’яток кам ’яного віку прибережних територій Північного 
Причорномор’я ” ; ІІ.Лем еш ко і Т.Гронської (Росія ) “Дренаж Чорного та 
Азовського морів: використання емпіричного палеокліматичного сце
нарію для моделювання гідрологічного режиму” ; Д .Нагель (Австр ія ) “ Си-
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стсми міграції та вимирання великих ссавців Європи в пізньому плейсто
цені” ; Х.Брюкнера (Н імеччина) ’’Реконструкція змін берегової л ін ії в го
лоцені на прикладах Західної Туреччини” ; П .Долуханова (Велика Бри
танія) “ Екологічна криза та лю дські м іграції в минулому на причорно
морській території”  та інші. Представлені результати досліджень розкри
вали кліматичні, морфометричні (топограф ічні), педологічні, г ідро
логічні, флористичні, фауністичні фактори палеосередовища, в якому 
існувала давня людина.

Цікавими повідомленнями був представлений етнологічний напрямок 
досліджень. Доповіді П.Димитрова (Болгар ія ) “ Потоп на Чорному морі -  
наука та м іф ологія” ; П.Пєєва (Болгар ія ) “Н еолітизація” сходу Балкансь- 
кого півострова та коливання рівня Чорного моря” ; О.Сминтини (У к 
раїна) “Археологічні джерела з північно-західного узбережжя Чорного 
моря та теорія Великого Потопу: факти та гіпотези” та інш их науковців 
були акцентовані на людській культур і в порівняльно-історичній перспе
ктиві з особливою увагою до легенди про Великий Потоп.

Математичний напрямок репрезентували доповіді, як і стосувалися 
ГІЄ-моделювання природних процесів та динаміки народонаселення, 
спричинених змінами рівня моря. Цей напрямок представили у  своїх до
повідях І .Балабанов (Р Ф ) “ Зміни рівня моря в П івнічному Причорномор’ї 
в голоцені”  та інш і науковці.

Антропологічний напрямок був представлений кількома доповідями. 
Особливо вартує відзначити доповідь Х.Хаарманн (Ф інлян д ія ) “ Сценарії 
контакту і конфлікту: неіндоєвропейці та індоєвропейці в північній при
чорноморській зоні в 7000-3000 до н.е. (9000-5000 років тому назад)” .

Загалом, всі представлені аспекти досліджень були скеровані на комп
лексний міждисциплінарний аналіз проблеми, на об ’єднання існуючих 
даних і  наявної джерельної бази та перевірку гіпотез.

Учасники відвідали античні поліси Тіру, Н іконій, Ольвію; середньо
вічну Білгород-Дністровську фортецю та розкопки поселення під ї ї  стіна
ми; острів Березань; античне поселення Кошари (Одессос). Геологічна те
матика конференції була ілюстрована відвідинами Дністровського лим а
ну та дністровських пересипів, Дніпро-Бузького лиману, оглядом відсло
нень пізньоплейстоценових та голоценових порід.

Д ля учасників конференції була запропонована цікава культурна про
грама - екскурсії по Одесі, відвідини палеонтологічного, петрографо-міне- 
ралогічного, зоологічного музеїв О Н У ім. 1.1.Мечникова, Одеського архео
логічного музею Н А Н  України, Одеського історико-краєзнавчого музею, 
інших науково-освітніх установ та закладів культури. Роботу конфе
ренції активно висвітлювали засоби масової інформації -  преса, телеба
чення, радіо, інтернет-видання.

П рим іт ки :
1. Тези доповідей учасників конференції були опубліковані: Extended
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Abstracts 2 P lenary M e tin g  and Field Trip  o f P ro ject IGCP-521 "B lack Sea -  
M editerranean Corridor during Last 30 ky: Sea Level change and human adap
ta tion ” (2005-2009). -  Odessa, Ukraine, August 20-28, 2006. -  Odessa: 
Astroprin t, 2006. -  186 p. [Зб ірка  тез доповідей 2-ї конференції та польових 
екскурсій за Проектом IGCP-521 “ Чорноморсько-Середземноморський Ко
ридор упродовж ост анніх ЗО тис. років: зміни р івня моря та адаптація 
людини (2005-2009)”. -  Одеса, 20-28 серпня 2006р. -  Одеса: Астропринт, 
2006. -1 8 6  с. Англійською мовою] .  Крім того, був виданий путівник: Field  
trip  Guide... - 44 р. та Програма конференції: Program... - 8 p.

Смирнов 1.0.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ  

КОЧОВОГО СВІТУ Н А  ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УК РА ЇН И  

У  X -X V II століттях

Відправним пунктом вивчення історії кочового світу в контактній зоні 
П івнічно-Західного Причорномор’ я були  археологічні дослідж ення і 
зв 'язані з ними роздуми над можливостями інтерпретації поховальних 
пам 'яток середньовічних кочовиків у  Нижньому Подністров’ї і Поду- 
нав'ї. Такого роду дослідження, що неминуче проводяться чисто архео
логічними науковими прийомами, завжди приносять свої обмежені пло
ди. В цілому, засобами археологічної типології вдається дістати таких 
успіхів в цій області, як збагнення етнокультурної м інливості і ї ї  особли
востей на фоні такого ж  матеріалу всієї степової зони, як проникнення ко
човиків у землеробське середовище. Вивчення типології поховальної об
рядності різноманітними способами призвело до ряду помилкових побу
дувань, бо воно було відірване від загальної історичної епохи. Це вияви
лось як у  неправомірному віднесенні буджацьких ногайських могиль
ників до золотоординського часу, так і в малопродуктивних спробах на
ших попередників та колег дослідити соціальну структуру кочового 
суспільства в Причорномор'ї на недостатньо представницькому і слабо 
підлягаючому етнічній рубрікації матеріалі поховань виключно архео
логічними теоретичними засобами1. Очевидно, що прямої теоретичної по
милки на цьому ш ляху зроблено не було з огляду перспективної продук
тивності самої ідеї про трудові затрати як показники соціального статусу 
померлого. Однак, на сьогоденному етапі і  рівні дослідження, а також ста
новищі матеріалу і проблематики, стає ясним, що ця ідея поки не може 
принести реальних і достеменних практичних результатів хоча б через 
складність і багатозначність можливого розуміння соціальних ознак об
рядності, їх  поліваріантного семіотичного тлумачення. Тому треба відмо
витись від думки відтворення історії кочовиків особливими, розроблени
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ми методично-археологічними прийомами, і оцінити цю сторону теорети- 
ко-методичних розробок своїх попередників як пошукову. Позитивною 
стороною такого шукання, явилося, як уявляється зараз, не тільки вста
новлення своєрідності і  особливостей історичного розвитку кочовиків на 
заході степового Причорномор'я, але і вироблення підходу до вивчення 
всієї історії цього регіону з позицій комплексного, синтетичного історико- 
археологічного джерелознавства2.

Очевидно, саме для обмеженої контактної д ілянки степової зони з зем- 
леробними областями, тобто як оточеного з різних сторін територіями з 
іншими закономірностями історичного розвитку, такий підхід може вия
витися найбільш продуктивним. Адж е, якщо писати його «внутріш ню » 
історію в діахронії, то легко опинитися в такій науковій ситуації, коли 
уривкові дані і спроби її  впорядкування стають або малоз'ясованними, 
або неможливими. З іншого боку, можна спробувати уявити собі в ідеалі, 
що ми абсолютно все знаємо про історію оточуючих степи Північно- 
Західного Причорномор'я територій, але нічого не знаємо про них самих. 
Це абсолютна біла історико-географічна пляма. Тоді, гадаючи вслід за 
Б.Ф.Поршневим3, ми можемо оконтурити територію регіону, і ці контури 
крок за кроком все менше будуть скидатися на просту лін ію : почнуть ви
никати наближені кореляти для внутрішнього стану ц ієї історичної тери
торії. За такою ідеєю, на якомусь далекому ступені аналізу, вони набу
дуть такої самої повноти і конкретності, як і у  випадку безпосереднього 
вивчення історії «з  середини» регіону. Саме так, в парадоксальній формі, 
можна уявити собі логічну межу синхроністичного методу в історії. Од
нак, в дійсності, цей метод може лиш е доповнити те, що вже відомо про 
розвиток цього регіону і пояснити, чому ті чи інш і події були прискорені 
чи затримані оточуючим середовищем.

Без застосування синхронного методу у вивченні «історичного кон
кретного регіону» закономірності його розвитку виявляються цілком не
вловимим. Неможливо зрозуміти майже постійний тиск кочовиків на Д у 
най поза зв'язком з подіями, що відбувалися у  П оволж ж і на південних 
кордонах слов ’янського землеробського світу4. Немож ливо пояснити 
успішність походів руських дружин проти половців поза зв'язком з пере
ходом останніх до другої стадії кочування. Важко зрозуміти рух осіло-зе- 
млеробського населення в Карпато-Дунайських землях без врахування 
демографічної ситуації в кочовому степу. Абсолютно незрозумілою стає 
поведінка Буджацької орди без врахування положення в Туреччині, М ол
дові, Росії, в Україн і, в Кримському ханстві і на Поволж і.

З іншої, «внутр іш ньої» сторони, можна фіксувати археологічним 
ш ляхом поступове складання спочатку змішаного, а потім і майже од
норідного в етнокультурному відношенні, кочового населення в Північно- 
Західному Причорномор'ї з кінця IX  ст. до кінця золотоординського часу. 
Таким ш ляхом вдалося встановити змішану «чорноклобуцько-половець- 
к у » етногенетичну основу цих кочовиків, що переселилися з Поросся і
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верхів’я Південного Бугу до Нижнього Побужжя, Подністров'я і Поду- 
нав'я. Звичайно, цей процес можна пояснити тільки в контексті загальної 
історичної обстановки епохи в контактній зоні. Однак, саме він відіграв 
визначальну роль в етнокультурнії! стабіл ізац ії регіону в золотоор- 
динський час, що обумовило складання єдиного, в ц ілому, соціального 
організму кочовиків і його ускладнену соц іальну диференціацію. Остан
ня, в свою чергу, також була багато в чому визначена зовнішніми причи
нами.

Отже, наш виклад у  зв 'язку з ідеєю самостійного регіонального істо
ричного вивчення контактної зони Північно-Західного Причорномор’я 
знаходиться на стику діахроністичного і синхроністичного методів і  є 
спробою конкретного використання методичних переваг кожного з них. 
З однієї сторони - це діахронне викладання історії кочовиків за час їх  пе
ребування в цьому регіоні. З іншої - це розкриття загальноісторичного 
контексту для кожного етапу діахронного зрізу, який визначав прихід на
ступного етапу і особливості його розвитку.

Можна бачити, що в кожний даний момент положення кочовиків в 
степах Північно-Західного Причорномор'я допустимо розглядати як ста
тичне - все, аж до відомих і уявних деталей, знаходиться в кореляції зі 
станом оточення. Отже, будь-яка зміна вирівнюється зворотним впливом 
з боку всієї ц іло ї системи контактної зони. На практиці це має вигляд 
флуктуації, тобто компенсації змін зворотними, протилежно спрямовани
ми. Так, обстановка на Дунаї постійно «компенсувалася» активністю Бол
гарії, Візантії, а в Попрутті - Галицької Русі, Угорщ ини, Молдови і  Л и т
ви. Кажучи іншими словами, в кожний момент історія кочовиків у  кон
тактній зоні виглядає як рухома рівновага, при якій амплітуда можливих 
коливань в ц ілому обмежена. Однак, в дійсності, історична картина вияв
ляється тут не тільки не інваріантною і не складається зі змін, як і десь і 
чимось компенсуються на колишньому рівні. Насправді, діахронний зріз 
дозволяє прослідкувати, як серед коливаючих зворотних або компенсую
чих змін зростають незворотні зміни. Прорив печенігами Дунаю в сере
дині X I  ст., а слідом за ним вторгнення на Балкани торків і половців, бу
ли  «компенсовані» візантійцями, однак ця обставина, в остаточному 
підсумку, безпосередньо наблизила остаточне піднесення та занепад 
імперії. Це ж визначило відносну стабілізацію  кочового світу в Ателькузі 
і в половецькому степу - в межах відомого Дешт-і-Кипчака, а також його 
наступне послаблення і зруйнування спочатку руськими походами, а 
потім і татаро-монголами. Золота Орда за часів Узбека і Джанібека ком
пенсувала зміни в контактній зоні, здійснені східною активністю Болгарії
і Угорщ ини і її колонізаційна політика навіть відбилася в утворенні золо- 
тоординських міст. Однак, в результаті розпаду Орди накопичились 
зміни незворотного характеру, внаслідок чого золотоординці були оста
точно вигнані за межі контактної зони, на схід від Дніпра. Кочовики по
вернулися сюди вже в іншому вигляді - на захоплені турками території;
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закономірності поведінки тут Буджацької орди були прямо иідпорядко- 
иані політиці турецького правління, яке узаконювало дестабілізацію  
регіону і наступне накопичення незворотних для себе змін в Північно- 
Західному Причорномор'ї. Сама по собі Буджацька орда булт, як кочовий 
організм, продуктом розпаду кочового світу, концентрацією в мініатюрі 
його історичних протиріч. Вона могла існувати лише штучно, і існувала 
саме в цьому своєму самостійному нежиттєздатному вигляді. Тому вона і 
зникла історично майже безслідно. М іж  тим, не дивлячись на хроно
логічний розрив в нашому регіоні в історії кочового світу, ми не змогли б 
зрозуміти розд іляю чих цю орду протиріч без вивчення попередньої 
діахронної історії кочовиків, яка показує, як ц і протиріччя мало-помалу 
створювалися і накопичувалися.

Поряд з тим, в плані синхроністичних задач, нам здається перспектив
ним порівняльне вивчення сум іж них контактних зон. Таке порівняння в 
русл і розширення нашої теми особливо плідне для  Подніпров'я, де 
взаємодія кочового і осілого населення, мала, частково, ті особливості, 
які визначалися географічним положенням цього району між  різними 
ділянками степової смуги5. Тут процес осідання кочовиків на землю вия
вився більш  виразним, ніж  у  Подністров'ї та Подунав'ї. ГІри цьому 
Подніпров'я розд іляло кочовий світ Причорномор'я па дві історичні час
тини - Дешт-і-Кипчак і Л телькузу. В цьому плані цікаво намітити ш ляхи 
вивчення історичних закономірностей в Л тельк уз і, як території м іж  дво
ма контактними зонами. Показово, що і в тій і в інш ій зоні помічено ви
никнення бродників®. Якщ о порівняти в цьому плані А телькузу  з демо
графічним «к отлом », то Подніпров'я являло собою «ф ільтр », а його брод- 
ники - «осад» на цьому «ф ільтр і». Бродники ж  в Пруто-Дністровському 
межиріччі - це фактично осад на дні.

Д ля синхронізації періодизаційних процесів в контактній зоні на 
південному заході нашої країни особливо важливе врахування згаданих 
флуктуацій і  компенсацій, як і визначались, насамперед, інтенсивністю 
тиску кочового світу на захід. Л егко можна побачити, що сила зворотної 
дії, в ц ілому, була незрівняно меншою - навіть п ісля відходу кочовиків на 
схід степовий простір Причорномор'я від Дунаю до Дніпра практично не 
заселювався. Поряд з цим «прориви» кочовиків в традиційно земле
робські райони були зв'язані не лиш е з тиском кочових мас зі сходу, але й
з ослабленням балканських і прикарпатських держав. Печеніги з торка- 
ми ввійшли в майже знекровлену Візантію, яка була при цьому змушена 
вести боротьбу на заході і на сході. Галицько-Волинська Русь перетвори
лась на «прохідний двір» для татаро-монгол і їх  походів проти П ольщ і та 
Литви. Зворотний, зустрічний тиск з боку Болгарії, Угорщ ини, Молдови 
доходив до Дністра на півдні та межі степу та лісостепу на півночі м іж  
Дністром і Дніпром. Причорноморські землі залиш ались «диким п олем », 
якщо їх  покидали кочовики, як це трапилось п ісля закріплення тут Л и т
ви. Турки знову населяють ці зем лі кочовиками - як ногайцями, які
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прийшли, так і «своїми» - юрюками. Таким було загальне співвідношен
ня історичних сил в контактному регіоні, і їх  конкретна взаємодія на про
тязі всього другого тисячоліття зумовлювала ситуацію в кожний історич
ний період - тиск кочового світу на захід, тимчасову стабілізацію і зворот
ний тиск за системним принципом зворотного зв 'язку. В ц ілому, в 
діахронії, сила кочового тиску в рамках системи виявилась практично 
рівною силі зворотної протидії.

Отже, діахронна регіональна періодизація з урахуванням син
хроністичних роздумів дозволяє розділити історію південного заходу У к 
раїни у  X -X V II ст. на основні періоди, виходячи з уявлень про стадіаль
ний розвиток кочового світу. Ц я періодизація ґрунтується на сформульо
ваних вище концептуальних передумовах.

Домонгольський час (кінець IX  - перша половина X II I  ст.) - це час по
ступового складання в межиріччі Інгульця і Дунаю порівняльно од
норідного конгломерату кочових об'єднань на печенізько-торкській етно- 
генетичній основі. Він, в цілому, характеризується переважанням першої 
стадії кочування; археологічні пам 'ятки - це окремі впускні, рідко ос
новні, поховання. Початок цього часу відмічено витісненням кочових 
угорців до долин Дунаю та в Паннонію, тобто в обхід Карпат з півдня і 
півночі, відтісненням слов ’ян на північний захід, фактичним знищенням 
в Подунав'ї балкано-дунайської культури. Стабілізація настає в межах 
степової зони від Дунаю до Дніпра і різко порушується в зв 'язку з тиском 
гузів, а потім половців. Кульм інація дестабілізації в А телькузі - друга по
ловина X I ст., п ісля чого настає відносна стабілізація як цього регіону, 
так і Дешт-і-Кипчака. Поведінка печенігів, торків, половців на Дунаї та 
їх  західна активність в ц ілому визначається взаєминами Русі з Половець
ким степом. Протидія «західного» світу стримує кочовиків на Нижньому 
Дунаї і в межах Пруто-Дністров’я з незначними коливаннями в залеж 
ності від демографічної ситуації, яка склалася в контактній зоні.

Саме в залежності від цих коливань можна виділити такі періоди в се
редині цього часу на заході степового Причорномор'я:

1 період (кінець IX - перша половина X I  ст.) - зростаюча напруга демо
графічної ситуації в А телькузі у  зв 'язку з навалою печенігів і витіснен
ням угорців. На протязі всього X  і на початку X I ст. демографічна ситу
ація в степу стабільна. Печеніги займають простір м іж  Дунаєм і Дніпром, 
трохи потіснивши слов'ян на північний захід і віддавши на деякий час 
Нижнє Подунав'я болгарам. Відносини з Руссю і Візантією носять, в ц іло
му, мирний характер. Це означає, що печеніги, перебуваючи на табірній 
стадії кочування, не випробували демографічного тиску зі сходу і  заходу, 
що добре прослідковується історично. Мабуть, кочовища печенігів були 
відносно рівномірно розподілені в степовій зоні - вони займають і Бельць- 
кий степ. Стабільність порушується в зв 'язку з появою торків.

2 період (середина - кінець X I ст.) - торчеська навала, яка дестабілізу
вала демографічну ситуацію в Ателькузі, зумовлює різку напругу, яка ви
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хиляється у  посиленні кочового тиску на захід, а також у  внутрішньо- 
соціальній боротьбі. Табірна економіка печенігів не модифікувалася, а 
пише піддалася територіальному тисненню, що викликало переміщення 
центру кочувань на лівобережжя Дністра і потім в Подунав'я. Наростан
ня цієї напруги, що співпадає зі знищенням візантійцями Болгарії, зроби
ло саме слабке місце для демографічного вибуху кочовиків на Нижньому 
Дунаї. З 1026 р. до початку X II  ст. цей вибух проходив з деякими 
кульмінаціями: в 1048, 1064, 1091 pp.

3 період (кінець X I - 60-ті pp. X I I  ст.) - характеризується поступовим 
відступом половців за Дніпро, в межі Дешт-і-Кипчака з періодичними по
ходами на Дунай. Основну частину Ателькузи  продовжувало населяти пе- 
ченізько-торкське населення на табірній стадії кочування, а також брод- 
ники в межиріччі Пруту і Дністра і «дик і половці» на півночі. Посилю 
ються процеси етнокультурної асиміляції в кочовому середовищі.

4 період (к інець X I I  - перша половина X II I  ст.) - слабо відділяється 
від попереднього і характеризується стадіальною схож істю  з половець
кою активністю на Русі, але зміщ ений по фазі на 10-15 років. Це «п о ло 
вецькі» війни на Дунаї до 70-х pp. X I I  ст. та більш ість самостійних по
ходів кочовиків на Балкани в к інці X I I  ст. Дестабілізац ія в А телькуз і 
обумовлена загальним ослабленням Дешт-і-Кипчака, успіхами російсь
ких походів, відтоком половців на захід від Дніпра і їх  змішанням в 
місцевому кочовому середовищі. Із заходу напруга посилювалася за
гальною  політичною  активністю Угорщ ини, а також  волоською  і 
слов'янською  колонізацією  на сході від Карпат і на півночі Пруто- 
Дністров'я. В цей період добре видно виділення «вики ду» із осіло-зем- 
леробських областей бродників або із степу диких половців, як чистого 
продукту контактної зони. Тому перші епізодичні набіги татаро-мон- 
голів ще не поруш или таку стійку нестабільність і майже не були  
помічені сучасниками.

Золотоординський час (друга половина X II I  - X IV  ст.) - в ц ілому хара
ктеризується тенденцією до поступового складання центру ординської ко
чової культури в Північно-Західному Причорномор'ї, який не перспек
тивний для історичного саморозвитку і опинився дуже швидко знищеним 
пустоцвітом. В цей час спостерігаються різкі комбінації другої і третьої 
стадії кочування, до того ж кочові орди були, мабуть, порівняно однорідні 
в етнокультурному відношенні. Археологічно виділяються заможні похо
вання, типологічне різноманіття поховальних пам 'яток кочовиків у 
регіоні починає набувати все більш  виражений соціальний зміст. Дом іну
юча етнічна підоснова тут залишається печенізько-торкською. На Дунаї і 
на Попрутті, а також в верхів'ях Дністра і Південного Бугу, ця боротьба 
проходила з дуже активним болгарським етнокультурним бар'єром, який 
набирає силу протидії на державному рівні. Ц я протидія вкупі із 
внутрішнім розпадом Золотої Орди призводить до другої половини X IV  ст. 
до повного вигнання кочовиків із обмеженої контактної зони, які, як
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з ’ясувалося, були тут незамінні. Історично складений демографічний ва
куум в степовій зоні Північно-Західного Причорномор’я п ісля політично
го і військового витіснення ординців за Дніпро неминуче заманив сюди з 
часом нові кочові орди. Періоди розвитку і існування кочового світу в зо- 
лотоординський час наступні:

1 період (40-60-ті pp. X II I  ст.) - це «адаптація» тут Золотої Орди, яка ви
користовує лише частину своєї державної активності на заході степового 
Причорномор'я. Ї ї мета - політичне підкорення основних мас кочового насе
лення і регуляція їх кочувань. Татаро-монголи в цілому не посилили демо
графічну напругу в старій Ателькузі, їх  активність в Причорномор’ї носи
ла, переважно, військовий і внутрішньокоординаційний характер. П ідпо
рядкованість супроводжувалась ломкою старої племінної і родової структу
ри і призвела до соціально-політичного гніту і економічного розорення 
яідвласних кочовиків. Його іншою стороною для Золотої Орди стало часове 
перевершення центробіжної політичної тенденції і створення улусу Ногая.

2 період (середина 60-х pp. XIII ст. - початок X IV  ст.) - часове відокре
млення у  зв 'язку зі створенням політичного центру золотоординських ко
човиків, які мали такі внутрішні потенції для саморозвитку. Військова 
активність його, на перших порах, обумовлена амбіціями самого правиїе- 
ля  - Ногая, сприймалась як відображення всієї сили Золотої Орди. Демо
графічна активність кочовиків в цей період дещо підвищ илась, що 
прослідковусться археологічно по відступу східнослов'янського земле
робського і волоського вівчарського населення в передгір'ях Карпат. К ор 
дон з Болгарією проходив в районах Дунаю. Цей імпульс демографічної 
активності був поглинутий міжусобною війною і завершився відступом 
кочовиків на схід від Дністра на початку X IV  ст.

3 період (початок - 60-ті pp. XIV  ст.) - період «реставрації», в ц ілому на
сильницький та приречений. На лівобережжі Дністра кочовики знову ак
тивізуються із закінченням усобиць і посиленням міці Золотої Орди при 
Узбеці. Болгарія витісняється із межиріччя Дністра і Дунаю, однак 
збільш илась активність Угорщини, що робить тут правління ординців 
нестійким. В демографічному відношенні кочовики в міру імпульсивні - 
утворене г. П івнічно-Західному Причорномор'ї кочове об'єднання з цент
ром в Нижньому Подністров'ї веде своє господарство при оптимальному 
демографічному режимі. З другої половини 1330-х pp. кочовики поступо
во витісняються із Буджака. Міста тут зберігають лише міжнародне торго
вельне значення. В центральній частині ІІруто-Дністровського межиріччя 
зроблені штучно золотоординські міста опинились в чужому етнокультур
ному і соціально-економічному середовищі. Не дивний їх  швидкий розквіт
і загибель у зв 'язку з загальним занепадом Золотої Орди.

4 період (60-90-ті pp. X IV  ст.) - це час кінцевого подолання реліктивної 
активності кочового світу на його західних рубежах. Боротьба за Пруто- 
Диістровські межі м іж  Угорщиною, Молдовою і Литвою па фоні загально
го занепаду Золотої Орди фактично виштовхнула кочовий фактор: в кон-
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І іпстній зоні степів території, з яких витіснялись кочовики, перетворюва- 
ішсь на «дике п оле». Зі свого боку, розпад Золотої Орди практично 
повністю паралізував і знищив західну активність кочового.

ІІісляординський час (XV  - перша половина XVII ст.) - в ц ілому харак
теризується появою і поступовим прискоренням нового кочового конгло
мерату, утвореного в процесі розпаду Золотої Орди і в результаті складно
го проходження етногенезу у  кочовому середовищі на сході і в зв 'язку з 
шгальною періодичною демографічною насиченістю усієї зони південно- 
руських степів. У  Нижньому Подністров'ї і в Подунав'ї, у  епіцентрі кон
тактної зони, яка виділяється нами, утворюється напівдержавне кочове 
утворення - Буджацька орда, яка стала загальним дестабілізуючим фак
тором у  регіоні. Ефект цієї дестабілізації виявився особливо історично 
відчутним, так як був забезпечений та гарантований політично, а також 
організований в соціально-економічному співвідношенні адміністрацією 
Оттоманської імперії. Такого роду фактор виявився компонентом 
зовнішньополітичної активності Туреччини по відношенню до Молдови, 
П ольщ і, Російської держави, українського козацтва і забезпечував 
міцність ї ї  позиції у  П івнічному Причорномор'ї.

Періоди розвитку та функціонування кочовиків, які виділяються у 
нісляординський час, такі:

1 період (початок - 70-ті pp. XV ст.) - «кочового демографічного вакуу
му» - наступив у зв’язку з вигнанням золотоординців на схід від Дніпра та 
складних політичних перетворень у контактній зоні: витіснення угорців 
із Буджаку Молдовою і наступне її  витіснення і фактичне поневолення 
турками; займання турками територій на захід від Дніпра та утворенням 
Кримського ханства. Степові простори колиш ньої А тельк узи  були  
розділені політично, а економічно освоєні не були; міста, фортеці та тор
гові ш ляхи виконували свої військово-політичні та торговельні функції. 
Частина анатолійських та балканських кочовиків пересувається турками 
у Нижнє Подністров'я та Подунав'я. Утворені економічні та політичні пе
редумови для пересування сюди зі сходу різних кочових орд у зв 'язку з 
підвищеною демографічною напругою у південноруських степах.

2 період (80-ті pp. X V  - 70-ті pp. X V I ст.) - «заселення та освоєння» - по
ступове проникнення ногайських племен у  Північно-Західне Причорно
мор’я. Поведінка малих ногаїв, яких привів сюди М енглі-Гірей у  зв 'язку 
з захопленням турками К іл ії та Аккерману відповідало типовій «н а в а л і» . 
Однак, розселившись в Буджаці, вони поступово переходять до другої та 
третьої стадії кочування. Поступово к ільк ість  кочовиків у  степах 
Північно-Західного Причорномор'я збільш ується та досягає оптимуму до 
70-х pp. X V I ст.

3 період (к інець X V I - перша половина X V II ст.) - «напівдержавність»
- характеризується утворенням п ідлеглих Туреччині і Кримському ханст
ву орд - Буджацької, Єдисанської та ін. Археологічно вловимою вияви
лась поки лише Буджацька, хоча ряд могильників в Побуж ж і, П о ін гуллі
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та Подніпров'ї, а також в долині Дунаю, ще чекають на своє історико-ар- 
хеологічне тлумачення. В залежності від політичної та соціально-еко- 
номічної ситуації форми кочування постійно модифікувалися, але були 
близьк і до другої та третьої. Демографічна напруга в середовищі кочо
виків посилюється в 30-ті роки X V II  ст. в зв 'язку з новою хвилею  ногайців 
зі сходу, що, отримавши політичне обрамлення, виразилось в перма
нентній усобиці, яка відображає протиріччя м іж  Кримським ханством та 
Туреччиною. В такому стані «дезорганізованої організації» ногайські ор
ди перебували в середині X V II  ст. В цьому ж  стані вони, в ц ілому, і 
закінчили своє історичне існування.

Запропонована періодизація в методичному відношенні виходить із 
комплексного підходу до історичної проблематики, тобто, як вже згадува
лося, виражає спробу вирішити діахронно-синхронну сторону вивчення 
питання і матеріалу сукупністю історико-археологічних засобів. Навряд 
чи цей підхід п ісля його конкретної демонстрації потребує спеціального 
обґрунтування - із викладання ясно випливає, що там, де закінчуються 
можливості однієї дисципліни - археології, приходять на допомогу інш і - 
нумізматичні та історико-географічні спостереження, свідоцтва писем
них джерел та інші. В результаті такого дослідження можна казати, що 
уявлення, як і виникли про характер та динаміку історичного процесу на 
південному заході нашої країни в X V II ст., значно уточнюються при вико
ристанні археологічних даних.

В ц ілому, в плані синхронного вивчення нашої зони ми накреслили 
умовний кордон - середину X V II  ст., п ісля якого співвідношення в ній 
міжнародних сил ставало іншим, більш  глобальним і зв'язувалось з 
співвідношенням сфер впливу і активності Рос ії та Туреччини, як і пору
шують великий конгломерат країн і народів. З цього часу посилюється бо
ротьба за вплив в М олдові і Валахії 7, актуалізується найважливіша проб
лема слухняності та неслухняності ногаїв, татар та козаків в величезній 
лім ітроф ній  територ іальн ій  сфері м іж  Російською  та Османською 
імперіями. Це боротьба за велетенську к ільк ість ханств, орд, племен, яка 
залиш илась після зруйнованої Золотої Орди та ще не повністю апропрійо- 
вана частково Туреччиною, частково Росією  - починаючи з Кримського 
ханства, Буджацької, Єдисанської, Єдичкульської та інш их орд на заході 
і закінчуючи Великими Ногаями, на сході. Все коло перелічених питань 
історія стала вирішувати в складному взаємному відношенні і розмежу
ванні сфер впливу Туреччини та Росії, при зростаючій перевазі останньої. 
Цей новий етап історії кочовиків в південно-західному регіоні нашої 
країни підкоряється і новим історичним закономірностям, а також 
пов'язаний з іншим ареалом джерел. Очевидно, його необхідно вивчати 
особисто, тим більш е, що археологічна проблематика в галузі номадизму 
цієї епохи поки що майже не вимальовується.

Залишається тільки зафіксувати історичний стан нашого регіону в се
редині X V II  ст. Ми бачимо, з одного боку, державне оформлення території
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Туреччини, Молдови, Кримського ханства, а з іншого - більш-менш без
державні племена та народності, кочові чи напівосілі. Осіло-землеробські 
утворення виступають в наших очах як антитеза стародавньої кочової 
культури, як втілення особливої військово-державної сили, де все було в 
(неперервному русі - і центри, і кордони. їх  вплив знищував, деформував 
і спотворював структуру кочового світу. Ми легко могли спостерігати в З О 

НІ тю рдинськ і часи, як розвивались протиріччя між  містами та їх  тери
торіальною нерухомістю і кочовим способом життя. В кочовому середо
вищі воно призвело до знищення і того, і іншого. А л е  все ж на прикладі 
Ііудж ацької орди, обмеженої районами і з стриманою політичною  
ініціативою, добре видима поступова перемога початку територіальної 
стабільності, втіленої в містах, поселеннях, адміністративних округах. 
Кочовики перестають бути головним історичним носієм наступальної си
ли, військової озброєної м іці - цей потенціал переходить до державної 
влади великих територіальних країн.

П рим іт ки :
1. Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в 

іпоху средневековья. -  Киев, 1986.
2. Добролюбський А.О. П івденний зах ід  України як особливий істори- 

ісо-культурнийрегіон //Теорія, методика і практика викладання іст орії 
та географії України (Е т нос. Територія. Держ авніст ь)  //Матеріали до
повідей на обласній науково-практичній конференції О ІУ В . - Одеса, 1993.
С.26-3.

3. Поршнев Б.Ф. Франция, Английская революция и европейская поли
тика в середине X V I I  в. - М ., 1 9 7 0 .- С. 25

4. Добролюбский А.О., Смирнов И  А . К  вопросу изучения средневеково
го нромадизма в Северном Причерноморье ( кочевники и земледельцы: про
блема конт акт а)  //Международные связи в средневековой Европе. Тези
сы докладов Всесоюзного научного семинара. - Запорожье, 1991. - С.3-4; Д о 
бролюбский А.О., Смирнов И  А . Восточные славяне и печенеги в І Х - Х І  вв. 
//Слов’янська культурна спадщина: проблеми теоретичного осмислен
ня та практичного збереження. П ерш і історико-культурологічні читан
ня у м. Миколаєві. - М икола їв , 1996. - С.12-14.

5. Бернард Претвич. Український степовий кордон в середині X V I  
ст оліт т я // Старожитності п івденної України. -Вип.2. -Запоріжжя- 
Київ, 1997; Козловский А А . Этнический состав оседлого населения Ю ж 
ного Поднепровья в IX -X IV  вв. // Киев, 1985. - С.62-71.

6. Козловский А А . Вказ. Праця. - С.70.
7. Смирнов В.Д. Крымское ханст во под верховенством Отоманской 

Порты до начала X V I I I  века. - СПб., 1887. - С. 420-422.
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П ет рова И.О.

СТРУК ТУРА  ВЕС ІЛЛЯ  М ОЛДОВАН БУД Ж АК А
В СЕРЕДИНІ X IX  ст. ЗА  М А Т Е Р ІА Л А М И  РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ

Одним з маловивчених аспектів у  га лу з і традиційної культури  
етнічних груп України, зокрема й молдован, є весільна обрядовість, її 
структурні компоненти. Тому публікац ії у  даному випадку регіональних 
видань середини X IX  ст. цікаві для  нас якраз тим, що містять інформацію 
про весільну обрядовість, вони є важливим джерелом, оскільки дають 
можливість з ’ ясувати елементи, що вже не побутують у другій половині
X X  ст., простежити і  охарактеризувати розвиток обряду, визначити 
наслідки трансформації, що супроводжується редукцією чи свідчить 
навіть про зникнення певних обрядів або їх  структурних компонентів. Од
ним з таких джерел є публікації, що м істяться на сторінках періодичного 
видання «Одесский вестник»1.

Відомості, які подають автори різн і за обсягом і змістом, глибиною 
аналізу весільного обряду, який жодним з авторів не описується у  повно
му обсязі. Однак вибірковість репрезентованих обрядів дає можливість 
через співставлення відтворити весільний обряд молдован Буджака сере
дини X IX , виокремити елементи, що побутували на той час у  кожному з 
трьох весільних циклів.

Так, Болеслав Хиж деу подає відомості про дошлюбне спілкування мо
лоді. Зокрема, дізнаємося, що зустріч «...свидания в четыре глаза », тобто 
побачення парубка і дівчини, відбувалася, у  даному випадку, в саду б іля 
криниці. А л е  все ж головним місцем зібрання молоді автор називає храм, 
де молодь знайомиться під час святкування. Іншою досить популярною 
формою дозвілля називає джок (круговий танець).

Автор вказує і на час проведення весіль, які влаштовували перед Вели
ким Постом і восени2.

Із традиційних обрядів Б .Хиж деу виділяє, звісно, найбільш  попу
лярні. Традиційне сватання у молдован складалося з дек ількох етапів: 
старостія, логодна, респунсул3. Д ля  сватання жених запрошував одного 
чи двох сватів - легеу (сват, від молд. легеу  - лаяти, врати). Перемовини 
сватів з батьками нареченої відбувалися в алегоричній формі, як і в ук 
раїнців, дівчина мала колупати стіну, чи ховалася за піччю. Наступав мо
мент, коли дівчину кликали, і якщо вона давала сватам наповнену склян
ку, то це означало її згоду на шлюб.

П ісля  цього скликали сусідів і рідних і разом домовлялись про 
весілля, визначали день його проведення. Б .Хиж деу не виділяє ці події в 
окремий обряд. Ймовірно, мова йде про договір або заручини. З цього ча
су жениха називали ніре, а невесту - ніряса.

В .Хиж деу не подає нам назв обрядодій, не зазначає дні тижня, у які, 
зазвичай, відбувалися такі важливі події.
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Заслуговує на увагу опублікований в газеті «Одесский вестник» у №  25 
за 1851 рік так званий фельетон Івана Танського4 про весільні обряди в 
Бессарабії. Автором описується одна з структурних частин весільного об
ряду: традиційне сватання, але не зазначається етнічна приналежність 
його учасників, та за термінологією обрядів зрозуміло, що йдеться про 
молдован. Опис обрядовості також починається зі сватання. Тут ми маємо 
змогу отримати додаткову, порівняно з публікацією  Б.Хиж деу, інфор
мацію. Молодий кладе на тарілку гроші, а з боку молодої її батьки - у 
відповідь - нафраму (різновид хустки) і каблучку. Батьки кличуть дівчи
ну і пропонують вибір. Якщ о дівчина згодна на шлюб, то бере гроші, а мо
лодий забирає нафраму і каблучку. І.Танський пише і про заручини, як 
складову сватання (логодна), під час яких, на думку автора, «запивают 
ответ». Ц я обрядодія носить назву респунсул (відповідь), але автор її  не 
описує.

За свідченнями Б.Хиждеу, п ісля досягнення згоди на шлюб дівчина 
скликає подруг готувати святковий одяг для молодого, ширинки, хустин
ки з шитвом по кутах. Молодий мав купити молодій чоботи та хустку. 
Дізнаємося про придане, яке складалося з декількох килимів, войлока, 4 
подушок, декількох нафрам (рушників квадратної форми), витканих бо- 
рунчуком, шовком, та пронизаних по бахромі бусами; білизни, пари 
биків, корови, дек ількох овець, але «денег ни грош а».

За матеріалами статті Б .Хиж деу можна визначити весільні чини. У  
молодого це: один староста, дві дружки, дружба, ватаджел, дві свахи, м у
зика. У  молодої: один староста, дві дружки, дружба, ватаджел, свахи, м у
зика. Одна пара весільних батька і мати.

Автором описані обрядодії, як і можна віднести до головиці, хоча цієї 
назви не наводиться, не зазначено також і в який день відбувався цей об
ряд. Напередодні весілля збиралися у молодої: жених з старостою, друж 
ками, ватаджелом, музикою, сусіди і  рідні. Приносили з собою дарунки, 
здебільшого продукти харчування (гор ілку, курку, борошно). Ватаджели 
пригощали гостей. Привертає увагу виконання деяких обрядодій. П ід час 
пригощання чарку передавали один одному не голими руками, а тільки 
чарез платок, нафраму. Вважалось, що тільки так побажання щастя і ба
гатства молодим буде реалізованим. В цей же вечір виконувався обряд 
розплетення коси. Дівчина сиділа на стільці, вкритому кожухом, жених 
тримав її за руки, стримуючи її від дій перешкоджання розплетенню коси 
і небажання її  прощатися з дівоцтвом, імітуючи при цьому свою владу над 
нею, а ватаджел чи брат, сестри розплітали косу. Участь у  розплетенні 
бере кожний з присутніх родичів. Обряд супроводжувався виконанням 
обрядових пісень. П лели  барвінкові віночки для молодих і весільних 
чинів. Одна з дружок заплітала волосся молодої в дрібні косички. На го
лову молодої одягали вінок, але таким чином, щоб прикрити очі, вони ма
ли  бути опущеними вниз, що означало печаль, хоча, як відмічає автор, 
майже всі раділи від того, що дівчина виходить заміж.
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Дружки прикріплювали «в інки » до шапок ватаджелів. Автор звертає 
увагу на такі обрядові атрибути, як ширинка і посох. По суті це знамено, 
з яким йшов ватаджел, запрошуючи гостей на весілля. Ш иринки в’язали 
до руки при вінчанні, прив’ язували до посохів ватаджелів. Про гільце не 
згадується.

Наступний обряд можна ідентифікувати як запросини. Автор описує 
його досить детально. У  ньому брали участь молодий з старостами, ватад- 
ж елом, з обов’язковими атрибутами: калачами, 2-3 півнями чи курми, 
горілкою. Розпочинав обряд ватаджел. Він подавав кінчик хустини, що 
на палиці (знамено ?) молодому і  виводив його з хати. Запрошували з м у
зиками (кринка, бубон, цимбали). У  складі почту ватаджел зі знаменем, 
дружби (ватажки), молодий з старостою. Спершу запрошували на весілля 
поміщика чи посесора. Безпосередньо обряд запрошення здійснювався 
так: староста покривав ширинкою 2-3 калачі, 1-2 курки, підносив госпо
дарям і від імені молодого запрошував на весілля. Молода зі своєю дружи
ною робила теж саме. На жаль, автор не вказує, коли саме відбувалися за
просини, у тексті про це йдеться одразу п ісля того, як прикріплять буке
ти, тобто п ісля головиці, що малоймовірно, оскільки головиця відбува
лась, як це прийнято, увечері.

П ісля  запросин в той же вечір молода передавала дружкам сорочку 
для молодого. Вони перев’язували її  стрічками, затикали барвінком, 
прив’язували до посоху і ватаджел ніс ї ї  до молодого. Схожий обряд 
здійснював молодий. Він передавав для молодої хустину і пару жовтих 
чобіт. Несли ці дарунки в решеті чи в ситі. Інколи додавали десяток яб
лук , виноград на червоній стрічці.

Як у  молодого, так і у  молодої гостей з дарунками «варта» спочатку не 
пропускала. А л е  через деякий час спілкування гості входили в хату і  кла
ли  на стіл  перед молодим (молодою) принесене. Весь суботній вечір мо
лодь гуляла . Б .Хиж деу зауважує, що вдівець чи вдова не шлють один од
ному гостинці.

Власне весільні обрядодії розпочинались у  неділю. Зранку староста на
ряджав молодого у  подаровану молодою сорочку, п ісля чого молодий про
сив благословення у  своїх батьків. Ватаджел виводив молодого з хати за 
кінець хустини, мати благословляла його свяченою водою і  весільний 
почт йшов до молодої.

У  молодої ранок розпочинається з обряду, який можна назвати розпле- 
тенням коси. М олоду саджали на діж ку чи стілець і дружки розчісували 
косу. У  волосся вплітали гроші, шматок хліба, а рідні - часник, «щ об 
відв’язалось все зле» і одягали вінок.

Перед виходом для вінчання мати молодої окроплювала молодих свя
ченою водою, посипала с іллю  від уроку. Молодий і ватаджели їхали  до 
церкви верхи на конях. П ід час вінчання по горінню весільних свічок га
дали на тривалість життя молодих: чия свічка гірше горить, той помре 
раніше. М агічні д ії виконували і під час вінчання: молода намагалася ста-
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•ги на рушник першою, щоб « ї ї  рука була  верхньою », тобто вона керувати
ме родиною.

П ісля вінчання музиканти зі старостою і ватаджелами йш ли за хреще- 
ннми батьками. Зауважимо, що Б .Хиж деу не вживає термінів нанашка, 
шшашул. П ід час весілля танцювали такі танці: джок, оляндра, коломий
ки, тропак. Весільний день завершувався підготовкою молодих до першої 
шлюбної ночі. Свахи вдавали, що виганяють дружок і дівчат з хати. Т і 
імітували бажання забрати з собою подругу (молоду). Молодий викупову
вав молоду у  дружок. Свахи з калачем, смаженою куркою відводили мо
лодих до чуж ої хати. Молода роззувала молодого (символ покори).

Зранку у  понеділок свахи на вилах чи палиці несли сорочку молодої 
вулицями села. Щ е в 20-ті pp. X IX  ст. цей звичай був чи не скрізь, але уже 
у 40-х роках X IX  ст., за твердженням автора, його дотримувались не всі. 
Весільний почт з червоним має сп ільн і риси з аналогічними обрядодіями 
в українців.

У  вівторок відбувалися збори і проводи молодої до чоловіка. На воза 
клали зестра. Молода прощалася з батьками і родиною. В цей час викону
вали такий обряд. Чоловік  давав молодій калач чи бублик, через який во
на дивилася на чотири сторони. Він бив її  декілька разів батогом, це озна
чало, як казали місцеві селяни, що відтепер вона має бачити світа 
стільки, ск ільки побачила через отвір калача, має боятися чоловіка і 
підкорятися йому.

Можна зробити висновок, що Б .Хиж деу не був достатньо обізнаний з 
весільною обрядовістю, оскільки, по-перше, не всі обрядодії він описує, 
по-друге, жодному не дає назв. До того ж Б .Хиж деу, описує весілля 
тільки у  молодої.

Знайшов своє відображення й обряд поїздки молодого за молодою, яка 
проживала в інш ому населеному пункті. В ’ їхавши до села, молодий виси
лав декілька кунокаріїв (дружбів) на «переговори» до батьків молодої. 
Якщ о батьки молодої погоджувались прийняти молодого, то відбувався 
обряд дарування молодій подарунків від жениха. Ц е називалося поклоне- 
ле. Однак навіть у  цьому випадку молода з подругами залишалась у 
батьківській домівці, а молодий зі своїми гостями - там, де його «посели
ли » . По суті, можна вважати, що йдеться про обряд головиці, бо у  молодо
го присутні лиш е «молодые лю д и », тобто парубки, а у  молодої - лише 
дівчата. А л е  автор не наводить назв обрядодій. Зрештою, дві сторони (мо
лодого і молодої) зустрічаються і спілкую ться (проводять час) у  молодої до 
ранку5.

Другий день весілля детально описано І.Танським: до молодої прихо
дять ворнічеї (друж би) з музикою  і забирають придане, а нанашка 
(вінчальна мати) забирає молоду. Обряд має такий вигляд: батьки молодої 
сідали в хаті на стільц і, перед ними на коліна ставали молоді. Один з 
ворнічеїв (старший дружба ?) промовляв урочисту промову і батьки благо
словляли молодих. Нанашка з молодими на возі їхали  до молодого.
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Автором окремої публікації на сторінках «Одесского вестника» у № 64 
за 1858 рік, присвяченої звичаям молдован, є К.Булатович6. Автор побу
вав на весіллі за запрошенням знайомого молдованина з села. Там він за
писав обрядодії суботнього дня. Зокрема, як весільні з 15 вершників і 12 
бричок везли молоду з іншого села. Участь такої великої к ількості гостей 
пояснили необхідністю охорони. Весільним батьком був хресний (той, що 
хрестив), бо за звичаєм, ще на хрестинах казали «Да удостоит вас Бог и об
венчать вашего крестного сы на». Попереду їхав на коні ворнічела, інші 
конокарі (вершники при весільному поїзді). Всі перев’язані білими хусти
нами на правій руці.

Батьки молодого зустрічали молодих з іконою, хлібом -сіллю . За 
застіллям  перед молодими клали  дві жемни (х л іб  у  вигляді калача) на
криті нафраницями.

Автор згадує, що вінчання відбувалося тільки на другий день і лише 
після вінчання ворнічели запрошували на весілля. Увечері відбувалося 
маса маре (великий стіл ) (почесна?).

Покривали молоду в понеділок. Обряд здійснювала посажена мати. На 
вечерю запрошували тільки родичів. З вівторка і весь тиждень молоді хо
дили до родичів і посажених батьків - здійснювали кале - маре (великий 
ш лях).

Отже, публікації на сторінках регіональної преси свідчать про різно
манітність весільних обрядів молдован Буджака у  середині X IX  ст. Вони 
традиційно складалися з трьох весільних циклів: передвесільного, влас- 
невесільного і післявесільного, однак структура кожного циклу потребує 
ретельного аналізу. Примітно, що у весільній обрядовості молдован є еле
менти весілля українців - наслідок міжетнічної взаємодії у  цьому регіоні.
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П ет рова О.В.

ТРАН С К УЛЬТУРН І ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО СИМ ВОЛІЗМ У  

(Н А  М А Т Е Р ІА Л А Х  НАРОДІВ ОДЕЩ ИНИ)

Відмінною рисою антропологічного вивчення в іку є сьогодні 
орієнтація на виявлення його соціокультурних варіантів, а також визна- 
' і і ' н н я  на базі кросс-культурного аналізу універсальних закономірностей, 
пов'язаних з віком як на суспільному, так і на індивідуальному рівнях.

Вивчаючи традиційні суспільства, з їх  інституалізованими віковими 
групами, антропологи майже завжди зверталися до опису життєвих 
циклів етносів, але сам життєвий ш лях - як особлива одиниця культури - 
не розглядався. В наш час наука має в своєму доробку незначну к ількість 
емпіричних досліджень, пов'язаних з символізацією різними культурами 
життєвого ш ляху людини.

Серед вітчизняних вчених цим проблемам приділяли увагу Н .А . Берн- 
штам1, розробляючи проблеми віку в російській культурі, А .К . Байбурін2, 
який спробував створити ритуальну схему життєвих подій індивідуума, 
котрі обов'язково переживаються ним протягом життєвогочнляху. Окре
ме наукове дослідження з антропології віку провів В.В. Бочаров3, в якому 
автор на прикладі етнокультур і субкультур представив їх  унікальний по
гляд на віковий процес. Спорадичний інтерес до вивчення індивідуально
го вікового процесу як соціокультурного явища виявляли С. Айзенштадт,
І.С. Кон4, A .M . Решетов5, К .П . Калиновська" та ін. Накопичені в цій об
ласті численні емпіричні дані можуть бути використані для наукового 
аналізу вікового символізму в рамках концепції життєвого ш ляху.

Концепція «життєвого ш ляху » виникла і використовується, перш за 
все, в психології, хоча має яскраво виражений антропологічний харак
тер. Вивчення взаємодії м іж  біологічним і соціокультурним аспектами 
віку для пояснення вікової поведінки - головний принцип, на якому буду
ються сучасні антропологічні дослідження. Підходи, спрямовані на вив
чення ж иттєвого ш ляху  людини (індивідуальний аспект) і вікової 
соціальної стратифікації (суспільний аспект), дають нові орієнтири куль
турному вивченню феномена віку на емпіричному і теоретичному рівнях.

Мета даної статті - визначити найбільш  істотні з погляду символізації 
вікового процесу аспекти як підсистеми культури. Символічні маркери 
або сигнали вікової ідентичності зафіксовані в багатьох суспільствах, 
проте тут багато і культурно-специфічного. Окрему увагу привертає 
співвіднош ення символічного маркування меж життєвого ш ляху  в 
порівнянні з інш ими припустимими ідентичностями, наприклад, 
етнічною.

Мова йде в першу чергу про ритуали життєвого циклу, які супровод
жують проходження індивіда за соціально-віковою ієрархією від народ-
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ження до смерті. Новизна даного дослідження полягає в спробі розгляну
ти цей процес крізь призму одного з сучасних ритуалів життєвого циклу - 
Дня народження. Цей особистностний компонент нинішнього календар
ного циклу, безумовно є проявом модерності в культурі, однак потребує 
детального аналізу, що дозволяє нам висувати, разом з тим, тезу про його 
традиційну основу.

Цей синкретичний комплекс уявлень і відповідної ритуальної практи
ки на сучасному етапі переходу від традиції до модерності розглянемо на 
матеріалах народів Одеського регіону - оригінальній історико-етно- 
графічні області з точки зору поліетнічності. Зокрема, можна спостеріга
ти консервацію етнічного досвіду, яка сприяла тривалій стійкості низки 
звичаїв представлених там етносів. Разом з цим, простежується інно
ваційний вплив зовнішнього середовища на традиційну обрядовість впро
довж останніх двох-трьох поколінь, тобто часу, який операційно є досить 
успішно осяжним в етнографічному дискурсі.

Н аш і спостереження ґрунтую ться на результатах польових 
досліджень, історико-етнографічних експедицій ОНУ імені 1.1. Мечнико
ва в селах української частини Буджака, м. Одеси та Одеської області. 
Сюди залучені матеріали безпосереднього спостереження, анкетування, 
інтерв'ю  за спеціальним запитальником (опитувалися м іські та сільські 
мешканці).

Віковий сим вол ізм  у т радиційній  слов’янській  культ урі
Нормативні критерії віку завжди були тісно пов'язані з розвитком 

відчуття історичного часу та його категорій. В ідлік  хронологічного віку 
не характерний для традиційного суспільства, як і знання точного віку, 
дати народження. Причина цього феномена полягала в тому, що непись
менні культури фіксували не тривалість і безповоротність, а ритмічність, 
повторюваність, циклічність процесів. В результаті перебіг життя сприй
мався архаїчною свідомістю не як лін ійний, а як циклічний процес, при
чому суб'єктом його вважався не окремий індивід, а колектив (рід, 
плем 'я, община)7. У  зв 'язку з цим носії архаїчних культур не знали свого 
індивідуального хронологічного віку і не надавали йому істотного значен
ня. їм  цілком  досить було вказівки на колективний вік, факт своєї прина
лежності до певного вікового ступеня або класу.

П ізніш им, але похідним від календарного відліку, було визначення 
віку за церковними датами, що необов'язково відповідали точним датам 
народження. Хронологічний вік, на думку багатьох дослідників, як важ
лива індивідуальна ознака отримує значення тільки з розвитком політич
ної організації8.

Етнографічні матеріали показують, що у  народів виділяється низка 
культурно-специфічних моментів аскриптивного характеру, які прита
манні особам даного віку і сприймаються як норма. Проте порівняльні 
дослідження різних культур дають підстави стверджувати існування низ-
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їси універсальних транскультурних вікових ритуалів. Вони які чітко 
фіксувалися етнографами в різноманітних суспільствах.

Загальнокультурною  закономірністю було наділення високим ступе
нем ритуалізації і символізації першого року життя і його кульм інац ії -  
річниці дитини. Цей символічний рубіж  знаменував перехід дитини в но- 
иий віковий період і  характеризувався особливим психоф ізіологічним 
етаном. Засобом досягнення нового статусу був ритуал ін іц іац ії, який 
розглядався як окремий випадок ширшого обрядового комплексу - риту
алів ж иттєвого ц и клу . Останні регламентую ть будь-який перехід 
індивіда або групи за соц іально-віковою  ієрархією  традиційного 
суспільства.

Головним ритуалом ін іц іац ії вказаного часового інтервалу життєвого 
циклу був обряд постриження. Однак проблема в тому, що слов 'янські по- 
стрижини як обряд здійснювалися у  віковому проміжку від 2 до 7 років, 
внаслідок цього первинне значення пострижин є незрозумілим. Якби по- 
єтрижини проводилися завжди в пізн іш і роки життя дитини, то можна 
було б вважати їх  обрядом, символізуючим перехід до б ільш  зрілого віку. 
А ле  у  слов ’ян найдавніші відомості відносять цей обряд до дитячого віку 
і тому можна припустити, що він був символом переходу дитини з-під 
опіки матері в піклування батьківське, що мало на увазі також, що дити
на - хлопчик є в потенції зрілим чоловіком9.

Сам обряд полягав в тому, що батько, родич або почесний гість на 
сімейному святі зістригав у  хлопчика декілька паем. Позначався цей це
ремоніал терміном «пострижини » 10.

Згодом, поєднавшись з церковними обрядами, звичай постриження 
зберігся у  деяких слов ’янських народів. Він виконувався в день першої 
річниці дитини і мав близьк і звукові дефініції (укр. -  «п ост р и ж и н и », 
«ст р и ж к и », « заст риж ини» ;  рос. — «п о ст р и ги », «им енины »', болг. -  « г у 
дина », «и м ен и н к а »), Існувало повір 'я, за яким пострижини слід здійсню
вати не раніше, ніж  через рік п ісля народження. В ідхилення від цього 
правила, коли волосся могли стригти раніше зазначеного терміну трапля
лися досить рідко.

Суто постриження всюди проводилося приблизно однаково: спочатку 
зістригали пучок волосся хрестоподібно на верхівці, а потім зі всієї голо
ви, причому цю процедуру здійснювали як з хлопчиками, так і з дівчатка
ми.

Відносно низки інш их елементів і  норм виконання обряду спостеріга
лися деякі етнічні відмінності. Зокрема, це стосується осіб, яким належав 
пріоритет в процедурі постриження, у  прийомах поведінки з волоссям, в 
терм інології і термінах виконання обряду, ритуальному використанні ко
жуха. Все це дозволяє виявити локальн і етнічні особливості цього обряду.

Наступним важливим атрибутом «культурного будівництва» особи є 
момент ім ’ янаречення. Виступаючи в ролі соціального знаку, ім 'я  сим
волізує належність людини одночасно до декількох суспільств: етнічного,
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релігійного, соціального, кровно-спорідненого. Іменна проекція в різних 
часових континіумах залежала від того, який з вказаних чинників зай
мав домінуюче положення. Так, до прийняття християнства особисте ім 'я  
часто мало яскраву соціальну характеристику і вживалося в певному 
соціальному середовищі. Як правило, такі імена відображали різні вла
стивості і  якості людей, особливості їх  характеру, поведінки, фізичні 
здібності й недоліки11. До X V III-X IX  ст. давньоруські імена повністю були 
усунені церковними (календарними). Відповідно до правил тих часів ди
тині давалося ім ’ я того святого, чий день шанування доводився на день 
хрестин12. В сучасному світі образ імені представ в народній свідомості як 
амбівалентний: ім ’я має бути одночасно індивідуальним і в той же час 
входити в систему ім ’янаречення.

Ім ’я як символ соціально-вікового статусу традиційно давалося дитині 
при хрещенні, проте користуватися ним починали зазвичай з середини 
або піку підліткового віку у  формі напівімені (наприклад, Дашка, Вань
ка). До рубежу повноліття з ’являлося право на ім ’я (Ванюха), але тільки 
п ісля повноліття з ’являлося повне ім ’ я (Іван, Дарина)13. Отримання пов
ного імені і по батькові було важливим критерієм переходу в повноліття.

Приклад з ім ’ям є одним з моментів обрядів, що фіксували перехід ди
тини в статевовікову групу підлітків і також мали характер ініціації.

У  багатьох народів з досягненням статевої зрілості лише хлопці мали 
пройти обрядові випробування, на дівчат даний звичай не розповсюджував
ся. Ц я обставина, проте, не могла перешкодити пізнішій появі паралельно
го жіночого обряду, аналогічного з чоловічим. Традиційно повноліття 
дівчини супроводжувалося шлюбом, тобто переходом її в інший рід.

До ц ієї категорії належить російський обряд, за яким в день іменин 
дівчини в присутності всієї її рідні здійснювався обряд одягання поневи 
(спідниці) чи поясу. Обряд повноліття дівчини, що є пережитком глибокої 
давнини, здійснювався у росіян в ранньому підлітковому віці. Він супро
воджувався перевдяганням дівчини в одяг дорослих ж інок і  відбувався 
публічно. П ісля  цього ритуалу дівчина вважалася вже нареченою і  оголо
сити її  такою -  з метою звернути на неї увагу парубків -  було одним з го
ловних завдань обряду, що згодом злився з одним із перших актів 
весільного ритуалу14. Д ля  хлопчиків вказаний ритуал супроводжувався 
посадкою на батькового коня і першим боронуванням, п ісля чого його на
зивали «борноволок»15.

Таким чином, структура ритуалів, символізуючих перехід індивідуу
ма в нову вікову реальність, складається з певних елементів. Це, перш за 
все, позбавлення об ’єкту ознак колиш нього стану, перетворення і 
наділення героя новими якостями. В результаті здійснення такого обряду 
відбувається створення нової знакової реальності. М.О. Косвен слушно 
вважав цей стародавній обряд і пізніший ритуал першої стрижки волосся 
дитини, що здійснювався п ісля виповнення їй року, частиною первісної 
ін іц іац ії16.
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Иідлік віку по роках -  явище досить пізнє, проте глибоко пронизане 
1 1 шдицією. Мається на увазі обряд щорічного святкування дня народжен
ії и, п якому поєднуються календарна циклічність часу і її зв ’язок з людсь- 
і пм віком.

Традиційний побут слов ’ян не знав щорічного святкування дня народ- 
і синя як це прийнято тепер, його архаїчним аналогом були іменини -  

день нам’яті святого, що є святом для віруючого, названого ім ’ям цього 
і витого. Спочатку цей обряд був поширений серед царів і деяких міських 
прошарків суспільства (дворянство, купецтво, міщанство). Про той факт, 
і ці і ця традиція виникла досить давно свідчать літературні джерела X V II 
ст., де неодноразово згадуються іменні обіди з великою к ількістю  гостей у 
І Ції рів, вельмож, офіцерів на честь членів їх  сімей.

Невід’ємним атрибутом такого свята були іменинні пироги, які викори
стовувалися в якості своєрідного запрошення на іменини. Знатність особи, 
іпсій посилався пиріг, вимірювалася його розміром. Хрещеним батькам за- 
.ишчай посилали солодкі пироги на знак особливої пошани17. У  деяких 
місцях замість пирогів посилали так звані «іменинники» - великі здобні 
булки без начинки, зверху посилані родзинками. Цікава роль відводилася 
пирогу за святковим столом у будинку іменинника. П екли спеціальний 
пиріг, який розламували в розпал святкування над головою його винуват
ця. Начинка (як правило, це були родзинки) сипалася на іменинника, а 
гості в цей момент примовляли: «Щ об  на тебе так сипалося золото і 
ср ібло»18. Про знаковість цього кулінарного символу на іменинному столі 
свідчать і численні народні прислів’я -  «Без млинця -  не Масляна, без пи
рога -  не іменинник», «Без пирога іменинника під стіл садять»19 та ін.

Серед царів існували свої правила святкування іменин. Так, правитель 
в день своїх іменин, виходячи з храму, власноруч роздавав іменинні пиро
ги. Царю на день Ангела  в обов’язковому порядку підносили подарунки, 
дарували листівки-поздоровлення, діти підносили янголят, склеєних з 
паперу. Щ е в X V II  ст. цього дня в царському палаці влаштовувався іме
нинний стіл, на якому патріарх тримав заздравну річ, а запрошені гості 
співали «м ногії л іта » і пили заздравний келих по колу20.

До початку X X  ст. іменини членів сімей були одним з найстабільніших 
сімейних свят. Іменини відзначалися щ ороку в день того святого, на честь 
якого була названа людина, а не в день народження. Якщ о спочатку 
різниця була невеликою -  7-8 днів, то згодом, коли старого правила дот
римувались не завжди і дитина могла одержати за бажанням батьків 
будь-яке ім ’ я зі святців, іменини зовсім втратили зв ’язок з днем народ
ження. Вже в X IX  ст. іменини називаються «Днем ан гела ».

Віковий сим вол ізм  в сучасній  культ урі
Індивідуальний віковий процес в сучасному індустр іальному 

суспільстві включає біологічний, психологічний, соціальний і культур
ний розвиток. Всі ці типи розвитку мають свої власні детермінанти, про
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те всі вони взаємопов’язані. Вікова ідентифікація сучасної людини знахо
диться на перетині траєкторій цих процесів, як і протікають з різною 
швидкістю. Константною величиною є тут абсолютний вік, тобто кален
дарний або хронологічний, обчислюваний кількістю  часових одиниць.

Структура «життєвого ш ля ху », що включає послідовність і час насту
пу вікових переходів істотно змінюється від покоління до покоління. 
Ж иттєвий цикл індивіда не зводиться до універсальних закономірностей 
онтогенезу, навіть з поправками на індивідуальні варіації, він, перш за 
все, обумовлений складною сукупністю соціально-історичних умов, в які 
інтегрована особа21.

Етноси, що проживають в Одеському регіоні до теперішнього часу збе
регли риси ритуалізації і символізації віку, характерні для традиційних 
суспільств.

Основним ритуалом, що регламентує сьогодні віковий перехід, висту
пає День народження -  унікальний транскультурний феномен, який є 
явищем надетнічного характеру, що з ’ явилося під час масових ур 
баністичних процесів.

Разом з реліктами відзначення іменних дат впродовж календарного 
року, в Одеському регіоні з 1960-70-х pp. з ’являються м іські форми 
індивідуальних днів народжень. З одного боку, емансипація особи приво
дить до виходу зі звичайної системи ім ’янаречення. Все частіше при ви
борі імені користувалися не традиційними нормами, а модою на нові, пре
стижні імена. З іншого боку урбаністична культура відривала окрему лю 
дину від сімейно-споріднених зв ’язків, вони все більш е ставали номіналь- 
но-формальними.

В результаті у  вжиток входить інновація відзначення не іменин, а дня 
народження. Якщ о для респондентів, що народилися в 1910-1930-х pp., 
нерідко фіксувалася елементарна відсутність знань про свою дату народ
ження, то юридично-формальні зміни радянської влади разом зі зміною 
уявлень приводять до чіткого усвідомлення розташування свого точного 
календарного походження. Перелом наступив у  регіоні не пізніше по
воєнних часів, коли виросло нове покоління.

Найбільш  показовим і наповненим традиційними ритуальними діями 
на сучасному етапі розвитку родильної обрядовості залишається перший 
день народження, який обов’ язково святкується як сільськими мешкан
цями, так і міськими. Перша річниця дитини як і раніше оточена певним 
комплексом звичаїв і обрядів, одні з яких є традиційними зі значними мо
дифікаціями, інш і -  інноваціями.

Нині святкування річниці всюди обставляється пишно, з запрошен
ням кумів, родичів і знайомих, які приходять з подарунками і гостинця
ми для дитини. Це святкування всюди тепер відоме під назвою іменини 
(рос. «им енины », болг. «гуди на», «им енинка»).

Звичай, за яким дитину стрижуть не раніше року, можна спостерігати 
і  в наш час. Згодом зникли відмінності, що торкалися пріоритетних
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Ф у н к ц і й  виконавців обряду. Тепер право першої персони, що здійснює по-
• і риження, повсюди належить куму і кумі. Схема виконання стала при- 
п пікшо однаковою. Непринципова відмінність полягає в тому, що в одних 
місцях дитину прийнято садити на ст іл22, в інших -  на стілець23. Широко- 
мі поширення набув звичай п ісля постриження к ілька разів підкидати 
и н гину вгору з побажанням високого росту. У  болгарському селі Одеської 
і (Пласті зафіксована більш  архаїчна форма цього обряду -  при постри- 
і енні мати дитини стоїть поряд і тримає в руці свічку. Стрижене волосся 
кипа змішує з воском і кладе поверх дверної коробки зі словами: «Дай Бог 
і і пураеш висок, кэкту айта вратата» ( «Д а й  Бог, щоб ти був в зріст  цих

• inгр с й »)гі. Просторовою одноманітністю характеризується також звичай 
іОерігати дитяче волосся на спомин. Проте, стародавні прийоми також 
зустрічаються, до них вдаються переважно л ітн і люди.

Таким чином, структура колишнього ритуалу ін іц іац ії постриження 
і мі пилася і стала приблизно однаковою як в місті, так і в селі. Сучасне по- 
с і риження вже навряд чи можна віднести до категорії ритуалу, швидше 
перед нами звичай святкування річниці дитини, що включає також і пра- 
ии по першого постриження.

Модифікованим відголоском ритуалів, направлених на отримання 
долі, є поширений в сучасній культур і варіант ворожіння, який прово
диться в процесі обрядової стрижки. Перед дитиною розкладають різно
манітні предмети, що символізують ту чи іншу сферу діяльності, і дають 
право вибору. По тому, якої з розкладених речей вона торкнеться пер
шою, і передбачають її майбутнє. Серед найбільш поширених предметів 
зустрічаються гроші, як і символізують достаток, книги -  знак розумових 
здібностей, іноді ставлять стакан, що означає в майбутньому тягу до пи- 
нцтва25.

Безпосередній зв ’язок з майбутньою долею дитини простежується в 
звичаї, крім волосся, зберігати пуповину новонародженого. Архаїчний за 
споїм змістом звичай було зафіксовано в с. Вила Вінницької обл., за яким 
па пуповині зав’язують n-кількість вузликів, а потім на кожен День на
родження дають розв’язати один такий вузол. За народними уявленнями 
даний ритуал допомагав «розв ’язати» розумові здібності дитини, зробити 
його мудрим. З останнім розв’язаним вузлом пуповину необхідно було 
спалити, оскільки при новому зав’язуванні вузлів людина могла померти. 
У зв’ язку з цим навіть попіл пускали на вітер20.

Таким чином, основна тенденція сучасної післяродильної обрядовості 
зводиться до поєднання численних у  минулому обрядів дитячого циклу в 
одне свято на честь річниці дитини. З давніх звичаїв, пов’язаних з почат
ковим періодом життя немовляти, можна зустріти такі, як перша стриж
ка волосся, «розрізання п ут », маніпуляція з молочним зубом, всілякі во
рожіння. Проте розглядаються вони не як магічні дії, а як жартівливі це
ремонії, що дають батькам привід запросити гостей. Одночасно зі зник
ненням і трансформацією традиційних обрядів виникають нові, до них
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відноситься, наприклад, звичай щорічно відзначати дні народження 
дітей. Переконаність у  важливості і обов’язковості щорічного святкуван
ня дня народження дітей доводить високу особисту цінність дітей в су
часній сім ’ї.

Б ільш ість опитаних респондентів-батьків вважають, що день народ
ження дітей треба обов’язково щорічно відзначати хоча б в своїй с ім ’ї з ро
дичами («оск ільки  діти чекають й ого »27, « у  дітей багато радості»28). Перші 
роки життя день народження відзначають вузьким колом родичів. Коли 
дитина стає старшою, окремо збирають її  друзів відповідного віку і окре
мо дорослих, або роблять для обох груп р ізні столи в один день. При цьо
му основна увага приділяється саме дитячому святу. Його основним еле
ментом вважається солодкий стіл з кульм інаційним моментом -  винесен
ня іменинного торту з запаленими свічками, як і винуватець свята задуває
і загадує бажання. Щ е до недавнього часу існував звичай в момент подачі 
на стіл  торту виконувати пісню «Коровай», в наш час ця традиція прак
тично повністю була витіснена модою на її  західний варіант -  « Happy 
B irth d ay ». Масовим явищем стало відзначати дні народження в дитячому 
садку, дитячих розважальних комплексах, що ще раз підтверджує той 
факт, що дане свято перейшло за межі сімейно-споріднені.

Особливий символічний рубіж  сучасного процесу соціалізації визна
чає наступ 10-річного віку як перехідного. Однак в наш час відсутні тра
диційні атрибути, що регламентують перехід до наступної вікової кате
горії. Щоправда, його існування доводять лиш е деякі незначні моменти, 
яким самі носії культури не надають особливого ритуального значення. 
Так, переважаюча більш ість опитаних віднесли 10-й день народження до 
особливих дат, як і характеризуються підвищеною урочистістю, пам’ят
ними подарунками, великою кількістю  і різноманітністю страв на святко
вому столі. Специфічним моментом, що визначає символічну вікову ме
жу, є поширений в сучасному святковому побуті звичай з наступом 10- 
річного віку припиняти ставити свічки в іменинний торт29. У  багатьох 
сім ’ях ця традиція вважається дитячою і  залишається актуальною саме 
до вказаного віку. Надалі ритуал зі свічками фіксується виключно на 
ю вілеях і особливих значних датах з метою підвищення відчуття урочи
стості.

Соціально-вікова стратифікація простежується в сучасній ш кільній 
системі, де поступово увійш ла в традицію організація випускного балу 
після 4-го класу, оформляючи перехід учнів з молодших класів до шко
лярів середньої школи. Подібного роду церемоніал практикують також в 
9-му і 11-му класі, що в хронологічному віці відповідає 16 і 18 рокам.

Наступ повноліття легітим ізує перехід до нової соціально-вікової ка
тегорії осіб і є важливим показником визнання людини як особи. В оцінці 
віку повноліття ф ізіологічні ознаки сьогодні переважають над аскриптив- 
ними. Це виражено, перш за все, у  відсутності чіткої межі шлюбного віку 
у  чоловіків і ж інок, властивої колись традиційним суспільствам, втрати
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■(Приих термінів, що позначали ознаки дорослого соціально-вікового ста- 
і усу. Головним атрибутом, що оформлює настання повноліття на 
офіційному рівні, є отримання громадянського паспорту.

І (ікавий звичай, що демонструє межу повноліття, було зафіксовано в 
і Ііілолісся Одеської області. Традиційно на святий вечір хрещеник несе 
іи чгрю хрещеним батькам у  вигляді двох калачів. П ісля  закінчення вечо
ри хрещений батько проводить ритуал обміну калачами — один калач зі 
т о г о  столу міняє на калач з сумки хрещеника. П ісля досягнення хрещ е
ником певного віку -  16 або 18 років (як правило, це пов’язано із 
шкіпченням ш коли), він несе останню вечерю хрещеним батькам з подя- 
поіо і подарунками. З цим візитом він залишає обидва калачі у  хрещених
i (іільше не приносить вечерю взагалі30.

Окремо треба вказати на деякі інноваційні моменти, як і виникли в по
страдянський час з активізацією етнокультурного процесу рехристи-
ii 11 ізації. В святковому побуті з ’явилося табу на відзначання 9 і 40 років, 
що мотивується зв ’язком зі звичаєм поминання покійних.

Поява у середині X X  ст. нової традиції святкування іменин в день на
родження членів сімей відсунуло на другий план традиційні іменини.

Деякі найцікавіші аспекти цього комплексу ритуальних практик роз
глянемо на матеріалах балканських народів Одеської області (греки, бол- 
гари, гагаузи). Сформувавшись на основі балканської традиції, цей обряд, 
не дивлячись на деякі історичні трансформації, до теперішнього часу 
:іберіг стійкість структури. Польові дослідження в місцях локального 
розміщення вказаних етносів показують, що особисті святкування скла
дають одну з характерних особливостей календарного циклу.

Етнографічний аналіз іменного циклу свят розкриває три основні мо
менти, пов’язані м іж  собою певною закономірністю. По-перше, це еле
менти, пов’язані з відвідуванням церкви іменинником та його родичами; 
подруге, оказіональний етикет як центральний момент всіх особиєтност- 
них свят; по-третє, приготування кулінарного атрибуту у  вигляді 
національної страви. Таким чином, подібні свята проходили за усталеною 
схемою, в якій присутнє архаїчне інваріантне ядро: молитва, жертвопри
ношення та спільна трапеза.

Релігійну сторону обрядовості таких свят складає обов’язкове відвіду
вання іменинником та його родиною церкви. До храму слід принести щось 
:і продуктів харчування (хліб, вино, калач, солодощ і), а також речі особи
стого та домашнього ужитку -  хустку, рушник, відріз полотна, гроші32. 
П ісля освячування харчі роздаються парафіянам, а речі складаються біля 
образу святого, що розцінюється як символічна форма жертвоприношення 
за здоров’я іменинника. Б іля ікони святого також запалюється свічка і чи
тається молитва з проханням про особисту долю іменинника.

В рамках домашнього простору святкування іменин розпочинається з 
прийому гостей. Серед болгар Бессарабії було зафіксовано звичай, за 
яким кожен гість намагався прийти першим, оскільки він мав право

31



здійснити ритуал обрядового умивання і отримати за це подарунок. Рес
понденти згадують, що в давнину збиралася молодь однієї махали (квар
тал села) і опівночі обходила усіх  іменинників, які проживали поблизу. 
Перший гість приносив з собою глечик з водою і поливав на руки іменин
нику, якою той символічно мив обличчя33. Перший гість також намагався 
потягнути іменинника за вуха («з а  здраве»). Якщ о той був худорлявий, то 
тягнули в боки, щоб повнішав, а якщо був низьким на зріст, то тягнули 
наверх, щоб виріс високим34.

В ролі подарунків на іменні свята зазвичай виступали елементи одягу
-  сорочки, рушники, хустки, шкарпетки, капці, а також приносити ка
лач, солодощ і, спиртні напої. Виразний спосіб вручення подарунків 
зафіксовано в болгаро-гагаузьких селах — подарунок-річ імениннику да
вали не в руки, а клали на плече. Якщ о дарували гроші, то вкладали в ру
ку імениннику в момент рукостискання35.

Іменні свята обов’язково супроводжувались жертвоприношенням на 
ім ’я святого та приготуванням обрядової страви -  курбана, який мав готу
вати сам іменинник. В деяких гагаузьких селах фіксувались випадки, ко
ли  людина виявляла бажання віддати тварину (півень, баран) живою за 
своє здоров’я. В таких випадках її  намагалися подарувати маленькій ди
тині, котра носила ім ’я іменинника36.

Виразна основа архетипу жертвоприношення не тільки стала голов
ним змістом для іменних дат, але й визначила категорію свята в цілому. 
Дуже часто у бессарабських болгар старшого покоління поняття «пра
вить курбан» і «свято» виступають у розмові в якості синонімів. Інш і бал- 
канські народи Південної України аналогічно сприймають курбан в 
якості головного атрибута святкування. Показово, що саме цей елемент 
увійшов у  практику відзначання сільських храмів (Собор, П анаїр, Храм, 
Сбор та ін .)

Отже, традиція святкування іменних свят є одним з ун ікальних явищ 
у календарній та сімейній обрядовості. У  наш час деякі елементи цього 
свята поступово зникають, певним чином модифікуються, приймають 
ігровий розважальний характер. У  переважній більш ості сімей релігійне 
значення цього ритуалу втрачено, але сам він усвідомлюється як тра
диційне сімейне свято, яке супроводжується загальноприйнятими тра
диційними нормами.

Висновки:
Таким чином, навіть у  трансформованій традиційній культур і 

зберігається система символізації віку, завдяки якій вона легітим ізує 
життєвий ш лях індивіда і  притаманну їй соціальну стратифікацію. Сучасна 
соціально-вікова стратифікація типологічно тотожня архаїчним моделям, 
тому в наш час можна спостерігати багато прикладів-аналогів останньої.

Головним ритуалом, що регламентує сьогодні віковий перехід, висту
пає День народження. Це свято повністю інтегровано в систему особисто- 
сімейної обрядовості, хоча на цей час можна спостерігати тенденцію пере-
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-пду його з суто сімейних в сферу особисто-громадських свят. Ц ікавою 
особливістю є паралельне побутування декількох форм його вираження. 
11/і йбільш архаїчними за своїм змістом та формою є розповсюджені насам
перед в сільській місцевості так звані «іменні свята». В м іському середо- 
ииіці переважає сучасний варіант цього свята, відсутність ряду істотних 
моментів надає йому нового змісту.
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Розділ II

ІСТОРІЯ УК РА ЇН И

М ір он ова  І.С .

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШ ТИ В У К РА ЇН І ВОДНИМИ Ш Л Я Х АМ И
СПОЛУЧЕННЯ (Д РУГА  П ОЛОВИНА X V III -  ПОЧАТОК X X  ст.)

Поштовий зв’ язок в яситті людини має велике значення. Серед спо
собів і засобів передавання й доставки повідомлень він є одним із самих 
давніх. У  кожній країні організація пошти та її діяльності мають свої 
особливості.

Питанням розвитку та діяльності поштового зв’язку в Україн і присвя
тили свої праці А.Байраківський, В.Бізіна, В .М ухін, В.Мороз, П.Дюков 
та ін. У  своїх працях вони виклали основні віхи виникнення, становлен
ня й розвитку поштового зв ’язку на території України. Проте питання 
розвитку поштових перевезень водними шляхами сполучення були роз
глянуті недостатньо. Саме цю прогалину намагається заповнити автор 
статті.

Одними з перших, за часом виникнення, були морські поштові переве
зення у  X V III  ст. Північне Причорномор’я з його теплим кліматом, 
близькістю моря і лиманів завжди вабило до себе людей. Та найбільш і 
устремління до моря мали правителі Росії. Прагнення мати порти на од
ному з найбільших внутрішніх морів континенту, розвивати торгівлю, 
зрештою відсунути свої південні кордони якомога далі -  усе це обумовило 
початок освоєння цього краю і створення морської поштової служби в да
ному регіоні.

В 1779 р. за пропозицією  новоросійського генерал-губернатора 
Г.О.Потьомкіна, по Чорному морю спочатку із Керчі в Таганрог, а потім із 
Херсона до турецьких берегів в Константинополь, а також із Одеси в Т у 
реччину і Персію почали ходити пакетботи. “ Зручні і легк і судна” споряд
жалися Адміралтейською колегією  і знаходилися у  неї в п ідлеглості. Суд
на відправлялися раз в місяць. До кінця 1780 р. вони плавали вже кожні 
два тижня. Зв’ язок по суш і до того часу практично зупинився. Пакетботи 
використовувалися для перевезення казенної і приватної кореспонденції,
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а також товарів і купців. До першої чверті X IX  ст. перевезення грома
дянської пошти на суднах обслуговували військові моряки. Наказом 1781 
р. були визначені тарифи на перевезення пасажирів, товарів і  листів. За 
доставку приватних листів, як і відправлялися із Керчі і Херсону в Кон
стантинополь, брався збір по 3 копійки з золотника і  по 2 копійки із Керчі 
в Таганрог1.

В X IX  ст. перевезення пошти морем продовжувало інтенсивно розви
ватися. Розд іл  V II I  П олож ення про влаштування пошти від 22 жовтня 
1830 р. стосувався листів, як і приходили на кораблях. Листи могли 
привозитися на звичайних кораблях шкіперами, матросами і пасажира
ми у всі порти. Ш кіпери повинні були  їх  збирати і  віддавати корабель
ним доглядачам, а ті, в свою чергу, повинні були  їх  відсилати у  поштове 
місце, яке знаходилося при порту. Так і листи обкладалися збором пор
тових і  вагових грошей. На листи проставлявся поштовий штемпель. 
Ш кіперу, який доставляв листи корабельному доглядачу видавалося по 
20 коп. за лист. Листи, як і йш ли до самого порту, роздавалися через л и 
стонош. Якщ о хтось із робітників судна або пасажирів бажав сам доста
вляти листи за адресою, то він повинен був внести грош і за них в пошто
ве місце. Коли листи були  прийняті і на них поставлені ш темпелі, то 
грош і поверталися.

Якщ о на привезених листах було зазначено, звідки вони відправлені, 
то збір брався з того місця, а якщо цих зазначень не було, то грош і брали
ся звідти, звідки прийшов корабель. Ш кіпери, матроси і пасажири, які 
мали при собі листи, не звільнялися також від оплати за них. Корабельні 
доглядачі спостерігали за тим, щоб без поштового штемпеля не було ні в 
кого листів при від’ їзді. Якщ о хтось на кораблях ховав листи, і це було ви
явлено корабельним наглядачем або митним служ ителем, то з них стягу
вався штраф у розмірі 25 руб. за кожний лист, із яких п ’ята частина 
відходила на користь того, хто відкривав листа, а чотири йш ли в пошто
вий прибуток2.

Будучи морськими воротами Російської імперії на Чорному морі, 
одеський порт сприяв торгівлі з країнами Середземномор’я і  Османською 
імперією, чиї володіння в той час простиралися на М алу А зію , Ближ ній 
Схід, на Балкани і на частину П івнічної Африки. Одночасно виник і по
штовий зв ’язок в цьому напрямку. Основу поштових перевезень тоді 
складали комерційне листування і пересилка зразків товарів.

Виріш альну роль в удосконаленні морських поштових перевезень 
відіграло виникнення пароплавних товариств. В 1828 р. м іж  Поштовим 
департаментом і приватними судновласниками була підписана угода на 
перевезення пошти із Одеси в Константинополь. В липні цього ж  року 
рейсом одеського пароплаву відкрилася перша пасажирська л ін ія , яка 
зв ’язала Одесу з Редут-Кале на Кавказі та з Константинополем. В угоді бу
ли  вказані умови, які забороняли приймати до перевезення листи, які не 
оплачувалися поштовим збором3.
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И 1833 р. перевезення по Азовському і Чорному морях здійснювало 
Чорноморське пароплавне товариство. Відносини товариства з Поштовим 
департаментом були  оф ормлені угодою , затвердженою Ком ітетом  
міністрів 23 лютого 1843 р Л  За цією угодою для казенних, приватних і 
торгових відносин м іж  Одесою і Константинополем були  засновані 
....  гійні пароплавні сполучення. Пароплави, за розпорядженням Голов
ного Новоросійського генерал-губернатора, повинні були відправлятися
11 Одеси через кож ні десять днів, починаючи з 10 травня 1843 р. З цими 
пароплавами м іж  Одесою і  Константинополем відправлялася також пи-
< ємна кореспонденція. А л е  для того, щоб кореспонденти в Росії і Україн і 
мили можливість пересилати свої листи в Константинополь на паропла- 
пмх, було дозволено всім російським поштовим конторам приймати крім 
казенних пакетів і  приватну писемну кореспонденцію. Виняток станови
ми гроші і посилки, як і потрібно було відправляти сухопутною поштою. 
:іп перевезення приватних листів на пароплавах м іж  Одесою і Константи
нополем брався поштовий збір по ЗО коп. сріблом за лот, з дотриманням 
встановленої Поштовим Департаментом ваги. Писемну (казенну та при- 
іштну) кореспонденцію, яка подавалася на пошту і була адресована в Кон
стантинополь, за бажанням могли відправляти через одеську поштову 
контору. На таких листах і лакетах потрібно було робити надпис: “ для 
підправлення на пароплав в Константинополь” і класти їх  в постпакети до
< )деси5.

В 1847 р. було затверджено положення про перевезення Чорноморсь
ким пароплавним товариством пошти між  Одесою і російськими та закор
донними портами®.

З 1856 р. перевезення пошти по Чорному морю взяло на себе Російсь
ке товариство пароплавства і торгівлі. Д ля  правильної доставки кореспон
денції в міста призначення на кожний пароплав товариства призначалися 
іистоноші7. Пароплави товариства перевозили пошту за маршрутом Керч 

Бердянськ -  М аріуполь -  Єйськ -  Таганрог і у  зворотному напрямку. 28 
червня 1862 р. м іж  товариством і Поштовим Департаментом була укладе
на угода, яка передбачала доставку пошти у  всі міста Рос ії і закордонні 
порти, які відвідували пароплави товариства8.

За договором, укладеним між  Поштовим Департаментом і Російським 
товариством пароплавства і торгівлі, починаючи з 1 січня 1863 p., розпо
чалося регулярне перевезення із Одеси кореспонденції в східні порти: Ба
тумі, Требізонд, Метелип, Смирну, Александретту, Бейрут, Олександрію, 
Афон і Солонікі.

Спочатку товариством пересилалися тільки прості листи і бандеролі, 
тобто газети, журнали, прейскуранти, циркуляри та інш і друковані ви
дання, в яких, крім адреси, не було нічого написано. Як листи, так і бан
дерольні відправлення оплачувалися поштовими марками. Платеж і за оз
начену кореспонденцію були такими: за листи - по ЗО коп. за кожний лот; 
на відправлення в бандеролях -  по 10 коп. за кожний лот. Листи і банде
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ролі відсилалися за звичайними реєстрами, але в особливих постпакетах, 
в Одеську прикордонну поштову контору з надписом “ кореспонденція у 
Східні порти” 9.

12 листопада 1863 р. були опубліковані правила для відправлення ко
респонденції в вищеназвані східні порти. Крім означених портів, паро
плави Російського товариства заходили також в Константинополь. Згідно 
договору, підписаному з товариством, кореспонденція, яка направлялась 
в це місто (прості листи і бандеролі) пересилалася на пароплавах за тим 
самим порядком, як і в інш і східні порти10.

А л е  відбувалися випадки, коли поштові контори не дотримувалися 
встановлених правил передачі кореспонденції, а саме: постпакети з озна
ченою кореспонденцією йш ли не в Одеську прикордонну поштову конто
ру, а прямо у  східні порти; приймалася для відправлення кореспонденція, 
адресована в місця, як і не були означені в циркулярних наказах Департа
менту; відправлялася не оплачена кореспонденція, без оплати поштових 
марок. Внаслідок цього, Поштовий Департамент наказував всім пошто
вим конторам точно виконувати встановлені правила. За невиконання да
них вимог, робітникам загрожувало адміністративне покарання або 
звільнення з роботи11.

З 1877 р. перевезення пошти по Чорному морю здійснювало також 
Російське транспортне і  страхове товариство, з 1879 р. -  товариство Доб
ровільного флоту. Всі пароплави цих компаній були приписані до Одесь
кого порту.

Отже, за договором з Поштовим департаментом, Російське товариство 
пароплавства і торгівлі отримало виключне право на перевезення пошти 
по всій акваторії Чорного моря і на Ближ ній Схід. З 1860 р. пошта, яка пе
ревозилася на його пароплавах, супроводжувалася листоношами, а з 1873 
р. ї ї  почали супроводжувати сортувальники. Подібне монопольне право 
на перевезення пошти на Далекий Схід отримав “ Добровільний флот” , 
яким він користувався до початку X X  ст.12. Пошта з Одеси пароплавами 
перевозилася до Владивостока та Сахаліну13. З 1895 р. пошта відправля
лася пароплавами з лютого по травень, та з серпня по листопад за адреса
ми Приморського краю і Сахаліну.

Крім  міжнародних поштових перевезень, в навігаційний час було доз
волено перевозити пароплавами пошти по Азовському і Чорному морям 
м іж  губерніями. Так, із Керчі в Ростов-на-Дону пошта переправлялася в 
понеділок, середу і суботу о 6 год. ранку; із Одеси в Ізмаїл, Вилкове і 
К іл ію  -  в понеділок, вівторок, четвер і суботу о 8 год. вечора; із Одеси в 
Акерман -  кожного дня, крім понеділка о 8 год. ранку14.

На відміну від залізничних перевезень пошти, для яких було створено 
спеціальне управління, пароплавні перевезення не виділялися із загаль
ної системи поштового зв’язку і їхн і чиновники входили до складу гу 
бернських поштових управлінь, а пізніше -  до поштово-телеграфних ок
ругів. З 60-х pp. X IX  ст. на пароплавах з ’явилися перші суднові поштові
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ні дділення, як і сортували пошту дорогою -  та приймали просту кореспон
денцію на борту пароплавів15.

Морську пошту доглядали митниці. Тим, хто мав справу з міжнарод
ною поштою, встановили доплату за знання англійської мови. Перевірку 
цих знань проводили особи, що не працювали у  поштово-телеграфній 
служ бі16.

В X IX  ст. були введені спеціальні поштові календарні штемпелі. На 
першому такому ш темпелі був надпис “ Одеса -  Керч -  П оті” . З тих пір на 
меіх морських ш темпелях (за рідким виключенням) вказувались кінцеві 
пункти транспортування кореспонденції. Перші штемпелі, виготовлені 
спеціально для гасіння поштових марок, виникли в Санкт-Петербурзі на 
початку лютого 1858 p., а 31 травня і 7 серпня того ж  року Головне уп 
равління пошт повідомило про виготовлення особливих ш темпелів 
гасіння для всіх поштових закладів Рос ії і намітило замінити всі попе
редні штемпеля новими -  номерними точковими. Одеській поштовій при
кордонній конторі -  одній із дев’яти поштових прикордонних контор 
Росії -  був присвоєний штемпель з цифрою “ 6” в оточенні трьох рядів кра
пок, які становили горизонтальний овал. Цей штемпель знаходився в ек
сплуатації до лютого 1863 р .17. На I I I  конгресі Всесвітнього поштового со
юзу в Лісабоні (1885 р.) було запропоновано замінити в ш темпелях трьох- 
буквенні позначки місяця на національних мовах римськими цифрами.
І Іосилаючись на це рішення, Головне управління пошт і телеграфів Росії 
и березні 1890 р. здійснило чергову уніф ікацію календарних штемпелів, в 
результаті якої було замінено позначення дати18 .

Якими ж правилами керувалася морська поштова служба у  своїй 
діяльності?

Про струнку розвинену систему ведення діловодства морської пошти 
нам говорять постанови, положення та накази, як і видавалися протягом 
іісього X IX  ст. Так, 23 березня 1842 р. наказом начальника головного 
морського штабу була видана Постанова морського відомства про порядок 
иидачі з пошти казенних грошей і речей чиновникам військового і морсь
кого відомств. За цією Постановою, в морському відомстві вводилися 
особливі шнурові книги для запису отриманих з пошти казенних коштів і 
посилок, в яких потрібно було відмічати місяць і число, коли були віддані 
гроші і посилки з пошти приймальнику19.

13 квітня 1864 р. було затверджено Положення про франкування (оп
лату поштовими марками) іноземної кореспонденції. За цим Полож ен
ням: 1) для оплати франкованих листів, як і відправлялися через пошту за 
кордон, використовувалися поштові марки; 2) з цією метою, зверху існу
ючих марок в ЗО, 20 і  10 коп., наклеювалися нові марки в 5, 3 і 1 коп.; 3) 
франкування іноземної кореспонденції марками допускалося на наступ
них умовах: а) якщо на лист, який йшов до відправлення, була наклеєна 
необхідна к ільк ість марок, як і відповідали або перевищували визначений 
за таксою внутрішній та іноземний порт, то цей лист вважався франкова-
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ним і видавався отримувачу без будь-якої додаткової платні; б) якщо 
кільк ість наклеєних на лист марок була недостатньою для повної оплати 
листа внутрішнім та іноземним портом, то він вважався франкованим 
тільки  до кордону, і потім, при видачі такого листа, визискувався з отри
мувача його за кордоном весь наданий за таксами іноземний порт; в) як
що ж  ставалося, що к ількість або достоїнство наклеєних на лист марок не
достатньо навіть для покриття внутрішнього порту, то лист вважався не 
франкованим, і з отримувача його за кордоном бралася вся внутрішня і 
іноземна портова плата.

Марками франкувалися тільки прості листи, бандерольні відправлен
ня і  зразки товарів. Рекомендовані (страхові) листи, грошові посилки і 
бандеролі повинні були подаватися на пошту без марок. Відправлення за 
кордон листів в штемпельних конвертах не допускалося, якщо ж  такі кон
верти були опущеними в скриньку, то вони вважалися не франкованими. 
Кореспонденцію, яка відправлялася за кордон, записували в спеціальні 
книги. Вони називалися “ Книги для записування отриманих внутрішніх 
не вповні оплачених простих закритих листів і не франкованої міжнарод
ної писемної кореспонденції” . В цих книгах, в графах для франкованої ко
респонденції потрібно було вказувати: скільки надійшло грошей і скільки 
листів оплачено марками20. В цю книгу записувалися отримані внутрішні 
не повністю оплачені листи і не франкована, або недостатньо франкована, 
міжнародна писемна кореспонденція. Ц я  кореспонденція п ідлягала 
відправленню з вказуванням поштового збору, який потрібно було ще взя
ти за отриману кореспонденцію. П ісля того, при відправленні останньої 
кореспонденції слід було поясняти, в належних графах, скільки саме і ку
ди відправлено такої кореспонденції і ск ільки потрібно взяти за неї збору 
від отримувача пошти. Ц і книги підлягали ревізії контрольних установ і 
повинні були заготовлятися для всіх поштових контор і відділень по одній 
на рік (а в поштамтах -  на кожний місяць)21.

20 липня 1884 р. була прийнята Постанова про перевезення морською 
поштою цінних пакетів із Росії в Туреччину. Така пошта йшла транзитом 
через Австрію, Німеччину або Румунію . Ц інність пакета не повинна була 
перевищувати 10 тис. франків (2500 руб.). Грошові пакети, адресовані в 
Константинополь або інш і турецькі порти пересилалися через Одесу зав
дяки Російському товариству пароплавства і торгівлі. Грошові пакети 
могли пересилатися на необмежену суму, а відкриті цінні - до 15 тис. руб. 
На обкладинці пакета ставився надпис - “ через Одесу” 22.

В 1889 р. була підвищена грошова такса за міжнародну кореспон
денцію. Так, за кожні 15 грамів франкованого закритого листа і грошово
го або цінного пакету, які відправлялися, брали по 10 коп. (замість 7 
коп.); за кожні 15 грамів отриманого не франкованого закритого листа -  
20 коп. (замість 14 коп.); за кожний одинарний відкритий лист і за кож 
ну із двох частин відкритого листа з оплаченою наперед відповіддю -  по 4 
коп. (замість 3 коп.); за кожні 50 грамів бандерольного відправлення з
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ірукованими творами, діловими паперами або зразками товарів — по 2 
іти  ; за недостатньо франкований простий лист або таке саме бандероль
ні підправлення, бралася плата в подвійному розмірі з к ількості тієї, якої
■ и иистачало до повної оплати суми; за замовлення рекомендованої корес
понденції і для грошового або цінного пакета -  10 коп. (замість 7 коп.); за 
щи пінку повідомлення про отримання замовленої або страхової кореспон
денції -  по 10 коп. (замість 7 коп.)23. Так само, як і 25 років назад, прак- 
ііікупалося пересилання пошти з післяплатою , притому остання переси
нишся відправникові безкоштовно.

Отже, в морському відомстві існувала струнка поштова система, яка 
» іірлктеризувала можливості пошти, ч ітку регламентацію  її послуг, 
и т і  мну відповідальність пошти і клієнтів, без додержання якої не могло 
Пути якісного виконання наданих послуг.

Регулярні перевезення по внутрішнім водним ш ляхам сполучення 
(рисам і озерам), як і здійснювалися на основі узгоджень м іж  поштовим 
иідомством і приватними пароплавними кампаніями, отримали широке 
розповсюдження із середини 50-х pp. X IX  ст.

В 1850 р. на Дніпрі була відкрита перша пасажирська л ін ія  Кременчук 
Пінськ. Влаштоване в 1858 р. “ Товариство пароплавства по Дніпру” пе- 

рпіозило вантажі і пасажирів не т ільки  по Дніпру, але і по Прип’яті і 
Десні. В розпорядженні Дніпровської пароплавної кампанії було 17 паро
плавів. В Києві було три пристані: на П одолі, Теличці і в Корчуватому.

В 1864 р. Київська губернська контора оголосила в “ Київських гу- 
(ігрнських відомостях” , що з досвіду попередніх років з 1 квітня паропла- 
ішми по Дніпру будуть пересилатися проста приватна і казенна кореспон
денція в Переяслав, Канів, Черкаси, Кременчук чотири рази на тиждень, 
и Катеринослав -  два рази на тиждень24.

З відкриттям пароплавного сполучення між  К ілією  та Одесою була на- 
нмгоджена регулярна поштова служба у  придунайському містечку К іл ії. 
До К іл ійської округи належало 14 населених пунктів, у  тому числі слав
нозвісне Вилкове -  “ українська Венеція” . Із заснуванням Дунайсько-Чор- 
номорського пароплавства у  1883 p., двічі на тиждень пароплави торгово
го дому “ Князь Гагарін і К ” доставляли пошту до Одеси і у  зворотному на
прямку. На початку першої світової війни приватна компанія була вику
плена державою і пошта перейшла до транспортування її  суднами 
І ’осійського державного Дунайського пароплавства, в результаті чого пе
ревезення її  почастішало і відправляти пошту стали через день25.

З 1896 р. приватними пароплавами “ М олн ія” і “Орел” по річці Півден
ний Буг почалося перевезення пошти м іж  містами М иколаїв і Возне- 
еенськ. П ізніш е, у 1902 р. власниками цих пароплавів - купцем ІІ-Ї г ільд ії 
Михайлом Григоровичем Олевинським, Олександром Аполлоновичем 
Мелетиним і агентом вознесенського пароплавства Дометієм Григорови
чем Дзино була створена пароплавна компанія “ М олнія, Вулкан і Зоря” 28.

Пошта між  Миколаєвом і Вознесенськом перевозилася в навігаційний
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період, тобто з 1 квітня по 31 жовтня, шість разів на тиждень. Д ля  догля
ду за рухом пошти на пароплавах були встановлені посади листонош. Для 
писемної кореспонденції, а також цінних речей були придбані спеціальні 
поштові скрині жовтого кольору, які зачинялися спеціальними замками. 
Кореспонденція, яка не вміщалася в поштову скриню, здавалася в загаль
ний багаж під нагляд і відповідальність пароплавного керівництва. Якщо
з вини листоноші або пароплавного керівництва ставалася пропажа або 
пошкодження пошти, вони за це несли відповідальність і повинні були 
відшкодувати втрачене у повному обсязі.

За перевезення пошти власники компанії отримували від Поштового 
департаменту за кожну навігацію по 400 руб. В разі поломки пароплава 
або невиходу його через погані погодні умови, судновласники 
відповідальності не несли27. Починаючи з 1901 р. на пароплавах компанії, 
для нагляду за поштою, було введено посади двох листонош, які отриму
вали по 16 руб. за рік. Листоношам видавалися також гроші за перевезен
ня пошти на пароплавах, що становило одну п ’ яту частину від загальної 
суми за кожну версту. Перевозилася лиш е та пошта, яка здавалася по
штовим відомством. Н і капітан, ані команда не мали права приймати по
штові відправлення іншим ш ляхом28. По мірі накопичення досвіду з ор
ганізації перевезень пошти водним транспортом, до перевезень почали 
приймати не тільки прості листи, але й телеграми, рекомендовані листи, 
ц інні пакети та друковану продукцію29.

Починаючи з 1902 р. компанія “М олнія, Вулкан і Зоря” перевозила по
шту безкоштовно. Як компенсацію пароплавам надавалося право підніма
ти на щ оглах поштовий прапор, що давало їм  переваги при ремонті, заван
таженні паливом, проходженні митних процедур тощо30.

Отже, завдяки поштовим реформам X IX  ст., з розвитком та покращен
ням роботи судноплавства, за допомогою пароплавних товариств та при- | 
ватних компаній, скоротилися терміни перевезень пошти, зріс ї ї  обсяг. 
Важливого значення набули послуги міжнародного зв’язку. В другій по
ловині X V II I  -  на початку X X  ст. морські та річкові поштові перевезення 
були необхідною справою для населення України.
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Ш ерш ун Т .М .

ДО ПИТАННЯ ПРО КУПЦ ІВ КОЗАЦЬКОГО ПОХОДЖ ЕННЯ  

В М ІСТАХ  ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
ДОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ  

(кінець X V III — перша половина X IX  ст.)

Останнім часом з ’явилося чимало публікацій, присвячених ролі ук 
раїнського козацтва в історії Півдня України кінця X V III  -  початку X IX  
ст. Дослідники звертали увагу на колонізацію  козацтвом південно
українських степів, його роль у  різних сферах діяльності1. Зовсім не вив
ченим аспектом історії козацтва на Півдні України, на наш погляд, є пи
тання подальшої соціальної еволюції козацтва в умовах станово-представ
ницької Російської імперії. У  цьому контексті вельми цікавим є процес 
поповнення українським козацтвом лав купецького стану на Півдні У к 
раїни.

Як відомо, А . Скальковський у 1845 p., розглядаючи купецтво Одеси, 
писав: "В  останні роки зайнялися торгівлею малоросіяни та поляки, але 
ще в малій кількості. Проте майже всі шкіпери каботажних човнів чисті 
діти Гетьманщини та Запоріжжя” 2.

На ж аль, ми маємо обмежену к ількість документальних свідчень про 
поповнення лав купецтва представниками запорозького чи то чорно
морського козацтва. За даними одеського краєзнавця О. Маркевича, на 
початку X IX  ст. серед одеського купецтва “ провідною особою” був Дмит
ро Потилиця, за походженням чорноморський козак3. Дмитро Никифоро
вич Потилиця був згаданий як міщанин ще в реєстрі мешканців Одеси 
1799 р. (тоді він мав вік 25 років)4. Показово, що у  1807 p., будучи одесь
ким купцем другої г ільд ії, Д. Потилиця, “ відлучившись... для стягування 
боргу з втікачів -  робітників, як і різали для нього каміння в урочище Ку- 
яльницькому, шукаючи робітників, записався до Усть-Дунайського ко
зацького війська “ Васюрінського куреня військовим товарищем” 5. За це 
одеський комендант Кобле заарештував Д. Потилицю, “ бо не можна куп
цю другої гільд ії носити офіцерське звання, що таким чином зрівнює 
купців з військовими, як і отримують звання п ісля довгих років вірної 
служ би”6.

Окрім вищезгаданого Д. Потилиц і з числа одеських підприємців варто 
згадати купця третьої гільд ії, відставного поручика Антона Іл л іч а  Ш оста
ка, що належав до відомого та чисельного козацького роду. На початку 
X IX  ст. він прославився як найзначніший будівельний підрядчик Одеси7. 
Фонди архіву Миколаївської області містять декілька унікальних справ, 
що надають можливість дослідити процес переходу козаків до купецтва, 
на прикладі м. М иколаєва8.

Щ об бути зарахованим до купецького стану, козаку слід було мати
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in nicy суму капіталу (для  запису в одну з трьох купецьких гільд ій ), звер
нутися до губернської казенної палати з письмовим проханням, а також 
и гримати згоду адміністрації чи сільської громади з місця колишнього 
проживання. Так, маємо прохання Луки  Артемовича Петренка, козака 
І Іимгавської губернії, до Херсонської казенної палати від 14 грудня 1859 
р, про зарахування до I I I  г ільд ії купецтва Миколаєва9. Коли  у  листопаді 
ІЖІО року Палата отримала відповідь від правління с. Свирідовка Іва- 
іиміського повіту Лохвицького округу Полтавської губернії, що за коза
ком Петренко не значиться боргів, його було зараховано до купецтва10.

І І,е був не поодинокий приклад переселення полтавського козацтва до 
Миколаєва. Так, протягом 1840-1850 pp. до I I I  г ільд ії миколаївського 
купецтва було зараховано декілька козаків: у 1848 р. Тарапатова11, у 
ІН<19 p. І. Холявку 12.

Пізніше маємо відомості про перехід козацтва у купецький стан: у 
IМ55 році козачки Феодосії Руснаковой13 та того ж року Федора Штань- 
к і і " .  А  у  1860 році полтавський козак Фома Христенко був зарахований 
І І І І І І І Т Ь  до 1-ї купецької г ільд ії15.

Привертає увагу справа лохвицьких козаків братів Курбацьких. У  
IН58 р. Степан Курбацький оголосив капітал по I I I  г ільд ії купецтва у  М и
колаєві й, сплативши всі гільдійськ і збори та виконавши повинності, 
пісрнувся до м іської думи з проханням про зарахування у  миколаївські 
купці його братів Анатолія  та М иколу18. Однак, коли М иколаївська 
м Іська рада отримала відповідь на свій запит про звільнення Курбацьких
і сільської громади від Сенчанського повітового правління, то вияви
мось, що за молодшим братом М иколою  Курбацьким значилася рек
рутська заборгованість, й через те про його звільнення з сільської грома
ди не могло бути мови17. Справу було вирішено у  липні 1859 p., коли 
сільська громада с. Засулья Сенчанського повіту, Лохвицького округу 
Полтавської губернії на своїх зборах вирішила відпустити козаків Кур- 
Опцьких до Миколаєва, звільнивши їх  від рекрутської повиності18. Про- 
I I), недовго Курбацькі перебували у  купецькому стані. Вже у  1869 році 
Миколаївська міська дума отримала повідомлення від Херсонської ка
зенної палати, що лохвицькі козаки Анатолій  та М икола Курбацькі пере- 
<їу мають у  лавах миколаївського міщанства з 1866 p., та сумлінно сплачу
ють податки19.

Загалом, переселення козаків з Полтавщини і, зокрема, з Лохвиці, до 
піїїденних міст, напевно не було  випадковим. Тамтеш нє козацтво 
пирізнялося соціальною рухливістю та мобільністю. Так, за відомостями 
наведеними О.І. Гурж ієм, в 1823 р. у  м. Лохвиці, Полтавської губернії бу
ло 34 купці, з них 5 козаків20.

Таким чином, з вищезазначеного випливає, що українське козацтво 
Гіуло одним з важливих джерел поповнення купецького стану на Півдні 
України. Типові козацькі прізвища нерідко зустрічаються у купецьких 
реєстрах Одеси, Миколаєва, Херсона та інш их містах Херсонщини. Отже,
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проблема визначення частки осіб козацького походження серед купецтва 
південноукраїнських міст дореформеного періоду потребує подальшого 
вивчення.
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Ц убенко B.JI.

УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЦІВ У  Ц ЕРЕМ О Н ІАЛ І 

ПОХОВАННЯ ІМ П ЕРАТОРА ОЛЕКСАНД РА І (1825)

Кожна людина у своєму житті зустрічається з такими однаковими 
подіями, як народження й смерть. Це дві події, яких ніхто не може скасу- 
ііігі'и у житті кожного з нас. Тому саме їм  із самого початку людської історії 
пмдниалося особливе значення. їх  завжди оточували певні ритуали і цере
монії, які мають свої традиції у  кожного народу, у  кожній країні. Ц і риту-
іі ми й церемонії з часом змінювалися, але суть їх  залиш алася така сама.

Предметом нашого дослідження стала участь військових поселенців 
Харківського (Українського) військового поселення кавалерії у цере
моніалі поховання імператора Олександра І, а об’єктом -  військові посе- 
їсиці Чугуївського, Таганрозького, Борисоглєбського уланських полків.

У  науковій літературі питання про церемоніал поховання імператора 
Олександра І недостатньо висвітлено. Певні аспекти церемоніалу похо- 
иання імператора Олександра І знайшли відображення в узагальнюючих 
працях середини 60-х років X IX  ст. М. І. Богдановича1 і М . К. Ш ильдера2. 
ІИльша частина матеріалу, в якому тією чи іншою мірою представлена 
н адана проблема, має навчальний та науково-популярний характер і ви
дана російськими авторами3. Д ля  з ’ясування даного питання нами широ
ко використовувалися документи Центрального державного історичного 
архіву України у  м. Києві.

Метою даної статті є спроба конкретизувати і навіть деталізувати 
участь військових поселенців Харківського військового поселення кава
лер ії у  церемоніалі поховання імператора Олександра І, зокрема Ч у 
гуївського, Таганрозького, Борисоглєбського уланських полків.

19 листопада 1825 р. у  м. Таганрозі раптово помер російський цар 
Олександр І Павлович Романов (1777-1825). Цікавим є той факт, що
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імператор Олександр І у  передбаченні близької кончини імператриці Єли
завети Олексіївни взяв із собою при від’ їзд і до Таганрогу церемоніал похо
вання імператриці Катерини II, імовірно для того, щоб на випадок потре
би, взяти його за основу і написати самому порядок похорону. А л е  доля 
розпорядилася інакше. П ісля  кончини імператора Олександра І цей цере
моніал знайшли між  його паперами. Князь Волконський та барон Дібич 
використали його для усіх необхідних розпоряджень.

Д ля  організації похорону була створена «Сумна к ом іс ія », яку очолили 
вищі придворні чини. Вона займалася організаційними питаннями, 
пов’ язаними з підготовкою собору до поховання, виробленням цере
моніалу похорону тощо.

У  «Церемоніалі перенесення т іла ...» докладно оговорювався маршрут 
і порядок проходження процесії, склад її  учасників. Число осіб, як і брали 
участь у  ж алобн ій ході, було  досить значним. Друкувався «Ц ер е
м он іал ...» на російській та іноземних мовах, розсилався у  посольства й 
особам, яким було необхідно брати участь у  ж алобній процесії.

Перед виступом з Таганрога сумного кортежу імператриця Єлиза
вета Олексіївна викликала до себе медика хірурга, придворного лікаря 
Д. К. Тарасова, який лікував Олександра І, і сказала йому: «Я  нікому не 
можу краще доручити, як Вам, спостерігати в усій подорожі за збережен
ням тіла  й супроводити труну його до самої м огили».

11 грудня 1825 р. тіло імператора Олександра І перенесли з палацу в со
бор Олександрівського монастиря і поставили4 на влаштований там ката
фалк, під балдахіном з увінчаним імператорською короною. У  соборі щод
ня відбувалося архієрейське служ іння, а вранці і ввечері відправлялися 
панахиди. Там тіло залишалося до 29 грудня 1825 р. Того ж  дня о 10-й го
дині ранку, п ісля л ітургії і панахиди, кортеж вступив з Таганрога з тією ж 
церемонією, яка відбувалася при переносі тіла  з палацу в монастир, далі -  
через Харків, Курськ, Орел, Т улу  до Москви та Санкт-Петербурга5. М ісце
ве населення супроводжувало сумну процесію по всій дорозі6.

Командуючий церемонією та військовими частинами граф Орлов-Де
нисов слідкував за дотриманням суворого порядку і  військової дис
ципліни. На козлах колісниці постійно сидів лейб-кучер покійного імпе
ратора Олександра І  -  Іл ля  Байков. На відпочинок на ніч зупинялися у 
найближчих селах, а труну заносили до церков. М ісцеві ж ителі у  кожно
му окремому випадку зводили чудові катафалки.

На меж і кож ної єпарх ії сумний кортеж  зустр ічали архієрей з 
духівництвом повіту і ставили на заміну духівництву попередньої гу 
бернії. У  містах війська вишиковувалися шпалерами, і там, де була арти
лерія, ї ї  салютом виявляли військові почесті царській особі. Часто люди 
випрягали коней з колісниці і тягли її  самі. Переїзди були не більш е 5-10 
верст.

На межі кожної губернії один губернатор передавав церемоніал іншо
му губернаторові. На всьому ш ляху, навіть у  степовій місцевості ж ителі
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'"иралися великими натовпами, у  містах, особливо у центрах губерній 
скупчення людей було особливо великим.

Д. К. Тарасов зазначав: «К р ім  особистого веління, даного мені імпера-
■ рицею у Таганрозі, мав власне припис від графа Орлова-Денисова про не- 
"іі ч ідність піклуватися за цілісністю  тіла  імператора під час усієї ходи. Із 
ни ю метою Д. К. Тарасов радив графу для перевірки стану тіла імперато
ри не часто розкривати труну і оглядати його тіло. Такі огляди проводили 
п і ні Особливому комітеті у  присутності графа Орлова-Денисова опівночі 
и и 1 1 , разів7, і кожного разу, по закінченні огляду, повідомляли графу про
■ ї м и тіла. Д ля щоденного контролю за станом тіла покійного імператора
11 інксандра І у  труні зробили отвір у  вигляді клапана. П ід труною 
постійно тримали ящики з льодом, нашатирем і повареною сіллю  для 
підтримки холоду».

Маршрут з тілом  покійного імператора Олександра І пролягав через 
округи Харківського (Українського) військового поселення кавалерії. З 4 
ни 5 січня 1826 p., т іло  государя імператора Олександра І Благословенно
го покоїлося у  Воскресенському храмі. 7 січня 1829 р. ж алібна хода тим
часово перебувала у  поселенні Бригадирівці 3-ї волості 5-го округу до по
кращання погоди. Через сильний вітер і мороз тут хода затрималася на 
і і лі.ка днів. Про це повідомили духовенство і дворянство у  м. Чугуєві, Бо- 
рнсоглєбський уланський полк8.

Сама процесія, що повинна була підкреслити не тільки імператорське 
нн тоїнство покійного, але і його заслуги, нагадувала собою театральну 
и Ію, що складалася із декількох відділень. На чолі кожного з них іш ли це
ремоніймейстер і маршал. Так, церемоніал зустрічі тіла імператора Олек- 
і мпдра І у м. Чугуєві у січні 1826 р. передбачав наступні заходи. Посаду 
поліцмейстера займав чиновник їзди верхи. Командував місцевими війсь- 
і ими церемоніалу генерал-майор барон Розен. П ід час церемоніалу він 
і кпи перхи з л івої сторони колісниці. Передній конвой склав 1-й ескадрон 
Імірнсоглєбського уланського полку, а задній -  2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ес- 
і идрони цього ж полку. У  кожному ряду йшли два диякони та два свяще
ники місцевих церков, а також зі сторонніх. Вони мали два церковні 
ліхтарі, церковні хоругви та хрест. Перед жалобною колісницею, запря- 
і'.гною вісьма кіньми у  чорних попонах, іш ли хор півчих і представники 
миіцого духовенства, а навколо її  -  шістдесят пажів з палаючими смоло- 
і нішами. Б іля труни стояли чотири ад’ютанти. На посаді церимоніймей- 
і терп перебував чиновник. Корону ніс генерал-майор Александров з асис- 
і іч і тами полковником князем Голіциним і полковником Строгановим. 
Шкіри балдахіна підтримували генерал-майор Коровкін, генерал-майор 
і мі.ічі, ф лігель-ад’ютант полковники Герман і Ш курін, а також квартир
мейстери.

До церемоніальної хресної ж алібної ходи залучили  Чугу ївський 
■, пінський полк. Його вишикували у  вільному порядку правим флангом 
по иигону, а л ів и м -д о  головної площ і. Батальйони поселених і резервних
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ескадронів, учбовий дивізіон кантоністів, інвалідну команду вишикували 
вздовж Н ікітінської вулиці обличчям до церкви, правим флангом -  від 
рогу лавок, лівим -  проти церковної огорожі. Церковний дзвін почався за 
півгодини до церемонії і тривав до її  закінчення9.

Д ля  зустрічі караулу і супроводження т іла  імператора Олександра Па
вловича від м. Таганрога до м. Санкт-Петербурга призначили війська: 1) 
від Таганрогу до Бахмача для караулу і конвою -  Донський отаманський 
козачий полк; 2) від Бахмача до Липовця для караулу і  конвою -  2-у 
уланську дивізію. Згідно з розпорядженням, у  м. Бахмачі перебували
1-й, 2-й, 3-й, 4-й ескадрони Таганрозького уланського полку (команду
ючим призначили 4-й ескадрон). Караул здійснювали 5-й ескадрон у 
п. Павлівка, 6-й -  у м .  Слов’янську. Маршрут жалобної ходи із Бах
мача здійснювали перші чотири ескадрони до п. Павлівки, а від звідти до 
м. Слов’ янська. У  конвої йш ли п ’ять ескадронів. Із м. Слов’ янська 
покійного супроводжував цілий полк, потім перші п ’ ять ескадронів по
вернулися у  розташування полку, а 6-й ескадрон супроводжував до Голої 
Долини, де його змінив 1-й ескадрон Серпухівського уланського полку !0.
2-й, 3-й, 4-й, 5-й ескадрони Серпухівського уланського полку були зібрані 
у м. Ізюмі, а 6-й -  у п. Теплянка. До м. Ізюму ж алобну колісницю супро
воджував 1-й ескадрон Серпухівського уланського полку. Там тіло  
покійного Олександра І зустріли чотири ескадрони. Із м. Ізюму зазначені 
ескадрони слідували конвоєм до п. Теплянка, де перебував 6-й ескадрон 
Серпухівського уланського полку, який супроводжував полк через 5-й по
селений кавалерійський округ до п. Волохове.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ескадрони Борисоглєбського уланського пол
ку зібралися у  Волохові і  слідували до м. Малиновського. Там Ч у 
гуївський уланський полк прийняв караул 1-5-ми ескадронами.

Чугуївський уланський полк перебував у  м. Чугуєві. На межі 6-го ка
валерійського округу він зустрів і провів від Чугуєва до Харкова покійно
го імператора Олександра І. П ісля  виходу із Харкова 5-й і 6-й ескадрони 
Чугуївського уланського полку слідували до Липовця, де 5-й ніс караул, 
а від Липовця 6-й ескадрон слідував у  конвої до Черемошної, де змінився 
Катеринославським кірасирським полком. У  м. Харкові для жалобного 
параду призначалися: Чугуївський уланський полк, Воронезький п іхот
ний полк і кінна рота №14 із 2-го резервного кавалерійського корпусу 
(при 2-й уланській дивізії). Ескадрони 2-ї уланської дивізії призначили 
на ніч у  караул. Дивізійний командир мав повноваження замінити кара
ул  кавалерії піхотою з військово-робочих батальйонів. П ісля  виступу з 
Харкова ескадрони 2-ї уланської дивізії повернулися у свої квартири. Від 
Черемшина до м. Обовна караул здійснювали Рильський піхотний полк, 
а конвой -  Катеринославський кірасирський полк 11.

З лютого 1826 р. сумна процесія прибула до Москви. Вступ жалобної 
хресної ходи до міста відбувся у  належному порядку, згідно з розпоряд
женням «Сумної ком іс ії» під керівництвом Н. Б. Юсупова. Труна була по-
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■ і пилина у  катафалк в Архангельському соборі, посередині гробниці 
і йсі.ких царів12.

:’Н лютого 1826 р. сумна процесія наблизилася до Царського Села, 
і ми ритор М икола виїхав назустріч жалобній ході. Його супроводжували 
Ці ш кий князь М ихайло Павлович, принц В ільгельм  Прусський, принц 
і ірннсі.кий і перші чини двору. 1 березня 1826 р. о 23.30 священики і чер
пни згідно з розпорядженням покинули приміщення церкви палацу, а 
(її і и дверей церкви поставили вартових. У  церкві залиш илися лише 
і мищин, Орлов-Денисов, Завітаєв13. Вони відкрили труну, оглянули тіло, 
і НІ II гл и на голову корону й обтерли обличчя. Т іло  покійного було зовсім 
пі цім, без явних ознак псування. У  церкві відбулося прощання імпера- 
гирської сім ’ї з покійним Олександром І.

!> березня 1826 р. тіло покійного імператора перевезли із Царського Се
ні у Чесму. 6 березня 1826 р. хода руш ила із Чесменського палацу до 

( пикт Петербурга. Д ля  жалобного оформлення Петропавлівського собору
• < ум па ком ісія» залучила багатьох провідних архітекторів і художників. 
.<11 день або два до початку процесії герольди, призначені «Сумною 
і нмісією», на всіх площах міста повідомляли про день і годину початку 
налобної ходи.

«Про сумну церемонію варто сказати, -  пише очевидець, що вона бу- 
‘Iи никонана востаннє по церемоніалу, що дотримувався із часів Петра Ве-
ч и кого. У с і ї ї  учасники йш ли у  довгих і широких чорних плащах, маючи 
ип голові чорні капелюхи з розпущеними полями. Особливу увагу привер- 
і и чи до себе бойовий і жалобний коні й лицарі веселого і сумного образу. 
І Ісрший був у  світлій збруї, другий -  у  чорній, з Опущеним забралом і ме
чем, що ступав мірним кроком (у  цьому вбачалася алегорія життя й 
смерті, радості й горя, торжества й сум у )». За численним духівництвом, 
нарешті, була чудова жалобна колісниця і на ній труна. Протягом семи 
днів у Казанському соборі закрита труна покійного імператора Олександ
ра І була виставлена на поклоніння усім  прошаркам народу н.

13 березня 1826 р. об 11.00, під час сильної заметілі, похоронна хода 
рушила із Казанського собору, до Петропавлівської фортеці (вона пряму- 
иала по Невському, Великій Садовій, Царициному лузі, через Троїцький 
міст). У  той же день відбулися відспівування й поховання (у  X V II I  -  
першій третині X IX  ст. імператорів і імператриць ховали у золотій ко
роні. Т іла  їх  бальзамували. Серце у  спеціальній срібній посудині і інші 
ініутрішності в окремій посудині ховали на дні могили за день до початку 
похоронної церемонії). Поховання імператора відбулося у  закритій труні 
у І Іетропавлівськім соборі Санкт-Петербурга15.

Відомо, що почесні вартові при гробі покійного імператора Олександ
ри І були нагороджені спеціальними медалями. Так, 14 серпня 1849 p., 
після відспівування панахиди покійного імператора Олександра І преос- 
аищенним Ф іларетом, єпископом Харківським і  Охтирським, нагородили 
иійськового поселенця Василя Панютіна великою срібною медаллю на
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знак того, що він стояв у  Царському Селі почесним вартовим при гробі 
покійного імператора. Медаль мала зображення на одній стороні портрет 
покійного імператора Олександра І з і словами навколо: «Олександр І Бла
гословенний помер у  Таганрозі 19 листопада 1825 року», на другій сто
роні -  Всевидяще око зі словами: «Наш  А н гел  на Н ебесах»16.

Підсумовуючи вищесказане, варто зауважити, що смерть і поховання 
члена правлячої династії у  більш ості країн здавна супроводжувалися 
особливими церемоніями. У  допетровській Рус і цар перед смертю, як пра
вило, приймав чернечий постриг (схиму). Коли помирав цар або особа 
царської с ім ’ ї, дзвонили у  дзвони і співали Великий Канон. Петро І увів 
новий церемоніал похорону, запозичений, здебільшого, з подібних цере
моніалів німецьких князівств. Сама процесія поховання імператора Оле
ксандра І, що підкреслю вала імператорське достоїнство і заслуги 
покійного, нагадувала собою велику театральну дію. В церемоніалі похо
вання брали участь тисячі військових, зокрема, у  тривалому маршруті че
рез округи Харківського військового поселення кавалерії були залучені 
військові поселенці Ч угу ївського , Таганрозького, Борисоглєбського 
уланських полків.
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111. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. -  От- 
th 'iruue 5 (И зю м ский, Купянский и Старобелъский уезды: Купянские и 
і Шп/юбельские округи военного поселения). -  Харьков: Университетская  
типография, 1858. -  С. 123-124.

Самойлов О .Ф ., Самойлов Ф .О.

ДО П И ТАН Н Н Я  ПРО П О ЛІТИ К У ЦАРСЬКОГО УРЯ Д У  

ЩОДО ВИЩ ОЇ ОСВІТИ У  Д РУГІЙ  ПОЛОВИНІ X IX  ст.
(Н А  М А Т Е Р ІА Л А Х  НАДДНІПРЯНСЬКОЇ У К РА ЇН И )

Чимало аспектів історії вищої освіти в Україн і другої половини X IX  
і І до сьогодні лишаються недостатньо дослідженими ні у  вітчизняній, ні 
и шрубіжній історіографії.

Іі дореволюційну добу в працях, присвячених тим чи іншим сторонам 
пі ил і.пості вищих навчальних закладів країни, простежується протибор- 
і і по двох підходів -  проурядового, консервативного та опозиційно-лібе- 
Iні пі,ного. Однак чимало аспектів проблеми державної політики щодо ви
щої освіти фактично лиш алося поза увагою авторів.

В даній статті робиться спроба простежити умови, тенденції та резуль-
■ її і її розвитку вищої освіти на Україн і у  другій половині X IX  ст. на тл і 
\ рядової політики в цій сфері.

Теоретичною основою дослідження стали ідеї вітчизняних учених, пе- 
ціи'огів, письменників кінця X IX  ст.: В. Гринченка, М. Драгоманова, С. 
І'усової, Я. Чепіги-Зеленкевич, М. Пирогова, К. Уш инського та ін. щодо 
хіірактерних рис та особливостей розвитку в досліджуваний період ук- 
I пі міської національної ш коли, зокрема вищої.

Актуальність досліджень з питань розвитку вищої освіти в Україні, 
пік рема контролю за якістю підготовки фахівців, зростає в зв ’язку із вве- 
ігппям в практику вищої школи нової системи оцінювання знань, пе
рехід на кредитно-модульну систему, що вимагає нових підходів до ор
гії пі нації контролю результатів учбово-пізнавальної діяльності студентів. 
Одним з напрямів вдосконалення системи контролю є використання як 
передового зарубіжного досвіду, так і звернення до накопиченого у 
нітчизняній педагогічній теорії і практиці досвіду здійснення контролю 
рг.іультатів учбово-пізнавальної діяльності, неупереджений його аналіз і 
шікористовування в сучасних умовах.

Аналіз історико-педагогічної л ітератури, архівних документів 
гиідчить, що найцікавішим періодом в науково-практичному плані була
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друга половина X IX  ст. Саме тоді активно реформувалася система освіти, 
зокрема вища школа, вівся пошук нових освітньо-виховних систем.

З ’ясуванню особливостей соціально-історичних умов, розвитку вищої 
освіти в Росії взагалі та на Україні зокрема, закономірностей становлення і 
розвитку дидактичних проблем присвячені праці В.Борисенка, А . Видчен- 
ко, В. Вихрущ, JI. Вовк, М. Євтуха, Т.Завгородньої, І. Зайченко, С. Золо- 
тухіної, О. Любара, В. Майбороди, Б. Ступарика, О. Сухомлинської таін .

Джерельну базу дослідження складають: роботи видатних вітчизняних 
педагогів, вчених досліджуваного періоду і сучасності; документи 
офіційного характеру (директивних документів Міністерства народної 
освіти Росії за 60-90 pp. X IX  ст., циркуляри, університетські статути); звіти 
університетів про хід учбово-виховного процесу; матеріали періодичних ви
дань того часу, зокрема “ Ж урнала Министерства Народного Просвеще
ния” ; матеріали Центрального державного історичного архіву України у м. 
Києві, Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, мемуарна література.

Перехід Росії на ш лях капіталістичного розвитку, зростання проми
словості, торгівлі, сільського господарства, транспорту, упровадження в 
ці галузі машинної техніки вимагали докорінної перебудови народної 
освіти. Проведення буржуазних реформ в сферах управління, суду, війсь
кової справи також було неможливо без збільшення числа грамотних лю 
дей і розширення мережі навчальних закладів.

У  середині X IX  століття система освіти Наддніпрянської України, як і 
в ц ілому в Російській імперії, включала:

а) початкові навчальні заклади, представлені церковно-парафіяльни- 
ми ш колами й повітовими училищами, яких до досліджуваного періоду 
налічувалося близько ЗО тис., і де навчалося близько 600 тис. дітей1.

б) середні учбові заклади -  гімназії (класичні і реальні), а також низка 
станових закритих ш кіл  -  дворянських інститутів;

в) вищі навчальні заклади -  університети: Харківський (1805 p.), 
університет Св. Володимира в Києві (1834 p.), Новоросійський універси
тет (1865 p.); спеціальні вищі учбові заклади: Харківський Ветеринарний 
інститут (1873 p.), Н іжинський історико-філологічний інститут (1875 p.), 
Харківський Технологічний інститут (1884 p.), Київський Політехнічний 
інститут (1898 p.), Катеринославське вище гірське училищ е (1899 p.); 
спец іальн і навчально-виховні установи для  дітей дворянства, як і 
прирівнювалися до університетів, - Ріш ельєвській (у  Одесі), князя Безбо
родко (у  Н іж ині) л іц е ї2.

А наліз історико-педагогічної літератури, архівних документів, ма
теріалів періодичних видань3 показав, що основні принципи організації і 
д іяльність вищих навчальних закладів в досліджуваний період були, 
перш за все, відображені в статутах університетів і офіційних норматив
но-правових документах, прийнятих урядом. Так, діяльність універси
тетів на початку досліджуваного періоду здійснювалася відповідно до по
ложень загального статуту 1835 р. і виданих пізніше постанов і розпоряд- !
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.тми. Міністерства народної освіти, що конкретизували і уточнювали ці

....... ження. Згідно статтям 100 -  102 даного статуту викладання в універ-

......тих структурно підрозділялося на півріччя (семестри), яким повинен
иуп підповідати і розподіл дисциплін, що вивчалися; час мія« семестрами 
пі/і иодився на канікули ( “ вакації” ) л ітн і - з 10 червня по 22 липня і зимові 

і :’ () грудня по 12 січня. Повний курс навчання складав 4 роки (на медич
нії ч факультетах -  п ’ять); студенти, що не витримали в цей термін вста-
и.нііісних випробувань, вважалися такими, що закінчили університет без 
пуді, яких прав4.

Відповідно до статуту 1835 р. в університетах належало мати три фа-
■ 11 ,тети (філософський, юридичний, медичний); деякі факультети мог- 
>1 її ділитися на відділення, які, у свою чергу, структурно могли складати-
■ и і розрядів. Проте, на початок 1850-х pp. філософські факультети були 
перетворені в два самостійних: фізико-математичний і історико-філо-
ЩіГІЧНИЙ.

Предмети, що викладалися в університетах, д ілилися на факуль- 
М'теькі, або головні, і додаткові, або допоміжні. Графік навчального про- 
міч у будувався так, щоб на перших двох курсах вивчалися переважно за- 
і и мміоосвітні предмети (до яких в першу чергу відносилися додаткові), а 
і пеціальні (факультетські) -  на старших. Велика увага надавалася “безу- 
пінній обов’язковості навчання” , тобто обов’язковому відвідуванню сту- 

деіітами всіх без виключення занять5.
Відзначимо, що в л іцеях  і спеціальних вищих учбових закладах вик- 

иідання також здійснювалося по семестрах, термін навчання складав З 
роки в ліцеях і чотири у вузах, предмети в останніх підрозділялися на 
"суттєві”  і “ допоміжні”

Відповідно до університетського статуту 1835 р. випускники універси- 
і і і пі, удостоєні звання дійсного студента, при призначенні на цивільну 
і нужбу мали право на чин 12 класу, а ступені кандидата -  10. П ід час 
і» тупу на військову служ бу дійсні студенти одержували перше офіцерсь- 
і і- інання через 6 місяців, а кандидати -  через 3, “ якщо пізнанням служ- 
Гиі гідні будуть підвищення” 7.

Вихованці л іцеїв, як і з успіхом закінчили повний курс навчання і бу- 
іи удостоєні похвальних атестатів, під час вступу на цивільну службу 

одержували 14-й класний чин, “ а найкращі з них” -  12-й. Щ одо переваг 
мри вступі на військову служ бу статутами цих навчальних закладів було 
ші.іиачено, що студенти ліцеїв мали однакові права з дійсними студента
ми університетів 8.

( ’л ід  підкреслити, що початок досліджуваного періоду характеризу- 
іиіися не тільки малою кількістю  вищих навчальних закладів, але і нечис- 
іецністю студентів в них. Так, за даними М. Владимирського-Буданова, 
ми початок 1851 р. в університеті Св. Володимира нараховувалося 589 сту
дентів, 1852-го -  591 (причому близько 70 % з них навчалися на медично
му факультеті); ще менше студентів було в Харківському -  446 чоловік в
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1852 р. Навіть в столичному Санкт-Петербурзькому університеті в 1851 р. 
на першому курсі навчалися 148 студентів, а успішно завершили в тому ж 
році цей навчальний заклад 124 особи 9.

Затверджений в 1863 р. новий “ Загальний статут імператорських 
російських університетів” 10 відрізнявся від попереднього більш ою повно
тою і  визначеністю, і, на думку дослідників даного періоду, значно 
“ поліпшив університетський устрій” . Так, по-перше, статут надав універ
ситетам велику самостійність в справах їх  внутрішнього управління і дав 
кожному університету “ ...можливість... розвиватися своєрідно, за умов 
місцевого ж иття” . По-друге, положення статуту значно збільш или науко
во-методичну базу університетів, відповідно вимогам науки. По-третє, 
статут дозволив університетам комплектувати свої штати добре підготов
леними професорами, як і б справляли “ ...етичний вплив на студентів” і 
прагнули “ ... викликати самостійне заняття науками” 11.

Я к і раніше, кожний з університетів підпорядковувався Міністерству 
народної освіти, безпосередньо підкорявся попечителю учбового округу і 
управлявся ректором. Ректор був особою, обраною радою університету 
терміном на 4 роки з числа професорів, і затверджуваним міністром на
родної освіти. На ректора покладалося загальне керівництво універси
тетськими справами, проте, тільки в екстрених випадках він м іг ухвалю 
вати важливі рішення на свій розсуд, без відома ради (у  якій він був голо
вою) або правління.

Відповідно до статуту, рада мала право складати правила про обов’ яз
ки студентів, про порядок проведення випробувань на вчені ступені, про 
умови прийому до вузу, про порядок діловодства в університетському 
суді, про обов’язки інспектора, про розподіл курсів лекцій і про збір 
платні за навчання, про контроль над заняттями студентів, про розділен
ня факультетів на відділення (останнє - з дозволу міністра народної 
освіти). Крім того, раді належало право обрання доцентів, лекторів і 
інш их посадовців університету, до інспектора включно, обрання суддів і 
кандидатів в університетський суд, видання інструкцій проректору або 
інспектору.

Правління університету складалося з ректора, деканів та інспектора, 
що мав право голосу лиш е по студентських справах. Компетенція 
правління зводилася до ведення університетського господарства і роз
глядів по студентських справах, накладенню стягнень на тих, що прови
нилися і  передачі справ останніх університетському суду. Правління та
кож розпоряджалося матеріальними допомогами студентам, звільненням 
їх  від платні за слухання лекцій, а також управляло всією університетсь
кою власністю (останнє -  із затвердження попечителя учбового округу).

Університетський суд складався з трьох професорів, вибраних радою; 
на випадок хвороби або відсутності з поважних причин кого-небудь з них 
обиралися і кандидати. Один з суддів повинен був бути з числа юристів 
(як правило, з числа професорів юридичного факультету), і на нього по-
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. ми мм имея організація головування при розглядах. Веденню універси-
........ного суду п ідлягали студентські справи: 1) про порушення ними в
и \ мі и них і установах університету порядку, встановленого правилами; 2) 
м|„. и тішення м іж  студентами, з одного боку, і викладачами і  посадовця
ми і иіш'о навчального закладу, з іншого, навіть і в тому випадку, якщо 
і и и і нідбулися і поза університетом.

І іімпосередній контроль за виконанням правил, встановлених для сту-
ііі и і Іп, здійснювалося особою, яка обиралася радою з числа своїх членів
....... і сторонніх чиновників. У  першому випадку така особа іменувалася
іі|мі|ісістором, а в другому -  інспектором, причому як один, так і інший за- 
і мі і ід жувався міністром народної освіти. У  своїй діяльності вказані особи
■ ' |іу пилися інструкцією, розробленою радою і схваленою попечителем уч- 
ііііініп) округу. У  допомогу проректору і  інспектору, для нагляду за поряд
ним, н ризначалося декілька помічників -  субінспекторів, а для діловодст- 
мн секретар по студентських справах.

Кожний з факультетів очолювався деканом, який обирався факуль- 
ісп і.кими зборами на три роки з числа професорів. Декан здійснював без
посереднє керівництво учбовим процесом; при цьому частина питань 
мирішувалася факультетом остаточно, а частина - підлягала затверджен-
....радою університету. До перших відносилися “ заходи до посилення уч-
ііоиоі діяльності студентів” , програми викладання, програми на конкурс 
и м и заняття вакантних кафедр, схвалення творів, що рекомендувалися в 
\ ішіерситетські збірки; до других -  обрання посадових осіб, розподіл і по
рядок викладання, пропозиції про розділення факультету на відділення, 
про з ’єднання і розділення кафедр, пропозиції щодо обов’язкових пред
метів для студентів, вибір стипендіатів, у  тому числі і тих, що залишають
ся для підготовки до подальшої викладацької діяльності, схвалення дисер- 
і и цій і тем для медальних творів, розподіл грошових допомог студентам 12.

Статут встановлював, що кожний з університетів м іг мати в своєму 
і п наді чотири факультети: історико-ф ілологічний, фізико-математич- 
ііиіі, юридичний і медичний (у  Санкт-Петербурзькому університеті 
шмість останнього існував факультет східних м ов )13. Дворівнева система 
розподілу факультетів на відділення, що застосовувалася раніше, а 
відділень на розряди була ліквідована -  тепер факультети могли включа- 
і и тільки відділення (щ о іноді іменувалися розрядами). Так, в додатку до 
ійіту міністра народної освіти за 1874 р. наводилися дані, що чотири з 
діючих у  той час російських університетів складалися з чотирьох встано- 
ішених згідно статуту факультетів; у  Санкт-Петербурзькому, як вказано 
вище, замість медичного існував факультет східних мов, а в Новоросійсь
кому університеті д іяли  три факультети, медичний був відкритий лише в 
11)00 р.

Фізико-математичні факультети університетів, як правило, складали
ся з двох відділень (розрядів) -  математичних і природних наук (у  
Харківському було і третє відділення -  ф ізико-хімічних наук); історико-
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ф ілологічн і -  з трьох: класичної ф ілології, слов ’яно-руської ф ілології, 
історичних наук (правда, в Санкт-Петербурзькому і Казанському універ
ситетах даний факультет на відділення не поділявся); юридичні факуль
тети були розбиті на відділення тільки в Санкт-Петербурзькому (юридич
них і адміністративних наук) і Казанському (юридичних і державних на
ук ) університетах; ф акультет східних мов в Санкт-Петербурзькому 
університеті складався з п ’ яти відділень (розрядів)

Згідно статуту було збільшене число кафедр на всіх факультетах: на 
історико-філологічному -  з восьми до одинадцяти; на фізико-математич- 
ному -  з восьми до дванадцяти; на юридичному - з семи до тринадцяти; на 
медичному -  з десяти до сімнадцяти. При цьому вводилися нові дис
ципліни; наприклад, на медичних факультетах -  ембріологія, гістологія, 
порівняльна анатомія; на юридичних -  історія російського права, історія 
найважливіших іноземних законодавств, історія слов ’янських законо
давств; на фізико-математичних -  механіка; на історико-філологічних -  
теорія і історія мистецтв, історія загальної літератури та інші.

Як і раніше, навчання ж інок в університетах, згідно статуту, не дозво
лялося; особи ж чоловічої статі могли залишатися на одному курсі не 
більш  одного разу, а сам повторний курс не міг повторюватися більше 
двох разів за весь термін навчання 16.

Наприкінці 60-х -  на початку 70-х років X IX  ст. дещо зросла кількість 
студентів, що навчалися в університетах, проте відбулося це, в першу чер
гу, -  за рахунок Санкт-Петербурзького і Московського університетів. 
Так, на 1 січня 1875 р. в першому з них нараховувалося 1150 чоловік, а в 
другому -  1161 осіб. В той же час в університеті Св. Володимира було всьо
го 694 студенти, в Харківському -  497, в Новоросійському -  259. При цьо
му найчисленнішими були медичні і юридичні факультети, на яких в ше
сти діючих на той час університетах навчалося понад 70 % слухачів 10.

З середини 1870-х pp. Міністерство народної освіти, стурбоване тими 
студентськими хвилюваннями, що мали місце в деяких вищих навчаль
них закладах, а так само з метою посилення урядового впливу на уп
равління університетами, контролю над викладанням, дисципліною 
учнів, приступило до розробки нового університетського статуту, який і 
був прийнятий в 1884 р.

Даним статутом скасовувалася існуюча раніше, хай і обмежена, авто
номія університетів. Всі сторони їхньої діяльності ставилися віднині під 
жорсткий контроль міністерства і попечителів учбових округів. Як згаду
вали сучасники, міністерство встановлювало практично все, “ навіть 
найдрібніші подробиці” життя університетів, “ призначало, підвищувало 
і зв ільняло професорів, ... розглядало і  затверджувало... розподіл лекцій; 
доходило до того, що потрібен був його дозвіл на перенесення лекцій з од
ного дня на інший...”  І?.

Керівництво університетом фактично покладалося на попечителя уч
бового округу, який “ був тією безапеляційно-вирішальною і все спрямо-
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н\ пенно владою, в руках якої зосередилися практично всі важ елі універ- 
іім і н і,кого управління, які раніше приводилися в рух і виконання різни- 
щ  і опсі'іальними інстанціями” 18. Попечитель одержав право на свій роз-
■ , н скликати раду університету і правління, “ з метою роз’ яснення важли- 
инч питань і заходів, що стосуються матеріального забезпечення універ-
■ и н-ту і його установ, господарського і дисциплінарного управління... і
і ■ і л її кого сприяння успіхам навчання” . Таким чином, більш ість питань, 
.......оркалися д іяльності університету, або безпосередньо входила в ком
петенцію попечителя учбового округу, або, згідно його пропозиціям, оста- 
...... ні затверджувалися Міністерством народної освіти.

11 осади ректора і деканів перестали бути виборними, а ці особи стали 
призначатися зверху: декани, на яких було покладено “ керівництво фа- 
і п.гетом і орієнтування студентів напрямком нових учбових планів” , 
ні і иерджувалися міністром, а ректор, як “ найближчий помічник попечи- 
ісин” , керуючий “ всіма частинами управління університетом” -  царсь- 
і' н м указом 10.

Відповідно до статуту 1884 р. істотно були  урізані права рад універси- 
и і пі і розширена сфера діяльності правління. Раді було надане значення 
інстанції, через яку факультети здійснювали контакт з попечителем учбо- 
мої'о округу, а також характер дорадчого органу, що виказував думки по 

іпнерситетських справах, але не мав при цьому прямої розпорядчої та 
vпрпиляючої функції. За даними авторів історичного дослідження про 
діяльність Харківського університету в X IX  ст., з середини 80-х років ро- 
Гнгі н ради цього навчального закладу обмежувалася справами “ про вик- 
'іючення різних осіб з податного стану, затвердженнями в ступенях і... так 
зимними “ поточними справами” , рішення по яких бралися до уваги або до 
т і  конання. У  звітах про діяльність університету за ці роки такі справи, 
и к розгляд огляду викладання, кошторису спеціальних витрат, клопотан
ня того чи іншого факультету про тимчасове доручення викладання по ва-
і.питній кафедрі, про винагороду приват-доцентів і т.п. іменуються “най- 
ііііжливішими” , та і тут звичайно все обмежувалося заслуховуванням і на
правленням справи далі, у вищу інстанцію” 20.

У компетенцію правління, крім фінансових і господарських питань, 
Оуло включено й низку таких, як і раніше входили в сферу діяльності ра
ди: обрання посадових осіб університету, призначення малоімущ им сту
дентам грошових допомог, звільнення їх  від платні за слухання лекцій, а 
також розгляд всіх студентських справ, що раніше здійснювався універ
ситетським судом, віднині ліквідованим.

Новим статутом було посилено і вплив інспекторської влади. Інспек
тор, що призначався міністром, підпорядковувався тільки  попечителю 
учбового округу і ректору і був повноправним членом правління універси
тету, нарівні з ректором і деканами, причому не тільки при вирішенні ди
сциплінарних питань, але і науково-навчальних. За його поданням при
значалися субінспектори і  служ ителі інспекції.
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Основними змінами, що безпосередньо торкнулися інтересів сту
дентів, стало введення гонорарної системи оплати викладачів, і залік 
півріч і державних іспитів по закінченню курсу навчання.

Гонорарна система передбачала зменшення платні, що вноситься сту
дентом кожне півріччя в університетську касу за слухання лекцій, з 25 до
5 руб. Однак, при цьому додатково встановлювався особливий гонорар 
тим викладачам, лекц ії і практичні заняття яких відвідував студент; як 
правило, цей гонорар складав 15-25 руб. у  півріччя.

Передбачалося, що, з одного боку, така система оплати стане стиму
лом для професорсько-викладацького складу в плані поліпшення якості 
лекцій і практичних занять з метою залучення на них більш ого числа слу 
хачів, а з іншого -  підвищить зацікавленість студентів, що сплатили пра
цю конкретних викладачів, в якісному засвоєнні знань, у  тому числі і в 
регулярному відвідуванні лекцій.

Проте, досвід застосування гонорарної системи незабаром виявив її 
уразливі сторони, що негативно позначалися і на студентах, і на виклада
чах. Так, вже в 1887 р. розмір платні за слухання лекцій (крім гонорарів на 
користь професорів і доцентів) знов був збільшений до 25 руб. на півріччя, 
у зв ’язку з чим на деяких факультетах загальна сума, що вноситься студен
том за рік, досягла 80-100 руб. В той же час, обтяжливий для студентів го
норар украй нерівномірно розподілявся між  викладачами, і його розмір за
лежав не від якості праці викладача, а від числа студентів, що навчалися на 
конкретних факультетах і курсах (а так само від кількості осіб, звільнених 
від платні), тобто по суті, від предмету, що викладається; при цьому, як 
відзначали сучасники, у вигіднішому становищі опинилися викладачі най- 
численніших факультетів - медичних і юридичних21.

Згідно положенням “ Загального статуту ...”  1884 р. 22 існуючі раніше 
річні іспити були скасовані, а замість них введені піврічні випробування 
для заліку півріч. Студент, якому не було зараховано три півріччя поспіль 
або п ’ять півріч загалом, відраховувався з університету. Вісім зарахова
них півріч (на медичному факультеті -  десять) давали право на держав
ний іспит в особливій ком ісії, що замінив собою колишній випускний 
іспит на факультеті. До складу комісії входили професори університетів, 
що призначалися міністром народної освіти і сторонні “ компетентні осо
би” . Т і, що успішно пройшли випробування, удостоювалися дипломів 
1-го або 2-го ступеня, замість ступенів кандидата і звання дійсного сту
дента, як і існували раніше.

Відповідно новим екзаменаційним вимогам остаточних випробувань 
встановлювалася і система навчальних планів, що розроблялися факуль
тетами університетів і затверджувалися міністерством. Кожен факультет 
був зобов’ язаний скласти один або декілька планів, що обумовлювали ди
сципліни, як і повинні були вивчати студенти, і порядок їх  проходження 
по семестрах. При цьому предмети д ілилися на факультетські (що вивча
ються в суворій семестровій послідовності), додаткові (черговість слухан-
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і......них до певної міри надавалася самостійному вибору студентів) і фа-
і' \ и.тетські (необов’язкові). Правилами передбачалося, що “ перед почат-
....-.і кожного семестру студент, користуючись оглядом викладання, оби-
і"in курси і заняття, згідно вказаним в навчальному плані предметам, з 
і ими підступами, на як і бажає мати дозвіл, і представляє це на перегляд і 
/т.ініл декана” 23.

І Іроте слід підкреслити, що вже через декілька років, а саме в 1889 
і' . перевідні іспити були по суті справи відновлені, однак вже під назвою 
ііиіііикурсових, що проводилися п ісля закінчення парних семестрів; не
мирні ж, як і раніше, закінчувалися семестровими випробуваннями для 
НІ  піку півріч.

Як наголошувалося, окрім університетів, система вищої освіти в 
п тніджуваний період була представлена рядом спеціальних вищих нав- 
'■II м і,них закладів, в яких на відміну від університетів, підпорядкованих 
Міністерству народної освіти, управління їхньою діяльністю  здійснюва- 
іічси декількома відомствами -  народної освіти, внутріш ніх справ, 
пі иіхів сполучення, землеробства і державного майна.

Характерною особливістю більш ості вищих спеціальних учбових за-
■ нидів була їх  багатопрофільність -  як правило, вони могли мати до чо- 
і ирі.ох відділень: механічне, хімічне, інженерно-будівельне, економічне. 
Ускладнення задач спец іальної освіти зумовило розширення
.....ціалізації студентських занять, при якій основні дисципліни відділен-
ии вивчалися на перших двох курсах, а оволодіння головною  
спеціальністю починалося з третього. Поступово вищі спеціальні учбові 
ні клади перейшли з трьох-чотирьохрічного терміну навчання на чотири 

п’ ятирічний.
Необхідно відзначити явну недостатність коштів, що відпускалися 

державою системі вищої освіти. Так, на утримання університетів за стату
том 1884 р. виділялося всього 2 268 790 руб., тобто лише на 6,5 % більше, 
ніж у 1863 р. 24. Із цього приводу відомий історик, професор Д .І. Бага- 
ией писав: ’’Завдяки недостатнім штатам 1884 року російські університе
ти не могли належною мірою розвинути ні своєї викладацької, ні своєї 
иченої діяльності, їм  завжди доводилося стикатися з недостатністю 
коштів на найнеобхідніші, невідкладні потреби” 2S.

Вищі навчальні заклади для  ж інок стали створюватися в
І Іпддніпрянській Україн і лише наприкінці X IX  ст. Так, під тиском про
гресивної громадськості в 1872 р. урядом було дозволено відкриття Ви
щих жіночих курсів при Медико-хірургічній академії в Санкт-Петербурзі 
і Московських вищих жіночих курсів. На Україн і ж Вищі ж іночі педа
гогічні курси були відкриті в 1903 р. в Одесі за ініціативою професорів Но- 
моросійського університету М .М . Ланге, Є.М .Щ епкіна та ін. У  1906 р. во
ни були реорганізовані у  Вищі ж іночі курси з історико-філологічним і 
фізико-математичним факультетами. У  1908 -  1910 pp. зазначені курси 
поповнилися юридичним і медичним факультетами 2в. Останній був пере-
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творений в жіночий медичний інститут. У  1907 р. Вищі ж іночі курси з 
історико-філологічним, фізико-математичним і  юридичним відділення
ми відкрилися в Харкові. У  1910 р. в Харкові почав діяти ж іночий медич
ний інститут, ректором якого став професор Харківського університету, 
лауреат премії Паризької Академ ії наук В.Данилевський. У  Києві ж  в 
1906 p., завдяки зусиллям  професорів університету, відновили роботу 
Вищі ж іночі курси, закриті в 1889 р. Спочатку вони складалися з 2-х 
відділень: історико-філологічного і фізико-математичного, а в 1907 -  
1909 pp. були відкриті ще 3 відділення -  юридичне, медичне і  економіко- 
комерційне. У  1916 р. медичне відд ілення було  реорганізоване в 
Київський жіночий медичний інститут.

Таким чином, аналіз директивних документів Міністерства народної 
освіти Росії, інш их джерел та спеціальної історико-педагогічної літерату
ри свідчить, що впродовж другої половини X IX  ст. політика самодержав
ства у  сфері вищої освіти відрізнялася непослідовністю.

Протягом досліджуваного періоду вищі навчальні заклади, що діяли 
на Наддніпрянській Україн і, послідовно пройшли ш лях від жорсткої рег
ламентації всіх сфер своєї діяльності при правлінні М иколи І  до віднов
лення автономії під час д ії статуту 1863 p., яка, у  свою чергу, була прак
тично ліквідована контрреформами початку 80-х pp. X IX  ст.

Проте різко зростаючий в умовах становлення кап італ ізм у  в 
Російській імперії попит на освіту, у  тому числі і вищу, об’єктивно спри
яв розвитку і становленню мережі вищих навчальних закладів: до кінця 
X IX  ст. істотно збільш илося їх  число, к ільк ість студентів в них, була за
початкована вища жіноча освіта.
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Сам ойлов О.Ф .

ПРО ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

It УНІВЕРСИТЕТАХ УК РА ЇН И  У  ДРУГІЙ  ПОЛОВИНІ X IX  ст.

Історія університетської освіти в Україн і другої половини X IX  ст. до
.....годні ще не стала предметом спеціального дослідження ні у вітчиз-
мнмій, н і в зарубіжній історіографії, хоча є чималий масив публікацій, ав- 
юри яких торкалися окремих аспектів теми.

15 дореволюційну добу в працях, присвячених тим чи іншим сторонам 
діяльності університетів простежується протиборство двох підходів -  про

їж дового консервативного та опозиційно-ліберального. Такі представни- 
і и ліберально-демократичного табору, як К.Д. Кавелін, В .І. Вернадсь- 
і ий, П .Г. Виноградов, Б.Б. Глинський 1 та ін., пояснювали стан універси
тетської освіти в різні періоди характером верховної влади та змістом то
го чи іншого університетського статуту. Праці ж С.В. Рождественського,
II Фрелюдіна 2 та ін., як і представляли консервативно-монархічний на
прямок, відрізнялись описово-апологетичним характером. Однак такий 
иижливий аспект навчального процесу в університетах, як проведення 
иступних, перевідних та випускних іспитів, форм поточного контролю 
мімнь студентів фактично опинився поза увагою майже всіх авторів.

В даній статті робиться спроба простежити організацію та форми по
точного та періодичного контролю результатів навчально-пізнавальної 
діяльності студентів в університетах України у  другій половині X IX  ст.

В середині X IX  ст. питанням поточного контролю знань студентів 
російських університетів приділялося значно менше уваги, ніж  вступ
ним та випускним іспитам. Пов’язано це було передусім з тим, що в ос- 
пову учбового процесу була покладена лекційна система навчання, хоча 
нона, на думку багатьох сучасників, “ носила чуж ий життю ш кільний

65



характер” , при цьому лекц ії у  більш ості випадків просто читалися вик
ладачем по заздалегідь підготовленому, незм інному на протязі десятків 
років, конспекту.

Так, у  “ Звіті про стан Імператорського Харківського університету за 
1849-1850 академічний р ік ” зазначалося: “Вихованці першого та другого 
курсів у  заняттях своїх слідували загальному порядку занять; вихованці 
ж двох старших курсів, крім відвідування лекцій, мали особливі заняття 
з метою кращого приготування... по тим розділам науки, як і кожним з 
них обрані” , причому час, що відводився на ці “ особливі заняття” , не пе
ревищувало одної -  двох годин на тиждень 3.

Деякі викладачі намагалися протидіяти закостенілим традиціям, роз
вивати у  юнаків самостійність мислення. Вони не обмежувались тільки 
читанням лекцій, а влаштовували в аудиторії диспути з обговоренням 
першоджерел чи нових видань того часу, проводили індивідуальні занят
тя з кращими із студентів, надавали підручники, посібники, журнали із 
власних бібліотек.

Так, наприклад, студент початку 1860-х pp. Харківського університе
ту О. Воронов згадував про характер роботи із студентами викладача 
цивільного права С.В. ІІахмана, “ який при читанні лекцій часто відсту
пав від прийнятого методу викладання, звертався до аудиторії, вимагаю
чи від слухачів відповіді на поставлені ним питання, охоче розбирав 
невірні, пояснюючи, в чому полягали причини їхньої помилковості, пере
творюючи таким чином лекцію  в подібність взаємної бесіди” 4.

Поширена на той час форма викладання не передбачала поточного 
контролю знань студентів. “ Частина викладачів проводила опитування 
студентів на кожній лекц ії на протязі 10-15 хвилин, а деякі займалися 
цим п ісля двох-трьох лекцій, відводячи на це чергове заняття” б.

Н айбільш  поширеною формою періодичного контролю  були  ко
локвіуми, введені у  деяких університетах в обов’язковому порядку, однак 
не для всіх студентів , а лиш е для тих, хто претендував на стипендії. Про
водились колоквіуми у  вигляді співбесіди викладача із студентами по 
пройденим розділам дисципліни 6.

Слід відзначити, що за відсутності регламентуючих вказівок М іністер
ства народної освіти щодо порядку проведення поточного контролю в 
університетах викладачі застосовували власну методику. Так, у спогадах 
одного із студентів Харківського університету М .Леваковського зазна
чається, що “репетиції професорами фізики та фізичної географії прово
дились щ отижня” , студент же І. Любарський згадує в своїх мемуарах: 
“Д еяк і професори проводили репетиції з пройденого щ омісячно чи 
піврічно” за результатами яких виставлялися оцінки, “ які були  для них 
орієнтирами на іспитах. Ц і репетиції суттєво стимулювали заняття й по
легш ували екзаменаційну сесію. На курсах завжди краще засвоювались 
ті предмети, з яких були репетиції... Значна ж  частина викладачів не за
стосовувала такий вид контролю взагалі”  7.
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I In підміну від інш их вищих навчальних закладів, в університеті Св. 
II" ічдимира, через відсутність перевідних іспитів при переході з курсу на 
і- \ І м , була введена така форма періодичного контролю, як виконання
........ тисових “семестральних” творів, метою яких було також “ тренуван-
Мн v нивченні російської мови” 8. В правилах про ці твори, затверджених 
Гнцоїо університету Св. Володимира ще у  1844 p., зазначалось, що кож 
нії (і і і удент на протязі навчального року повинен був представити не мен
ше днох таких творів по одному з предметів, що вивчалися; отримані за 
ник оцінки входили в суму при визначенні “ середнього балу” на остаточ
нії - ііипробуваннях. Студенти, які по восьми семестральних творах, вико
пнії н х за час навчання в університеті, мали середній бал менше “ 2” , не 
мі и >і її були удостоєні звання дійсного студента, а менше двох з половиною 

і гу нені кандидата. Особи, які не підготували на протязі року передбаче
нії ч семестральних творів, не допускалися до слухання лекцій на наступ
ному курсі чи до складання випускного іспиту. Казеннокоштні студенти, 
и н І не подали зазначені твори на протязі двох півріч поспіль, позбавляли-
• и шізенного утримання.

It подальшому такі твори стали обов’язковими й на деяких факульте- 
і її ч Харківського (на історико-філологічному -  з 1870-1871 н. р.) та Но- 
іінрооійського (на юридичному -  з 1871-1872 н. р.) університетів 9.

З метою заохочення студентів кращі з семестрових творів заслуховува
ні на особливих зборах, відзначались у  щорічних університетських
■ штих, рекомендувалися радою до друкування в збірках за рахунок 
VII пн'рситєту. М алоімущ і студенти, що підготували не менш 3-х творів, 
удос тоєних публічного читання, представлялися до грошової винагороди 
і гум, як і збиралися за навчання; імена авторів, що відрізнилися, повідо- 
м пилися на щорічних урочистих актах; кращі з творів зараховувались як 
дисертації на ступінь кандидата 10.

( ’л ід  зазначити, що відповідно до статті 51 статуту університету Св. Во- 
'іодимира “ казеннокоштні” студенти, на відміну від інших, піддавалися 
пімрічним випробуванням за пройденим за семестр матеріалом. Від отри- 
м ін і их результатів залежало подальше їх  утримання на казенному забез-
....іенні. П іврічні іспити також складали молоді люди, що знаходилися
н и утриманні за рахунок пожертвувань професорів і службовців універси- 
інту, а також за рахунок сум, стягуваних за навчання. Д ля  своєкоштних 
студентів ці випробування стали обов’язковими з 1857 р. п.

Зазначений вище розподіл студентів на “своєкоштних” і “ казенно
коштних” мав місце тільки на початку досліджуваного періоду. Перші з 
них самі себе утримували, а казеннокоштні -  на повному державному за
безпеченні, починаючи з оплати за ж итло, харчування, одяг і закінчуючи 
неіма необхідними навчальними посібниками і приладдям. А л е  по 
иікінченню курсу наук останні зобов’язані були відслужити за призна
ченням уряду шість років, як правило, у  віддалених районах. Термін 
підробітку казеннокоштних студентів, відрахованих “ за безуспішність в
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науках” до закінчення учбового закладу, був пропорційний часу їх  утри
мання на державному забезпеченні (півтора роки роботи за рік навчання). 
Своєкоштні ж  студенти, що ж или у  себе вдома або на найманих кварти
рах, і вносили плату за навчання в університеті, по його закінченню були 
в ільні у  виборі свого подальшого поля діяльності 12.

П ідкреслимо, що на початок досліджуваного періоду “для уникнення 
марних витрат уряду на утримання на свій рахунок казенних студентів, 
що виявляю ться іноді недбайливими або нездібними до успіш ного 
закінчення повного університетського курсу” , розпорядженням М іністер
ства народної освіти переведення студентів на казенне утримання було 
дозволено не раніше, н іж  з другого курсу, “ коли  вже з більш ою  
надійністю можна покластися на благонадійність молодих людей” . Вик
лючення з цього правила було зроблене на початку 50-х pp. X IX  ст. тільки 
для університету Св. Володимира (за клопотанням попечителя Київсько
го учбового округу), де було дозволено “ поміщати на казенне утримання і 
першокурсників, як і при випуску з гімназій за відмінні успіхи і по
ведінку нагороджені золотою або срібною медалями і атестовані з правом 
на чин 14 класу” 13.

Одною з умов переводу на казенне утримання (за наявності вакансій) 
була  як ість навчання претендента. Так, за спогадами студента 
Харківського університету того часу І. Любарського, при переході в ка
зеннокош тні він не “ зустрів утруднень, оск ільки  в чи слі курсових 
відміток не було нижчих четвірки” 14.

Категорія казеннокоштних студентів була скасована у 1858 p., самі во
ни були  “ переміщені на приватні квартири” , а основна частина коштів, 
що вивільнилися, використовувалися надалі на збільшення числа дер
жавних стипендій 15.

Значно більш е уваги питанням поточного і  періодичного контролю 
Міністерство народної освіти і Ради університетів стали приділяти після 
введення в дію університетського статуту 1863 р. 1в. Так, вже в Правилах, 
складених Радою університету Св. Володимира того ж 1863 p., давалося 
визначення успішності наукових занять студентів, які, крім відвідування 
лекцій, полягали “ в читанні творів по предметах університетського кур
су, в практичних заняттях” і “ в творах” 17. При цьому підкреслювалося, 
що “ практичні заняття студентів проводяться за планом, який укла 
дається кожним викладачем в особливій програмі, оголошуваній студен
там із схвалення факультету” , а “ відгуки викладачів про твори і прак
тичні заняття студентів беруться до уваги при звільненні студентів від 
платні за слухання лекцій, при призначенні [матеріальних] допомог і сти
пендій, а також при удостоєнні вчених ступенів і звань” 18.

На відміну від попереднього періоду, Правилами чітко регламентува
лися форми практичних занять, як і і виступали своєрідним методом кон
тролю, і, відповідно до § 37, полягали: “ 1) у  наукових бесідах студентів 
під керівництвом викладачів; 2) в усному викладі студентами якої-небудь
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■ini тини науки по одному або декільком класичним творам; 3) у  письмо- 
ни ч нідповідях, написаних в аудиторії, на питання, що ставляться викла-
.......м; 4) у  розборі і тлумаченні джерел; 5) у  творах на теми, запропоно-
інімі викладачами або вибрані самими студентами; 6) у  практичних 
мім нідженнях і дослідах, вироблюваних під керівництвом професорів в 
імГиіраторіях, к л ін іках  і інш их учбово-допоміжних закладах” . А н а 
ши Ічне визначення практичних занять містилося і в “ Правилах для сту- 
яічітін і сторонніх слухачів лекцій в Харківському університеті” , виданих 
\ І К(>4 p., як і також акцентували увагу на тому, що “студент, якого 
мі шання ...виявляться недостатніми, не допускається до слухання лекцій 
т і наступному курсі 1в.

І ‘азом з тим сучасники підкреслювали, що, по-перше, через специфіку 
предметів, що вивчаються на медичних і фізико-математичних факульте- 
ні ч, там і раніше, хай і у  меншій мірі, використовувалися практичні за
няття. По-друге, “ вся маса студентів не може бути залучена до такої 
НІ II II І,пості, і, головне, роботи кожного не можуть бути перевірені профе
сором публічно в аудиторії; але публічне повідомлення результатів... po
int ті, роботу одного надбанням праці всіх” . І, по-третє, як відзначала Рада 
X її ркі вського університету, “ заохочуючи всіма заходами появу спеціаль
нії ч робіт студентів, університет вважає своїм обов’язком не забувати, що 
vm иерситетський курс є той час, коли молодій людині надаються всі спо
соби ... підготувати себе до майбутньої самостійної діяльності” , у  зв ’ язку з 
чим “ передчасна спеціалізація занять студентів, зосередження їх  д іяль
ності на розробці наукових питань в тій або інш ій окремій галузі знань 
нерідко, як в цьому переконує досвід, може шкодити успіхам їх  загальної 
факультетської освіти, захоплює їх  у  вузьку однобічність 20.

Форми практичних занять мали свою специфіку на різних факультетах 
університетів. Так, наприклад, студенти історико-філологічних факуль- 
м тів, “ окрім вправ в стародавніх мовах, що практикувалися й раніше, 
ідійснювали щотижня, як з давньогрецької, так і з латини, письмові пере- 
и пади з російського ... текстів, призначених викладачами” , виконували 
пояснювальне читання і розбір творів античних авторів, при цьому всяка 
праця одного із студентів обов’язково аналізувалася ким-небудь з його то- 
ммришів, і пояснення кожного з фрагментів передбача20 більш  детальне до
машнє ознайомлення з творчістю обраного студентом автора, а також з ти
ми ;і видань, в яких вірно передані кращі із списків, що збереглися” . По за
пільній історії проводився “ критичний розбір існуючих ... керівництв, 
причому студенти, заздалегідь і ґрунтовно ознайомилися з ними або із вка- 
іімпими їм розділами вдома, повинні були самі виправляти помічені в них 
помилкові факти і висновки за тими відомостями, як і повідомлялися на
... сціях” . З предмету “ Історія російської словесності і російської мови” , як
свідчили сучасники, кожному студенту задавалася “ особлива задача, 
рішення якої вимагало від нього ознайомлення з пам’ятниками або старо
давньої писемності або народної словесності, або ж з письменником не

69



тільки по друкованим виданнях його творів, але і  по іншім сучасним ви
данням, а частково і по рукописах” . Причому “до занять такого роду сту
денти повинні були готуватися кожного разу вдома” 21.

На медичних факультетах, де, як завжди, визнавалося, іцо “ майже всі 
предмети не можуть бути засвоєні слухачами інакше, як за допомогою 
власного практичного ознайомлення з ними” , практичні заняття прово
дилися ш ляхом  патолого-анатомічних і судово-медичних досліджень 
трупів в анатомічних театрах і складання звітів про ці дослідження, 
зоохім ічних аналізів у ф ізіолого-хімічних лабораторіях, набуття навичок 
приготування фізико-хімічних препаратів і повторення дослідів, що про
водилися професорами на лекц іях, а також ш ляхом  стажування в тера
певтичних, хірургічних і акушерських клін іках 22.

Слід зазначити, що Міністерство народної освіти “ маючи на увазі, що 
одне звичайне академічне викладання в наших університетах, тобто чи
тання лекцій, взагалі недостатньо для залучення студентів до серйозних 
наукових робіт і занять” , і враховуючи активну, але розрізнену і не коор
диновану роботу університетів по впровадженню практичних занять в уч
бовий процес після введення в дію статуту 1863 p., “визнало за потрібне 
розпочати обговорення питання про те, що зроблено у нас для залучення 
[студентів] до таких занять під керівництвом професорів і що може бути 
зроблене по кожному факультету, і як на це питання можуть відповідати 
задовільно самі університети” 23.

У  зв ’язку з цим, Радам університетів було доручено всебічно обговори
ти питання організації практичних занять на факультетах, а результати 
представити в міністерство. Оскільки надалі ц і результати були в досить 
повному об’єм і відображені на сторінках “ Ж урнала Министерства Народ
ного Просвещения” у  відкритій з середини 60-х pp. X IX  ст. рубриці “ Из
вестия о деятельности и состоянии наших университетов” , то по суті спра
ви в цей час відбувся обмін наявним досвідом і наміченими заходами з пи
тання організації практичних занять м іж  всіма факультетами універси
тетів Російської імперії 24.

Важливим засобом боротьби за поточну успішність був контроль за 
відвідуванням занять. Так, наприклад, ще у  1849 р. попечитель Київсько
го учбового округу наказав ввести в університеті Св. Володимира особливі 
книги з кожного з предметів, що вивчалися (журнали врахування відвіду
ваності), в яких реєструвалися результати перекличок, що проводилися 
професорами, підсумки перевірок попечителя учбового округу та його за
ступника, робилися відмітки інспектором та його помічниками ( “ під час 
самих лекцій через спину професора” ) наявності студентів. Інспектор по
винен був з ’ясовувати причини відсутності студентів. Т і ж із студентів, 
як і пропускали лекц ії без поважних причин, п ідлягали покаранню 26.

Оскільки статут 1863 р. безпосередньо не містив конкретних вимог 
щодо відвідування лекцій студентами, а т ільки  надавав право Радам 
університетів встановлювати над заняттями учнів той спосіб контролю,
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•і і. и ii буде визнаний найдоцільнішим, різн і учбові заклади вирішували це
■ і и і иішя по-своєму. Наприклад, в “ Правилах...” університету Св. Володи
мира 1863 р. у  § 34 це питання трактувалося таким чином: “ Справне 
нідиїдування лекц ій  ставляться в обов’ язок кожному студенту. При 
іііі! /м.пенні від платні за навчання, при призначенні допомог і  стипендій, а 
і и між  при удостоєнні вченими ступенями і званнями викладачі зо- 
іиін'нзані брати до уваги старанне відвідування лекцій студентами” . Ц я 
ішмога залишалася у сил і і надалі 26.

В той же час в “ Правилах...”  Харківського університету, затверджених 
і 1864 p., питання про відвідування лекцій взагалі не згадувалося. При 
і"Щ ляді ж його через декілька років на засіданні Ради, не зважаючи на 
іінігречення деяких його членів, як і вважали, що у  відповідності із 
їм істом і духом університетського статуту відвідини лекц ій є обов’ язком 
і гудонта, “ більш ість членів Ради, п ісля уважного і всебічного його обго
ні ірсння, визнала не відповідними призначенню університету і украй не- 
іручцими на практиці всякі примусові заходи щодо відвідування студен
ці ми лекц ій” 27.

Що ж стосується позиції Міністерства народної освіти щодо даної про- 
гнісми, то за період з моменту затвердження статуту в 1863 р. і до кінця 
І ЖЮ-х pp. нами знайдене тільки одне міністерське розпорядження, в яко
му зачіпається питання про відвідування лекцій з новітніх іноземних 
міні, що було визнане необов’ язковим 28.

1 Іроте надалі, розглядаючи проблему в ц ілому (по запиту Харківсько
го університету), Рада міністра народної освіти ухвалила рішення, що 
"тр ав н е  відвідування професорських лекцій не може бути не обов’язко- 
ипми для студентів...” , у зв’ язку з чим всім університетам було запропоно- 
нппо “ про таку обов’ язковість відвідувати лекц ії неодмінно ... згадати в 
припилах про обов’ язки учнів” 20. Тому ц ілком  природно, що в затвердже
них у 1879 р. єдиних правилах для студентів університетів Російської 
Імперії в § 15 абсолютно однозначно зазначалось: “ Студенти зобов’ язані 
тр ав н о  відвідувати лекц ії професорів і  інш их своїх викладачів” 30.

Слід зазначити, що з часом контролю стала підлягати не тільки  учбова 
діяльність студентів. Про це свідчать, наприклад, затверджені в 1867 р. 
Міністерством народної освіти спеціальні “ Правила нагляду за студента
ми поза стінами університету і вихованцями вищих учбових закладів 
різних відомств” , як і обмежували свободу дій студентів в позаурочний час 
пунктом наступного змісту: “ 3 метою усунення втрати часу для навчання
І справних відвідин лекцій, не дозволяти студентам проведення кон
цертів, спектаклів, читань та інш их публічних зборів” 31.

Розвиток ц іє ї тенденції надалі привів і до коректування у 
нідііовідності із змістом статуту 1863 р. деяких положень щодо контролю 
ні студентами поза університетом. Так, згідно § 58 університетському су
ду підлягали студенти, як і поза межами цього учбового закладу були ви
нуватцями зіткнення з викладачами і посадовцями університету. З метою
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розширення поля діяльності університетської адміністрації міністерство, 
заздалегідь розглянувши пропозиції Рад цих навчальних закладів, вида
ло розпорядження про те, що “ у  разі отримання університетським началь
ством відомостей про вчинення студентами поза стінами університету 
провини, яка хоча і не піддавалася вироку судових установ, але має него
жий характер, ректор... вносить на обговорення Ради інформацію про та
ку провину для прийняття належного рішення” ; при цьому вказувалося: 
“ вище постановлене Рада Міністра вважає за необхідне включити в пра
вила про стягнення із студентів за порушення їх  обов’язків, складені 
університетами на підставі § 100 статуту” 32.

П ісля  затвердження статуту 1884 р. порядок організації поточного і 
періодичного контролю став регламентуватися виданими відповідно до 
його вимог “ Правилами про залік  півріч студентам Імператорських 
російських університетів” 33.

Даними правилами встановлювалося, що при заліку півріч “ прийма
ються та враховуються дані студентом докази своєї старанності” (Див.: §§ 
1; 2; 5).

Я к  і раніше, одним з найважливіших показників “ старанності”  було 
відвідування всіма студентами обов’ язкових для них лекц ій і  участь у 
всіх заняттях, що “ сприяють засвоєнню ними необхідних пізнань” (§ 7). 
Контроль за присутністю на лекц іях і участю “ в науково-практичних за
няттях” покладався, відповідно до § 14, на інспектора і викладачів; число 
лекцій, “ як і зобов’язаний слухати студент в кожне півріччя, щоб воно 
могло бути зараховане йому” , визначалося факультетом (§ 15). Крім  того, 
студенту надавалася, певною мірою, свобода обирати собі для слухання 
предмети понад тих, з яких мали складатися піврічні іспити, що свідчило 
про “ його власну допитливість” .

Разом з тим, підкреслювалося (§ 8 “ Правил...” ), що одне тільки  “ справ
не відвідування лекцій не є повновагим свідоцтвом старанного ставлення 
студента до викладання” , оскільки “ старанність студента обумовлюється 
також неухильною участю в обов’язкових для нього семінаріях і практич
них заняттях.., сумлінним виконанням робіт, що задаються по загально
обов’ язкових предметах” . Кр ім  того, висувалася вимога складати 
“ послідовно з дня в день” конспекти лекц ій , пред’явлення яких “ в 
сумнівних випадках” могло “ служити одним з доказів старанності студен
та, якщ о своїми поясненнями за змістом лекц ій  він засвідчить, що записи 
і конспекти робилися ним самим” .

Аналогічн і вимоги висувалися і щодо домашніх письмових робіт 
(творів, перекладів і т.п .), як і виконувалися за вказівкою викладача і 
представлялися в обумовлені терміни: “ ...викладач упевняється з особи
стих пояснень, що робота виконана студентом самим” (§ 20).

Однією з форм періодичного контролю були перевірочні випробуван
ня, як і повинні були служ ити “ одним з найдієвіших способів викладан
ня” і  проводилися “ за допомогою питань, що задавалися кожному із слу-
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«нчів порізно, в обсязі та сенсі екзаменаційних вимог, але так, щоб і всі 
Інші присутні студенти могли стежити за бесідою, брати в ній участь за 
викликом викладача...”  (§§ 6; 10).

визначення к ількості практичних вправ, семінарських занять, пе- 
ім'мірочних випробувань і роду домашніх робіт з різних предметів, “ щоб 
нони не порушували загального ходу викладання” , здійснювалося фа
культетами відповідно до § 19 “ Правил...” .

1$ процесі контролю практичних вправ і домашніх робіт в § 11 рекомен
дувалося викладачам “ мати на увазі не стільки оцінку задовільності ре
зультатів” , ск ільки об’ єм докладених зусиль “ і  способів, якими студент 
пригнув виконати свою задачу” . При цьому наголошувалося, що виклада
чі у надавалося право не обмежуватися у  викладі свого предмету встановле
ною нормою, однак студенти в такому випадку повинні були  “ представи- 
іи доказ своєї старанності за допомогою практичних вправ, домашніх 
робіт й перевірочних випробувань тільки  в межах, встановлених екзаме
наційними вимогами щодо даного предмету” (§ 17).

Відповідно до § 12 при недбалому виконанні студентом якого-небудь з 
обов'язкових видів робіт викладач був “ зобов’язаний довести інформацію 
про це до відома ф акультету” , який мав право (аналогічно тому, як це пра- 
і посувалося раніше в деяких університетах на перевідних іспитах) ухва- 
иити рішення про те, що при “ справності студента в інш их відношеннях, 
півріччя йому зараховується умовно, з тим, щоб він в один з найближчих 
семестрів виконав належним чином цю роботу” .

Відносно ж  “домашнього вивчення текстів античних авторів” на істо
рії ко-філологічних факультетах передбачався докладний розбір “ щонай
менше однієї книги” (трагедії, комедії) або двох невеликих діалогів (про
мов стародавніх авторів з числа тих, що вивчалися у старших класах 
гімназії, або в університеті (за винятком творів, що вивчаються в даному 
півріччі на лекц іях і практичних заняттях, а також що вибиралися 
раніше цим же студентом для домаш нього вивчення в передуючі 
півріччя). При цьому студенту надавалося право “ за угодою з викладачем, 
місий перевіряє його домашнє читання, віддавати йому звіт... або по части
нах, або в один прийом” . Викладач же, переконавшись в ґрунтовності “до
машнього вивчення” , подавав відповідні відомості на факультет.

Слід зазначити, що наведені вище “ Правила про залік півріч” , містили 
практично ті ж форми поточного і періодичного контролю, які більшою 
чи меншою мірою застосовувалися в різних університетах Російської 
Імперії і до затвердження вказаних “ Правил” у  1885 г.; не зазнали вони 
Істотних змін і надалі. Так, у  звіті про діяльність Новоросійського універ
ситету за 1886 р. знаходимо дані про те, що найважливішою формою пе
ревірки знань, як і до того, визнавалися репетиції (як перевірочні випро
бування), що проводяться 1-2 рази в півріччя; при цьому, як і раніше, 
практикувалося виконання письмових робіт, рефератів, задач, заняття в 
кабінетах, лабораторіях 34.
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Докладніш і відомості, що свідчать про застосування різних форм по
точного і періодичного контролю, що використалися раніше, м істилися в 
річних звітах університетів Св. Володимира і Харківського, як і публіку
вались в “ Университетских известиях” и “ Записках Императорского 
Харьковского университета” . Наприклад, в “ Записке о состоянии и дея
тельности императорского университета св. Владимира в 1887 году” гово
рилося, що “ як і в попередні роки,... контроль за науковими заняттями 
студентів... полягав: 1) у  бесідах викладачів по закінчених відділах чита
них ними курсів; 2) у перевірці складених студентами записів лекцій, 
причому така перевірка супроводжувалася необхідними розпитування
ми, поясненнями і вказівками в дорадчі [консультативні] години; 3) у 
практичних вправах студентів по основних предметах; 4) обов’язкових 
домашніх читаннях за вказівкою викладача; 5) обов’язкових репетиціях
з всіх прослуханих предметів; 6) обов’язковому представленні кожним 
студентом письмової роботи по вибраному предмету. Незалежно від цьо
го, в к інці кожного семестру проводилися перевірочні випробування по 
предметах, що вивчалися протягом семестру” 35. При цьому в “ Записці” за 
1889 р. зазначалось, що письмові роботи з обраного предмету виконували
ся студентами тільки двох факультетів (юридичного та історико-філо- 
логічного), а в звіті ж за 1899 р. уточнювалося, що твори готувалися 
тільки студентами третього курсу зв.

Як вже відзначалося, одною з дієвих форм поточного контролю знань 
студентів були практичні заняття. Наприкінці X IX  ст. матеріально- 
технічна база для здійснення лабораторних практичних робіт помітно по
кращилась. Наприклад, в Харківському університеті в середині 1890-х 
pp. нараховувалось 38 учбово-допоміжних підрозділів -  кабінетів, лабо
раторій, кл ін ік , обсерваторія, як і використовувались для підготовки 
фахівців з різних спеціальностей 37.

На історико-філологічному ж факультеті практичні заняття, як і 
раніше, полягали  “ в ознайомленні... з першоджерелами історичних 
розділів і питань” , в читанні і аналізі “ пам’ятників літератури” , “ старо
давніх пам’ ятників російської мови і зразків діалектів сучасної народної 
мови” , “ коментуванні староруських літописів” , в перекладах і тлума
ченні уривків з творів античних і середньовічних авторів (Аристотеля, 
Платона, давньоримських авторів, Декарта, Гоббса та ін.).

Таким чином, у  другій половині X IX  ст. в російських університетах, в 
тому числі й тих, що діяли на Україні, тою чи іншою мірою використову
вались різні форми поточного та періодичного контролю результатів нав- 
чально-пізнавальної діяльності студентів.

Поточний контроль здійснювався ш ляхом  перевірки присутності сту
дентів на заняттях, відвідування яких для студентів було обов’язковими 
практично впродовж всього досліджуваного періоду; опитування слу
хачів деякими викладачами в ході лекцій (як  правило, наприкінці); вико
нання практичних і  лабораторних робіт в кабінетах, клін іках, лабора-
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іпрілх. При цьому слід  зазначити, що матеріально-навчальна база ос-
■ .ніпіх в 1850-х -  60-х pp. знаходилася в зачатковому стані, але з часом до- 
і н і м і й  цілком прийнятного рівня.

Найпоширенішою формою періодичного контролю були  репетиції, 
періодичність призначення яких на початку досліджуваного періоду да
ни инея на розсуд викладачів, а обов’ язковими ж  вони стали п ісля введен
ии и дію статуту 1863 г.; колоквіуми і семінари по ряду дисциплін, що 
ініпчіїлися (в першу чергу - гуманітарних); обов’язкові твори по предме- 
і її ч університетського курсу; перевірочні випробування для заліку півріч 
(після 1884 року), що проводилися в деяких університетах.

Становлення форм поточного і періодичного контролю, що застосо- 
HVішлися в ході учбового процесу, в основному завершилося в 60-х pp.
ч IX в., надалі здійснювалося тільки  їх  вдосконалення.
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В інцковський Т.С., М и сечк о  А Л .

ДО ОДЕСЬКОГО П Е Р ІО Д У  Ж И Т Т Я  П РЕ М ’Є Р-М ІН ІС ТРА  У Н Р  
В .М .ЧЕХІВСЬКОГО

Повернення до вітчизняної історії визначних постатей, про яких де
сятиліття було заборонено говорити, є важливим фактором пошуку 
власного історичного минулого. Прикметно що до таких відносяться й ті 
особи, як і займали високі державні посади й ті, хто самим фактом свого 
існування та д іяльності викликав непідробне занепокоєння з боку то
талітарної влади. Адж е вони не могли стати відданим союзником у  про
цесі комуністичної модернізації суспільства, а самою своєю наявністю 
постійно нагадували про інш у, відмінну від більш овицької, модель дер
жавного будівництва, не реалізовану до к інця в період української рево
лю ц ії 1917 -  1921 років. Одна з таких постатей -  перший прем ’єр- 
міністр Української Народної Республіки  доби Директорії Володимир 
М усійович Чехівський, якого доля пов’ язувала з Одесою майже 11 років 
(1907 -  1918 pp.). А  ю вілейні 130 років з дня народження якого у  2006 
р. так і не були  відзначені хоча б якимось чином ні на державному, ні на 
м ісцевому рівні.

М ож ливо пояснення слід  шукати і в тому, що у  вітчизняній науці по
стать В .Чехівського й донині залишається вкрай слабо досліджуваною. 
Окрім статті київської дослідниці А .Гриценко1 годі шукати ґрунтовних 
творів, присвячених даному персонажу. А л е  у  наведеній розвідці та 
інш их працях, де розглядаються ті чи інш і аспекти революції, суспільно- 
політичного життя в Україн і, мова, головним чином, йде про діяльність
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It 1 Ігхіпського на високій державній посаді, в основному про його ж иття у 
luinil тощо. Одеський період майже повністю випадає з наукових по
шуків науковців, незважаючи на очевидний факт значущості його як у 
Формуванні особистості майбутнього прем’єра, так і набуття немалого 
мшіітичного, організаційного, педагогічного досвіду саме в південному 
мігі'і. Зрештою, перетворення у  політичну фігуру, яка незабаром сягає 
иі'ріпин влади. Саме до висвітлення цих років життя В.Чехівського буде 
прикута наша увага в межах статті, де ми спробуємо з ’ясувати поставлені 
и и і це питання, не обмежуючись, щоправда, виклю чно “ одеськими
■ міріпками” біографії.

И.Чехівський народився 19 липня 1876 року в с. Горохуватка на 
її иііпцині, у родині священика. З дитячих років виховувався у  релігійній 
і рпдиції, що й визначило його подальш у долю. В 1896 році, п ісля  
•інкінчення Київської духовної семінарії, юнак вступив до Київської ду- 
....т о ї  академії, яку закінчив у 1900 році. Слід зауважити, що духовні нав
чи чі.ні заклади того часу давали своїм вихованцям достатньо ґрунтовну 
ні иіту, і не лише богословську. В 1900 -  1901 pp. він розпочав свою педа- 
Iі) н ічну діяльність сільським вчителем на Київщині, у селах Янівка та Го
рох у натка, а згодом обійняв посаду помічника інспектора Кам ’янець- 
I Іпдільської духовної семінарії. Саме в К ам 'янц і-П од ільськом у 
І* Чехівський розпочав свою активну політичну діяльність, за що у 1904 
році був переведений з попередженням до Київської духовної семінарії, 
і інію педагогічну справу він продовжував у  1905 -  1906 pp., викладаючи у 
Черкаському духовному училищ і та в чоловічій гімназії2. Такі скупі дані 
подає довідкова література про дитячі та молоді роки відомого діяча.

II Черкасах В.Чехівський, як член УСД РП , продовжував активну 
політичну діяльність, за що постійно перебував під наглядом поліц ії. У  
МЮ6 році він став депутатом І Державної Думи Російської імперії, в якій 
ми лежав до української парламентської громади, а після розпуску Думи 
Пуп заарештований і засланий до Вологодської губернії.

І! 1907 році В. М. Чехівський повернувся в Україну і за сприяння ак- 
і иністів української громади оселився в Одесі. Варто зазначити, що місто 
ми той час було досить революційним. В Одесі д іяли численні політичні 
іінртії та національно-культурні товариства, серед яких виділялося „У к 
ріп нське товариство „Просвіта” . Саме в цьому товаристві й гуртувалися 
піп ріотично налаштовані громадяни на чол і з М.Комаровим, які проводи- 
н и легальну діяльність. Вони обіймали високі посади та мали широкі 
іііГязки , особливо на освітній ниві. Очевидно, одеські просвітяни і поспри- 
м ми працевлаштуванню В.Чехівського вчителем у  М аріїнську гімназію. В 
гімназії новопризначений педагог викладав історію, історію літератури, 
ногіку, педагогіку і психологію . Свій освітній рівень він підвищував, нав- 
чнючись на історико-філологічному факультеті Новоросійського універ- 
і итоту.

У місті над Чорним морем В.Чехівський не обмежувався лиш е викла
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дацькою і навчальною роботою, але й брав участь у  д іяльності ук 
раїнських культурно-освітніх товариств, таких як, „Просвіта” , „Одесько
му українському к луб і” , товаристві „Українська хата” . Досить швидко 
він став помітною постаттю у суспільно-політичному житті міста. Особли
ву увагу в Одесі В .Чехівський звертав на церковне питання. У  м істі ук
раїнська громада особливо шанувала Покровську церкву, де правив служ 
бу Божу священик М.Ш аровський, котрий вперше в Одесі публічно 10 бе
резня 1907 року в пам’ять Т.Ш евченка п ісля панахиди читав проповідь 
українською мовою3. Згодом М .Ш аровський викладав в українській 
ш колі ім. І.Франка в Одесі. Дальша його доля невідома.

В „Одеському українському к луб і” В .Чехівський у  1910 році разом з 
М.Комаровим, І. Липою, С .Ш елухиним  та іншими українськими діячами 
міста входив до Літературної ком ісії, випробовував себе на письмен
ницькій ниві4. А  коли у  1912 році помер Боян України -  М икола Лисенко, 
В.Чехівський представляв у Києві, на похоронах великого композитора і 
громадського діяча, українську громадськість Одеси5.

Суттєво вплинув на життя громадського активіста, як і всієї людності 
величезної імперії 1917 рік, який перевернув, здавалося б, усталений 
спосіб життя, дав той ковток омріяної свободи й сподівань багатьох по
колінь (до яких належав і сам В .Чехівський) на краще життя та віднов
лення Української державності. З самого початку В.Чехівський, як гро
мадсько-політичний діяч і педагог, взяв активну участь у  революційних 
подіях в Одесі. Вже 19 березня, коли у місті відбулося велелюдне віче, яке 
зібрало більш е 700 осіб городян, він стає одним з головних промовців", а в 
подальшому - впізнаваним політиком. А  п ісля створення 13 квітня Гу
берніальної ради Херсонщини, він очолив її як один із лідерів одеського 
осередку УС Д РП , найбільш впливової на той час української політичної 
сили в регіоні. Тоді ж, п ісля проведеного 6-8 квітня Всеукраїнського 
національного конгресу, громадяни Одеси обирають В .Чехівського до 
складу Центральної Ради, в якій він активно працював аж до кінця її 
існування. Часто виступав там із доповідями про стан справ у  Одесі7.

Невдовзі з ініціативи українських організацій краю в Одесі скли
кається чергове віче (середина квітня) в підготовці рішень якого брав без
посередню участь голова Губерніальної ради. В прийнятих резолюціях 
про територіальну автономію України в межах етнографічної більшості 
українського населення із забезпеченням прав інш их націй, про включен
ня Херсонщини в межі майбутньої України, про вимогу до Тимчасового 
уряду ще до скликання Установчих зборів проголосити декларацію виз
нання територіальної автономії України з призначенням окремого 
міністра8, простежується бачення В .Чехівським найближчого (мож ливо й 
подальшого) майбутнього України. Такі резолю ції ц ілком  відповідали 
політиці Центральної Ради, доктрину якої наполегливо втілював у  життя 
один з лідерів “ одеських українців” . А  з травня 1917 року В.Чехівський 
став ще й головним редактором часопису “ Українське слово” , органу Ук-
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l ime і.кого Керівничого Комітету, тої структури, яка на перших порах 
н і", н кляла чи не найбільш у ініціативу у  справі згуртування української 
і ромпди Одеси на початку революції.

Завдяки титанічній агітаційно-пропагандистській роботі Гу- 
н і ' і н і і н л ь н ій  раді вдалося частково змінити загалом негативне або нейт- 
і'шм.не ставлення членів російських демократичних організацій до ук- 
Iні і ріс-і ,кого руху, хоча і не до такої міри, щоб налагодити співробітництво.
• і і д кідзначити, що на цей час поширили свою діяльність і розбудували 
пн гльніш у мережу українські соціалістичні партії, насамперед УСД РП , 
іцн мі! могло не вплинути на зміцнення позицій Губерніальної ради.

Визначальним чинником переходу до наступної стадії свого розвитку
■ і а и скликаний за постановою Центральної Ради наприкінці червня в 
пін і і Український Губерніальний з ’ їзд Херсонщини, яким завершився
■ т и  консолідації українських сил регіону. 28 червня він відкриває свою 
ішОоту. З тривалою промовою до делегатів зібрання виступив і голова Гу- 
Пириіальної ради, що було сприйнято оваціями9. Наприкінці роботи 
Гиду повноваження В.Чехівського були підтверджені й він, поряд з
і....ими достойниками став членом Виконавчого комітету Губерніальної
і'пди Херсонщини. Надалі рада з новим натхненням приступила до 
ииріїнення невідкладних справ, серед яких домінувало бажання заявити 
про себе в повний голос, як політичної сили, що претендує на владу, чого
......постерігалося раніше. Відчули нову тенденцію й ті структури, як і з
початку року формували нову систему влади. Про зростання авторитету 
t н раїнської організації свідчить той факт, що в кінці липня на нараді з 
мигання про кандидата в одеські комісари, на якій були присутні пред-
■ цінники від виконавчого бюро Громадського комітету, ради солдатських 
і оф іцерських депутатів, ради робітничих депутатів, українського 
Іп рікничого Комітету, Румчероду, ради селянських депутатів було вису- 
ііуто кандидатуру І.Романченка, активного діяча Херсонської У к 
раїнської Губерн іальної ради10. Загалом  даний період д іяльності 
И ' Ісхівського за джерелами простежується дискретно і вкрай поверхово.

Тим часом невпинно наближався наступний важливий етап у житті 
И Чсхівського, що прийшовся на осінь -  зиму 1917 року, коли і від його 
дій залежало, яким ш ляхом  будуть розвиватися революційні події у 
регіоні в умовах загострення політичної ситуації. Щ е до державного пере
пороту в Петрограді 25 жовтня, на 24 число було скликано в Одесі 2-й У к 
раїнський Губерніальний з ’ їзд Херсонщини. А ле  самі події підказали, 
про що будуть точитися основні дискусії. Обговорювалося не лиш е питан
им про події в столиці Росії, але і про роль у  них України. Першим висло- 
никся з цього питання В.Чехівський, заявивши, що партія, до якої він на- 
іс їсить, бореться не за “ самостійність” , а за “ самовизначення” України. 

Тут треба сказати, що одеські українські політики чітко розділялися щ о
до даного питання на два табори. Один представляли переважно соціал- 
демократи та їхн і однодумці, які перебували на вищеозначеній позиції,
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яку, як відомо, сповідували й очільники Центральної Ради. Другий був 
пов’язаний з групою С .Ш елухина, І.Липи, І.Луценка, що був одним а 
керівників Української партії соціалістів-самостійників, яка виступала з 
самого початку з позицій повної незалежності України та не вітала авто
номістські тенденції своїх соціалістичних побратимів. Б ільш ість деле
гатів зібрання підтримали позицію есдеків, але були проти підлеглості 
більш овицькій партії, що знайшло відображення в резолюції з ’ їзду. Зга
даймо, що таку позицію висловлювала і Центральна Рада, оголосивши 
Раднарком Росії крайовим органом влади, рішення якого не розповсюд
жуються на територію 9-ти українських губерній. Не дивно, виходячи з 
вищесказаного, що делегати з ’ їзду визнали найвищою владою в Україні 
Центральну Раду і Генеральний Секретаріат11.

В результаті не простих переговорів м іж  представниками різних 
політичних сил Одеси (меншовики, російські есери, бундівці, українські 
соціал-демократи тощо) 27 жовтня створюється обласний революційний 
комітет і Український комітет з охорони революції при Центральній 
Раді12, куди увійш ли представники різних політичних сил, головою якого 
обирають В.Чехівського. Оскільки Тимчасового уряду вже не існувало, то 
головним завданням комітету було створення на місцях твердої влади, що 
повинна підтримувати порядок до Установчих зборів. За вказівкою цього 
тимчасового органу влади в державних і урядових закладах були постав
лен і гайдамацькі патрулі13. При цьому В.Чехівський виступав за співпра
цю з обласним революційним комітетом, який контролювався російськи
ми соціал-демократами. Це пояснювалося принциповими переконання
ми, що влада повинна мати коаліційний характер і представляти провідні 
політичн і сили, передусім  соц іалістичної ор ієнтації. Так і погляди 
В .Чехівського не були винятковими в той час. Скоріше навпаки, саме ця 
позиція виглядала як данина революційній моді. А  своїми коріннями ся
гала ідеологічних постулатів рубежу X IX  -  X X  століть, коли соціальне 
визволення багатьма партіями л іво ї ор ієнтац ії вважалося справою 
спільною.

Настрої серед більш ості місцевих українських діячів були досить ло
яльними. Головним завданням на цей час вони вважали збереження пов
ного порядку і не допущення виникнення будь-яких ексцесів. Українські 
керівники Херсонщини вважали, що Одеса не може відігравати головну 
роль у  створенні центральної влади (як в Росії, так і на Україн і), тому не
обхідно боротися з усіма сепаратистськими виступами проти Центральної 
Ради14. Важ ливу роль у  ц ій  справі відводили В .Чехівськом у, який 
відрізнявся м ’яким характером і толерантністю, й повинен був стати 
своєрідним посередником м іж  українськими та неукраїнськими демокра
тичними силами. Він проводив велику агітац ійну роботу серед ук
раїнської громади губернії з метою не допустити виступу проти альянсу з 
неукраїнськими організаціями. Правда, далеко не завжди така позиція 
мала успіх, оскільки значна частина політично активного українського
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ижслення губернії та Одеси стояла на позиції соціалістів-самостійників, 
ні, і до такого союзу ставилися з великою долею скептицизму15.

І Іендовзі між органами Центральної Ради на Херсонщині та конкурую
чи ми за владу в регіоні організаціями посилюються розбіжності щодо 
н|пн днання губернії до решти українських земель. В українських колах 
чітко простежувалися дві точки зору на вирішення даної проблеми. Л іве 
крило, до якого входила група, очолювана В.Чехівським, було налаштова
не н дусі зближення з місцевими революційними структурами пробільшо- 
ницького гатунку. Вони вважали, що треба більш  м ’яко вирішити це пи
шніш, що Центральна Рада навіть дещо безпідставно висунула вимоги 
приєднання краю до України, а, отже, треба в такій ситуації йти на певні
....тупки. Праве крило на чолі з І.Луценком було більш  чисельним саме в
Українському комітеті з охорони революції. Вони виступали за без
сумнівне приєднання Херсонщини до земель, які підпорядковуються Цен- 
ірильній Раді, відстоювали принцип централізації влади в одному органі, 
розташованому в Києві16. Врешті-решт, наявність двох позицій з важли- 
мих питань призвела до поглиблення розколу та конфлікту в середині ук 
ріп пського табору, коли В.Чехівський на засіданні комітету з охорони ре- 
И О Л Ю Ц І Ї  від імені УСД РП  висунув пропозицію внести до резолюції пункт 
про бажання співпрацювати з неукраїнськими демократичними ор
ганізаціями та за встановлення контактів для взаємної співпраці. Проте 
пі мі,шість членів комітету рішуче виступила проти такого проекту, ВИКЛИ

КИ нши роздратування голови Губерніальної ради. Він заявив у відповідь, 
що після невдачі м ісії об’ єднання всіх демократичних сил, яку йому дору
чила Центральна Рада, складає з себе обов’язки голови комітету.

Опинившись у меншості, представники лівого крила відправили деле
гацію до Києва, намагаючись заручитися підтримкою Генерального Сек
ретаріату, щоб нейтралізувати вплив своїх конкурентів. П ісля  відвідин 
і моїх емісарів Д.Антоновича і О.Золотарьова Одеси, український уряд 
схилявся до підтримки ідеологічно ближ чої групи еедеків, а В.Чехівсько- 
гі) призначив “ політичним ” комісаром Генерального Секретаріату в 
місті17. Очевидно цьому сприяли і особисті контакти новопризначеного 
комісара з В.Винниченком. Не випадково, що під час формування списків 
ніі кибори до Всеукраїнських Установчих зборів, які мали відбутися 27-29 
грудня, по Херсонщині від УСДРП  під №1 та №2 балотувалися В .Винни
ченко і В .Чехівський18.

П ісля посилення свого впливу в Одесі останній продовжив роботу зі 
г гморення об’єднаних органів влади в місті та губернії, хоча перша така 
піроба ще у  жовтні закінчилася невдачею -  “ Рада Десяти” , до якої входи
ни її числі інших І .Луценко і В.Чехівський, не змогла взяти владу в свої 
руки через великі розбіжності м іж  українськими, російськими та єврей- 
гі.кими соціалістичними партіями1”.

Тим часом ситуація в регіоні продовжувала загострюватися внаслідок 
іпятого більшовиками курсу на силове захоплення влади. Внаслідок
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збройних сутичок м іж  гайдамаками та червоногвардійцями ЗО листопада
-  2 грудня 1917 року за постановою об’єднаного засідання всіх демокра
тичних організацій Одеси утворюється тимчасова ком ісія з охорони 
міста, до складу яко ї увійш ли: від рад робітничих, селянських, солдатсь
ких і матроських депутатів -  капітан 2-го рангу Влас’єв, від міського са
моврядування -  голова м іської думи І.Лордкіпанідзе, від українських ор
ганізацій -  В .Чехівський20. А л е  вже в січні 1918 року більш овицькій 
партії вдалося домогтися поставленої мети й ш ляхом  збройного повстан
ня прийти до влади на півдні України. Зрозуміло, що усі конкуруючі си
ли опинилися по суті на нелегальному становищі або були змушені зали
шити Одесу. Згадаємо, що напередодні захоплення влади більшовиками 
В.Чехівський мав балотуватися до Всеукраїнських Установчих зборів від 
УСД РП , про що сповіщали одеські газети21.

Достеменно не відомо, якими подіями були  наповнені наступні два 
місяці в ж итті В .Чехівського. За джерелами, як і нам відомі, навіть важ
ко встановити, чи перебував він у місті. Численні довідкові дані стверд
жують, що лідер місцевих українських есдеків остаточно залишив Одесу 
наприкінці 1917 року22. А л е  це не так. П ісля відновлення 14 березня 1918 
року влади Центральної Ради в Одесі В .Чехівський повертається до вико
нання функцій комісара У Н Р . Він активно включається в роботу. Пропо
нує, щоб комісаріат і українська рада міста не були національними ор
ганізаціями, а необхідно створити “ загальнодержавну” організацію, яка б 
турбувалася про потреби всього населення. При цьому міська дума зали
шила б за собою тільки  адміністративні функції. Дані пропозиції були 
схвально оцінені всіма політичними силами Одеси23. В.Чехівський прово
див активні переговори з представниками австро-німецького командуван
ня, зокрема фельдмарш ал-лейтенантом фон Ессером і комендантом 
німецької частини міста полковником фон Ф огелем  для вирішення ряду 
питань, серед яких -  про українізацію  міста, надання новоствореному 
Крайовому Комісаріату права розпуску організацій, діяльність яких су
перечить основам української державності24. В українській раді, яка існу
вала лиш е з 14 по 18 березня, В .Чехівський  виконував не т ільки  
політичні функції, а був ще й комісаром освіти. Характерно, що вже за 
к ілька  днів було відновлено роботу народного університету та відкрито 
курси української мови для вчителів25.

П ісля  л ікв ідац ії ради в зв ’язку з передачею ї ї  функцій Головному 
Крайовому Комісаріату Херсонської, Катеринославської і Таврійської гу 
берній, створеному 18 березня, відбулася заміна більш ості комісарів 
міста. Єдиною кандидатурою, яка не підлягала сумнівам, була посада 
комісара освіти, головним завданням якого стало інструктування та 
опікування українських ш кіл. У  цій сфері він діяв цілком самостійно, 
вважаючи, що освіта буде доручена колегії національних комісарів -  ук 
раїнського, єврейського, російського та інш их20. Така активність не була 
випадковою. Адж е ще у  1917 році В .Чехівський вдало поєднував два “ за-
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ч і и і лення” -  політичну та освітню кар’єру. При цьому слід визнати, що 
чисто нони м іж  собою тісно перепліталися, оскільки питання національ- 
іііи школи розглядалося як один з аспектів протистояння м іж  місцевими
і іфмїнцями та їхніми конкурентами з “ російського” боку (Т .В ., А .М . -  до 
ні u iin iix відносилися представники р ізних національностей з тра
пим,ійним визнанням російської мови як єдино можливої в навчальному 
процесі). Приступив до вирішення освітніх проблем В .Чехівський майже 
одрину після падіння монархії. Вже ЗО травня 1917 року організаційні 
іПори українських учителів  регіону (в к ількості 35 осіб) завершили почат-
....пій етап консолідації зусиль. В .Чехівський і В.Мурський виголосили
■оповіді, відповідно, "П ро завдання українського шкільництва й учи- 
іс іп.ства" та "Про вчительську організацію і ї ї  роботу". Зібрання ухвали
мо резолюцію, яка віддзеркалювала головні засади діяльності й прагнень 
місцевих освітян:

1) вислати комісара для всеукраїнського шкільництва, яким обрано 
д. Захаржевського;

2) делегувати в ш кільний округ С .Ш елухина й В.Чехівського;
3) скликати повітовий учительський з'їзд;
4) організувати канікулярний курс української мови, письменства, 

Історії, літератури й політичних наук для вчительства;
5) делегувати членів до Українського керівничого комітету (добродіїв

І і. Комарова та Яхненка).
Окрім цього, було створено вчительське товариство, до ради якого 

увійшли: голова -  В .Чехівський, заступник голови -  Базилевич, писар -
Н.Мурський, скарбник -  Захаржевський, кандидати до керівничого скла
ду -  Гіньківська, М .Липа, Потапенко27.

В той самий день, по обіді, розпочав свою роботу одеський обласний 
учительський з 'їзд , який тривав до 5 червня. На ньому були представлені 
декілька сотень педагогів, серед яких, за словами П .Клепацького, близь
ко 200 свідомих учителів, переважно народних ш кіл, під проводом Одесь
кої української вчительської сп ілки "утвердили досить компактну масу". 
Того ж  дня вони провели нараду на чолі з головою спілки В.Чехівським, у 
чоді якої з'ясувалося, що процес згуртування українських педагогів йде 
швидкими темпами. Присутні дійш ли згоди про спільн і д ії під час обгово
рювання різноманітних питань на з 'їзд і й про необхідність під час дис
кусій підтримувати своїх доповідачів, зважаючи на присутність значно 
б ільш ої к ількост і російських і зрусиф ікованих учителів  Одеси й 
відповідно до меншого числа представників українських педагогів, запро
шених на захід28. Логічно випливає, що виступити на з ’ їзд і від імені учи
тельської спілки випало найбільш  авторитетним людям з ораторськими й 
інтелектуальними здібностями -  В .Чехівському та П .Клепацькому. Пер
ший зупинився на загальнополітичній ситуації. Доповідь другого була 
ирисвячена захисту української школи з позиції загальних і спеціальних 
вимог. Головний наголос робився на тому, що перехід до національної ук 
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раїнської ш коли і  за формою, і за змістом навчання є кроком не лише пра
вильним, але й вимушеним, оскільки навчання російською мовою в 
ш колі, яку відвідують українці, малопродуктивне, важко дається дітям й 
відбиває в них бажання до навчання28.

Не сиділи в очікуванні кращої долі й керівники Одеської учительської 
спілки, очолюваної В.Чехівським. Вони звернулися по допомогу до Цент
ральної Ради й міністерства освіти Росії з домаганням призначити попе
чителем ш кільної округи в Одесі людину зі знанням української мови. А  
вже з липня 1917 р. вони, на асигновані від міністерства 5000 рублів, за
початкували курси українознавства для вчителів. До них зголосилися по
над 140 слухачів, що є достатньо близьким до чисельності "української 
партії" на згадуваному вище з'їзд і. Програма курсів виявилась насиче
ною. Читатись повинні були такі дисципліни: українська мова (лектор -- 
В .Мурський), українська література (В .Чехівський, В.Мурський, П .Кле- 
пацький), історія України (В .Чехівський, П .Клепацький), географія У к 
раїни (Б .Комаров), право (С .Н Іелухин), історія політичної боротьби в У к 
раїні і в Галичині (В .Чехівський , В .М урський), історія української 
політичної думки (М .Гордієвський), земельне питання (В .Голубович), 
історія української музики (В .М урський), історія освіти на Україн і 
(П .Клепацький), програми політичних партій (В .Чехівський, В .Голубо
вич, П .Клепацький), українське мистецтво (Гаскевич)30.

Згодом досвідченого педагога В.Чехівського призначають губернсь
ким комісаром освіти. На цій посаді він доклав багато зусиль для збере
ження системи освіти в умовах революційних змін, багато працював над 
процесом українізації ш кіл, переконливо відстоював запровадження ук
раїнської мови у  навчальний процес31. Навіть у  своїй квартирі по вул. Чор
номорській, 26, він проводив запис до українських ш кіл Одеси32. Резуль
тативність такої натхненної праці виявилася помітною вже найближчим 
часом. Протягом 1917-1918 навчального року в Одесі відкрилося чотири 
початкові школи з українською мовою навчання на вул. Катерининській, 
33 (при католицькому костьолі), вул. Болгарській, 63, вул. Градоначаль- 
ницькій, 20 і вул. Московській (при Казанській церкві)33. Перервана 
більшовицьким збройним повстанням освітня діяльність не стала на пе
решкоді реалізації подальших планів. П ісля повернення влади Централь
ної Ради в Одесу В.Чехівський одразу включається в роботу. 27 березня за 
його ініціативи й головування проводяться загальні збори “ Спілки вчи
телів” у  к ількості 65 осіб. Велику доповідь на заході зробив представник 
Міністерства народної освіти Л .Б ілецький. Він зазначив, що замість нав
чальної округи, на підставі закону від 27 грудня 1917 року, з 1 квітня
1918 року запроваджується окружний комісаріат. До нього вчителі Оде
щини обрали чотирьох осіб -  В.Чехівського, Б.Комарова, П .Клепацького,
В.Лащенка ( Т .В ..А .М . -  подається і як Лаш енко ). Міністерство погодило
ся з таким вибором, призначивши окрім них, ще двох комісарів від 
російської (І.М алін ін ) та єврейської (С.М іфрін) громад34. Не меншу увагу
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приділяв відомий педагог й у  просвітній діяльності, вважаючи, що “ не-
.... Ідно організувати просвіту, позаяк темрява народна робить величезну
пі;іу самому ж народові і задля того, щоб росла У Н Р  необхідно нести в 
mi І■ Ід саму широку освіту” . Дану тезу він озвучив на спільних партійних 
•інірпх УСДРП  та УП СР, залучаючи, таким чином політичні організації 
І||| просвітницької роботи. Зрештою після короткої дискусії було виріше
но утнорити Товариство “ Соціалістична Просвіта” на чолі з В .Чехівським, 
....прем Матяшиним і скарбником М.Маржановським35.

І Іезничайна активність у даній сфері, очевидно, пояснюється й непри- 
аоішиою опозицією з боку Російської вчительської спілки міста. Вона, як
i и І!) 17 p., продовжувала висловлюватись вкрай негативно щодо перспе-
ii і и и розвитку української освіти в Одесі. Зокрема 31 березня дана ор-
......нація виступила проти подальшого становлення національної освіти,
ипі рунтовуючи це тим, що мовляв, українці збираються пригнічувати 
російську культуру3". Проте українська сторона й надалі наполягала на 
інму, що на відміну від колиш ніх імперських часів, в Українській Н а
родній Республіц і кожен народ має право на навчання рідною мовою і 
и і и кого тиску на національні громади не буде. Про надзвичайну гостроту 
питання свідчить і той факт, що на перших(!) організаційних зборах 
одеських монархістів було прийнято резолюцію, у якій закликали всіх 
монархістів до енергійної боротьби з українізацією початкової, середньої
III ііищої ш коли37.

У квітні 1918 р. В .Чехівського призначили на посаду директора депар- 
гммснту Віросповідань при Міністерстві внутрішніх справ У Н Р . Це стало 
суттєвою втратою для одеської української громади, яка не дорахувалася 
чи не найвпливовішого та популярного діяча. Не дивно, що одеський 
період життя майбутнього прем’єра закінчився дуже зворушливо. Його 
під’їзд до Києва планувався на суботу, 20 квітня. З цієї нагоди місцевий 
комітет УС Д РП  18 квітня організував прощальну вечірку. Як стверджує 
редколегія часопису “ В ільне ж иття” , “ товариська бесіда затяглася до 2 
години ночі й було сумно розходитися учасникам вечірки, розставатися зі 
і поїм вчителем й другом” 38. А л е  виїзд до Києва дещо затягнувся. Щ е у 
неділю, 21 квітня В .Чехівський взяв участь у  роботі вчительської спілки, 
тгідання якої було присвячене, головним чином, виборам представників 
і ні ті чи інш і ш кільні посади. Зрозуміло, що колиш ній її голова й заснов
ник не м іг залишити Одесу, не попрощавшись з колегами та друзями по 
педагогічному цеху. У  своєму виступі він сказав, що рік тому гурток ук 
раїнців у  к ількості 17 осіб заснував цю спілку, яка хоча й зробила багато,
II не ще більш е роботи попереду. Своєрідним лейтмотивом заключного ви- 
і тупу в Одесі стали слова “ ...Х оч  Україна сам ост ійна, хоч  з у с іх  бок ів гу- 
п и ют ь про укра їн ізац ію , але ж на д іл і йде послідовна, по інерц ії, р у 
сифікація. Наш а м олодь ще й досі п ід впливом  російсько ї культ ури...” . 
Прикметно, що новим головою спілки став відомий науковець, історик, 
академік М .Слабченко, який від ім ен і сп ілки  тепло подякував
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В.Чехівському за виконану роботу39 й тепер сам повинен був продовжити І 
започатковане. і

До слова, свою педагогічну діяльність колиш ній одесит продовжив у j| 
Кам 'янець-Подільському державному університеті у  1919-1920 роках. І 
Потім  був професором Вінницького інституту народної освіти, а переїхав
ши до Києва, викладав у медичному й політехнічному інститутах.

А л е  поки що у Києві В .Чехівському не судилося тривалий час попра
цювати на новому місці через державний переворот 29 квітня 1918 року.
У  період гетьманату перебував в опозиції до П.Скоропадського, брав 
участь у  підготовці повстання проти нього. З приходом до влади Дирек
торії, у якій  УСД РП  посідала ч ільне місце, В .Чехівського призначили Го
ловою Ради Міністрів У Н Р . На цій посаді він перебував з 26 грудня 1918 
року по 11 лютого 1919 року, коли через домагання Антанти, з якою Ди
ректорія намагалася вести переговори, його, як прем’єра-соціаліста, і на 
дум ку французів, більш овика, усун ули  з посади. А л е  перед цим
В.Чехівський встиг запропонувати, разом з однодумцями, законопроект 
про вищий уряд Української Автокефальної Православної Соборної Цер- її 
кви. В ньому йшлося: “ П ункт 1. Вища церковно-законодавча, судова та || 
адміністративна влада на Україн і належить Всеукраїнському Церковно- І 
му Соборові” 40. У  другому пункті говорилося; “ Д ля  керування справами 11 
Української Автокефальної Церкви утвориться Український Церковний || 
Синод в складі 2-х єпископів, 1-го протоієрея, 1-го священика, 1-го дия- Ц 
кона, 3-х мирян і 1-го священика від військового відомства” 41. Цікавим о І 
6-й пункт закону: „Українська Автокефальна Церква з ї ї  Синодом і духов- II 
ною ієрархією  ні в якій залежності від Всеросійського патріарха не 
стоїть” .

Промовистим є той факт, що підписали цей закон два одесити: Володи
мир Чехівський як прем’єр-міністр та Іван Липа як міністр культів та 
віросповідань уряду Української Народної Республіки42. Проте, наступ 
денікінських військ не дав можливості впровадити цей закон.

Щоправда через два роки, вже більшовики, щоб закріпити свою владу 
в Україн і, змушені були піти на задоволення домагань частини українці» 
і дозволити утворити Українську Автокефальну Православну церкву,
В .Чехівський доклав чимало зусиль для втілення в ж иття вистраждану 
ідею на першому Соборі Української Автокефальної Православної Цор> 
кви у  жовтні 1921 року. Й навіть був кандидатом на освячення у  Всеу* 
країнського Архієпископа, поряд з Липківським, Ш араївським, Теодоро
вичем та іншими43. І

Разом з тим, більшовицька влада не пробачила В .Чехівському актин 
ної державницької позиції в минулому. З посиленням сталінського режи* 
му його було заарештовано і в 1930 році, разом із визначними представки» 
ками української науки, культури і церкви, засуджено у  справі СВУ де 
смертної кари, що потім була замінена 10-літнім ув ’ язненням. До 1933 ро* 
ку колиш ній прем’єр ще листувався зі своєю друж иною  Оленою, npofl

88 І



......и переведення його до табору особливого режиму був позбавлений і
ііі.нго права. Там, разом із життями м ільйонів синів і доньок українсько- 
і и нмроду, загубилося і життя визначного державного і церковного діяча, 
нідимого педагога Володимира Чехівського.

11. Чехівський пройшов ш лях від простого вчителя до прем'єр-міністра 
\ і'пду Української Народної Республіки, але завжди, в душ і й за покли- 
і<іншим, залишався педагогом, викладачем і науковцем, доробок якого 
містить чимало історичних, богословських та педагогічних праць. І  що
.....или во важливо, він був Людиною з душевною теплотою та почуттям
пін мочальної й особистої гідності.
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Ш иш ко О.Г.

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО Р У Х У  В ОДЕСІ: квітень 1917 року

Другий місяць Української національно-демократичної революції по
значився в Одесі подальшим зростанням українського руху, який в бе
резні 1917 р. вийшов на якісно новий рівень розвитку, що знайшло своє 
відображення в попередньому дослідженні1. У  зв’язку з цим важливого 
наукового і  практичного значення набуває подальше дослідження розвит
ку політичної програми Українського керівничого комітету (У К К ), з ’ясу
вання всіх обставин організаційного оформлення Одеської Української 
Військової Ради (О УВР) та визначення її  військово-політичної програми.
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Ліітор мав на меті розглянути роботу Всеукраїнського національного 
Vi,іду, який відбувся у  Києві 6-8 квітня 1917 p., через призму участі в ньо
му делегатів від Одеси, з ’ясовуючи їх  позицію з важливих політичних пи- 
і иіі., а також відтворити основні події обласного селянського з ’ їзду в 
і ідіті початку квітня 1917 p., акцентуючи увагу на позиціях, як і відстою- 
.....и па з ’ їзді представники українських політичних партій.

( :мме ці сторінки українського руху в Одесі у  вітчизняній історіографії 
і„і фоблені недостатньо. Серед квітневих подій українського руху в Одесі 
нпйчастіше дослідники зверталися до питання заснування ОУВР, тому 
пін ції подія знайшла своє відображення як в місцевій, так і в загаль
ноукраїнській пресі. А л е  Д. Дорошенко2 у  своїй монографії тільки перера-
• упин склад цієї організації. Б ільш  детально процес заснування ОУВР 
|ні,іглядає сучасний одеський дослідник Т. Вінцковський3, однак в його 
І"іГ>отах відправною точкою у  заснуванні ц ієї інституції вказано 17 
нпітпя, хоча насправді цей процес розпочався ще наприкінці березня. 
Інші події цього місяця розглядалися лиш е побіжно.

Характерною ознакою квітня 1917 року в Україн і стало проведення 
рінмоманітних з ’ їздів, конференцій як на загальноукраїнському, так і на 
місцевому рівнях. Серед цих форумів на початковому етапі революції 
іиїйііагоміше місце займає Всеукраїнський національний з ’ їзд. В роботі 
і і,іду активну участь взяла і одеська делегація.

Про значимість одеської делегації, яка репрезентувала український 
І»Vк південного міста, засвідчує той факт, що в президії з ’ їзду два місця 
піймали представники Одеси. Так, в перший день, незабаром п ісля 
нідкриття з ’ їзду, п ісля оголошення М. Грушевського про те, що на з ’ їзд 
прибув представник Чорноморського флоту матрос панцирника “ Синоп” 
И І Іелішєнко, його одразу ж  було запрошено до президії. На що той, дя- 
куючи за обрання, виступив із привітанням від чорноморців, у  якому за- 
і и і і ч и в : “ Чорноморські матроси-українці наказали мені заявити першому 
цільному українському з ’ їздові, що волю України Чорноморський флот 
Пуде захищати активно” 4. Ц і слова матроса В. Пеліш енка викликали у 
пі мі бурхливу овацію. Другого дня роботи з ’ їзду до президії від Одеси бу
ми обрано В. Чехівського. Також в перший день роботи з ’ їзду на
.... і рньому засіданні слово для виступу отримали троє одеських українців:
И 1 Іехівський від Одеської організації УСД РП , військовий лікар І. Луцен- 
.....іід У К К , М. Гордієвський від Одеського товариства “ Українська хата” 5.

Другий день роботи з ’ їзду був найбільш  емоційним і величним одно- 
чпсио. Цього дня разом з рефератами і виступами звучали вітання з 
рі.іпих регіонів України та з поза ї ї  меж. Серед понад 300 виступів, що бу
ми проголошені на з ’ їзді, не загубилися виступи й представників одеської 
української громади. Так, п ісля виступу М. М іхновського, який закцен- 
і упав увагу на двох головних чинниках: “ а) гуртування солдатів і б) утво
рення власного війська”6, в розвиток цих ідей виступили В. Чехівський та 
мпйбутній голова ОУВР І. Луценко. Ц ього дня також від Ради робітни-
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чих депутатів та представників армії і флоту м. Одеси слово було надано
І. Романченкові. Так, І. Луценко, зокрема, зачитав постанову, яку прий
няли одеські українці, щодо українізації війська та про зміну царських 
назв деяких панцерників на українські7. Це дає змогу стверджувати, що 
одеські українські діячі належали до тієї групи на з ’ їзді, яка активно 
підтримувала ідею українізації війська.

Головною подією останнього дня роботи з ’ їзду стало обрання нового 
складу Центральної Ради, яка того ж дня за пропозицією М. Грушевсько- 
го обрала Комітет Центральної Української Ради, більш  відомого як Мала 
Рада. До цього керівного органу одеські українці спочатку не потрапили, 
а от серед 115-ти перших нових членів Центральної Ради наш край пред
ставляли військовий лікар І. Луценко та селянин І. Романченко -  від м. Оде
си, правник С. Ш елухін -  від Херсонської губернії, матрос В. Пелішенко -  
від Одеського військового коша флоту, прапорщик О. Кущ  -  від Одеського 
військового коша військ. Згодом чисельність Ради поповнилася ще 5-ма 
членами, серед яких були учитель В. Чехівський і Чорнота8.

Перш і загальні збори Центральної Ради відбулися в останній день ро
боти з ’ їзду, вже після його закриття. Одним з перших на цих зборах сло
во взяв І. Луценко, який проінформував зібрання про події в Одесі, зокре
ма про ініціативу комісара Тимчасового уряду Л . Вєліхова щодо утворен
ня Одеського обласного комітету, що, на думку оратора, створювало за
грозу для реалізації запровадження автономії в Україн і. Як стало відомо 
з виступу М. Грушевського, такий комітет мав бути створений і в Києві, 
що вже свідчило про загальну тенденцію. Представник Полтавської гу
бернії М. Ковалевський запропонував виступити рішуче проти таких 
спроб, але ніяких рішень з цього питання не було прийнято9.

Крім загальноукраїнських форумів проходили в ці дні й місцеві з ’ їзди. 
Одеса в цьому контексті не була винятком. Саме в ті дні, коли в Києві про
ходив Національний з ’ їзд, в Одесі відбувся обласний селянський з ’ їзд, 
який самі делегати назвали з ’ їздом громадян-хліборобів і на який з ’ їхало- 
ся понад дві тисячі делегатів10.

Той факт, що в Одесі одним із перших було проведено саме селянський 
з ’ їзд було явищем не випадковим. На Одещині було б іля  40 % малозе
мельних і безземельних селян, понад 50 % селянських господарств мало 
менше 25-ти десятин11. А ле  і  п ісля Лютневої революції земельне питання 
залишалося невирішеним. Воно навіть не згадувалося в Декларації Тим
часового уряду від 2 березня. Та в країні, де 4/5 населення займалося пе
реважно сільським господарством, де зберігалося поміщицьке землево
лодіння з пережитками кріпосництва, земельне питання не могло не ста
ти важливим фактором політичного життя. Тим більш е, що для селян во
ля  без зем лі не мала великої вартості.

Тому вже в березні значно активізується селянський рух. З початком 
весняних польових робіт селянських рух охопив у  квітні 42 губернії ко
лиш ньої Російської імперії, де було 879 виступів, направлених на
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і н І р І М І С Н Н Я  земельного питання12. В наступні м ісяці тенденція щодо 
••и чинення кількості селянських виступів продовжувала зростати.

І......Іе були в основному стихійні виступи селянства. А л е  одночасно з 
ініпімтиви самих селян в березні-квітні почали створюватись волосні зе- 
мі чі.ііі комітети, організовуватись Ради селянських депутатів. Так, 24 бе- 
річни газети повідомляли про те, що в Одеському повіті селяни всюди 
приступили до виборів у  ці комітети13, а 14 травня було організовано об
ніс ну Раду селянських депутатів і обрано її  виконавчий комітет14. В Ук- 
С'ііпі у березні 1917 р. за ініціативи українських есерів почали створюва- 
..... . селянські спілки.

Имжливий вплив на революційну активність селянства, на формуван
ні! його політичної свідомості зробили селянські з ’ їзди. Саме постанови 
регіональних з ’ їздів ставали на селі “ юридичною підставою для регулю- 
нніііія правовідносин, переділу землі, конфіскації майна тощо” 15. В той же
....... з ’ їзди були сприятливою платформою для пропаганди своїх ідей
ріпними політичними партіями, як і намагалися залучити селянство на 
і мій бік.

Тик, обласний селянський з ’ їзд, який проходив в Одесі 6-8 квітня, бу
ми скликано за ініціативи селянської секції Одеської Ради робітничих де
ну піті в, де провідну роль відігравали меншовики та есери. Селянська 
і сиція Одеської Ради робітничих депутатів була створена в середині берез
ні! і ;іразу ж розгорнула активну діяльність серед селян краю. Вже в пер
ший тиждень свого існування вона направила в села Херсонської, Бесса- 
іпінської, Подільської губерній 12 летючих загонів16. Тому не випадково 
ни іі’ ї з д і  депутати Ради відігравали провідну роль. А ле  українські діячі 
і »деси також використали з ’ їзд для пропаганди своїх ідей. Б іля  столу пре
зидії одночасно з червоними знаменами були і українські національні 
примори. А  на вимогу делегатів з ’ їзду резолюції друкувалися російською, 
українською і молдавською мовами1’ .

І’озпочався з ’ їзд з привітань від різного роду політичних і громадсь
ких організацій. Від українства Одеси слово було надано члену У Р Д П  В. 
Норовику та члену УС Д РП  Ф . Паляничці18. Перш і питання, як і розглянув 
і' і ід, носили політичний характер. Так, у  резолюції, прийнятій п ісля об- 
гоиорення цих питань, зазначалося, що сільськ і хлібороби будуть всіма 
і и ними підтримувати Тимчасовий уряд, за умови виконання ним вимог 
нпроду. Також з ’ їзд висловився за продовження війни доти, доки самі на
роди не заключать справедливий мир.

Та вже наступного дня на з ’ їзді виникла конфліктна ситуація, яка на- 
і і ндно виявила суттєві розбіжності, як і існували між  українськими і 
російськими політичними силами. Цього дня продовжувалося обговорен
ні! політичних питань. Делегати з захопленням слухали доповідачів, -  
російських соціал-демократів та есерів, як і розповідали їм про рес
публіку, про Установчі збори, про демократичний лад. А л е  коли дійшла 
черга до виступів українських діячів, голова з ’ їзду Мойсеєвич запропону
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вав доповіді припинити і перейти до інших питань. І тільки п ісля наполя
гання багатьох делегатів слово надали українцям, хоч і скоротили їх  вис
тупи до 5-10 хвилин.

Найбільш  емоційним і переконливим був виступ українською мовою 
голови Українського керівничого комітету С. Ш елухіна, присвяченого 
минулому і теперішньому стану українського народу. До речі, більшість 
виступів від українських організацій звучала саме українською мовою, 
Ось як писав часопис “Українське слово” про цей виступ: “Ц і неосвічені, 
навіть неписьменні селяни, у  словах своєї вкраїнської мови почули щось 
велике, щось рідне й близьке, що викликало в них разом і сум, і радість, 
Ц і люди, як і може вперше чули  про горе України, про ї ї  колишню велику 
волю й славу, про її радощі й культуру, зрозум іли, чим був наш рідний 
край і чим він став та яким знову мусить бути” 19.

Його виступ селяни захоплено вітали, але коли він почав говорити про 
автономію України, то вони спочатку негативно поставилися до неї. І 
тільки завдяки ораторському хисту С. Ш елух іну  вдалося переконати де
легатів у  своїй правоті. Врешті-решт з ’ їзд проголосував за текст телегра
ми, направленої Тимчасовому уряду, в якій говорилося: “ Селянський 
з ’ їзд в Одесі висловлює домагання, щоб Росія стала демократично-федера
тивною республікою , в як ій  Україна повинна мати свою політичну 
національно-територіальну автономію” 20. Виступ Ш охи, який був просяк
нутий національними мотивами, селяни зустріли також без ентузіазму, 
Ц і епізоди є підтвердженням тези про те, що “ настрої селян були 
сумішшю національних і соціальних почуттів, в якій  бажання одержати 
землю займало провідне місце” 21. Д ля  селян національні питання були 
похідними і пов’язувалися насамперед з розв’ язанням аграрного питан
ня. На ж аль, на той час провідні загальноукраїнські та регіональні лідери 
не в повній м ір і враховували важливість ц ієї проблеми.

Селянський з ’ їзд в Одесі ще раз засвідчив, що питання земельної ре
форми для хліборобів було найважливішим. Тому не випадково найза- 
пекліш і суперечки розгорілися на третій день роботи з ’ їзду, коли обгово
рювалося аграрне питання. Його обговорення вилилося у  гостру дискусію 
між  російськими есерами і  соціал-демократами. Перш і відстоювали по
зицію про безоплатне відчуження землі і передачу ї ї  на вічні часи у  народ
не володіння, розподіливши її таким чином, що кожний отримає стільки, 
скільки зможе обробити своєю працею. Соціал-демократи пропонували 
негайно конфіскувати монастирські і церковні землі. А  от поміщицькі 
землі повинні були бути відчужені за постановою Установчих зборів і  пе
редані місцевим земельним комітетам, як і в свою чергу мали безплатно 
віддавати ці землі хліборобському населенню для задоволення своїх по
треб. Серед делегатів були прихильники і противники цих двох підходія 
до вирішення земельного питання, але все ж таки більш  негативну ре
акцію викликали виступи соціал-демократів, тому що їх  підхід не давай 
чіткої відповіді на основне питання -  кому буде належати земля. В ре-
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і\ щ.таті голосування переважна більш ість делегатів підтримала резо-
....цію, запропоновану есерами22. Ідею про можливість викупу зем лі у  су-
чшм их власників селяни зразу відкинули.

II обговоренні цього питання активну участь намагалися взяти і пред- 
і і циники українських партій, але, коли черга дійш ла до виступів ук- 
ршпських ораторів, головуючий знову запропонував припинити виступи. 
Инмога українського есера І. Гаврилюка надати йому слово, п ісля вис
тупів 22-х російських промовців і відмови йому голови з ’ їзду, спричини-
III у палі страшенний галас. Делегати відмовлялися слухати резолюції 
і»н ійських соціал-демократів і есерів. І лише під тиском селян слово було 
ипднно І. Гаврилюку. У  своєму емоційному виступі оратор заявив, що во- 
чічо й автономією України “ ми не поступимося, а зберемо всі сили і  грудь- 
ііі підемо проти тих, хто стане нам серед дороги” . Резолюцію , яку він за

пропонував з ’ їзду, було підтримано й прийнято. В ній, зокрема, зазнача
лось: “ Ми заявляємо, що вся земля належить народу. Ми вимагаємо, щоб 
Установчі збори узаконили автономію України, а землю ми розділимо 
і її м і в українському сеймі, тому що ми знаємо краще інш их наші потреби. 
І Ці; заявляємо, що правильне вирішення земельного питання в Україн і 
можливе лише за повної автономії України із забезпеченням прав інших 
и и і цональностей”23.

Крім земельного, ще одне питання надзвичайно хвилю вало все 
суспільство. Це було питання щодо ставлення до війни. В результаті пере
моги Лютневої революції в країні виникла кардинально нова політична 
і итуація. Ї ї суть полягала в тому, що на політичну арену вийшли широкі 
народні маси, а армія, як представник цих мас, перетворилася на впливо- 
іііііі фактор внутрішнього життя, вийшла на авансцену внутріполітичної 
Ооротьби.

Ставлення до війни визначалося двома чинниками: якнайскоріше за- 
исршення війни і продовження війни до того часу, коли стане можливим 
укладення миру без анексій і контрибуцій. Ц і фактори стали основопо- 
ножними і для Тимчасового уряду, і для Петроградської Ради робітничих
І солдатських депутатів. Таку ж позицію займала і Одеська Рада робітни
чих депутатів та представників армії та флоту, яка 19 березня на загаль
них своїх зборах прийняла резолюцію “ Про війну та мир” , в якій, зокре
ма, говорилося, що Рада вважає за необхідне “ продовжувати війну і обо
рону країни до того часу, поки центральні держави не відмовляться від 
прагнення силою приєднати до своїх володінь захоплену ними тери
торію” 24.

Звичайно, армія не могла бути осторонь від вирішення цього важливого 
питання. Тому різні політичні сили, в тому числі й українські, прагнули за
лучити її на свій бік. Тим більше, що в російській армії перебувало близько 
(і млн. українців25. В той же час ставлення українських провідників того ча
су до армії було неоднозначним -  від повного її несприйняття до переконан
ії» в необхідності творення національного війська.



Створення національних збройних формувань в період революції 
1917 р. було започатковано в Києві 9 березня, коли відбулися збори війсь
ковиків під проводом М. М іхновського. Наступним кроком стало прове
дення 16 березня Установчих зборів представників київського гарнізону, 
де було ухвалено організувати Український військовий клуб ім. гетьмана 
Павла Полуботка.

Проте на початковому етапі цього процесу ставилася мета зосереджен
ня українського національного елементу, по можливості, в певних части
нах російської армії і при цьому весь час наголошувалося, що таке утво
рення національно-українських частин не має на меті перешкоджанню 
боєздатності війська, а навпаки, має її підвищувати26.

Незважаючи на всі ці запевнення, формування Українського першо
го ім. гетьмана Богдана Хмельницького полку військово-демократична 
влада Київської військової округи назвала “ державним злочином” , що 
може зруйнувати всю російську армію, коли буде поширений далі. Вслід 
за військовою владою різні російські революційні організації, преса всіх 
напрямків почали таврувати цей виступ українців як тяжкий злочин про
ти революції, проти російської держави. Як писав згодом член Централь
ної Ради та Українського Генерального Військового Комітету (У ГВ К ) В. 
Кедровський “ ті обвинувачення й напади робилися в такій нестриманій 
формі, були такого змісту, що ображали почуття не лиш е кожного свідо
мого українця, але й деяких “ малоросів”27.

Отримавши такий шалений опір російської революційної демократії, 
клуб ім. гетьмана П. Полуботка почав проводити більш  активні заходи, 
розповсюдивши по фронтах і в зап ілл і десятки тисяч відозв, закликаючи 
українських вояків об ’єднуватися в свої національні згуртування й пода
вати негайно відомості про себе до Організаційного комітету. Як відповідь 
на цю відозву скрізь почали відбуватися українські віча та засновуватися 
українські військові товариства, комітети, ради. Так, в другій половині 
квітня у Москві було утворено Український військовий клуб. У  М інську 
на з ’ їзді вояків Західного фронту була утворена Українська фронтова ра
да, головою якої було обрано С. Петлюру.

В Одесі змагання за армію повели дві організації -  Одеська Рада сол
датських та офіцерських депутатів (ОРСтаОД) та Одеська Українська 
Військова Рада (О УВ Р). Першою була створена 12 березня 1917 р. ОРСта
ОД. У  Виконавчому комітеті Ради 32 місця було відведено солдатам і 8 - 
офіцерам28. Перший склад Ради виявився не досить активним і дієвим, 
тому вже 23 квітня 1917 р. на зібранні делегатів відбулися вибори друго
го складу Виконавчого ком ітету Ради солдатських і офіцерських депу
татів. Наступного дня головою Виконкому було обрано капітана 1-го ран
гу Зарудного29. Цей орган в своїх д іях повністю підтримував Тимчасовий 
УРЯД .

Створення ОУВР було започатковано 31 березня і продовжено 4 квітня, 
коли на зібраннях військових українців було об ’єднано всі українські гурт-
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мі tin і існували в окремих військових підрозділах. На цих зібраннях влас- 
и». і и\ ні иирішено утворити Одеську Українську Військову Раду, до скла- 

I Ніни мали увійти делегати від українців всіх частин Одеського військо-
.........і ругу та Чорноморського флоту. За виборну одиницю вирішено бу-
...... и кити роту, батарею, ескадрон, судно, команду. Причому згідно дав
ні ....... шшрозького звичаю офіцери і солдати мали обирати від себе депу-

| in і ін спільно. Зазначимо, що до ОРСтаОД такі вибори пройшли окремо. 
Ми мі перші два зібрання було делеговано представників уже 45 частин.
І і ......  іібрання закликали інш і частини якнайскоріше провести вибори
.... і представників до ОУВР по два представники від кожної частини
(н/.... делегат, інший його замісник)30.

/1'і речі, до Одеського військового округу входили Херсонська, Катери-
......пінська, Таврійська губернії, Бессарабська область (без Хотинського

І інші ї V та Балтський повіт Подільської губерн ії31. До того ж  Одеса була ба- 
іініі і ’умунського фронту і транспортної ф лотилії Чорного моря. Одеський 
. ирмі.іон нараховував 100 тис. солдатів та офіцерів, тут розміщались 40-й 
ні 11» й запасні п іхотн і полки, артилерійське та піхотне училищ а, 
И ИІНП .ІЙНИЙ парк, залізничний батальйон, санітарні підрозділи. На Одесь-
....... рейді, крім транспортної ф лотилії, стояли бойові кораблі: панцерни-
НН "і'нноп” , “ Ростислав” , “П ам ’ять М еркурія” 32. Таким чином, в Одесі 
Пупі зосереджена досить потужна військова сила, значну частину якої 
Мі ми див український елемент.

Перші загальні збори військових українців відбулися 16 квітня, в 
н і '/і і л ю , в помешканні Першої вищої початкової школи (вул. Старопор- 
інфринківська, 16). На цих зборах було прочитано доповіді: “ Про федера-
........ у республіку і автономію України” , “ Про Український національний
и'іид и Києві” , “ Про Петроградські події та участь в них українців” . П ісля 
іКірипня відбулося чергове засідання ОУВР, на якому обговорювалося пи- 
іннпн про участь військових українців в загальній маніфестації 18 квітня
11 мито 1 травня). Цей захід було організовано Тимчасовим Виконавчим 
інімітетом О УВР33.

:;<> квітня відбулися вирішальні збори ОУВР, в порядку денному яких
....... нитання про статут товариства, вибори постійного Виконавчого
ипмітету, секцій і про подальшу його діяльність. На цих зборах було 
иирішено організацію назвати -  Одеський український військовий кіш, 
рнйоном діяльності якого визначити Одеський військовий округ, Чорно- 
морський флот та Румунський фронт. Центральним органом організації бу- 
ііі пи.'їначено Одеську Українську Військову Раду, яка мала складатися з 
не штатів окремих військових частин армії та флоту і мала вибирати для ве- 
нічіня справ товариства Виконавчий комітет, який мав базуватися в Одесі.

Завдяки публікації у “ Новій Раді”  від 3 травня 1917 року інформація 
про цю подію стала доступною широкому загалу, її почали наводити у 
і моїх працях історики діаспори, а згодом і сучасні дослідники Ук- 
ріїшської революції. В той же час слід зазначити, що цей матеріал
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повністю повторює публікацію  одеської газети “ Солдатская мысль” від ЗО 
квітня, а отже дописувачем двох газет могла бути одна людина. До речі,: 
ця газета досить часто подавала матеріал з українського руху Одеси, при
чому в лояльн ій  формі.

Щ одо статуту, то на зборах було ухвалено основні його положення ти 
доручено комітетові його доопрацювати і винести на затвердження на на 
ступних зборах Ради. На ж аль, щодо самого статуту і наступного зібрання 
інформацію авторові поки що віднайти не вдалося. Щ одо керівництва Ко
ша, то Головою Ради і одночасно Виконавчого комітету одноголосно було 
обрано військового лікаря І. Луценка, товаришами голови стали: прапор
щик М іляєв та мічман Г. Данчига, першим та другим писарями було об
рано прапорщика Карпенка та під-офіцера П. Б ільчича, скарбником пра
порщика Чижевського, членами комітету: Крижанівського, Литвиненкн, 
Мельниченка, Шевченка. Крім  цього пройшли вибори від ОУВР до Одесь
кого Українського керівничого комітету, куди були  обрані М іляєв та Вер- 
бицький; до Української Центральної Ради в Києві -- В. Пеліш енко від 
флоту та Вербицький від армії; до Одеського повітового комітету -  І. Лу
ценко, до об ’єднаного комітету з розповсюдження літератури серед війсь
кових -  М іляєв  і Дробницький. Також  було  сформовано секції! 
агітаційно-просвітню, якій доручено було скласти підсекцію для вибору 
гласних до Одеської м іської думи, грошову та інформаційну.

Також  на цих зборах було заслухано доповідь студента Ф . Палянич
ки, який приїхав з Києва, про справу організац ії українського полку 
ім. Б. Хмельницького, а також  пропозиції інш их членів Ради про засну
вання таких полків в Одесі й інш их містах району Коша. В гарячих деба
тах з приводу цих доповідей було підкреслено вороже ставлення деяких 
російських демократичних організацій (Ки ївської Ради робітничих де
путатів і почасти Одеської) до українських справ. Проте ухвалено було, 
аби не вносити ворожнечі і розбрату у військо і не пошкодити як-небудь 
відпорній сил і війська на фронті, не домагатися зараз закладання окре
мих українських полків, а подбати лиш е про українізацію  існуючих 
полк ів  ш иренням культурно-просв ітньої і пол іти чної свідомості, 
національного єднання і поповнення військових частин на території Ук
раїни переважно українськими ж резервами34.

Різноманітною була й культурна діяльність українських політичних т* 
громадських організацій м. Одеси. Так, 15 квітня товариство “Українські 
хата” в М іському театрі влаштувало вечір пам’яті Тараса Шевченка, який 
пройшов з великим піднесенням. Програма вечора складалася з промов, до
повідей, привітань делегатів, одного акту з опери М. Аркаса “Катерина” , де
кламацій, хорового і сольного співу. Серед доповідей вирізнялося повідом
лення С. Ш елухіна, в якому він виклав програму Кирило-Мефодіївського 
братства. З великою увагою було також заслухано промови М. Гордієвсько- 
го, В. Чехівського та ін. Серед виступаючих також були представники від 
товариства “Українська хата” , від українського воїнства, від курсисток 1
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Г

і ., и m m українців. Зі сцени було прочитано вітальні телеграми від окре-
......... частин з фронту. Дуже гаряче була зустрінута публікою де-
• іі II1 11II під поляків, члени якої виголосили ряд промов із закликом до 

ЙІ'міі і.кого єднання поляків з українським народом.
і Іпд ложами майорять національні українські прапори, в лож ах як і

...... .. театрі багато сяючих поглядів, молодих щасливих облич” , -  так
мііі 'і пі про цей мистецький захід одна з одеських газет35.

Гнким чином, український рух в Одесі в квітні 1917 р. продовжував по-
1 1 . mnii.no розвиватися, всебільше ставав фактором всеукраїнського політич- 
 життя. Саме в цей час І. Луценко вийшов за межі місцевого лідера, став
ши одним із провідників Української революції. Утворення ОУВР надало ук-
...... 1-І.кому рухові нового імпульсу, з одного боку, він розширив свої межі, з
іііііііич), -  отримав збройну підтримку військовиків-українців. Активна по- 
■ііі 111 и українських діячів на Селянському з’ їзді дала змогу також поширити 
і піп милив і на українське селянство Півдня України.

II наступні місяці революційного 1917 року ОУВР виступала в аван- 
иціді українського руху в Одесі, основною метою своєї діяльності визна-
.........и формування окремих українських підрозділів в складі російської
■* 11 м 1 1 . Тому подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення діяль- 
..... гі ОУВР та інших аспектів українського руху в Одесі.
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Я дловська О.С.

Е Т Н ІЧ Н І М ЕН Ш И Н И  У К Р А ЇН И  ЗА  Д И РЕ К ТО Р ІЇ У Н Р

Важливе місце в українській державницькій традиції посідає доба Ди
ректорії У Н Р , яка вмістила в собі цінний досвід державотворення, в тому 
числі й у  сфері міжнаціональних відносин. На ж аль, до сьогодні вона за
лишається однією з найменш досліджених у  діяльності тодішньої ук 
раїнської влади. Пояснюється це рядом причин, та найголовніша з них -
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і к индність і гострота етнополітичної ситуац ії в Укра їн і, викликані 
соціальною і  національною революціями, імперіалістичною і громадянсь
кою війнами, неодноразовими іноземними інтервенціями в Україну, час
ино зміною на її теренах політичних режимів.

Прийшовши до влади, Директор ія У Н Р  прагнула послабити 
ніщіональне протистояння, створити умови для позитивного ставлення 
нпціональних меншин до У Н Р , залучити їх  представників до будівництва 
Української держави. Невипадково, в ї ї  програмних документах робився 
и к цент на повній національній рівноправності в Україн і. Зокрема, в дек
ларації Директорії, яка була обнародувана 26 грудня 1918 p., одним з го- 
іиніїих завдань внутріш ньої політики проголош увалося досягнення 
ішціональної злагоди і єдності трудової демократії1.

В своїй національній політиці нова українська влада намагалася вико
ристати досвід Центральної Ради. У  "Зверненні до російської, єврейської 
І польської демократії на Укра їн і" (листопад 1918 p.), опублікованому мо
им ми цих меншин, Директорія У Н Р  декларувала відновлення принципів 
с інонаціональної політики  Ц ентральної Ради, підтвердж увала не
обхідність відновлення дії національно-персональної автономії. Ін іц іато
ром таких ріш учих політичних кроків став колиш ній член Центральної 
І’нди, депутат Єврейського національного зібрання С.Гольдельман. Його 
пропозицію підтримав В .Винниченко, який наполягав одночасно на 
підновленні діяльності колиш ніх міністерств (російського, польського, 
і нрейського). Саме з цих міркувань в ухваленому 10 грудня 1918 р. у 
П іїтиц і, ще до переїзду у Київ, рішенні відновити чинність Закону "Про 
нмціонально-персональну автономію" передбачено тимчасово заснувати 
Нідділ у  справах національних меншин на чолі з С.Гольдельманом 2.

Директорія У Н Р  відмінила 24 січня 1919 р. закон гетьманату про ска
сування національно-персональної автономії3 і, тим самим, створила 
ипціональним меншинам правові умови їхньої діяльності, а відтак -  
і рунт для  поновлення д іалогу . Однак росіяни взагалі зігнорували 
співпрацю з новою владою, очікуючи відновлення єдиної Росії, а частина 
поляків зайняли позицію "холодної лояльності" і більш е переймалися 
підновленням власної державності. Не сприяли налагодженню 
п.тсмовідносин і деякі протиправні заходи Директорії У Н Р  (без санкції 
і'УДУ були здійснені арешти і розстріли росіян, порушені мовні права мен
шин -  назви повсюдно зам інен і на укра їнськ і, надання полякам  
нпціонально-персональної автономії пов’язувалося з нормалізацією мов
ного становища українців у  П ольщ і). Загалом "неукраїнців силою, бру- 
тмльно примушували поважати українство"4. З огляду на це газета "Нова 
І'пда" робила невтішний висновок про відсутність єднання демократич
них сил усіх національностей п ісля відновлення У Н Р  (щ о не перешкоди -
ііо понад 100 депутатам від національних меншин узяти участь у роботі 
Трудового Конгресу в січні 1919 р . ) 5.

Реалізац ія головних положень Закону "П ро національно-персональну
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автономію" найбільше відповідала інтересам євреїв, як і в особі Єврейсь
кого національного секретаріату вітали перемогу Директорії УН Р . Проти 
наданими законом правами вони скористалися не відразу. Причина поля
гала у  різних поглядах євреїв на перспективи власної автономії. З цього 
приводу 6 квітня 1919 р. Єврейський національний секретаріат звернувся 
до Директорії У Н Р  з доповідною запискою, де, проінформувавши про 
своє утворення 3-11 листопада 1918 p., внутрішньопартійну боротьбу, но 
погоджувався з відновленням Міністерства єврейських справ у колиш
ньому вигляді. Тут же було викладено такі його пропозиції:

♦  визнати Тимчасові національні збори і Національний секретаріат 
законодавчим і виконавчим органами єврейської автономії до скликання 
Установчих зборів євреїв України;

♦  для взаємозв’язку між  органами держави й автономії запровадити 
посаду статс-секретаря або головного керуючого у  справах єврейської ав
тономії з правами міністра, якого повинні були затверджувати органи ав
тономії “.

Директорія У Н Р  намагалася досягти компромісу у  міжпартійній бо
ротьбі єврейських політичних партій, проте безрезультатно. Тому В .Вин
ниченко з січня призначив міністром єврейських справ А.Ревуцького, 
члена єврейської соціал-демократичної партії "П оалей-Ц іон" ("Робітни
ки С іону"), а з 9 квітня -  П .Красного, також представника партії "Поа
лей-Ц іон". Це викликало обурення Єврейського національного секре
таріату, однак міністерство усе ж розпочало діяльність 7.

Дане відомство діяло у складі українського уряду у  Кам ’янці на 
П од ілл і до листопада 1920 року, коли той був змушений емігрувати з те
риторії республіки 8.

За короткий час, працюючи у вкрай несприятливих умовах, це 
міністерство, користуючись підтримкою Директорії У Н Р , заклало пра
вові основи вільного національного розвитку єврейської меншини в У к 
раїні, вжило низку практичних заходів щодо їхньої реалізації. Передусім 
треба назвати ухвалену нову редакцію Закону "П ро єврейське громадське 
самоуправління", а також Полож ення про нього з аналогічною назвою 
(липень 1919 p.). Створюване на демократичних засадах самоуправління 
визнавали місцевими публічно-правовими органами, уповноваженими 
розглядати всі справи єврейських громад. До його компетенції належала, 
зокрема, реєстрація актів громадянського стану, юридична допомога, 
представництво в державних і  громадських організаціях тощо. Виконан
ня цих повноважень покладалося на Громадську раду і Громадську упра
ву 3.

Для росіян і  поляків аналогічних державних органів створено не було. 
Мотивувалося це тим, що за єврейською меншиною не стояла жодна іно
земна держава, в той час як росіяни і поляки орієнтувалися тоді, як пра
вило, на вже існуючі сусідні держави-метрополії. Вони не тільки не бажа
ли  співпрацювати в справі розбудови української державності, але й
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ш рідко активно боролися проти неї, підтримуючи агресію проти У Н Р  
рн. КІських більшовиків чи білогвардійців або ж польських загарбників 10.

і мстою втілення у життя закону “ Про національно-персональну авто
номію" Рада народних міністрів У Н Р  ухвалила 16 лютого 1919 р. “ Поло- 
Иіі ' іііія про єврейське самоврядування” . 17 квітня Директорія У Н Р  за- 
іні'рдила його як закон. Згідно з ним повинні були  обиратися єврейські
■ римпдські Ради, яким надавалися широкі права. Держава виділяла З
■ і н.йони 300 тисяч карбованців щ омісячно на друк книжок для єврейсь

кії і. шкіл, дозволяла євреям збирати податки зі спадщини, брати частину 
іннмтів із державного податку тощо.

Щоправда, внаслідок складного військово-політичного становища
V НІ', різкого зменшення контрольованої нею території здійснити запла- 
ін ■ пн і іе вдалося (та й то частково) лиш е на заході республіки. В липні 1919 
и її ІСам’ янці-Подільському розпочала роботу єврейська громадська Рада, 
і 'ином з представниками Міністерства єврейських справ У Н Р  вона ак- 
і и и і ;іу вала роботу в повітах щодо скликання зборів єврейських громадсь- 
і. и ч І’ад і організації їхньої діяльності. Оскільки на місцях нерідко чинив- 
і и опір впровадженню закону про єврейське самоврядування, то 
Подільський губкомісар у  циркулярі повітовим комісарам наголошував, 
що и У Н Р  “ визнано рівноправність усіх  національностей” , необхідно 
ні ілювати в життя закон “ Про національно-персональну автономію” , щоб 
не було потреби притягати (представників влади У Н Р ) до карносудової 
цію дисциплінарної відповідальності”  11.

Високо оцінюючи підсумки національної політики української влади, 
Історик М.Вішніцер в 1919 р. писав: “ ...Євреї на Україн і мають великі 
ипціональні права. Єврейська мова є оф іціяльно визнана, міністерство 
ни єврейських справ широко розвинуло свою діяльність, єврейські 
релігійні громади свобідно розвиваються, число єврейських ш кіл зростає,
V нонозаснованому університеті в Кам ’янці-Подільському уряд У Н Р  уста- 
і і о і і и в  катедру для єврейської історії і літератури...” 12.

У жовтні 1919 р. Директорія затвердила закон “ Про строки виборів до 
< ирейської громадської Ради” . Згідно з ним вибори повинні були відбути- 
сн до 1 січня 1920 р. А л е  й цим планам внаслідок листопадової 1919 р. ка- 
пістрофи українського фронту не судилося збутися. В 1920 р. можливо
стей  для практичного здійснення українською владою своєї національної 
політики фактично не було. Щ о стосується її  законодавчого закріплення, 
го підготовленому й схваленому спеціальною комісією проекті Консти
туції У Н Р  всі громадяни держави, незалежно від їх  національності, мали 
ріпні права, а для національних меншостей забезпечувалася свобода 
іиіціонального і культурного розвитку “у  всіх відношеннях, що не супере
чить єдності держави” . Законом же “ Про Державну Народну Раду У Н Р ” , 
штвердженому головою Директорії У Н Р  С.Петлюрою 12 листопада 1920 
р., планувалося обрати до цього вищого законодавчого органу держави від 
трой ськи х  партій і організацій 21 представника, російських - 6, польсь-
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ких - 3. Тобто, чітко передбачалося забезпечити представництво цих най- 
численніш их національних меншин в українському парламенті13.

На ж аль, реальна етнополітична ситуація в Україн і протягом 1919- 
1920 pp., як уже зазначалось, виявилась дуже складною. До того ж при 
здійсненні національної політики були допущені й окремі помилки. На
приклад, в перші ж дні приходу до влади Директорії У Н Р  з ’явився накаа 
про знищення в Києві всіх російських вивісок і заміну їх  українськими, 
“ Центр ваги наказу, - як згадував один із сучасників тих подій А .Гольден
вейзер, - полягав не в тому (як це звичайно буває), щоб кожен магазин мав 
обов’язково українську вивіску, а в тому, щоб російські вивіски були 
обов’язково зняті. Російська мова не допускалася навіть поряд з ук
раїнською. Вивіски ж  іноземними мовами не повинні були зніматись” 14.1 
це в місті, де українці ледве становили четверту частину населення. При
родно, що замість залучення до української справи неукраїнських мас, 
подібні непродумані заходи викликали спротив навіть тих людей, які 
раніше ставились до неї прихильно і вважали її  справедливою.

А л е  найболючішою і найтрагічнішою проблемою була тоді, безперечно, 
проблема антисемітизму, що нерідко виливалася в страхітливі масові по
громи проти єврейської людності. Вони коштували їй величезних жертв 1 
страждань, а також завдали значної шкоди українській державності, 
оскільки використовувались усіма ворогами з мстою її дискредитації.

Політична нестабільність, розгул бандитизму й анархії, часта зміна 
політичних режимів, слабкість центральної влади - все це створювало 
сприятливий ґрунт для здійснення злочинними елементами різних мас
тей і відтінків антисемітської агітації та організації погромів. “ Бажаючи 
здійснити комунізм силою багнета і  за допомогою громадянської війни, - 
зазначалось в зверненні уряду У Н Р  до єврейського населення в серпні 
1919 p., - більшовики викликали в народних масах найбільш темні 
інстинкти й найгірші почуття. Ц я система дала відповідні плоди: по У к 
раїні прокотився ураган єврейських погромів” 15.

Директорія У Н Р  та її уряди прагнули захистити єврейське населення, 
вели ріш учу боротьбу з цим жахливим явищем. Дане питання багато разів 
обговорювалося на їх  засіданнях. Зокрема, 4 травня 1919 р. Рада народ
них міністрів, заслухавши доповідь міністра єврейських справ про стано
вище в Рівному і  про протиєврейську агітацію, зобов’язала міністрів 
військових і  внутрішніх справ вжити найрішучіших заходів для забезпе
чення спокою в місті та припинення всякої погромної агітації.

Заслухавши 14 червня 1919 р. доповідь про події, що мали місце в 
містах Кам ’янці і Проскурові, та про злочинну антиєврейську агітацію, 
Рада народних міністрів зобов’язала відповідні державні органи вжити 
найрішучіших заходів з метою цілковитої л іквідації погромів, погромної 
агітації, забезпечення спокою і нормального життя для всього населення, 
винні у  здійсненні погромної агітації і погромів повинні були притягува
тись до суворої кари за законами військового часу. Через два дні уряд зно-

104



иу розглянув питання про погроми в деяких містах П од ілля  і ухвалив 
и І її 114 > І і і дне рішення. В серпні з ’явилося його звернення до єврейського на-
........ в якому роз ’ яснювались причини погромів, розкривалась
ні и >и.кість влади, спрямована на їх  недопущення, покарання винних за 
ти роми, ліквідацію  їх  наслідків, містився заклик до євреїв співробітни
ці і и з українським народом в розбудові самостійної, ні від кого не залеж 
иш держави 16.

Головний отаман С.Петлюра також видав низку наказів, у  яких вима
нім цілковитого знищення всякої спроби погромів та передачі погром
ними до розстрілу, покладаючи всю відповідальність на представників 
иІІІеі.кової і цивільної влади. Реалізую чи їх , надзвичайний військовий
■ уд миніс декілька смертних вироків, багато погромників було розстр іля
но Зокрема, за погром, вчинений 15 лютого 1919 р. в м. Проскурові ота- 

>11 ном Самосенком, останній був засуджений польовим судом до смертної 
і при. На початку липня 1919 p. С.Петлюра звернувся з телеграмою до го-
....їй уряду, командуючого армією, міністрів військових і єврейських
справ, в якій закликав їх  до найенергійнішої боротьби з антиєврейською 
ні нацією і погромами 17.

18 серпня Рада народних міністрів запропонувала Головному отаману 
Г Петлюрі передавати до військово-польового суду всіх начальників 
иіііеькових частин, винних в допущенні погромів, як зрадників держави. 
Попи повинні були суворо каратись, включно до смерті.

Велику увагу приділяв уряд організації допомоги постраждалим від 
погромів, неодноразово виділяючи для цього значні кошти. Зокрема, 18 
січня 1919 р. ним було асигновано 3 мільйони гривень єврейському насе
ленню Ж итомира та Бердичева, 9 квітня - 2 м ільйони гривень жителям 
І Іроскурова, 12 квітня - 2 м ільйони гривень, ЗО липня - 11 м ільйонів 460 
і исяч, 24 жовтня - 20 м ільйонів гривень єврейському населенню міст та 
містечок, що постраждали від погромів 18.

Вжиті українською владою заходи сприяли зменшенню погромної 
агітації і погромів в Україн і. Однак, повністю припинити їх  вона була 
просто не в змозі навіть на контрольованій нею території.

Важливим чинником у формуванні стосунків Директорії У Н Р  з 
національними меншинами стала правотворча робота у  напрямі прове
дення виваженої мовної політики. Першого січня 1919 р. затверджено За
кон "Про державну мову в У Н Р ". Нею оголошено українську мову, а при- 
матним особам дозволено звертатися до державних установ рідною мовою. 
І'еалізуючи закон у  галузі освіти і мистецтва, міністр цієї галузі 24 січня
1919 р. видав наказ про державну мову, яким забезпечив право 
національно розмежованим інституціям видавати документи мовою своєї 
національності. Того ж  дня Рада Народних Міністрів ухвалила Закон 
П р о  карну відповідальність за образу національної чести та достойно- 
і ти” (уведено покарання від трьох місяців до 1,6 р ок у )19.

Ухвалення таких демократичних за суттю правових актів свідчить про



те, що Директорія У Н Р  продовжувала толерантну етнонаціональну 
політику, започатковану Центральною Радою. Однак із загостренням 
соціально-економічних, політичних і національних суперечностей дер
жавній владі не вдалося тримати під контролем виконання громадянами 
чинного законодавства, а розгул анархії призводив до спалахів поширено
го ще за царату злочину -  єврейських погромів. Як рецидив внутрішньої 
політики царської Росії антисемітизм виявився на території України по
громами ще у  1914 p., що їх  чинили чорносотенні шовіністичні ор
ганізації, а згодом різні військові підрозділи -  Російська, Червона, Добро
вольча армії, загони отаманів. Винятково масового характеру погроми на
були з початку 1919 p., що і дало підставу пов’ язати їх  з приходом до вла
ди Директорії У Н Р . Оприлюднені раніше недоступні документи і спогади 
очевидців тих трагічних подій переконливо підтверджують намагання 
Директорії, як, до речі, і вищого військового командування Червоної та 
Добровольчої армій, забезпечити охорону прав євреїв, притягти винних 
до юридичної відповідальності. Ц і д ії Д иректорії не завжди були 
успішними, що в майбутньому використала радянська пропаганда для 
огульного звинувачення Директорії У Н Р  та ї ї  Голови -  С.Петлюри в анти
семітизмі 20.

Навіть п ісля остаточної поразки української революції національні 
меншини продовжували перебувати в полі зору уряду У Н Р  в екзилі. 
Підтвердженням цього є, зокрема, документи про матеріальну допомогу
С.Петлюри єврейським біженцям в еміграції, зроблені ним та його ото
ченням зусилля для поліпшення українсько-єврейських відносин21. Особ
ливо треба виділити концептуальну статтю С.Петлюри "Сучасна ук 
раїнська еміграція та ї ї  завдання" (1923). До таких пріоритетних завдань 
Голова Директорії У Н Р  замислював постійну працю серед представників 
національних меншин -  емігрантів з України (євреїв, поляків і росіян). 
Він закликав своїх соратників не забувати, що це завдання великої дер
жавної ваги, результат виконання якого "полягатиме в тому, аби повер
нулись вони на Україну не явними чи тайними ворогами нашої держав
ності, а державно підпорядкованими та чесними громадянами У к 
раїнської Держави" 22.

Таким чином, офіційна національна політика У Н Р  доби Директорії 
У Н Р  в ц ілому була толерантною, демократичною і справедливою. Досвід 
ї ї  вчить, що вільна українська держава повинна створити сприятливі умо
ви для позитивного ставлення до себе з боку національних меншин, ак
тивно залучати їх  до державного будівництва. Водночас він свідчить, що 
й вони, в свою чергу, теж були зобов’язані з розумінням ставитись до 
корінних інтересів українського народу, який здійснює своє законне пра
во на суверенне державне життя, не перешкоджати, а всіляко сприяти йо
му в реалізації цього права. Демократична незалежна Україна, її зміцнен
ня й процвітання - запорука вільного розвитку й добробуту всіх народів і 
націй, які в ній проживають.
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У Ч А С Т Ь  П РЕ Д СТАВН И КІВ  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  М ЕНШ ИН У  
Л ІК В ІД А Ц ІЇ Н А С Л ІД К ІВ  Ф АШ И С ТС ЬК О Ї О К У П А Ц ІЇ Н А  

З А Л ІЗ Н И Ч Н О М У  ТРА Н С П О РТ І І  ЙОГО В ІДБУДО ВІ (1943-1950 pp.)

По-різному себе проявили національні меншини України протягом 
війни: одні зайняли очікувальну позицію, інш і стали на ш лях колабо- 
рації. Багато з них протистояли ворогові на фронтах, у русі Опору, актин- 
но відбудовували зруйноване народне господарство, зокрема, таку галузь, 
як залізничну.

Як наголошував колишній Нарком ш ляхів сполучення СРСР І.В .Ко
вальов: “ Г ітлерівці добре розум іли значення транспортних артерій... Сам 
Гітлер конкретизував завдання своїм підлеглим по його руйнуванню. 
’’Необхідно добитися, щоб при відступі із районів України не залишилося 
ні однієї рейки” 1.

Загалом фашистські окупанти з 26802 км загальної мережі залізнич
них доріг України, в однопутному виразі, повністю або частково зруйну
вали 24770 км. Було знищено 18 заводів з ремонту рухомого складу, в то
му числі побудовані в роки перших п ’ятирічок - Дарницький і Папас- 
нянський вагоноремонтні заводи2. Фашисти вивели з ладу 9 магістралей, 
5,6 тис. мостів, в тому числі 10 великих мостів через р. Дніпро, 8 тис. во
кзалів і станцій3. Сума збитків заподіяна залізничному господарству У к 
раїни склала більш е 10 млрд.крб.4.

У  1943-45-х pp. насамперед необхідно було відновити залізничний 
транспорт, оскільки від його роботи значно залежав перебіг дій на фронті

Великий масштаб бойових дій, віддаленість фронту від тилу за 
відсутності розвинутої мережі шосейних доріг, ставили залізничний 
транспорт в розряд важливих факторів наступу Червоної Арм ії. В боях 
використовувалася велика к ільк ість  бойової техн іки . Лиш е танко
будівники дали фронту 102,8 тис. танків і С А У 5. Й оск ільки у радянсь
кої сторони матеріально-технічних можливостей для організації серйоз 
ного ремонту у  польових умовах просто не було, то радянські танки за
лиш илися стояти на полях битв, чекаючи тилові служ би, а це було мож 
ливо зробити лиш е п ісля відновлення роботи залізниць аби відправити 
їх  у  глибокий тил (Челябінськ , Свердловськ, Горький) на транспортні 
заводи6.

Від роботи транспорту залежали темпи відбудови народного господар 
ства.

У  1944 р. стали видавати продукцію майже усі коксохім ічні заводи 
Потреба в залізничному транспорті різко зросла7.

Директор М аріупольського коксохімічного заводу Сталев в доповідній 
записці в квітні 1946 p., повідомляв секретаря Ц К  К П (б )У  по транспорту 
що підприємству з Ковельської бази було виділено 5 паровозів. Надіслані



■
К етюдом 28 працівників були використані для відправки паровозів на інш і

...... і н і по закінченню терміну відрядження повернулися, а паровози
В tun І не були відправлені. На заводі склалася катастрофічна ситуація. 

Мєн потребі 5 паровозів є 2 для забезпечення роботи цехів і будівельних 
і -, и и їлацій. Некомпакт такої техніки систематично зриває відбудовчі ро- 

.......  і батареї коксохім ічних печей не можуть бути введені в експлуа
т у ю ,  як наслідок затримується пуск доменної печі на заводі “Азов- 
і ні 'іі.", самої потужної в Україн і і другої черги мартенівських печей*.

Уміють у  відродженні залізничного транспорту брали різні категорії 
mu і існня. Доступні на сьогодні архівні матеріали дають певну картину
......ті представників різних національностей в налагодженні роботи
і.....порту. Приміром, на Львівській залізниці в апараті дороги працюва

ли українців -  91, росіян -  195, євреїв -  15, інш их національностей -  8 
.и ііі Серед керівників лін ійних відділень: українці становили -  311 чо- 
інніїк, росіяни -  423, євреї -  170 осіб, представники інш их національно- 
і н и 172е. У  штаті працюючих на Львівській залізниці перебували поля
ни Станом на 1 січня 1946 р. на Львівській залізниці всього працювало 
І ІМ 75 осіб. Тоді виїхали до П ольщ і -  1792 поляка, за дев’ять місяців 1947 
|і, ще 2077. Т ільки некомплект інженерно-технічних працівників на 
ні чізниці склав 214 осіб. Заповнити їх швидко було не можливо у 1945 р. 
•пірса їхн ій  виїзд до П ольщ і10.

І Іокращити ситуацію з кадровим складом намагалися власними сила
ми у трьох технічних школах. Протягом 1946 р. у  Львівській навчалося
І її груп, в річній ш колі машиністів -  4 групи, в Коломийській техш колі — 
И груп. Усього 295 чоловік, а завершили навчання -  27511.

Подекуди ситуація в міжнаціональних стосунках ускладнювалася від 
непорозумінь між  військовим командуванням, керівництвом дороги і 
міста Львова. Перші вели себе зухвало, зверхньо, нехтуючи інтересами 
(•їїі інонаціональної громади залізничників Львівського вузла. Так, ЗО
• ерпня 1946 р. на ім ’я секретаря Ц К  К П (б )У  надійшла скарга, в якій на- 
і олош увалося: “ що в центрі м. Львова поблизу П алацу культури  
піпізничників розташоване велике приміщ ення спортивного залу  з 
підсобками, центральним опаленням. Було воно споруджене за поляків 
і іюртивним товариством “Сокіл” і використовувалося за призначенням 
но 1944 р. З 1939 р. його було передано на баланс залізниці. П ід час фаши
стської окупації це приміщення також слугувало потребам спорту. У  1944 
р. керівництво військово-експлуатаційної частини вивезло з приміщення 
усе спортивне обладнання і організувало там гуртожиток. Міськвиконком 
пі клопотанням Управління залізниці прийняв рішення надалі його вико
ристовувати за попереднім призначенням. Військове керівництво, щоб 
цього не допустити, вдалося до сили, виставивши охорону з автоматами і 
и такий спосіб намагалося призупинити дію рішення міської влади. 
Якийсь час там навіть проживали військові. За зиму 1945 р. ними було 
никедено з ладу опалення, водопровід і каналізацію й спалено 400 кв.м
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11 «і і жі-'і'і lot п ідлоги ». Таким чином було знехтувано інтереси 10 тисячного 
колективу Львівського залізничного вузла, що не могло не позначитися 
па міжнаціональних відносинах і  виробничому процесі12.

У 1944 -  1945 pp. на залізниці Закарпаття працювало 3376 осіб, серед 
яких 1125 українців, 1338 росіян, 597 словаків13. У  1944 р. Закарпаттю 
дісталася сумна спадщина, було вивезено 90 паровозів, 16 мотовозів, 320 
пасажирських і 2800 товарних вагонів, зруйновано 194 кілометріи 
залізничного полотна, 97 мостів протяжністю 5872 погонних метрів, 84 
вокзали і станційні споруди, 13 тунелів протяжністю 1140 погонних 
метрів, ...14 вузькоколійних паровозів, 16 кілометрів лісових залізниць14. 
Більш а частина штучних споруд через військові д ії була зруйнована. Рух 
поїздів не перевищував 5 -  15 км на годину15.

В період угорської окупації краю в практику увійш ла політика де
націоналізації. Так з метою припинення антиугорської пропаганди про
тягом шести тиж нів вдалися до переведення всіх чехословацьких 
залізничників русинської національності, або тих, що співчувають їм, на 
посади в угорські краї16.

Виявлені у  Ц ДАГО  України документи відтворюють картину відбудо
ви залізничної мережі Закарпаття. На її  території було 653 км залізниць, 
з яких 168 км союзної, 345 км західноєвропейської і 140 км вузьких колій 
(760 мм). Приєднана залізнична мережа складалася з 4-х л ін ій , три а 
яких перетинали територію краю з північного сходу на південний захід, о 
напрямку Уж город -  Чоп, Скотарське -  Батево, Зимир -  Вишів і одна зі 
сходу на захід в напрямку Чоп -  Вишів17.

Паровозний парк складався з 85 різнотипних паровозів, з яких 69 
західноєвропейської колії, 2 союзної і 14 вузькоколійних. Обладнання па
ровозного господарства частково зруйновано за роки війни і не ремонтува
лося. Депо не були обладнані технікою, не мали пристосувань для рухомо
го складу. Вагонний парк налічував 3000 товарних і 113 пасажирських 
вагонів. Із 72 вокзальних приміщень 38 було зруйновано. Телефонний 
зв’язок знаходився в незадовільному стані. М атеріальні запаси дороги бу
ли  вивезені ворогом18.

Декретом Народної Ради Закарпатської України від 17 серпня 1945 р. 
нац іоналізували  розташовані на території Закарпатської України 
залізничний транспорт і засоби зв’ язку19.

Територія Закарпаття була зв’ язана мережею доріг з Україною в ос
новному через три дільниці: Самбір-С янки-Уж город, Стрий-Лавоч- 
не-Мукачево, Колом ия-Д елятин -Рах ів . З самого початку рух поїздів 
відбувався по тимчасово відновленій л ін ії Стрий-Лавочне-М укачево. На 
цій дільниці необхідно було відбудувати три тунелі, з яких на території 
УРС Р  знаходилося два довжиною 800 метрів. На інш ій ділянц і -  Коло
мия-Делятин-Рахів тимчасовий рух поїздів відкрили з травня 1945 р. по 
3-х тунелях, проїзд в яких забезпечувався з допомогою тимчасових сто
яків і дерев’ яного кріплення, як і захищали ешелони від гірських порід.



Minin і имбір-Сянки-Ужгород мала 7 завалених тунелів, зруйнованих на 
ft • н протязі. їх  відновлення у  план роботи на 1945 р. не увійш ло. Робо-
....... і......пх проводилися силами Львівської залізниці на дільниці Львів-
|Цмгіір, довжиною 20 км.

ІІ.н ціповою ДКО від 6 травня 1945 р. капітальна відбудова залізнич- 
Нн> ці о,ниць Стрий-Лавочне-Мукачево доручили спеціальній конторі 
Мі 11 н Головтунельмагістраль” з терміном завершення робіт 15 липня
I и і • р Па л ін ії Коломия-Делятин-Рахів роботи доручили УБ В Р із завер
ни и ним їх 1 жовтня 1945 р. У  тому ж році для проведення робіт по відно- 
и и піни сполучення із Закарпатською Україною Львівська залізниця по- 
ірі іц інілп 6000 осіб, але фактично на початок виконання робіт малося 
Цінні, і яких 800 осіб зібралися виїздити до П ольщ і20.

Відбудова транспорту починалася за мінімального забезпечення. Дер
ії...... імогла надати на відродження народного господарства у  1943-1945
Р Р  піше сім відсотків від суми збитків, завданих Україн і війною і оку- 
імшіпо." Д ля організації робіт по відновленню господарства залізнично-
1 . 1 ірннспорту У РС Р  на 1945 р. затвердили план капіталовкладень на су
мі 1093 млн. крб.22 По дорогам річний план освоєння коштів складав:
II Inденно-Західна -  137,5, Північно-Донецька -  195,0, Сталінська -  
І /(1,4, Одеська -  110,2, Південно-Донецька -  104.6, Львівська -  89,1, К о
ні ні.ська -  60,1, Вінницька -  55,0 млн.крб.23.

Особливістю відбудови було поєднання фінансування відновлюваль- 
•III ч робіт з широким використанням робочої сили. Це трудові мобілізації 
нріщівників галузі, інше. Так багато зусиль доклали залізничники та на-
...... ння м. Чоп, щоб відбудувати залізничний вузол. Лиш е у вересні-
і питні 1945 р. відбулося п ’ять недільників, в яких взяли участь близько
І ,(> ТИС. ЧОЛОВІК24.

Протягом 1944-1945 pp. залізничний зв’ язок із краєм здійснювався по 
її відбудованих тунелів, в тому числі Бескидський, що розташований по 
пінії Мукачево-Стрий, довжиною 1800 метрів. План відновлювальних 
робіт виконали у  1944 р. на 86% , 1945 -  на 77% 2\ Були відновлені ос
новні споруди станцій, депо, водозабезпечення, залізничні підприємства. 
Протягом 1946-1947 pp. л ін ія  Чоп-Батево, а потім й інш і перешили на 
широку колію 26.

Наведені вище факти дають певну підставу констатувати, що внесок 
представників різних національностей в історію минулої війни, як і про
шивали на території України, потребує поглибленого вивчення на основі 
шійширшого корпусу джерел.
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Іващ ук В.М .

ВІДНОСИНИ Л ІД Е Р ІВ  ВОЛИНСЬКОГО  У К РА ЇН С ЬК О ГО  

ОБ’Є Д Н А Н Н Я  З ГА Л И Ц Ь К И М И  П О Л ІТИ Ч Н И М И  

С И Л А М И  У  1930-х роках

Сьогодні триває процес дослідження ряду проблем новітньої історії 
України. Зокрема, багатогранною є політична історія західноукраїнських 
земель міжвоєнного періоду X X  ст. Помітним елементом її є Волинське 
українське об ’єднання(ВУО) -  тодішня крайова пропольська політична 
партія, керівництво якої складалося в основному з наддніпрянських 
політемігрантів. Історія виникнення та діяльність ВУО відображена у 
дослідженнях М .Кучерепи, Р.Давидюк. Тож  метою даної статті є більш 
узагальнене висвітлення участі політем ігрантів з ВУО в суспільно-
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політичних процесах західноукраїнських земель, їхн іх  ідеологічних по- 
иіцій, стосунків з галицькими політичними силами.

У кінці 20-х років в українському політичному таборі на Волині існу- 
ми мі група поміркованих діячів, яким набридли безперервні польсько-ук
раїнські сутички, і як і були готові до співпраці з владою. Насамперед, це 
Пу пи колишні прибічники уряду С.Петлюри, в основному наддніпрянські 
політемігранти: П.Певний, С.Тимошенко, М.Бурий, М .Волков, О.Кова- 
ігік'ький, С.Скрипник та інш і, котрі проживали на Волині[5:303]. Вони 
ті пожали до групи українських послів і сенаторів, що входила до Без
партійного блоку співпраці з урядом і складали Українську парламентар
ну репрезентацію Волині у  парламенті Польщ і[8:21,143]. „Українц і ці 
приступили до ідеї польсько-української співпраці з захопленням, тому 
що це були справи того самого роду, які п ісля програної боротьби повели 
і к па скитальщину. На далеких обрисах прометеїзму з ’явилися зариси не- 
тлеж ної України — і вже за це належалась воєводі підтримка, бо про
І....ого правителя з таким ставленням до українців годі було мріяти” , -
і їїісі переконання, на думку М.Сивіцького, мала тоді частина лояльно на- 
ишітованих українців Волині[11:64]. В 1931 р. за допомогою воєводи Во
їн ні Г.Юзевського та за участю зазначених політемігрантів було створено 
Нолинське Українське Об’єднання, котре, як уже зазначалося, було про- 
польською, проурядовою політичною партією.

В контексті цієї статті можемо говорити про те, що стосунки Волинсь
кого Українського Об’єднання (ВУО ) з іншими політичними партіями 
і юіадалися досить проблематично. Поява на Волині у  1931 році ВУО вик- 
инісала непорозуміння з боку політичних сил регіону. Утворення ВУО 
дратувало насамперед український націоналістичний табір Східної Гали
чини. П ісля ліквідації „Сельробу” у 1932 році інш і українські східнога- 
пицькі партії прагнули посилити свій вплив на Волинь. Однак нове 
політичне об ’єднання, маючи підтримку польської адміністрації, усклад- 
шовало здійснення цих намірів[7:28]. Ворожі відносини м іж  ВУО і Ор
ганізацією Українських Націоналістів були викликані також позицією 
і и и: води Г.Ю зевського, який вважав націоналізм найзапеклішим ворогом 
Польщі. „Ворогом був український націоналізм М алопольщ і” , - писав 
мосвода у  своїх мемуарах. А  в своєму звіті за 1933 рік Г.Ю зевський наго
лошував, що „боротьба з ОУН має вестися нещадно, з використанням усіх 
можливих форм і методів” [8:40]. Вуовці, як завжди, підтримували воєво
ду, засуджували д ії оунівців. „Українська нива” , друкований орган ВУО, 
ш:іначала: „У с і українські організації, як і існують і  працють на основі 
Ідеології ВУО, тобто ідеології зближення, співжиття та співпраці польсь
кого і українського народів, безоглядно і недвозначно засудили шкідливу 
і її злочинну діяльність не лише ОУН, але й тих партій, які спричиняють 
до утворення серед українських мас оунівських ферментів. Ми цілком 
гмідомо завжди і скрізь поборювали ті політичні течії, які вносять до 
і рию анархію, терор і заколот” [15:1]. Тобто, як бачимо, у  політичній про
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паганді ВУО рішуче відмежовувалося від націоналістичних угруповань, 
але в ході еволюції частина діячів об ’єднання, особливо в низових струк
турах, почала їм  симпатизувати. Найбільш  виразно ц і тенденції виявили
ся у другій половині 30-х років, п ісля переведення Г.Ю зевського до Лодзі.

У  зв’язку з поширенням впливу на Волині націоналістичних сил і че 
рез переслідування їх  польською владою, оунівці поряд зі своїми рево
люційними методами боротьби, почали вдаватися до іншого -  поширюва
ли  пропаганду своїх ідей у легальних українських організаціях, у певній 
мірі і через ВУО. У  місячному ситуаційному звіті волинського воєводсько
го управління за квітень 1937 року відмічалося, що „нелегальн і ор
ганізації прагнуть масово ввести до ВУО своїх членів, щоб останні могли 
розширити свій вплив на маси, і в такий спосіб поглибити свою 
діяльність” . А  у  звіті за жовтень 1938 року говорилося: „О УН  у  значній 
мірі використовує у своїй роботі українські кооперативи і „Р ідн і ха- 
ти” („Р ідн і хати” -  осередки ВУО).

Командир Округу корпусу I I  генерал Мечислав Сморавінський у 
своєму рапорті від 10 серпня 1936 року про ситуацію на Волині зауважу
вав, що 70% „Р ідн их” та „Просвітянських хат” охоплено впливом ОУН і 
Комуністичної партії Західної України (К П ЗУ ), а тому, на його думку, 
ВУО після усунення П.Певного, хоча й існує на урядові гроші, але діє на 
шкоду державі. Така оцінка, на думку М .Кучерепи та Р.Давидюк, була 
перебільшена і була викликана початком боротьби військових з „волинсь
кою політикою ” Г.Ю зевського та ї ї  складовою частиною -  ВУО.

Необхідно відзначити, що, незважаючи на спроби використання осе
редків ВУО, д іячі ОУН вороже ставилися до політики Г.Ю зевського. У  се
редині 30-х років вони розпочали підготовку до замаху на волинського 
воєводу. Замах не вдався через технічні причини.

Відкрито ворожими були відносини ВУО з осередками комуністичного 
спрямування, що було природньо, позаяк політика воєводи Г.Ю зевсько
го, яку поділяли діячі ВУО, спрямовувалася проти Радянського Союзу і 
повністю узгодж увалася з ідейними засадами Ю .П ілсудського, який 
прагнув до максимального ослаблення Росії. Керівні органи ВУО у  своїх 
постановах негативно ставилися до СРСР і комуністичних рухів. Зокре
ма, Головна рада ВУО 2 лютого 1937 року одноголосно прийняла резо
лю цію , в як ій  наголош увалося на безкомпром існій боротьбі з ко
мунізмом. Проте комуністи також прагнули мати свій вплив у волинсь
ких легальних організаціях, щоб використовувати їх  у  своїй пропа- 
ганді[8:41-42].

Непросто складалися стосунки Волинського українського об’єднання
з найбільшою українською партією центристського спрямування -  У к 
раїнським національно-демократичним об’єднанням (УН Д О ). „Утворене 
згуртованими у  Безпартійному блоці волинськими українськими елемен
тами, ВУО розпочало відчайдушну боротьбу з УНДО за впливи на Волині. 
Поразка ВУО пояснюється відносно слабким впливом і авторитетом ук-
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I
іні міських послів Безпартійного блоку на маси краю, а також тим, що
• іріінідник згаданих послів (П .Певний), як і деякі інш і, походять не з Во-
.... і і презентують швидше петлюрівський рух, який на Волині мало по-
IIVхирний” , - зазначив у  липні 1933 року православний капелан Округу 
іпі|ніусу II, священник Федоренко у  доповідній записці шефу бюро нека- 
ініццьких віросповідувань Міністерства військових справ про суспільно- 
Ііппітичну і релігійну ситуацію у  Волинському воєводстві. Вуовці на
■ тр ійках своїх газет писали навпаки: авторитет і вплив УНДО змен
шуються, оскільки ця партія не має на Волині місцевого коріння[8:42-43].

11.Певний 23 червня 1933 року заявив, що волинським українцям, які 
маніть власні громадські організації, не по дорозі з галицьким прово
дом! 14:1]. Ц і слова лідера ВУО майже дослівно повторювали настанови
і....ішського воєводи Г.Ю зевського, що не дивно з огляду на мотиви поя-
ііи КУО. Звичайно, утворення ВУО, яке мало підтримку польської 
іпімміістрації, зменшувало шанси УНДО на найвпливовішу партію на Во- 
хіпіі. Окрім того, поширенню впливів УНДО перешкоджала і система „со
пи хьського кордону” , згідно з якою велася боротьба з усіма галицькими 
і інімпдськими і політичними організаціями.

.4 березня 1935 року в Рівному відбувся окружний з ’ їзд Волинського 
українського об’єднання Рівненщини, який зібрав майже сто представ
им кін цієї організації.

Слід відзначити, що зміст виступу голови ВУО, посла П.Певного на 
ньому заході сконетатував тодішню ціннісну конфронтацію між  ВУО та 
і и пицькими політичними силами загалом у  процесі їх  політичної бороть- 
Пп П .Певний спочатку ствердив лояльн ість  ВУО до польської 
идміністрації, заявивши, що „д іяч і ВУО зрозуміли ту історичну правду, 
що ісоли доля судила нам опинитись в межах польської держави, то треба 
до цієї держави і до польського народу поставитись чесно і відверто, і для 
цпГіра обох народів шукати взаємного порозуміння та співпраці” . На про- 
і ивагу цьому він вважав, що негація (невизнання) польської державності 
і и хицькими політиками негативно вплинуло на польсько-українські сто
сунки. У  цьому зв’язку П .Певний заперечував також провідну роль 
.Иьпова та Галичини як „українського П ’ ємонту” в боротьбі за У к 
ріп нську державність і стверджував, що така роль належить Києву та Ве
ликій Україн і. За великим рахунком цим самим він опосередковано за
перечував галицький сепаратизм. Д алі провідний діяч ВУО звинуватив 
і ніццький політикум, особливо лідера УНДО Д.Левицького, в політич
ному опортунізмі, негації польської державності і навіть у  симпатіях до 
Оольшевизму.

І ІІкідливими визнавалися також вимоги УНДО про територіальну ав
тономію для українців в П ольщ і, що, на думку П.Певного, свідчило про 
..політичне банкрутство” УН ДО [Ю :арк.41-48].

ЗО березня 1935 року в Л уцьку відбувся II  з ’ їзд ВУО. Виступаючи на 
ньому, посол П.Певний продовжував і далі публічно конфронтувати з га-
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лицькими політичними силами. Він заявив про неприпустимість наки- 
нення Волині галицькими „опортуністичними” політичними силами но
тації польської державності.

Слід також відзначити той факт, що лідер ВУО П.Певний негативно 
ставився до справи скликання Всеукраїнського Національного Конгресу, 
метою якого мала стати консолідація місцевого та еміграційного ук
раїнства. В цьому контексті він заявив: ,,...Той[галицький. -  Авт.] опор
тунізм заміряє відігратися на скликанню Всеукраїнського конгресу. Все то 
явище одного поряду, наслідки психічної руїни, заламання віри у перемо
гу творчої думки. Наслідки повної безребстивости політики негації, її ошу
канства гаслами, що патосу нашого свій початок беруть” . У  цьому зв’язку 
П.Певний також публічно окреслив існуючі тоді антагонізми між ВУО та 
галицькими політичними силами. Він заявив, що свого часу „Волинь серед 
діючих українських сил не мала вже ніякого значіння, бо підпорядковува
лася політичному центру у  Львові, який вже тоді був заражений гангре
ною, що розкладала родинне, товариське й все суспільне життя” .

Характерно, що П.Певний наголосив на ціннісних відмінностях між 
Галичиною та Волинню: „Оця різниця двох українських світів, що є сьо
годні діючими силами у  П ольщ і, в життєвій інтерпретації з ’являються 
тим, що творять так званий сокальський кордон” .

Очевидний антагонізм м іж  ідеологією  галицького та волинського 
політикум у, який був представлений рядом наддніпрянських 
політем ігрантів , об ’ єднаних навколо ВУО, прослідковується у  тен
денційній критиці П.Певним політичного та суспільного життя Галичи
ни. Д ля  прикладу він навів передову статтю з газети „Д іло ” (ч.287 за 1934 
p.). Тоді на з ’ їзді П .Певний заявив публічно: „Правдивий пауперизм, 
відсутність товариського родинного життя, відсутність потреби мати 
книжку й газету, жовч до ц ілого світу -  оце характерні риси галицького 
суспільного ж иття” . Тому він виступав категорично проти політичної та 
культурної експансії галицьких цінностей на Волинь. Б ільш е того, ствер
джуючи, що політичний провід є відповідальним за уклад взаємовідносин 
у суспільстві, П.Певний, спираючись на аналіз змісту такої галицької 
преси як „Науковий вісник” , „Нова зоря” , „Батьківщина” , „Нове село” , 
„Громадський голос” , ряд видань УНДО, заявив, що „творчої програми 
українська репрезентація Галичини не мала і  не має, і що відсутність її 
відбивається й на психічному стані суспільства, на розпорошености сил” .

П .Певний також  заявив делегатам з ’ їзду про те, що галицький 
партійний плю ралізм  є „виявом реакції” , а „...ж овч є дійсністю сокальсь- 
кого кордону, причиною розбиття українських якостей, роз’єднання двох 
віток українського народу” .

Постійно тавруючи галицьк і політичні сили  „українським опор
тунізмом” , П .Певний також звинувачував їх  у  тому, що „відсепарування 
від польського населення” у  господарському ж итті негативно впливає на 
українське сільськогосподарське виробництво[6:арк.156-181].
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ІІ.іянши до уваги політичний реферат голови ВУО, посла П .Певного, 
«к иіі Г>ув виголошений ним на II  крайовому з ’ їзд і ВУО в Луцьку 31 берез
ин 1035 року, з ’ їзд одноголосно ухвалив відповідну декларацію. Серед 
іиіипго, засуджувався т.з. національний опортунізм, осередками ідей 
т  іп о було названо УНДО та галицьких соціалістів-радикалів, як і „негу- 
.....и польську політичну державну дійсність” [6 :арк.144-152].

Гпким чином, постійні сутички м іж  ВУО та УНДО на сторінках преси, 
пи. само як і непорозуміння з іншими галицькими політичними силами 
ні групами, свідчили: між  ними було набагато більш е протиріч, аніж 
і ні чі. 11 их ідей. Взаємні звинувачення лише сприяли більш ому і глибшому 
|ін і'гднанню західноукраїнського громадського руху, шкодили спільній
* і' і ні міській справі. На жаль, вуовці усвідомили це досить пізно.

І і середини 30-х років у  зв ’ язку із персональними змінами у 
і-• І > ІII11 ицтві ВУО і зміною політичного курсу УН ДО  відбулося деяке збли- 
И<«'ііюі вуовців з ундовцями. Щ об зберегти Парламентарну репрезен- 
ищііо, УНДО піш ло на укладання виборчої угоди з Безпартійним блоком.
•1 и и 'і ьність до цього компромісу значною мірою була наслідком змін у 
мі і народній обстановці. Трагедія українців в УРС Р , а саме -  голодомор, 
«мусила сформулювати досить виважену оцінку становища українського 
мислення у  польській державі.

Аналогічна домовленість була здійснена з боку ВУО. Таким чином, на
передодні виборів до Сейму, у 1935 року, м іж  керівництвом УНДО і ВУО
ІН....укладено угоду. В літку 1935 року Головний комітет УНДО оголосив
Ні.мунікат, в якому засвідчував, що, незважаючи на критичне ставлення 
дії положення про вибори, візьме в них участь. Це дало підстави для пер
ини угоди польського уряду з українським незалежницьким табором.

Українська сторона висунула низку вимог до уряду, який, хоча й по- 
. і минися до них позитивно, все ж не поспішав реалізовувати.

Укладання угоди з УНДО, партією, метою якої була незалежність усіх 
і мри міських земель, сприяло певним змінам лояльного українського та- 
п.іру І5олині. Все частіше почали звучати голоси з вимогою більш ої неза-
.... пості Волинського українського об ’єднання від польської
и м м і 11 істрації і необхідності розширення форм суспільно-культурного 
«ні і тя українців Волині [8:44].

Подібна нормалізація зустріла визнання далеко не всіх українців. 
Миііже всі течії західноукраїнського політичного спектру поставились до 
угпдшіських тенденцій з осудом[16:32]. Опозиція у  самому УНДО критич-
...... .. позицію частини її лідерів. їх , як і діячів ВУО, звинувачували
Н Німу, що „вони погоджуються їсти крихти з польського столу” . Зреш-
..... , скептицизм щодо можливості усп іху політики польсько-українсько-
ііі ііі її иження живила глибоко вкорінена у всьому суспільстві недовіра ук- 
ріінщів до поляків -  і не безпідставно.

Кагалом, незважаючи на поступки центрального уряду (фінансові по-
■....и українським економічним установам, зв ільнення українських
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в’язнів з Берези Картузької), на українських землях, у  тому числі і  на Во 
лин і, майже кожний війт чи начальник поліц ії застосовував власні мето
ди „ведення справ” з українцями[13:374]. П ольськ і урядовці (більшії 
89% ) недобре, навіть вороже, ставилися до місцевого населення. Такий 
підхід чиновників, звичайно, підтримувала місцева польська меншість, І 
це посилювало недовіру українського населення до всього польського.

Тоді ж, у  середині 30-х років, загострилася криза всередині ВУО. У 
жовтні 1935 року пресовий орган ВУО -  „Українська Нива” -  виступив и 
пропозицією створення спільної Парламентської репрезентації Волині, 
Галичини і Холмщ ини. Газета „Д іло ” -  орган УНДО -  цю ідею не сприй
няла, звинувативши волинських угодовців у тому, що вони є інструмен
том у руках польської адміністрації. Отже, незважаючи на тактичне збли
ження, стосунки м іж  ВУО та УНДО не налагодилися[8:44].

У  справі залучення українських послів польського парламенту з Во
лин і до складу Української Парламентської Репрезентації, ідеологія ВУО 
та її  лідера П .Певного піддавалася також критиці і з боку інших галиць 
ких політичних сил. Це свідчить лист від 9 січня 1936 року головної упри • 
ви клерикальної партії Українська Народна Обнова (УН О ) до адвоката ти 
редактора її  часопису „Нова зоря” О.Назарука. В листі головної управи 
УНО зазначалося таке: „Тим  не менше є незаперечним фактом, що пп.По 
тро Певний і  його колеги, як по рабськи послушні оруддя волинського 
воєводи Юзефського не тільки найменшого зв’ язку з місцевим волинсь
ким громадянством не мають, але у  великій мірі допомагають своєю „ап- 
робатою” до вдержання на Волині відносин, про які... почував своїм 
обов’язком також мешканець Волині...князь Януш Радзивіл” . Крім того, 
деяких галицьких парламентарів дуже обурила промова П.Певного нн 
пленумі польського сейму від 6 грудня 1935 року в якій, як стверджува
лося в листі, „поруч виявів невибагливого сервілізму ще й покликувався 
на мниму ухвалу нашої [УНО  -  Авт.] Головної управи про змагання до 
злуки з тою „репрезентацією” волинських українських українців -  вони 
зрозуміли що абсолютно їм  католикам і українцям з панами Певними но 
по дорозі” . Зважаючи на це, доцільність такого об’єднання тоді розгляда
лася досить скептично.

Про причини сервілістської поведінки волинських парламентарів її 
Волинського Українського Об’єднання може свідчити інформація посла 
УНО в польському парламенті д-ра Волянського, яка відображена в про
токолі засідання головної управи УНО  ще від 1 грудня 1935 року. Там, зо
крема, стверджувалося, що вони цілковито підпорядковані диктатові 
П.Певного, хоч як особистості відрізняються від нього. Проте в ситуації, 
в якій знаходилися, вони були змушені до такої поведінки, оскільки пе
ребували під постійною загрозою видворення за межі П ольщ і до СРСР чи- 
рез перевірку їх  прав на польське громадянство, оск ільки  були 
наддніпрянськими політичними емігрантами, через що могли лише кори
стуватися правом азилю (політичного притулку)[12:арк.40-41].
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І'і шбіжності всередині ВУО досягли апогею наприкінці 30-х років. У
• руцш 1938 року частина діячів ВУО на чолі зі С.Скрипником підтримала
.....и цію  українських галицьких послів -  членів УНДО у  справі висунен-
......... їдяння щодо автономії українських земель. Проте основна група
. притиків ВУО на чолі з С.Тимошенком не наважилися підтримати цю 
пр..позицію. Це змусило посла С.Скрипника з групою однодумців вийти зі 
t її и иду ВУО, а пізніше вступити до УНДО. Таким чином, найрішучіша
• pvnn мсередині Волинського українського об ’єднання все-таки піш ла на
• мім працю з УНДО, поділяючи погляди автономії українських земель. Од- 
ннк основна група залиш илася на угодовських позиціях. Як бачимо,
• ■•і и пічна дійсність змінювала погляди діячів ВУО у  напрямку більш ої 
 ‘жності, але не вплинула на них радикально.

і Іі'же, диференціація українських політичних сил не сприяла єдності 
Vкритського політичного руху, хоча саме існування різних політичних 
і и и та партій було показником зростання громадянської свідомості насе- 
'інішл. Безумовно, політична боротьба ВУО з іншими західноукраїнськи
ми партіями завдала шкоди українській національній боротьбі. Протягом 
Мі ч років стосунки ВУО з іншими політичними партіями пережили ево- 
IIИ і ЦІЮ від повного ціннісного неприйняття до розуміння необхідності 
і мінробітництва. Як стверджують М.Кучерепа та Р.Давидюк, це свідчить 
при те, що ВУО змінювалося, реагуючи на політичну обстановку в країні,
.....а залишалося вірним ідеології Г.Ю зевського, не до кінця розум іло
і іпііину і складність українсько-польських стосунків[8:45].

Очевидно, що у  легальній боротьбі за власні права визначальне місце 
піймали вибори до органів влади. „Н е можна ризикувати втратою парла
ментарної трибуни, яка дає нагоду обороняти наші права. Лиш е завдяки 
ні ми маємо в наші дні можливість ставити українські вимоги” , - говори-
... и у виданні УНДО [9:37]. Це розум іли і члени ВУО, як і значну увагу
приділяли справам територіального самоуправління. Перемагаючи на ви- 
ппрах, вуовці мали змогу впливати на внутрішнє життя Волині, частіше 
піднімати проблеми українців. Однак можливості самоврядування обме- 
і умалися польською адміністрацією, тому більш ість проблем так і зали
шилися невиконаними.

Ухвалення у 1935 році нової польської Конституції і, власне, нового 
положення про вибори, спричинило їх  бойкот всіма польськими опо
зиційними партіями. Національні меншини не приєдналися до акції бой
коту, а найважливішим успіхом санаційного табору була участь у виборах 
VIІДО і ВУО. Вуовці в черговий раз доводили свою вірність польській 
и 'іаді. Волинське українське об’єднання взяло участь у  виборах до польсь
кого парламенту останнього скликання (1938-1939), одержавши разом з 
УІІДО 14 місць у  Сеймі і 5 -  в Сенаті[8:46,48].

Таким чином, участь в законодавчих і самоврядних органах була важ
ні пою складовою частиною політичної діяльності ВУО, давала змогу 

Оільш ширше висвітлювати свої думки, прагнення, сподівання. А л е  ця



ланка роботи постійно обмежувалася втручанням польської 
адміністрації, волинського воєводи, котрий намагався використати цю 
політичну діяльність для реалізації власної політики. Зрештою, саме то
му більш ість проблем, які ставилися ВУО, так і залиш илися невиконани
ми.

Кончина Ю .Пілсудського значно зменшила шанси на нормалізацію 
українсько-польських стосунків. „Смерть П ілсудського багато що зміни
ла  на гірше, принаймні, щодо української проблеми. На Волині поши
рюється хвиля шовінізму” , - відзначала оновлений друкований орган 
ВУО -  газета „Волинське слово” [2:1].

Ц я ж  газета наголошувала, що в нових умовах „еволюціонізувала 
політика і тактика Волинського українського об ’єднання, оскільки 
змінилися політичні настрої нашого громадянства” [1:1]. Все сміливіш» 
почали звучати голоси про необхідність більш ої незалежності ВУО і роз
ширення суспільно-культурних форм життя українського народу. Укла
дання угоди з УНДО у  1935 році -  із партією, яка своєю метою вважала ут
вердження незалежності українських земель, на думку М.Кучерепи та 
Р.Давидюк, також свідчило про еволюцію Волинського українського 
об ’єднання. Нові політичні умови призвели до кризи українського уго
довського табору, яка виявилася у важливих персональних змінах.

4 грудня 1938 року відбулося засідання ВУО в Луцьку, на якому до
сить чітко проявилися протиріччя всередині об’єднання. Зібрання спо
чатку проводив С.Тимошенко, а пізніше -  М.Бура. Голова об’єднання 
інформував присутніх про загальні справи у партії, про останні події в Че- 
хословаччині, утворення Закарпатської України, про проблеми автономії 
західноукраїнських земель, які ставилися на порядок денний західноу
країнськими послами. С.Тимошенко лише повідомив про це присутніх, 
не вдаючись до власної оцінки вищеназваних подій. На зібранні виступи
ли  посли С.Скрипник і М .Книш , які домагалися зміни тактики ВУО, 
б ільш ого унезалеж нення партії від польської влади, наполягали на 
приєднанні до пропозиції галицьких послів щодо автономії західноу
країнських земель. У  ході засідання було ухвалено резолюцію, в якій на
голошувалося на українських вимогах щодо розвитку шкільництва, ста
ну української мови, а питання автономії українських земель було 
вирішено не ставити на сесії Сейму, оскільки воно, на їхню думку, у 
тодішніх умовах мало б лише декларативний характер [8:60].

Отже, ВУО так і не наважилося відкрито підтримати ідею автономії 
західноукраїнських земель. Очевидно, більш ість керівництва партії все 
ще поділяла думку колишнього лідера П.Певного, який, виступаючи 3 бе
резня 1935 року на окружному з ’ їзд і у  Рівному, говорив: „М и не відмов
ляємося від територіальної автономії -  боронь Боже, але ми стоїмо на 
грунті того, що кожна реформа мусить дозріти і бути викликана потреба
ми життя народу” . Очевидно, що і в 1938 році, на думку керівників ВУО, 
питання про територіальну автономію ще не дозріло. Вони, на жаль, так і
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нм ншіажилися на повний голос сказати про автономію як першочергову 
імтОхідність в тодішніх умовах. Проте група С.Скрипника все більш е схи 
мі иііся до ідеї автономії західноукраїнських земель, поділяючи думку га- 
'імцмсих послів. Цю позицію підтримала значна частина українського на-
.......... я Волині. С.Скрипник не погоджувався з тактикою президії ВУО,
им I it було притаманне надмірне угодовство. Саме ц і протиріччя з 
> мрійництвом ВУО і спричинили вихід С.Скрипника з об’єднання [8:61].

(• грудня 1938 року С.Скрипник вийшов зі складу Української парла
ментарної репрезентації Волині [3:1 ]. На підставі §11 Статуту ВУО Голов
ин управа ухвалила рішення виключити його, а також В.Онуфрійчука та 
і Книша, зі складу партії, позбавивши їх  членських прав [4:1]. В цей же 

чиї- названі діячі вступили до УНДО, яке, п ісля переведення Г.Юзевсько- 
ііі до Лодзі, наважилося на тісніш у співпрацю з ВУО.

У цілому, як стверджують у  своїй монографії М .Кучерепа та Р.Дави- 
/ііпіі, діяльність ВУО мала досить суперечливий характер. Вуовці поєдну- 
іім мі у своїй роботі протилежні прагнення: повну лояльн ість до польської 
« піди і бажання розвивати національну культуру волинян. Всі свої пози-
■ нині починання вони хотіли  узгодити з польською адміністрацією, що, в 
и 111 цс йому рахунку, призводило до поразок. Д ії членів ВУО були половин
нім тими, нерішучими, розрахованими не на власні сили, а на допомогу 
иииди,  яка використовувала ВУО і його осередки в своїх асиміляторських 
НІ'МІХ. З іншого боку, виникнення ВУО сприяло появі нових способів бо- 
|місі.би за власні права. Завдяки поміркованим підходам, діячі ВУО, вхо- 
щі'їн до урядових установ, мали змогу частіше порушувати проблему ук- 
|.кіпців у  П ольщ і.

II огляду на проурядову політику Волинського українського об ’єднан
ії и у нього були непрості відносини з іншими політичними силами в краї. 
Щііьшість українських партій небезпідствно вбачали у  ВУО лише „зна- 
ішддя воєводи Г.Ю зевського” . Проте в ході роботи спостерігалося деяке 
'іПииження ВУО і УНДО, зменшувалася ворожість між  ВУО і ОУН, але 
•і одна українська сила не стала союзником вуовців. Українська гро
ми дгі.кість розчарувалася в легітимно-парламентських методах боротьби, 
що стало поштовхом до занепаду впливів легальних українських партій 
|М <14-65].

Па загал, ВУО своєю діяльністю  об’єктивно сприяло польській дер- 
«імііпій політиці, було частиною „волинського експерименту” Г.Юзевсь- 
Мпго. Проте значення цієї партії в ж итті волинського краю значне, адже 
нона легально діяла на Волині впродовж 30-х років, як і були насичені
■ м ладними проблемами українсько-польського співіснування.

Можна зробити висновок про складні відносини між  ВУО та УНДО та 
Іншими галицькими політичними силами. Переманентна конфронтація і 
ннніувачення першої половини 30-х років до певної міри були замінені 
іншими спробами співробітництва у другій половині 30-х років. На
прикінці 30-х років група вуовців на чо л і з наддніпрянським

121



політемігрантом С.Скрипником, переоцінивши свої попередні погляди, 
вступила до УНДО. Однак більш ість членів Об’єднання так і не змогла по 
збутися угодовської позиції і надалі перебувала на позиціях ідеології ук 
раїнсько-польського співжиття. Волинське українське об’єднання нанітії 
у  кінці 30-х років не наважилося відкрито визнати необхідність автономії 
українських земель.

Таким чином, незважаючи на внутрішню еволюцію, ВУО, особлиші 
його лідери, протягом всього свого існування залишалося лояльним до 
польської влади. Це було природнім явищем, з огляду на переважно поло» 
ноф ільську орієнтацію  переважної б ільш ості наддніпрянськії» 
політемігрантів в Польщ і.
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К індрачук Н .М .

14) Л Ь  НАРОДНОГО Р У Х У  У К РА ЇН И  В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ  

НЕЗАЛЕЖ НОЇ УКРАЇН СЬКОЇ ДЕРЖ АВИ

І Іи ш ляху проголошення незалежності України український народ
■ і|«і(ішов ряд етапів, що мають свої особливості та характеризуються 
1>і тим  рівнем діяльності політичних партій та організацій і їх  внеском в 
м шіоинльно-державне відродження своєї Батьківщини. Однією з таких 
ни Етичних сил України, безумовно є Народний Рух  України -  перша аль- 
>• рпатива комуністичній партії.

I дея створення Н Р У  виникла в середовищі відомих українських пись
менників, науковців, колиш ніх правозахисників-дисидентів. Саме він за- 
 uni український народ до відродження суспільно-політичної свідо
мім ті й утвердження національної гордості та увійшов в історію нашої 
игр'кави як національно-визвольний рух.

II итання висвітлення ролі Народного Р уху  України в процесі розбудо-
......ігзалежної української держави, безперечно є однією з найакту-
« н.піших тем на сьогодніш ній день, адже практика підтверджує 
життєвість програмових положень та діяльності даної національно-демо- 
нрмтичної партії.

Дослідженню історії Р уху  присвячена певна к ільк ість робіт нау-
...... . в галузях  історії та пол ітолог ії -  це окремі праці, історико-
Ііп 'іІтичні розвідки, спогади учасників, періодичні видання тощо. Особ- 
нииої уваги заслуговують праці, як і опубліковані п ісля  1991р., саме во
ин об’єктивно висвітлюють сторінки історії Н Р У . Серед них: О.В.Гарань 
Уміти Дракона. З історії Р уху  та нових партій України” 1, В. Г. Ковтун 
її торія Н Р У ” 2, дисертаційне дослідж ення Ю.В. Д іденка3, Ю .А .Ш а-

Н ІН ІГІ.КО Ї4.

Найбільш повний історичний аналіз розвитку Н Р У  за період 1989- 
НН»7 pp. було зроблено у монографії професора Г. І. Гончарука5.

Правові, політологічні, історичні проблеми державотворення знахо
диться в центрі уваги багатьох наукових конференцій6.

Ти все ж таки проблема ролі Н Р У  в процесі розбудови української дер
мі май не отримала всебічного та об ’єктивного висвітлення в історичній на
уці. Тому, основною метою даної статті є вивчення та дослідження ролі 
11 СУ в процесі розвитку демократичних засад в українському суспільстві 
і и розбудови незалежної української держави.

Об’єктом дослідження є громадсько-політична партія -  Народний Рух 
України.

Предметом дослідження є державотворча діяльність Народного Руху
V к рвїни, яка спрямована на утвердження правового розвитку незалежної 
і ираїнської держави, розбудови демократичних інституцій, адже, за весь
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час своєї діяльності Рух завжди лишався на сторожі національних інто 
ресів України.

В 1991р. Україна почала „національну революцію” , щоб здійснити по 
рехід від становища „уламка імперії”  -  до власної держави, від формаль- і  
ної незалежності -  до реального суверенітету7. Важливу роль в цьому про- І  
цесі відіграв Н РУ .

Вже в грудні 1992 р., на в IV  всеукраїнських зборах Народного Руху 
України, була розроблена власна „Концепція державотворення в Ук- | 
раїні”8 в якій Рух  заявив про зміцнення української державної незалеж- І 
ності, послідовне внутрішнє реформування державних, суспільно- І 
політичних відносин, захист інтересів усього українського народу.

Члени  Р у х у  були  ін іціаторами та авторами розробки Концепції 1 
Нац іональної безпеки України, запропонувавши принципово новий 
підхід: покласти в ї ї  основу не лиш е військові, а й економічні чинники 1 
енергетичну незалежність, замкнуті технологічні цикли виготовлення 
продукції, принципово іншу кредитно-фінансову та бюджетну політику, | 
інформаційну безпеку тощо.

Отож, значне місце в державотворчій діяльності Р уху  займали питан
ня пов’язані з проведенням економічної реформи в державі, в основі якої 
насамперед лежать добробут народу та соціальні гарантії. В Програмі 
Н Р У  зазначається: „Р ух  вважає, що тільки із утвердженням державної 
незалежності України можливе реальне подолання економічної кризи, ' 
забезпечення добробуту і вільного всебічного розвитку людини. Єдиною 
альтернативою бюрократичній сваволі є націоналізація награбованої 
власності „сою зних” міністерств і  компартій, передача її  народові, перево- 
дення України на рейки ринкової економіки, змістом якої є надання на
родові України законного права самому привласнювати результати своєї 
праці, бути господарем на своїй зем лі” 9.

В розд ілі „Концепції” „Реформування банківської системи та грошо- : 
ва реформа” Н Р У  запропонував зміну принципів діяльності Національ
ного Банку, який має стати: „центром проведення грошової політики, ре
гулювання і  контролю банківської системи” 10. Також  наголошувалось на 
необхідності найскоріш ого запровадження нац іональної валюти - 
гривні.

„Концепція державотворення” підтверджує, що програма Руху  базу
валася на сучасних моделях розвитку суспільства і включала невідкладні 
заходи щодо системних реформ будівництва демократичної держави.

Також необхідно відмітити внесок Н Р У  в розробку національного за
конодавства -  прийняття нової Конституції України, яка юридично 
закріпила правовий стан проголошеної незалежності країни, заклали 
підвалини організації та функціонування державних і громадських стру
ктур, сформулювала основи правового статусу особи.

Народний Р ух  України заявив про необхідність прийняття нової Кон- і 
ституції та намагався взяти на себе роль організатора національно- демо-
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критичних сил у конституційному процесі, який відбувся у  трьох ГОЛОВ

КИ ■■ напрямках: внесення змін до чинної Конституції України 1978 p., 
прийняття окремих законів у галузі конституційного законодавства, 
підготовка проекту нової Конституції.

І Іп думку Ю. В. Діденка, без нової Конституції Україна не мала право
ти основи державності, незавершеним залишався довгий процес юри
дичного оформлення незалежної держави11. В цьому були зацікавлені 
їм имі політичні сили. Щ е на IV  зборах Н Р У  Іван Заєць називав незаціка- 
н ’і і ' і і и х  у прийнятті Основного Закону держави: „У  зволіканні з прийнят- 
і им Конституції зацікавлені місцеві ради, які не хочуть відмовлятися від 
>|п ницій державної влади” 12. З огляду на це Президія Центрального Про- 
м1 ідv П РУ зверталась до Президента з вимогою встановити чіткі часові 
м і  н і  розгляду проекту Конституції у  Верховній Раді, а при не дотриманні 
і нмому винести проект на всенародний референдум.

II конституційному процесі Рух  проводив послідовну політику. Було 
гмгорнуто роботу з організації „Ком ітетів на підтримку Конституції Ук- 
і'.іііш ” та петиційну кампанію. Важливим етапом у  діяльності Р уху  було 
іірініедення роз’яснювальної роботи в регіонах за положеннями основного 
цін умента держави, багато з яких були закладені в програмові документи
11 и родного Руху  України, висловлювались на його форумах, з ’ їздах, збо- 
I та мітингах.

Ефективною формою участі Р уху  у державотворенні України є їхня 
ирнця в різних комісіях законодавчого органу. Фракція Н Р У  у  Верховній 
Гиді принципово й наполегливо відстоювала державницькі позиції під 
чиї обговорень та голосування з приводу тих чи інших законопроектів.
• її правий приклад цьому -  діяльність лідера Н Р У  Вячеслава Чорновола. 
І 'нмс його самовідданість, мужність, цілеспрямованість, виявлені під час 
прийняття законів, є проявом безмежно великої любові до України та го- 
*и и пості боротися за ї ї  щасливе майбутнє.

Позицію Н РУ  у  процесі державотворення яскраво підкреслює гасло, 
й м і і ц і м і є  на сторінках провідного друкованого органу партії -  газети „Час- 
Ііпіг": „Державність. Демократія. Реформи” . За словами В.Чорновола, 
яі'ржпва має бути національною, демократичною, соціальною, авторитет- 
н і н і і ,  шанованою у  світі та Європі, повинна мати засновану на приватній 
Нм не пості ринкову економ іку, будуватися на засадах української 
Національної державницької ідеї, „української м рії” , яка має стати ук- 
і 'И і і і г ь к о ю  реальністю” 13.

і ішевненістю можемо зробити висновок, що саме Народний Рух  У к 
ріп ии пропонував найбільш дієві економічні, політичні, соціальні ш ляхи 
|И|і1інення проблем, що повстали перед молодою українською демо- 
Нри і ісю. Своїми діями Рух  підготував суспільство до прийняття Консти- 
и  п і і , «  після цього продовжив свою законодавчу роботу з втілення основ- 
**и ч и постулатів в життя.

Упродовж своєї діяльності Н Р У  значну увагу приділяв вирішенню
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ішціоііальних питань: права людини, нації та держави. Чи  не найг»  

доми Ішим, на наш погляд, було питання державної мови. Дана проблем» 
ниеувалася в усіх документах та особливо під час обговорення проект» 
Програми Н Р У . Рух  однозначно заявив, що єдиною державною мовою и 
Україні має бути українська мова, тому і виступав за входження у» 
раїнської мови в усі сфери життя, відродження і розвиток українсі,киї 
національної культури14.

Підтримуючи закон про мови в Україн і, Н Р У  виходив з того, що він ми 
ставить за мету примусове витіснення з українського життя російської чи 
буть-якої інш ої мови. Двомовність чи навіть багатомовність в Україні Ни 
родним Рухом  розуміється не як поділ населення на групи, кожна з яки* 
розмовляла б своєю окремою мовою, а знання кожним громадянином яко 
мога більш ої к ількості мов залежно від його природних здібностей. Отож, 
на нашу думку, це свідчить про поміркованість поглядів рухівців.

Безумовно, Народний Рух України сприяв створенню умов для кулі., 
турно-національного задоволення інтересів усіх  інш их етнічних спільнот, 
що живуть в Україн і. В умовах незалежності Н Р У  виступив за розбудоиу 
України як національної держави з багатокультурним складом у к 
раїнського народу. Етнополітика мала здійснюватися на основі прим 
ципів загальної Декларації прав людини: кожна людина повинна мати поі 
права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або ж інших переконань, національного чи соціального поход
ження та майнового становища. Як зазначає дослідниця Н Р У  0. А . Ши 
новська, рухівська програма з національного питання -  це багаторічний 
процес пошуків оптимального варіанту формування міжнаціональних сто
сунків з урахуванням міжнародного досвіду та особливостей становищ* 
національних меншин в Україн і15.

В вирішенні питання взаємин національних меншин України, Рух 
безумовно зробив важливий крок -  підтримав ідею ліквідувати в паспорті 
графу про національність та проголосив принцип: український народ * 
громадяни України. Цей принцип був схвально сприйнятий лідерами всіх 
національних меншин в Україн і, представники яких пов'язували понов
лення своїх прав з прийняттям Україною незалежності.

Так I I  всеукраїнські збори Н Р У  (25-28 жовтня 1990 р.) підтримали 
„право на національно-територіальну та національно-культурну авто
номію для національних меншин, що не мають своєї державності за межа
ми України” 16. Тут доцільно розглянути становище кримсько-татарського 
народу. Збори звернулися до парламенту та уряду України з вимогою „ за
безпечити юридичні і матеріальні гарантії повернення до Криму кримсь
ко-татарського населення... і визнати його право на створення татарської 
автономії у  складі незалежної України...” 17.

Рух  спрямовував свою діяльність на підвищення політичної актив
ності кримських татар задля встановлення історичної справедливості й 

усунення міжетнічних конфліктів. Історичні корені кримсько-татарсько-
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ін мироду, трагедія депортації стали предметом роз’яснювальної роботи 
тл ін н и х  органів Н Р У , як і з перших днів існування виступали за 
«ніііі нення природних прав кримсько-татарського народу на території
к риму.

( >тож, виходячи з цього, можна сказати, що Н Р У  відіграв чималу роль в 
мн і пі 11 іях удосконалення міжнаціональних відносин в процесі розбудови не- 
ян ін'/кної української держави, адже він трактував український народ як су- 
нуііиіеть всіх українських громадян незалежно від національності, пріори- 
...... . громадянству людини, а не її етнічної приналежності.

Мі' забував Рух і про відродження моральних цінностей українців. У
і ....іі законотворчій діяльності, послідовно відстоюючи розвиток науки і
ні м і т и , розумів, що без ц ілісної ідеології української державності та при 
Иі’ н і'уванні проблемами освіти й науки з боку державних чинників не- 
міии пиве відродження морально-етичних цінностей української нації. То- 
і и к ніколи важливою ставала роль сподвижника-педагога. У  своєму 

«игриенні до вчителів з приводу початку нового навчального року Рух, 
иІддаючи їм  належну шану, вказував, що „щирим словом, силою переко-
■ і п 1111 я утверджуймо державницьку ідею, готуймо нашу молодь до зви- 
і ижної праці в ім ’ я України” 18.

Значний внесок Н Р У  зробив на ш ляху до збереження соборності Ук-
..... . коли організував ряд заходів, найбільш і з них -  масовий виїзд на
111 копольщину та Запоріжжя до 500-ліття запорізького козацтва (7-12 ве- 
річ ня 1990 p.), „живий ланцюг” м іж  Києвом та Львовом присвячений 
лип Злуки ЗУН Р і У Н Р  в єдину державу( 22 січня 1990р.), в якому взяли 
участь до 3 млн. осіб. Дана акція демонструвала силу і єдність Руху, 
єдність України.

Таким чином, Народний Рух  України зіграв велику роль в процесі 
июрення незалежної, демократичної, правової, самостійної держави ук- 
рпіііського народу. Рух  завжди виступав за національне відродження, за 
політичне та економічне реформування та налагодження гармонійних 
міжнаціональних стосунків в Україн і. Ми з впевненістю можемо сказати, 
що концепція державотворення Н Р У  -  це модель побудови української 
демократичної системи суспільства та національної держави, в основі 
икої стоять права людини.

Отже, завдання, яке стоїть на сьогоднішній день перед українським 
ипродом, -  як найефективнішим чином застосувати досвід Народного Р у 
ку України у подальшому розвитку та зміцненні державності України. 
Тут доречно згадати слова В. Липинського : „ Н іхто не збудує української 
держави, якщо ми самі собі її не збудуємо і ніхто за нас не зробить нації, 
і і іс іцо  ми самі нацією не схочемо бути” 19.
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Розд іл I I I  

ВСЕСВІТНЯ ІС ТО РІЯ

Д ьом ін  О.Б.

Ч КРСОНЕС Т А  «Р У С Ь К І П И С ЬМ Е Н А » В КО Н ТЕКСТІ ТВОРЕННЯ 
СЛОВ’ЯН С ЬКО Ї ПИСЕМ НОСТІ К И Р И Л А  Т А  М ЕФ О ДІЯ

In свідченням «Ж и тія  Костянтина» подорож Кирила (у  миру мав ім ’я
І. "і тинтин) та Мефодія до хазарів нелегко далась братам. Напрочуд важ
ним стало повернення додому: прийшлось йти пустельними та безводни
ми ігмлями. Особливо страждали подорожні від нестачі води, але у солон
іш. их знаходилась така вода, що пити її  було просто неможливо. А л е  такі
......ремальні умови сприяли прояву святості Кирила, його спроможності
торити чудо: коли зачерпнули вони солончакової води після його звер
нений до бога, виявилась вона «солодкою, як мед, і холодною »1.

І’пзом із тим, саме хазарська місія, на відміну від попередньої арабсь- 
юн, насичена різноманітними за змістом і характером подіями, як і 
иіді грали у майбутньому Кирила та Мефодія знакову роль. Недаремно, 
її тріограф ія приділяє їм не менше уваги, ніж в цілому процесу утворен
им гіюв’янської писемності. Серед усіх достатньо дивовижних подій, як 
Nil погляд сучасної людини, виділяються своєю легендарністю і загад- 
..... по дві -  розшук і знахідка мощів Климента та знайомство Кирила із
• ру дними письменами». Вони пов’язані із Херсонесом, головним форпо- 
і гіїм иізантійської присутності в Криму.

; in галом же, сама місія ставить більш е питань, ніж  дає відповідей. 
И і ,• її 11 тійські джерела зовсім нічого не згадують про поїздку Кирила і  Ме- 
Фиділ до Хазарії. Б ільш е того, їх  сучасники ні разу не назвали імен 
І'іиіунських братів. Отож не випадково в літературі говорять про «замов- 
■іуіишия століття» у  зв ’язку із діяльністю  Кирила та Мефодія2.

Дослідники сходяться на тому, що скоріше за все, восени 860 р.3 за до
рученням візантійського імператора М ихайла I II  із Константинополя до 

р и м у  відплило посольство, у  складі якого перебували Кирило і Мефодій.
• Житіє Костянтина» вказує, як на причину відправки дипломатичної 
м і м і  до Хазарії, на звернення хазар до імператора з проханням прислати
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«муж а книж ного» для диспуту з евреями. Дискусія потрібна була дли I 
вирішення питання щодо прийняття нової рел іг ії: «якщ о переспорит» і 
євреїв і сарацин, то приймемо вашу в ір у »4. Проте дослідники скептично 
відносяться до ймовірності саме такого звернення, яке і за формою, і пи 
змістом, і  за історичними обставинами суперечило реаліям  тогочасних 
візантійсько-хазарських відносин. Головна суперечність полягає у факті, 
майже загально визнаного сучасними вченими, переходу хазар до 
іудаїзму ще за декілька десятиліть до поїздки Кирила. Тому, причини 
відправлення візантійського посольства, на думку істориків, знаходились 
у  сфері політичних двосторонніх візантійсько-хазарських відносин5.

За деякими даними, імператор включив братів до складу посольстве, 
порадившись із патріархом6. На той час патріархом був Фотій , якого вив 
жають вчителем Кирила, що й виріш ило питання. Кирило відразу аи 
горівся ідеєю місіонерства: «з  радістю йду на діло це й босий й піший і н# 
взявши нічого, що бог не велів учням своїм носити (із  собою )»7. Однак, і це 
далі підкреслює «Ж и тіє  Костянтина», його ж  зразу поставили на землю 
реальності, наголосивши, що посольство є державною справою, а не осо
бистою ін іц іативою  і  дійством Кирила, і поступати потрібно у 
відповідності із державними інтересами та дипломатичним протоколом,
В результаті, Кирилу прийшлось далі корегувати свої д ії із діяльністю  по- { 
сольства. Разом із тим, Кирило все-таки мав своє окреме завдання. Як 
свідчив митрополит міста Смірни Митрофан, засланий якраз в той самий 
час патріархом Фотієм до Криму, Костянтин-Філософ був посланий імпи» ; 
ратором М ихайлом у  Хазарію «проповідувати слово бож е»8.

Посольство залишалось у  Херсонесі якийсь час. Розвиток подій ні 
кордонах із варварами, поява нових варварських народів під стінами Ком- ; 
стантинополя (у  860 р. б іля  столиці з ’ явились руси), загострення прикор
донних византійсько-хазарських відносин вимагало ріш учих заходів з бо
ку центральної влади по відношенню до місцевої адміністрації. Кадрові 
зміни у  керівництві нещодавно створеної Херсонеської феми могли вхо- ; 
дити у число завдань посольства. Недаремно херсонеський мешканец» j 
Никифор, що очолив фему, активно сприяв Кирилу в ус іх  його починан- | 
нях у  Криму.

Незважаючи на участь у  дипломатичній м ісії та своє завдання, Кири-1 
ло, відправляючись у Крим, задумав власну справу, яка мала зовсім { 
віддалене відношення до мети посольства. Щ е у  столиці його зац ікавилі' 
інформація про одного із відомих діячів раннього християнства мученик! 
Климента, похованого у Херсонесі. Згідно легенді, яка виникла у  IV  -  VI 
ст., «А кти  Климента» пов’язали його із ім ’ям Климента, третього римсь-; 
кого папи п ісля апостола Петра та першого єпископа міста Веллетрі, за-і 
сланого до цього міста римським імператором Траяном десь на початку 
свого правління (98 -  117 pp.). Однак і в засланні Климент не залкшиї 
пропаганди християнства і за спротив владі поплатився життям. З» 
свідченням християнських авторів це в ідбулось на третьому році
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н і мі мління Траяна, тобто в 101 р. Важко сказати, як саме і у зв ’ язку з чим 
і' пішло задумав знайти сліди римського священика у  Криму. Можна при
му піти, що Кирилу, людині, яка вже сама проповідувала християнську 
и 111 у у ворожому арабському оточенні і знову збиралась робити щось 
мчміоне у хазар, імпонувала особистість Климента. Чоловік, опинившись 
і посланні, під наглядом влади, все ж  таки знайшов сили, щоб займатись
■ і......... слова божого в язичницькому місті, мимоволі викликав пова-
і v І надихав на наслідування.

Кирило добре підготувався до подорожі, бо невдовзі по приїзду до Хер-
.....сса він розпочав пошуки останків Климента. М ісцеві мешканці нічого
і...... яли про події більш  ніж вісімсот п ’ятдесятрічної давнини. М іж  тим,
■ м. тематизовані Кирилом відомості мали певні територіальні прив’язки, 
іи чегендою, римського папу втопили у  морі, прив’язавши до тіла якір. 
І и ігодом таємні християни міста підняли тіло з дна моря і потайки похо
пи ни його разом із якорем у віддаленому від міста місці. Коли  ж у  кінці IV  
і і християнство стало державною релігією  Візантійської імперії, над мо- 
і н пою побудували невелику церкву.

Ллє коли Солунські брати прибули до Херсонеса, то виявилось, що у 
місті давно забулась і пам’ять про Климента, і про місце його поховання, 
ін свідченням митрополита Митрофана, місцеве населення довідалось 
про римського мученика т ільк и  зі сл ів  Кирила. Незважаючи на 
мідсутність прямих відомостей, Кирило умовив духовенство та мирян роз
тіпати пошуки. Увесь процес пошуку і знаходження останків Климента 
иідтворений Кирилом і Мефодієм в творах, відомих під назвами «Слово на 
перенесення мощів Климента Римського» та похвала Клименту. Важливо 
пі, що на початку «Слова» автори спеціально наголосили, що на відміну 
під більшості людей, як і здійснювали подорожі та згадували про свої ви
пробування на схилі років, «немов каючись», вони розповідають про свої 
пошуки відразу по їх  закінченню. Сказали Кирило і Мефодій і про тих 
г 'іухачів, які сприймали їх  розповідь скептично та метафорично: «багато 
к го вважає його приправленою деякою солодкістю і гадають, що мова йде 
про спасіння із якогось м оря »9. Цим фактично вони брали на себе 
мідповідальність за достовірність викладеної інформації і можливо саме 
цим викликане наведення імен конкретних осіб міста Херсонеса, як і в 
тексті виступають активними учасниками дійства і до яких можна було 
іінернутись за підтвердженням.

Згідно тексту, справа зайняла чимало днів і до неї було залучено чима
ло людей, як світських, так і духовних осіб. Скоріше за все, мова йшла 
про попереднє опитування населення міста та околиць, аналіз отриманої 
Інформації, обстеження стародавніх будівель. З ’ясувалось, що за ми
ну вші століття море примітно піднялось і ділянка землі, де поховали К ли 
мента, виявилась частково затопленою, утворивши острів. Отож прийш- 
лось скористатись кораблем (невідомо кому він належав). ЗО січня 861 р. 
корабель, на якому розмістились місцеве духовенство на чолі із архієпис-
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копом Георгієм, світські особи та Кирило і Мефодій, відплив від херсо- 
неської пристані. Коли  експедиція наблизилась до острова, темні хмари, 
що нависали над морем, пролились сильним дощем. Це на деякий час за
ставило перервати церковні гімни, як і впродовж усього плавання співали 
присутні на кораблі. Противний вітер заважав кораблю пристати до бере
га і тільки вночі подорожні змогли ступити на острів. П ід час служби на 
суш і знову на острів почали з півдня накочуватись хмари. А л е  уві 
розійшлись у  пошуках поховання і тут небеса, за свідченням авторів, мои- 
би подали знак -  густа хмарність змістилась на північ і зорі яскраво зася
яли, допомагаючи пошукам. Автори відміряли час розшуків піснями і от 
під час шостої пісні копачам відкрився череп Климента. Невдовзі знайш
лись й інш і кістки: руки, ноги тощо. Дещо глибше знаходився якір, що 
майже зруйнувався від іржи і на його тл і кістки виглядали дивовижно 
цілими. Присутні почали співати хвалебні пісні, аж поки не були зібрані 
усі пофарбовані іржею рештки мощів10.

Д алі дуже докладно автори розповіли про процедуру зустрічі мощіи 
Климента у  Херсонесі з переліком усіх  храмів міста, де зупинялась про
цесія із ракою, із вказівкою посадових осіб міста і церкви, як і приймали 
участь у  заході. Тобто, вони проходили як свідки реальності подій. «Сло
во» стало важливим підтвердженням для визнання у  Рим і правдивості 
знахідки останків Климента.

Значення розшуків Кирила полягає не тільки у  загальновизнаному 
факті впливу передачі мощів Климента папському престолу у  справі доз
волу ведення церковної служби слов ’янською мовою. Уявляється, що 
К лим ент опосередковано м іг в ідіграти й інш у роль у  становленні 
слов ’янської писемності. Зі значною долею вірогідності можна передбача
ти, що Кирило прочитав усе, що можливо про Климента, в тому числі й 
«Спомини Клим ента», апокрифічний пам’ятник II  ст., який вважали тво
ром римського папи Климента. В цьому тексті згадується і про розподіл 
мистецтв м іж  окремими народами, в тому числі і греками11.

Про знайомство з даним положенням можна судити, виходячи із епізо
ду, пов’язаного із перебуванням Кирила у  арабів, коли він під час диспу
ту, аргументуючи мудрість греків підкреслив: «адже ж  усі мистецтва 
вийшли від нас (греків -  О .Д .)»12. В результаті це положення Климента, 
нагадаємо, що Кирило наслідував йому і схилявся перед ним, стало одною
із передумов створення слов ’ янської писемності. Логіка Кирила повторе
на чорноризцем Храбром у  його сказанні «П ро письм ена». Приводячи до
кази правомірності існування слов ’янських письмен у  диспутах з «безум
цями» -  тими, хто їх  відкидав, Храбр вказував, що бог спочатку розділи» 
при будівництві Вавілонської башти мови, а потім розділив м іж  різними 
народами заняття і знання. При цьому грекам досталась граматика, рито
рика і ф ілософія13. Тобто, перевага греків у  письмі отримана від бога і лю
дина не в змозі зламати таку тенденцію. Із подальшого порівняння грець
кого і слов ’ янського письма випливає, що автор вважав обидві писемності
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і митими. Д ля  сучасного дослідника важливе положення про святість 
ірі'ці.кого письма, посягнути на яке м іг хіба що «безумець».

Розвиваючи подібну тезу, Храбр назвав імена греків, до того ж, язич- 
ииків, які найшли окремі букви грецького алфавіту. На відміну від них, 
її >ім слов’ян одна людина, до того ж, свята -  Кирило і письмена, і книги 
перевела. Ц е, у  тлумаченні Храбра, є аргументом, не відкидаючи спад
іте м пості двох письмен, на користь більш ої святості слов ’янських пись- 
мі м14. В часи Храбра міркування, як і він захищав, ще не стали загально- 
*и.пінними, але їх  вже сприймала значна група освічених слов ’ян. Та во
ші Гіули поширенням тих ідей, що стали у  свій час підґрунтям творення
■ юи’янської писемності Кирилом на основі грецького алфавіту.

Інша, не менш значуща подія в історії слов’ янської писемності, ніж  
шнхідка мощів Климента, також відбулась у  Херсонесі. Мова йде про так 
нніпі «руськ і письм ена». Знайомство з ними відбулось у  зв ’язку із вивчен- 
ним Кирилом «єврейської мови і письмен». Перебуваючи в ісламському 
і иіті, Кирило усвідомив непересічне значення знання чуж ої мови, прямо
го спілкування з представниками інш ої релігії. Тому, відправляючись до 
«о ; і яр,  Кирило у  Херсонесі вивчав не хозарську мову, а мову іудаїзму, 
і підом за тим, надзвичайно швидко Кирило вивчив самаритянські пись
мена ,  близьк і до єврейських15.

Несподіваним для самого Кирила продовженням його мовних студій 
і і'нла наявність у Херсонесі євангелія і псалтирі «руськими письменами». 
ІИльше того, він «... і людину знайшов, який говорив на тій мові, і вів 
Пі г і д у  з ним, і зрозумів зміст ц ієї розмови і, порівняв її  зі своєю мовою, 
иідрізнив букви голосні і приголосні, і, творячи молитву богу, невдовзі 
почав читати та висловлювати (їх ), і  багато чудувались йому, хвалячи бо- 
і и*"1. Це коротке зауваження в тексті «Ж и т ія  Костянтина» збурило ц ілу 
її торіографічну лавину. Як констатував Б. М. Ф лоря, основні точки зору, 
прім гіпотез окремих дослідників, стосовно мови «руських письмен» зво
диться до трьох груп: давньосхіднослов’янська, готська і  «сурська», тоб
то сір ійська. Проте більш ість дослідників сьогодення схиляються до дум
н і, що в «Ж и т ії Костянтина» згадані сирійські письмена17.

І все ж, ц і концепції не можуть відповісти на ряд запитань, що безпо
середньо присутні у  тексті «Ж и т ія » і тому вірогідними можуть бути й 
Інші припущення. Отож чому підкреслено, що Кирило п ісля бесіди зро
зумів зміст розмови і, головне, «порівняв її  зі своєю мовою», тобто із 
грецькою мовою? В такому контексті пошук носіїв «руської писемності» 
иоиинен йти в напряму знаходження тих, хто м іг мати грецьке коріння.

Тому надзвичайно важливим виглядають свідчення перського істори
ки Фахр ад-дина Мубарекшаха Мерверруді, наведені В. В. Бартольдом: «У  
хозар також існує письмо, яке походить від руського; гілки  народу 
румійців (греків), що живе коло них, використовує це письмо, і вони на
димають румійців русами. Вони пишуть зліва направо, букви не поєдну
ються м іж  собою. Букв усього 22; більш а частина тих хозар, які викори
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стовують це письмо -  іу д е ї»18. Незважаючи на те, що автор жив на почат 
ку X I I I  ст. і свої відомості черпав із книжок, дослідники довіряють цій 
інформації. Однак тлумачать ї ї  по різному. Так В. В. Бартольд вважав, іцп 
руське походження приписане хозарському алфавіту по непорозумінню, я 
М. Брайчевський з подивом запитував, чому перський автор називав |іу 
синів візантійцями, а саме хозарське письмо виводив із східноєвропейої. 
кої ієрогліф іки, характеризуючи його як писемність рунічного типу1”.

М іж  тим, повідомлення Мерверруді майже напряму корелюється як lit 
«Ж итієм  Костянтина», так й з грецьким алфавітом. Тому можна вислови 
ти припущення, що мова в «Ж и т ії»  йшла про нащадків тих греків, >п<1 
прибули на береги Північного Причорномор’я ще за часів першої хвилі 
колонізації. Спочатку вони користувались архаїчним письмом, зважаючи 
на те, що класичний грецький алфавіт оформився в Афінах тільки у  IV от, 
до н. е. і т ільки  поступово поширився на усю грецьку ойкумену. Проте ІІИ 
можна виключати можливість збереження окремими групами причорно 
морських греків архаїчного письма. З часом могли мінятись обриси бук» 
та їх  к ільк ість, в мову включалось багато слів варварських народів, іцо 
жив у  Криму та Приазов’ ї і, особливо, тих народів, що з ’явились у  регіону 
під час Великого переселення народів, однак грецька основа залишались 
незмінною. Як наслідок, Кирило, уяснивши в бесіді із жителем Херсоне 
су мовну близьк ість співрозмовника, «порівняв її  зі своєю мовою». Али 
якби мова була, як вважає більш ість сучасних дослідників, сирійськоиі, 
то навряд чи знадобилось розрізняти голосні від приголосних, бо » 
сирійській писемності існували спеціальні значки, що дозволяло зрпиу 
бачити як і букви голосні, а які -  приголосні. Отож згодом, коли Кирило 
перелічував народи, що хвалять бога рідною мовою, «руси » Херсонесе ми 
попали в той список, бо в дійсності були греками.

Таким чином, перебування Кирила та Мефодія у Херсонесі на шляху 
до Хозарії виявилось багато в чому знаковою подією. Тут Кирило розіму 
кав мощі Климента, які в подальшому стали для нього і священішиї 
реліквією, і засобом утвердження власного авторитету, і запорукою осіш 
чення слов’ янської писемності. Разом із тим, ідейна спадщина Климент» 
сприяла утвердженні в свідомості Кирила положення про спадковість 
грецької та слов ’янської системи письма. Не менш важливе значення длк 
історії писемності мало знайомство Кирила з «руськими письменами*, 
Вони показали силу грецької традиції в світі поширення християнстии, 
Співставлення тексту «Ж и тія  Костянтина» і свідчення перського істори 
ка Фахр ад-дина Мубарекшаха Мерверруді дозволяє припустити, що в сю* 
нові «руської писемності» леж ала архаїчна грецька писемність.
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Л у гови й  О .М .

ХРЕСТОНОСНЕ Н АЙМ АНСТВО У  ВІЗАНТІЇ

військова служба скандинавських хрестоносців у  В ізантії як історич
нії явище поєднує в собі ознаки військового найманства, дипломатії та 
l*f п і і-ійного благочестя. Скандинави бачили її  чи не неодмінною складе
нню частиною хрестового паломництва. Таке відверте поєднання проти- 
чижних прагнень б у ло  певною м ірою  виклю ченням у  середовищі 
ні х ідноєвропейських хрестоносців.

Д ля сучасників хрестоносні походи були  в першу чергу благочестивим 
ні кодом задля захисту святих місць, замолення власних гріхів, доведення 
і ши ї віри. Мета збагачення як божої відплати за віру у цьому житті була 
ми другому плані у  свідомості, хоч, можливо, і на першому у діях. Ідео- 
'інгія найманців — заробіток або й збагачення шляхом насильства, що тво
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риться в інтересах іншої, не рідної, країни. Як співвідноситься це теорп 
тичне протиріччя із ситуацією, коли найманцем ставав пілігрим  чи хри 
стоносець зі Скандинавії?

Хрестоносні походи та найманство у  візантійському війську є цілкої» 
синхронними явищами військової історії середньовіччя. Тим не менш, 
фактично не існує відомих авторові досліджень зв ’язку м іж  ними.

Єдиним дослідником цього явища можна вважати ісландського істо
рика варангів -  скандинавів у  візантійському війську -  Сігфуса Бльонди 
л я 1. Втім він спромігся лиш е ввести в загальну історію варангів деякі ни 
падки, коли до їхнього середовища потрапляли напряму співвітчизники 
хрестоносці. До того ж його спостереження, взяті загалом з других рук, 
часто містять фактичні помилки.

Тож  метою даної розвідки є встановлення динаміки участі сканди 
навів у Хрестових походах та пов’язаних з цим випадків найму до 
візантійської армії, їх  взаємозв’язку. Крім  того, необхідно встановити мо
тиви, як і спонукали скандинавів діяти саме у такий спосіб, нехарактор- 
ний для хрестоносців інш их країн.

Хрестоносці опинилися у досить двозначній ситуації. Адж е учасники 
Першого Хрестового походу не просто д іяли  на прохання візантійськоїчі 
уряду, а й складали васальну присягу. Та по факту їх  незалежних дій ня 
можна хрестоносців вважати етн іками, іноземними частинами 
візантійської армії. І хоча традиційно вказується на глибоке взаємне іш- 
прийняття візантійцями та хрестоносцями одне одного2, та хрестоносці 
скандинавського походження неодноразово залишалися у  Візантії, отри
муючи санкцію на це від власного короля прямо на місці. От кілька при* 
кладів:

А льбер ік  Екський, В ільгельм  Т ірський  та “ E stoire des Егасіок" 
оповідають про датського принца Свено, учасника Першого Хрестовоіч) 
походу, який перейшов у  підданство до візантійського імператора одраиу 
п ісля взяття Н ікеї з 1500 вояками, п ісля  чого вирушив далі до Антіохії, 
був оточений турками та загинув разом із своїм загоном3. Той факт, що ци 
історія не відома не тільки Анн і Комніні, але й датським джерелам -  Сйк> 
еону Граматику та Кнютлінга-сазі, навряд чи є переконливим доказом то» 
го, що подібне н іколи не відбувалося (як  сумнівався С. Вльондаль*), | 
скоріш говорить на користь того, що Свено насправді не був представпИі 
ком королівської ф амілії, тож цей факт не був важливим для її історіоі'< 
рафів; для візантійців ж  він був досить звичним явищем, не вартим окря. 
мої згадки.

За даними того ж  Альбер іка  Енського б іля  1110 р. Святої Землі 
(точніше порту Аскалон ) дісталася дворічна експедиція Сігурда Маги у а-1 
сона (Альбер ік  називає його “ Магнус, король Норвегії” 5), норвезького ко»| 
роля, детально, проте із багатьма неймовірними подробицями змальовані і 
Сноррі Стурлуссоном (Сага о сыновьях Магнуса Голоногого, І-Х ІІ І )0, а т»*і 
кож згадана у  ряді арабомовних дж ерел (Ібн-аль-Атір, Ібн-Хальдун),
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І'і грудня 1110р. Сігурд допоміг єрусалимському королеві Балдуїну захо
пити Сідон. Про це повідомляє вже тірський архієпископ В ільгельм  (X I,
І І), який взагалі не називає імені “ брата короля” , керівника походу, а 
«гидує лише “ декотрих людей з західних островів, особливо із їхньої 
ні ч і дної частини, званої Noroegia” 1. Інш і деталі в описах подій у  двох хре- 
і гоносних хроністів збігаються.

За Хеймскрінглою , на дорозі додому Сігурд зупинився у  Константино
полі, де подарував імператорові Олексію  всі свої кораблі та дозволив зали
шитися значній частині своєї дружини на візантійській служ бі. Д алі по
дорож Сігурд продовжив Болгарією, Угорщиною, Панонією, Свавою, Ба- 
інірією, Саксонією та Ш лєзвігом  (не зрозуміло, чому Б. Бенедікц вказує 
ип І’осію8).

«Із. Шаландон вважав, що Сігурд залишив у Константинополі всі 60 ко- 
рпблів, “ шедеврів норвезького мистецтва” , із якими зі слів скальда То- 
риріна Короткого Плащ а, записаних Сноррі Стурлусоном, він вирушив у 
подорож9. Вочевидь, французький дослідник має на увазі різьблене 
і кульптурне зображення дракона з носа одного з цих суден, яке довгий 
■іін- зберігалося в Константинополі, 1204 року потрапило до трофеїв хре- 
і юмосців з Ф ландрії та опинилося в Генті10.

Та на своєму ш ляху Сігурд, згідно Сноррі, дев’ять разів приймав бій із 
рІ;шими ворогами та мав втрати. Це знаходить підтвердження й у  А ль- 
ім ріка Екського, який вказує тільки  на 40 buzis, якими прибув король 
Ми гнус, тож до прибуття в візантійську столицю Сігурд мав не більш е 40 
кораблів. С. Бльондаль пропонує гіпотетичну к ільк ість вояків, залиш е
них в Константинополі. Враховуючи кільк ість суден, вказану Сноррі, 
можливі та вказані джерелами втрати, а також мінімальний необхідний 
почт для повернення конунга додому, цю к ількість можемо умовно прий
няти за 2500 людей11.

Цікаво ще й те, що судячи зі слів Сноррі, майбутні найманці розрахо- 
муиали на такий результат із самого початку. Роль емісарів, послугами 
шейх користувалися візантійські імператори, вербуючи війська12, в цьому 
иипадку зіграли норвежці, як і повернулися із паломництва Скофті Ег- 
мупдарсона 1102 р. Ватажок мандрівників помер в дорозі, а значна части
ни його супутників також залишилась у  Константинополі. “ Казали, що в 
М ііслагарді норвежці, котрі наймалися на служ бу, отримали купу гро
шей” (Сага о сыновьях Магнуса Голоного, І).

Ще один епізод не надто чітко вписується в цю схему, але є близьким 
до неї. Він згаданий Саксоном Граматиком (I, 338 ff), Eriksdrapa Маркуса 
< кегг’ясона та заснованим на ц ій  драпі фрагментом “ Саги про 
Ктпотлінгів” 13. Близько 1102-1103 pp. датський король Ерік здійснював 
шіломництво святими місцями. В першу чергу він відвідав Константино
поль, де був радо зустрітий датчанами на імператорській служ бі, і досить 
підозріло самим імператором. Імператор Олексій Комнін остерігався за
надто близьких контактів м іж  своїми охоронцями та їхн ім  сюзереном,
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проте виявилося, що Ерік повністю підтримує прагнення датчан заробити 
славу та гроші на візантійській служ бі. Це вочевидь було несподіванішій 
для володаря країни, яка не стільки екпортувала кадри (не рахуючи 
духівництва), ск ільки  імпортувала їх . Тож  імператор багато одари» 
Еріка, надав йому 14 кораблів (p iratica navigia словами Саксона) та пін 

лесту золота („gu lli rau3u halfa lest”  драпи про Еріка) для подальшої дори
ти. Маршрут Еріка скінчився на К іпрі, де він помер від лихоманки, а й<> 
го жінка, королева Ботільда -  на горі Олив під Єрусалимом14.

Ц я історія прямо не стосується теми розвідки. А ле  королівське под 
руж жя напевно супроводжував чималий почт. К ільк ість людей у ньому 
важко вирахувати. С. Бльондаль вважає, що 14 кораблів, надаиии 
Ерікові, були дромонами, тобто вміщували разом до 4200 пасажирів. Про 
те дані стосовно місткості дромонів є значною мірою гіпотетичними, N 

більш ість їхн іх  екіпажів (близько 230 з 300 людей) складали веслярі. До 
того ж  під піратськими кораблями Саксон м іг мати на увазі захоплені ро 
меями судна арабів, значно менш місткі. Не може дати конкретної інфор 
мації і сума пів-лесту золота (лест -  ісландська одиниця ваги, що 
дорівнює 3840 фунтам або 1567 кг. В перекладі на візантійські одиниці цп 

дасть приблизно 24 кентінарія золота), яка могла бути витрачена на найм 
згаданого почту на візантійську служ бу. Ц я сумма найвірогідніше є по 
етичним перебільшенням.

Подальша історія почту Еріка достеменно невідома, але відоме місце, ди 
помер Ерік -  місто Basta (Пафос) на Кіпрі, де в середині X II ст. стоми 
гарнізон, що складався з варангів. Точні відомості про нього надає другий 
абат Тінгейрарського монастиря Ніколас Семундсон (1148-1158), який нл 
початку свого абатства здіснив паломництво до Святої Землі. Ось, що він 
оповідає у  найдавнішому ісландському ітінерарії: “ В двох днях звідти (від 
Патари — O.JI.) знаходиться Кіпр, там глибоке море лежить, яке нормани 
Атальсфйорд, а греки Саталійською затокою звуть. На Кіпрі є місто, що 
зветься Beffa  (Пафос -  O.JL), де знаходиться табір варангів (Vseringjaseta); 
там вмер Ерік Датський конунг Свейнсон, брат Кнута Святого” 15. Це повідо
млення, залишене, за характеристикою О. Мельникової, не стільки христи
янським письменником, скільки спостережливим скандинавом-христия- 
нином16, спричинило дискусію серед дослідників, чи знаходився цей табір 
варангів в тому самому замку Saranda Kolonnes, який був зайнятий 
англійським королем Річардом І у  1191 році, та сліди якого залишилися до 
сьогодні в пізнішій замковій будівлі Л узін ’янів17, чи деінде18. В будь-якому 
разі гіпотеза С. Бльондаля про те, що цей гарнізон був первісно складений п 
почту короля Еріка, винайнятого Комнінами та залишеного на місці його 
загибелі, а також з тих візантійських варангів, які, можливо, вирушили у 
паломництво разом із ним, має цілковите право на існування.

Наступна історія, що її  оповідає Оркнеїнга сага19, поєднує в собі дні 
форми залучення: місію на північ та хрестовий похід. Коротко зміст подій 
такий: десь між  1151 та 1153 роками за пропозицією норвежця Ейндріда
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11 ■ • ч (ідшого оркнейський ярл Рьогнвальд Кольссон-калі вирушає із чотир- 
ммдцнтьма кораблями у  хрестовий похід. Це аж ніяк не було метою 
Іміндріда, оскільки п ісля проходження Гібралтару він зі своїм кораблем 
і и і п’ятьма ярловими прямує до В ізантії, в той час як оркнейці повз Кріт
..... мються Акри та деякий час перебувають у  Святій землі. П ісля  цього
ир'ї пирушає до Константинополя. З віршу, приписаного Рьогнвальду, 
піпісом зрозуміло, що він збирається найнятися до візантійської служби 
і ri|/|;jum pengils mala -  “ отримаємо платню” ). Проте цього ярл Рьог- 
інппи.д не робить, натомість проводить в Константинополі зиму і повер
ни п.ся, залишивши в В ізантії свої кораблі, суходолом. З минулих при- 
и «тлів ми знаємо, що за таких умов значна частина його почту мала б за- 
•іишитися в Візантії. В Константинополі Рьогнвальд зустрічає Ейндріда, 
ми ий, як виявилося, займає високий пост на служ бі імператора. Саме ця 
ііуетріч змінила плани оркнейського ярла, бо він не бажав служити під ко
ми пдою Ейндріда, показаного в сазі як людина не високого походження та 
ін- надто доблесна. Та його роль досить чітка, бо саме Ейндрід у  цьому ви- 
Ипдку зіграв роль емісара, відрядженого на північ за найманцями імпера
тором М ануїлом Комніном (норв. М енеліасом). Вірогідно, що він таки 
привів шість кораблів, та майже завабив на служ бу інш у частину загону 
під проводом самого ярла.

І Іізніше імператор Ісаак пропонував увійти до візантійської армії дан
ії и м, які йшли у  паломництво до Святої Землі повз Константинополь (про 
ці- у H istoria de profectione Danorum in Terram sanctam). Цей північний 
контингент мав бажання приєднатися до Третього хрестового походу, але, 
ми і більш ість попередніх, запізнився до бойових дій. На дорозі додому 
(низько 1193 р. данці були радо прийняті Ісааком I I  Ангелом , багато об
даровані ним та запрош ені залиш итися на служ б і. Петербурзька 
дослідниця Т.В. Н іколаєва, співставляючи цей випадок із  іншими відомо-
■ пі ми про зв ’язки Данії та В ізантії (лицарі Абсалона, м ісія Петра Злого до 
Дмнії 1191 р.) приходить до висновку, що і  в цьому разі мали діяти якісь 
емісари20, хоча джерело нічого про це не каже.

Можна впевнено говорити, що найманство для скандинавів було річчю 
престижною та звичною. Роси, варанги, та інш і найманці залежали лише 
під того, хто платив кошти, у випадку із Візантією -  від імператора. П лат
т і  та інш і виплати, можливо, сприймалися ними так само, як бенкети, 
що їх  давали конунги та князі П івнічно-Східної Європи для  підтверджен
им свого авторитету. Людина, яка отримувала дарунки у  відповідь мала 
Пути вірною дарителеві, якщо не може рівноцінно віддарити, такий був 
менталітет мешканців півночі у раннє середньовіччя21. Тож  не можна за- 
Ґіунати про цей міцний зв’ язок м іж  дарунком-платнею та вірністю у 
північан. П латня -  це одночасно те, що цементувало найманські 
підрозділи візантійської армії. Провінційні рекрути-стратіоти привноси
ли із собою особисті, родинні, клієнтн і зв ’язки, оте своєрідне місництво, у 
фемне військо, що призводило до залежності кожного солдата від великої
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кількості факторів, крім свого командувача. Це пояснює, чому грубі най 
манці, варвари, яким греки не дуже довіряли загалом, користувались 
славою виключно вірних тій династії, яка їх  винайняла. Ц е також робить 
беззмістовними як модернізаторські ствердження певних радянських 
істориків, яких не задовольняло присвоєння “буржуазними” та “ західни
ми” істориками терміну “ найманець” руським союзникам Візантії", 
Р ізном ан іття та взаємопроникність способів залучення вояків до 
візантійської армії, а також нерідке прагнення представників правлячих 
домів інш их країн вступити на служ бу до ромеїв зводять нанівець всі 
спроби чітко розрізнити поняття “найманець” та “ союзник” , в тому числі 
і для періоду до другої половини X I  ст., межі якої Г. Л ітаврін23 вважає ви- 
значальною для зникнення такого відокремлення.

Адж е за грош і можливо було купити союзність і ц іло ї держави у бо 
ротьбі із третьою стороною. Візантія використовувала і таку політику, 
підтвердженням чого може слугувати військова допомога фатімідського 
махді Убейдаллаха Візантії під час повстання в Італії. За це калабрійсь- 
кий стратіг Євстафій мав сплачувати арабам 22 тисяч номізм (З 
кентінарія) на рік, а з 922 р. -  11 тис. (Cedrin, II, 354-357)24.

З чотирьох відомих форм залучення візантійською армією найманці* 
вербування паломників та хрестоносців найнезвичайніша. Вона маля 
місце з одного боку лиш е в певний період часу -  період найбільшого роя 
маху хрестоносного руху, коли той сягав Скандинавії. З іншого боку, я 
усіх  хрестоносців лиш е данці та норвежці поєднували благочестиву спра
ву із зароблянням грошей на служ бі у  схизматиків-ортодоксів. Втім, для 
пересічного скандинава X I ст. церковний розкол іце не став важливою для 
світорозуміння реальністю. Саме на цей період припадає найбільше 
“ грецьких” хрестів на рунічних каменях у Ш вец ії25. Вочевидь, не було 
нічого дивного у  рішенні скандинавів використати хрестоносну акцію 
свого конунга задля успішного потрапляння до Візантії. Можна припус
тити, що це було більш  почесно, н іж  бігти туди від переслідування. Адже 
й самі найманці могли використати свою наближеність до святих місць 
християнства для паломництва, тоді засобом ставало найманство. Так 
вчинив Харальд Хардрада, відвідавши під час своєї служ би у  Візантії 
Ієрусалим26. Це було оспівано у  сагах, і не виключено, що історія Хараль- 
да певною мірою зняла бар’єр, якщ о він взагалі існував.

Таким чином, історія хрестоносного руху, який проходив загалом у 
протистоянні із зовнішньою політикою Візантійської імперії, отримує но
вий несподіваний бік. Впродовж Х І-Х ІІ ст. практично у  всіх випадках, ко
ли  представники скандинавських народів вирушали в хрестоносні похо
ди, одним з мотивів який ними рухав був вступ на служ бу до візантійсь
кого імператора. Роль конунга-хрестоносця часто полягала у  забезпечені 
можливості цього вступу. Це пояснюється вимогами візантійської сторо
ни, яка брала найманців на служ бу зазвичай після договору з правителем 
країни-донору військової сили. Д ля  скандинавів вступ до візантійського
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нКіі ька був традиційним способом як матеріального збагачення, так і до
нину свого талану. Людина, про яку можна було сказати, що вона „була  в 
І ріісланді на служ бі у конунга М іклагарда” , одразу вважалася поважною, 
иіиоритетною та успішною. А л е  з середини X I ст. прямий ш лях до 
НІ.шитії через Русь перервався. В той же час змінювалася соціальна та 
г. іігійна ситуація в самій Скандинавії. В нових умовах стара традиція 
іній  краще могла себе виявити у  вступі до візантійської служби феодальної 
чіужини, яка з ’ явилася у  Східному Середземномор’ ї з ще одною ц іллю  -  
у ' іп с т ю  в хрестоносному поході.
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А дадуров II.

НОВОРОСІЙСЬКА, Х Е РС О Н С ЬК А  І Т А В Р ІЙ С Ь К А  ГУ Б Е Р Н ІЇ 

В У Я В І Ф Р А Н Ц У З Ь К И Х  УРЯ Д О В Ц ІВ  

ДОБИ Н А П О Л Е О Н А  І

У  1811 p., під час опрацювання французьким командуванням плану 
майбутньої російської кампанії, у  М ін істерстві закордонних спрни 
Ф ранції було укладено аналітичну записку під назвою “ Про військо»» 
значення передніх країв Росії з боку Заходу” [De l ’ importance m ilitaire dim 
pays anterieurs de la Russie du cote de l ’ Ouest]. Ї ї  анонімний упорядник, 
яким був, правдоподібно, один з експертів статистичного в ідділу згадано- 
го міністерства, приділив увагу не лиш ень таким важливим для військо
во-стратегічних планів Французької імперії регіонам як Литва, Кур
ляндія, Волинь, П од ілля , українська Наддніпрянщина, але й Північному 
Причорномор’ ю, яке в цю епоху тільки починало заселюватися й освоюии- 
тися. Опис Новоросійського краю цей автор завершив рекомендацією сто< 
совно того, що п ісля захоплення Києва південному крилу французької 
армії слід було “ спуститися поміж Бугом і Дніпром та захопити найваж
ливіш і порти поміж гирлами Дніпра й Дністра, збереження яких є но 
обхідністю для Росії, [адже] це саме звідсіля майже винятково ведеться 
чорноморська торгівля, яка живить скарбницю [Російської] корони'", 
Опанування Севастополя, Миколаєва, Херсона розглядалося упорядни
ком згаданої записки як відчутний удар по військовій могутності Росії,
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їм кільки саме в цих портах було зосереджено головні сили чорноморсько
го флоту цієї держави2.

Поява цього плану свідчить про існування певного інтересу з боку 
фрпнцузького уряду щодо володінь Росії на узбережжі Чорного моря, 
інтересу, який зазначився ще задовго до приходу Наполеона до влади. У  
.і і > к і вних фондах Міністерства закордонних справ Франції збереглося 
декілька меморандумів часів Людовіка X V  та Людовіка X V I, упорядники 
шейх були одностайні щодо того, що Франція мусить активніше про- 
підіяти небажаному для неї геополітичному процесові зміцнення Росії 
коштом володінь Османської імперії у  П івнічному Причорномор’ ї, а та
к о ж  бути готовою взяти під свій контроль торгівлю, яку вестиме Чорним 
морем Росія  із  Заходом. З-поміж  цих пропозицій сл ід  відзначити 
шіонімний “ Меморандум про порт Очаків і торгівлю, якої він може стати 
і и предком” [Memoire sur le port de l ’Oczakoff et le commerce auquel il pour- 
mit servir d ’ entrepdt] (1771 p.), “ П олітичні роздуми стосовно незалеж 
ності татар і навігації росіян у  Чорному морі”  [Reflexions politiques sur 
I'independance des Tartares et sur la .navigation  des Russes dans la mer 
Noire] (1774 p.), автором якого був архівіст Міністерства закордонних 
справ Ґоляр де Сандре, “ Записка про торгівлю на Чорному морі”  [Sur le 
rommerce de la mer N oire ] (1778 p.), яку упорядкував негоціант П ’єр Воль
ні, анонімний “ Географічно-статистичний меморандум і спостереження 
стосовно сучасного стану Криму” [Memoire geographique, statistique et 
observations sur l ’ etat actuel de la  Crimee] (1786 p.). У с і зазначені меморан
думи було включено до збірки тридцяти документів з А рх іву Міністерст- 
■111 закордонних справ, яку було підготовано напередодні війни 1812 р. для 
Імператора французів Наполеона І, котрий висловив бажання докладніше 
нивчити ситуацію та ресурси Російської імперії3. Крім того, у  добірці 
архівних матеріалів, як і було згромаджено французьким Генеральним 
штабом напередодні російської кампанії 1812 p., зберігається меморан
дум невідомого автора під назвою “ Про Очаків і його околиц і” [Memoire 
наг Oczakow et ses environs] (1784 p .)4.

У  добу Наполеона, коли Франція стала найвпливовішою на політичній 
карті Європи державою, зацікавлення її  урядових чинників щодо 
Північного Причорномор’ я помітно зросло. Свідченням цього була поява 
численних дискурсів французьких авторів, які, посилаючись або на 
класні спостереження, або на літературні першоджерела, інформували 
спій уряд щодо ситуації, населення, господарства і торгівлі тутешніх 
країв. Деякі з-поміж цих праць, як от рукописний щоденник “ Подорожі 
Кримом і чорноморським узбережжям” аташе французького посольства у 
Росії Ж . де Реї, було видано5, але більш ість залишилася недоступною ши
рокій публіц і й збереглася в архівних сховищах Міністерства закордон
них справ, Військового міністерства й Імперської канцелярії (документи 
останньої сьогодні становлять серію “ A F  IV ” Національного архіву 
Франції). Передусім це стосується листування дипломатичних агентів
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французького уряду в П івнічному Причорномор’ ї -  капітана Бурґуени, 
який, слідую чи до Константинополя, здійснив 1803 р. подорож Таврійсь 
кою, Херсонською  та Новоросійською губерніями, а згодом -  на протни! 
1803-1804 pp. -  мешкав у Одесі; Жан-Батіста Мюра, котрий на протяаі 
1802-1806 та 1808-1812 pp. був генеральним консулом Франції в Одесі; 
П ’єр-Батіста Ратеза, який на протязі 1803-1806 pp. виконував обов’язки 
консула Ф ранц ії в Севастополі та Херсоні. Інформація, яка надходила до 
французького уряду від інш их авторів, як от, наприклад, таємного радни 
ка Наполеона Л у ї-Н іколя  Л е  Клерка, мала оглядово-аналітичний харак
тер.

Д ослідж ую чи дискурси перелічених авторів щодо Новоросійської, 
Херсонської й Таврійської губерній, ми маємо можливість реконструювн 
ти на основі наведеної в них інформації уявний образ Північного Причор 
номор’я, який був притаманний свідомості вузького кола урядовців Напо
леона. В ін складався з низки уявлень останніх стосовно географічного 
розташування, клімату, природних ресурсів, населення та його госпо
дарських занять, головних портів і торгівлі, яка велася через них, режи
му управління та військових сил, а також політичних настроїв тутешніх 
мешканців, у  тому числі — ставлення останніх щодо Франції.

У явлен ня  стосовно географічної ситуації, клімату та ресурсів

Вперше побачивши таврійські степи, Ж . де Ре ї був до глибини душі 
вражений тією безмежністю, яка відкрилася його поглядові. Він заноту
вав у  своїх записках: “ В ’їжджаючи до Криму, очі блукають вздовж [л ін ії] 
горизонту, чистого та одноманітного”®. Того самого, 1803 p., у  своїх “ За
писках стосовно торговельних портів Чорного моря” агент французького 
уряду, який не залишив підпису під своїм рапортом, змалював “ розлогі, 
ц ілком  гол і, позбавлені дерев, степи, в яких погляд обмежується тільки 
горизонтом” 7.

П устельна одноманітність степових пейзажів Північного Причорно
м ор ’ я безумовно враж ала уяву французів, котр і, мож ливо цілком 
підсвідомо, створювали у  своїх дискурсах різкий контраст м іж  без
людністю  та незагосподарьованістю ц ієї зем лі й ї ї  родючим ґрунтом та 
сприятливим  для  землеробства кліматом. Описуючи околиц і Одеси, 
Бурґуен відзначав, що це місто розташовано у  здоровому кліматі, який 
відзначається поміркованими температурами. “ Простори, які оточують 
його, -  писав він, -  є надзвичайної родючості, але через брак [робочих] 
рук вони залишаються незагосподарьованими” . До числа перешкод, які 
стояли на заваді розвиткові землеробства, цей французький агент зарахо
вував “ воду досить поганої якості, якої [до того ж ] надзвичайно бракує 
в л ітку”8. П лавн і нижньої течії Дніпра, за словами П.-Б. Ратеза, були дже
релом холери, на яку тисячами хворіли тутеш ні мешканці п ісля розливів 
ц іє ї р іки8.



Кліматичними незручностями П івнічного Причорномор’ я, особливо 
І Іоморосійської й Херсонської губерній, французи вважали низькі, 
порівняно з південним узбережжям Франції, зимові температури. 1808 
Р у записці, яку було заадресовано французькому послові у Австр ії ге- 
мі'ралові Антуан-Франсуа Андреоссі, Ж .-Б . Мюр відзначав, що “ холоди 
тут є дуже дош кульними і сягають 15-ти, 18-ти і 20-ти градусів [нижче 
нуля за Ц ельсієм ], а море вкривається кригою на три м илі [від узбереж- 
ііі и І” 10.

Таким чином, особливість кліматичних умов та земельних ресурсів 
І Іоморосійської, Херсонської та Таврійської губерній, яка підкреслювала
ся у оповідях згаданих авторів, спонукала їхн іх  високопоставлених чи
нім і з сформувати на основі поданої інформації уявлення стосовно 
регіональної ц ілісності Північного Причорномор’я. Останнє безумовно 
і приймалося ними як єдиний за географічними ознаками простір, обме
жений на заході Дністром, а на сході -  Керченською протокою.

Населення.

Стежачи за демографічними процесами у П івнічному Причорномор’ї 
під моменту його опанування Російською імперією, представники фран
цузької держави були схильні вважати, що царські власті здійснювали 
політику геноциду щодо тубільного населення мусульманського віровиз- 
мання -  кримських татар, ногайців та інших кочових народностей степо- 
иої смуги. Автор поданих 1798 р. міністрові закордонних справ Франції 
"II присів про П ольщ у” [Les Aper<;ues sur la Pologne], який назвався “ фран
цузьким громадянином” , відверто говорив про вбивство росіянами під час 
ідхоплення фортеці Очаків вісімдесяти тисяч турецького та татарського 
ниеелення, здебільшого жінок та дітей11. Відзначаючи, що у  Криму до 
російського завоювання мешкало понад триста тисяч татар, на початку 
ЧІХ ст. Ж . де Реї оцінював їхню к ількість заледве у  сто тисяч осіб. 
П «стільки помітне скорочення чисельності цього народу французький по
дорожник витлумачував не стільки наслідками війни, ск ільки його масо- 
иою еміграцією у  Туреччину, яка була спричинена суперечністю м іж  тра
диційним способом життя та релігійним світоглядом татар і  накинутими 
їм чужинськими порядками, дотримання яких суворо пильнувалося 
російською адміністрацією12.

Від пильного погляду французького генерального консула в Одесі не 
гховалася тенденція демографічних змін у  П івнічному Причорномор’ї, 
и іса відповідала політичним планам російського уряду щодо заміни не
надійного мусульманського населення колоністами християнського віро
визнання як з внутрішніх територій Російської імперії, так і з зарубіжжя. 
На словами Ж.-Б. Мюра, Одеса “ може більш е не боятися жодних нападів 
і боку татар, які щ езли та були заступлені селянами, що мешкають осіло 
и селах” . Він навіть намагався визначити кількість цього прийшлого на-
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селения. Згідно його підрахунків, у  степах, як і простягалися від Херсону 
до Дністра мешкало щонайменше шістдесят тисяч поселенців. Ж .-Б. Мюр 
прогнозував, що, внаслідок цілковитої безпеки та родючості тутешні* 
ґрунтів, чисельність землеробського населення мусила стрімко зростати і! 
надалі18. Земельні ресурси для цього процесу у  Новоросійській губернії 
були чималими: за даними складеного 1812 р. у  Статистичному відділі 
французького Генерального штабу “ Опису території та населення гу
берній Російської імперії” , щ ільність тутешнього населення на квадратну 
милю становила заледве 146 осіб, у той час, коли цей показник, наприк 
лад, у  Київській губернії становив аж 1360 осіб14.

Ж .-Б . Мюр відзначав у  своїх рапортах, що прибережні території ан 
люднювалися, в основному, чужоземними колоністами, яких приваблю
вали сюди субсидії та п ільги з боку уряду. Серед цих новоспечених підда
них російського імператора були навіть емігранти з Франції: 1809 р. коп 
сул повідомляв про групу виноробів з Ельзасу, як і створили колонію у 
Криму15. Того ж  1809 р. один з ельзаських колоністів, Ш юкке, уклав для 
французького уряду “ Промову про ситуацію в Новоросії” , в якій  визначна 
загальну чисельність населення Таврійської, Катеринославської та Ново
російської губерній у  один мільйон триста двадцять тисяч осіб10.

Найбагатшими у описі деталей народонаселення Північного Причор
номор’я видаються рапорти Ж .-Б . Мюра, на основі яких міністр закор 
донних справ та інш і французькі урядовці могли уявити колоритну 
етнічну картину нещодавно заснованої Одеси. Описуючи останню, консул 
відзначав, що “ мешканці цього міста складаються з цілком  різних націй, 
так що в її кварталах за звичай лунає сім-вісім мов” 17. Найчастіше можна 
було почути зовсім не російську, а грецьку, молдавську та німецьку мо
ви18. “ Заледве відоме у  1794 p., -  писав про Одесу Л .-Н . Jle Клерк, -  цо 
місто у  1802 р. замешкувалося чотирма з половиною тисячами осіб” , дві 
третини з-поміж яких становили греки, євреї й італ ійц і19. У  1804 р. 
Бурґуен визначив чисельність одеситів уже п ’ ятьма з половиною тисяч 
осіб, майже дослівно підтвердивши як очевидець дані Л .-Н . Л е  Клерка, 
як і було почерпнуто останнім з друкованих джерел, про те, що “ італійці, 
євреї та греки становлять тут дві третини [меш канців]” 20. Згідно оцінки 
Ж .-Б. Мюра, станом на 1812 р. загальне число іноземних колоністів сяг
нуло у  Одесі, Херсоні та Криму тридцяти тисяч осіб21.

Найбільш залюдненим містом Північного Причорномор’я у  перше деся
тиліття X IX  ст. французькі урядові агенти вважали Херсон. У  1804 р. П.-Б. 
Ратез повідомляв, що це місто “налічує близько п ’ятнадцяти тисяч меш
канців -  росіян, греків, вірменів, євреїв тощо, не рахуючи військових”22. За 
даними Л.-Н . Л е  Клерка, приблизно п ’ятнадцять тисяч мешканців прожи
вало й у  Миколаєві23. В інших містах -  Очакові, Феодосії, Керчі -  чи
сельність населення не перевищувала к ількох тисяч у  кожному. Для 
Бурґуена, який відвідав Очаків у  1803 p., був очевидний демографічний за
непад цього, ще нещодавно найчисельнішого за кількістю  мешканців,
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ііі i n Північного Причорномор’я. За спостереженням французького офіце
ри, Очаків “не зміг оправитися після пам’ятного штурму [1788 р .]” 24.

Портові міста

У Очакові Бурґуен зауважив на рейді поодинокий корабель25, і це спо- 
і ігрсження вірно відобразило ситуацію втрати цим портом його м іж на
родного значення. Р оль  безперечного лідера у зовніш ній торгівл і 
і Цинічного Причорномор’я на початку X IX  ст. цілком перейшла до засно- 
інімої 1794 р. Одеси.

Про той мізерний обсяг інформації щодо Одеси, який існував у навіть 
. найбільш зацікавлених у налагодженні торгівельних контактів з Росією 
Куиецьких колах Франції, ми можемо судити зі свідчення негоціанта 
Шарля Сікара. Наважившись у 1803 р. на свій страх і ризик здійснити 
н мішання Чорним морем, останній відзначав: “ У  цю епоху у  Марселі, де я 
і и її, про Одесу заледве згадували, не маючи жодного уявлення ані про це 
місто, ані про край, в якому його було розташовано, не кажучи вже про 
Оого торгівлю” 26. Саме в цей період почали формуватися й уявлення сто- 
гітно Одеси й у керманичів зовнішньої політики Франції. Щ об уявити 
собі перспективи розбудови торгівельних відносин, уряд Франції мусив 
нібрати докладну інформацію про новозаснований порт. Відтак, восени 
IМ03 р. міністр закордонних справ Ш арль-М оріс Талейран доручив 
і мпітанові Бурґуену, звільнивши того зі штату французького посольства
V Росії, таємну місію дослідити Одесу та торгівлю, яка велася через цей 
порт. У  датованому 15 брюмера X II I  року (24 листопада 1804 р.) звіті 
Ііурґуен писав, що “ рік перебування в Одесі дозволив мені зібрати
І розвідницькі дані] про сучасний стан торгівлі Чорним морем, про спосіб
0 нести й про зручності для Французької імперії, як і можуть бути корисні
1 и майбутньому]” 27. У  великому за розміром (90 рукописних сторінок) ме
морандумі Бурґуена особливу увагу приділено торгівлі збіжжям, доклад
но проаналізовано ш ляхи його надходження, питання зберігання, заван
таження на кораблі, митних зборів, розрахунків тощо28.

Не менш цінним джерелом інформації про Одесу і Новоросійську гу 
бернію були для французького уряду рапорти генерального консула Ж .-
Іі. Мюра. У  одному зі своїх перших донесень з Одеси, яке було датовано 
кнітнем 1802 p., консул ділився спостереженнями з міністром закордон
них справ НІ.-М . Талейраном стосовно зручностей цього порту: “ Це нове 
місто насправді знаходиться у  найсприятливішому становищі для цієї 
торгівлі: крім  своїх надзвичайно зручних сполучень з сусідн іми 
провінціями, воно володіє ще дуже гарними рейдом і портом, який за
крито двома молами, що захищають увесь простір, де стоять кораблі” 29. 
Па протязі наступного часу французький генеральний консул в Одесі 
став свідком того, наскільки швидко змінювалося обличчя цього міста. У  
депешах Ж .-Б . Мюра змальовано м інливий і контрастний образ Одеси,
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яка, за словами наполеонівського дипломата, переживала “ стан дитинст 
ва” ( l ’ etat de l ’ enfance). На момент прибуття сюди французького консули, 
вже було споруджено цитадель, в якій  було розміщено й лазарет, однак 
ще не було зведено медичного (карантинного) корпусу, а в самому місті 
налічувалося заледве дванадцять кам ’яних будівель, дерев’ ян і хатки бу
ло оточено палісадниками30. Втім, відповідно до того, як зростало насо- 
лення Одеси, стрімко збільш увалося й число ж итлових будинків. У  1804 
р. Бурґуен писав про вісімсот будинків, хоч при цьому відзначав, що "їх 
споруджено без належ ної солідності” 31. Того самого року Ж .-Б . Мюр 
повідомляв Ш .-М . Талейранові про існування в Одесі “дюжини великих 
немощених вулиць, якими, під час дощової пори року, що триває тут до 
шести м ісяц ів, від будинку до будинку можна добратися лишень 
[к інним ] екіпажем” 32. Водночас, генеральний консул зауважив пояну 
перших ознак архітектурної вишуканості, яка стане притаманною Одесі 
п ізн іш ої епохи. У  депешах Ж .-Б . Мюра натрапляємо на згадку про поча
ток спорудження знаменитого одеського театру, який було задумано як 
“ зменшену модель театру у  Санкт-Петербурзі” . Цю новобудову француа 
пов’ язував з намаганням уряду зробити Одесу привабливим місцем 
осідку для представників вищих суспільних верств, зокрема -  польських 
поміщиків з України, Волині та П од ілля , які, збуваючи продукцію влас
них маєтків через одеський порт, “ вже звели тут великі торгівельні за
клади” 33.

Щ е на два роки раніше (у  листопаді 1802 р.) Ж .-Б . Мюр пропонував зо
середити всі зусилля щодо розбудови торгівельних відносин з півднем 
Російської імперії саме в Одесі, оскільки вважав, що “ цей порт є єдиним 
на Чорному морі, де можливо долучитись до потоку товарів з великих 
провінцій, особливо, з П ольщ і, П од ілля  й України” . Такі ж  чорноморські 
порти, як Севастополь і  Херсон, мали, на погляд французького генераль
ного консула, винятково військове значення. Таким чином, одеський 
порт, “ безпека якого не вимагає майже жодної фортифікації від того часу 
як 50 тисяч козаків, отримавши місце проживання на обох берегах 
Дністра, захищають його від будь-якої спроби нападу з боку турків” , за 
словами Ж .-Б. Мюра, ” не запізниться з тим, щоб здивувати Європу”34. 
Згідно інформації цього дипломата, вже в 1802 р. у одеський порт 
увійш ло близько 500 кораблів, що вивело його на рівень товарообігу 
Данціського порту, “ якому він завдав відчутну поразку”35.

Інший великий порт Північного Причорномор’я -  Херсон -  було опи
сано у  донесеннях, як і надсилав Ш .-М . Талейранові на протязі 1803-1805 
pp. консул П.-Б. Ратез. На погляд останнього, Херсон відігравав роль 
ц ілком  незалежного від Одеси комерційного осередку: “ Вивезення то
варів з Херсону залишається на одному рівні й не зменшуватиметься 
навіть під впливом тих переваг, які створює для експорту Одеса” . Він на
голошував, що “Херсон займає дуже зручну позицію з огляду на судно
плавство Дніпром, рікою, яка протікає через найплодородніші провінції
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Росії і є виходом на зовнішній ринок” , а товари, які надходять Дніпром, -  
іорно, полотна, соняшникове насіння, канати, парусина, солонина, масло 
ницо, -  користуються чималим попитом у  Франції38.

Розширений перелік товарів експорту з Херсону П.-Б. Ратез навів у  од
ному з своїх наступних повідомлень. За його словами, 1804 р. з Херсону 
иинезли 500 тис. лантухів  зерна. Оскільки 4/5 збіжжя з цього порту виво- 
.іилося безпосередньо за кордон, а лиш е 1/5 надходило в Одесу для наступ
ного перевантаження на чужоземні судна, французький агент вважав 
Херсон цілком самостійним зерновим ринком, ціни на якому були дещо 
нижчими за одеські37.

Па відміну від П .-Б. Ратеза, капітан Бурґуен повідомляв свій уряд про 
нмїськово-стратегічне значення Херсону, і описував гарнізон, фортецю та 
судноверф цього міста, яке, за його спостереженнями, було розташовано у 
тридцяти м илях вверх від гирла Дніпра. Відзначаючи, що глибина 
Дніпра поблизу Херсону становить “ сім водних п ’ядей” , французький 
мгент писав, що “ це місто є будівельним майданчиком російського флоту, 
який постачається всіма необхідними для мореплавання припасами” 38. 
Ііурґуен розглядав Херсон як складову частину інфраструктури чорно
морського флоту Росії, який перебував на стоянці в Миколаєві.

“ Миколаїв, -  писав про це місто Бурґуен, -  розташовано на ріці
11 Ивденний] Буг у тридцяти двох верстах (восьми льє ) від ї ї  гирла, на 
місці злиття з Інгулом , який становить дуже добрий порт для ф лотилії, 
що її  [Російська] імперія тримає завжди у  бойовій готовності: глибина 
ріки становить тут десять водних п ’ядей згідно промірної планки і є та
ким чином достатньою, щоб приймати л ін ійн і кораблі” 39. За спостережен
ням іншого французького агента, який відвідав Миколаїв навесні 1803 p., 
глибина Південного Бугу досягала вісімнадцяти водних п ’ ядей, а чорно
морська ф лотилія налічувала близько сотні суден. На відміну від Бурґуе
на, цей француз зауважив, що “судна є старими та перебувають у  досить 
поганому стані” '10. Описуючи М иколаїв, згаданий агент не м іг не відзначи
ти, що “ місто збудовано по-сучасному, з кам ’яницями та широкими вули
цями” , хоч вважав головними перешкодами для його розвитку недостат
ню к ількість питної води та деревини41.

Уявлення французьких урядовців стосовно розміщення та сили чорно
морського флоту формувалися також під впливом оповідей про Севасто
поль. Потрапити до останнього агентам французького уряду було нелегко, 
е і т і м  це вдалося Ж . де Реї. Подана ним оцінка стану російських військо
вих кораблів була подібною до тієї, яку навів попередньо згаданий фран
цузький агент стосовно суден, як і було розташовано в Миколаєві. “ Сева
стопольська ф лотилія складається з чотирнадцяти лін ійних кораблів і чо
тирьох чи п ’ яти фрегатів” , -  писав де Реї, відзначаючи, що “ вона видала
ся мені досить погано утримуваною і, крім чотирьох чи п ’яти кораблів, 
які були вже не в стані плавати, є чимало таких, які у  разі потреби не змо
жуть послужити жодним чином” 42. У  цей період агенти французького уря
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ду описували Севастополь як гарнізонне м істо, наголош ую чи, ЩО 
цивільне населення і торгівля південного узбережжя Криму зосереджуїш 
лися у  Феодосії43.

Російська адміністрація та симпатії населення щодо Франції.

Описуючи П івнічне Причорномор’ я, французькі автори характерияу 
вали особливості російського правління у  тутеш ніх губерніях, звертаючи 
особливу увагу на пільговий режим трактування властями прибулого іш 
селення. Вони вважали, що таким чином уряд прагнув привабити новин 
поселенців, котрі б долучилися до процесу освоєння Новоросійської, Хор 
сонської та Таврійської губерній. Ж .-Б . Мюр не м іг не відзначити, що ко
лоністів “ приймають, поселяють і  харчують коштом уряду до того момем 
ту, як зможуть розподілити їх  по навколиш ніх землях. Тоді кожна сім’м 
отримує по дві пари биків, дві корови, зерно, інструменти, як і необхідні 
для обробітку зем лі і, нарешті, звільняється від сплати будь-яких по
датків на понад десять років” 44. У  Одесі за кожним мешканцем, котрий 
зголошував бажання розпочати будівництво протягом двох наступних 
років, безкоштовно і довічно закріплювалася ділянка зем лі46.

Агенти французької держави одностайно підкреслювали більш у ефек 
тивність і професійність царської бюрократичної машини у  нещодавно 
приєднаному до імперії П івнічному Причорномор’ ї порівняно з давніши 
ми регіонами Російської імперії. Заселення та економічне піднесений 
південно-західних губерній відбувалося, на погляд Ж .-Б. Мюра, особлино 
швидкими темпами тому, що цар Олександр І передав їх  під оруду чином- 
ників іноземного походження, як і в ідрізнялися від росіян такими важли 
вими для адміністраторів якостям и як дисциплінованість, обов’ял- 
ковість, особиста порядність, відданість передусім державному інтересоиі 
та громадянській справі, а не власній кишені. Та обставина, що дві най
вищі у  цивільній і військовій ієрархії Новоросійської та Херсонської гу
берній обіймали французи за походженням -  герцог Арман-Емануель де 
Р іш ельє та маркіз Ж ан-Батіст де Траверсе -  була навіть предметом певної 
гордості серед французьких дипломатів, військових, негоціантів. Виму
шені до ем іграції з Франції в добу Револю ції, Р іш ельє та Траверсе зроби 
ли  блискучі кар’ єри на російській служ бі46 і, хоч залиш илися перекона
ними політичними опонентами Наполеона, не забули свого французького 
коріння. Отримавши у  М иколаєві аудієнцію  у тутешнього губернатори 
Ж .-Б . де Траверсе, Ж . де Р е ї не стримував своєї симпатії стосовно vis-й- 
vis: “ Він малого зросту, говорить жваво і  чітко, як людина, яка має надмір 
добре продуманих ідей; його манери відрізняються досконалістю, він од
наково лю б ’ язний з усіма своїми підлеглими; доброзичливість, з якою він 
мене прийняв, доводить, що він зовсім не забув, що народився францу
зом”47.

Того ж  1803 р. із Ж .-Б . де Траверсе спілкувався Бурґуен, котрий оха-
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|мікт(физував свого співбесідника як “ офіцера надзвичайного таланту” і 
ніш жав чи не найкращим підтвердженням наведеної оцінки те, що “ цю 
ни ї ст ь  [губернатора] було визнано як його підлеглими, так і суперника
ми" Подібно до Ж . де Реї, Бурґуен, якого було прийнято у Миколаєві 
найбільш лю б ’язним чином, дотримувався думки, що адмірал де Травер- 
і її “ не забув, що є французом” . Розважаючи щодо причини успіхів Ж .-Б . 
м Траверсе у розбудові М иколаївської губернії, французький розвідник 
ігндав передусім мудру кадрову політику губернатора. “Достатньо погля
нути на список чиновників цієї частини Росії, - писав він, - як стане оче- 
иидним, що росіяни [перебувають] у  ньому в значній меншості”48.

Н-поміж ус іх  згаданих ним урядовців російської адм іністрації, 
ІІурґуен приділив найбільше уваги одеському генерал-губернаторові А ,-
I . де Ріш ельє. Особистою заслугою останнього він вважав не лишень доб
ре продуману кадрову політику, наведення порядку в адміністрації, за- 
і муііання державних і громадських інституцій, але й прикрашення Одеси 
набережними, алеями та фруктовими садами49.

Автор “ Записок про головні торговельні порти Чорного моря” захопле
нії нідгукнувся про намір А .-Е . де Р іш ельє спорудити “ широкі набережні 
поблизу портових м олів ” , портовий карантин та казарми. “ Пан де 
І’ Іміельє, -  писав він, -  поклав край інф ляції, вигнав шахраїв, яких в усіх 
підрозділах управління заступили гідні люди, закінчив корисні роботи, в 
усіх куточках зростають будинки і незабаром це новонароджене місто до- 
г и гне під владою свого нового керівника того становища, якого [це місто
II округа] насправді заслуговують, і з досягненням якого [цей керівник] 
мон’язує особисту славу” 50.

А ле  чи не найбільш захопливі оцінки особистості та діяльності А .-Е . де 
Гішельє належали Ж .-Б . Мюру, котрий у перші роки свого перебування у 
і )десі вочевидь плекав певні ілю зії щодо можливості реалізації проектів 
Французького економічного проникнення за сприяння губернатора-фран- 
цуза. Про це свідчить ейфорична за настроєм оповідь Ж .-Б . Мюра про 
перші зустрічі з А .-Е . де Р іш ельє. У  дискурсі генерального консула 
Франції в Одесі тутешній губернатор поставав як неординарна й амбітна 
особистість, яка не відокремлювала власної честі від громадського добро- 
Гіуту. Вже у своєму першому рапорті з Одеси Ж .-Б . Мюр повідомляв Ш .- 
М. Талейрана, що “ пан де Р іш ельє щоденно старається забезпечити місту 
(і окрузі, які доручено його опіці, всі можливі переваги, в яких він на
справді зацікавлений, бо вбачає в них запоруку свого доброго імені” 51. За- 
унаживши, що А .-Е . де Р іш ельє “ користується цілковитою довірою з боку 
російського імператора” , Ж .-Б. Мюр вважав закономірним призначення 
ІК05 р. одеського генерал-губернатора намісником Херсонської, 
Таврійської та Катеринославської губерній. За словами французького ди
пломата, цим призначенням Олександр І лишень належним чином оцінив 
■іаслуги герцога де Р іш ельє у справі розбудови та заселення Одеси52.

Втім, судячи з донесень Ж .-Б . Мюра, його стосунки з одеським гене
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рал-губернатором ніколи не вийшли за рамки офіційності, а А.-Е. до 
Ріш ельє ніколи не виявив симпатії щодо Франції, яка залишалася для 
нього під правлінням Бонапарта уособленням революції, котра зруйнуви 
ла добробут його родини та змусила до еміграції. Вважаючи своєю новою 
батьківщиною Росію, а своїм обов’язком -  відданість Олександрові І, ко 
трий, попри невдоволення російської знаті, наділив емігранта-француаи 
практично необмеженими повноваженнями у  причорноморських гу 
берніях, А .-Е . де Р іш ельє не хотів та, мабуть, й не міг посприяти м ісії Ж. 
Б. Мюра. Єдиною послугою, яку російський генерал-губернатор зробив го 
неральному консулові Франції, було попередження про встановлення за 
останнім, згідно наказу із Санкт-Петербургу, поліційного стеження53.

Під час війни 1812 р. з Францією А.-Е . де Р іш ельє очолив резервний 
корпус, який формувався на території п ідлеглих йому губерній. Навіть 
тоді Ж .-Б. Мюр, котрому було вручено паспорт на виїзд з Росії, все що 
плекав надію щодо симпатій де Ріш ельє стосовно Франції. У  своєму ра 
порті міністрові закордонних справ Юг-Бернарові Маре від 15 вересші 
1812 р. він писав, що “ вважає, що він (Р іш ельє. -  В. А .) оголосив Його Во 
личності імператорові Олександру І, що н іколи не битиметься зі зброєю и 
руках супроти французів” . Відтак Ж .-Б. Мюр висловив сподівання, що 
російський уряд, знаючи відданість А .-Е . де Ріш ельє своєму слову, мож 
ливо, призначить його корпус винятково до дій супроти австрійців, які, 
перебуваючи в союзі з Наполеоном, д іяли на волинському напрямку. Вод
ночас, наполеонівський дипломат вважав, що в Новоросійській губернії 
існують суспільні передумови для повалення влади Росії. Головною з 
поміж цих передумов Ж .-Б . Мюр називав велику частку чужоземців, го 
ловним чином з Німеччини, відтак наголошував, що населення, яке скла 
дається з колоністів, “ не є прив’язаним до Рос ії” (n ’est pas attache a In 
Russie), навіть попри активні спроби російського уряду забезпечити собі 
вірність мешканців наданням їм п ільг економічного характеру54. Зн 
свідченням колишнього французького консула в Одесі, “ з кінця липня за
гальні настрої [в цьому м істі] було впроваджено у стан тривоги, який бу
ло спричинено переконанням, що російські війська не зможуть боротися
з французькою армією та вже незабаром цей край перейде під владу Його 
Величності [Н аполеона І ] ” 55. Таким чином, не опертий на жодні 
об’єктивні факти, наснажений відверто суб’єктивними сподіваннями дис
курс Ж.-Б. Мюра став під час війни 1812 р. головним інформаційним дже
релом уявлень французького уряду стосовно слабкості російського 
правління у  П івнічному Причорномор’ї.

На жаль, в урядових архівах Франції практично відсутні докумен
тальні свідчення стосовно того, чи інформація, що її  регулярно надсила
ли  французькі агенти у  П івнічному Причорномор’ї, якимось чином сти
мулювала політичний інтерес Наполеона щодо цього регіону Російської 
імперії. Видається, що опанування силою зброї Новоросійської, Хер
сонської та Таврійської губерній могло стати безпосереднім завданням
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політики Франції лиш ень у  разі успішного завершення імператором 
мійськової кампанії 1812 р.

Примітки :
1. L 'arm ée du sud descend entre le B og et le Dnieper et s’empare des ports  

Ira plus im portants entre les embouchures du Dnieper et du Dniester et dont la 
mnservation est si nécessaire pour la Russie; c ’est pa r là que se fa it presque 
іiniquement le commerce de la m er N o ire , commerce qui alim ente le trésor de 
Ia Couronne (A rch ives du M in is tère  des affaires étrangères ( далі -  A M A E  ), 
rn rie “M ém oires et documents divers” ( далі -  M D D ) ,  sous-série “Russie” , vol. 
;t:i, f. 244 ).

2. Cette occupation d im inuera it sensiblement des ressources d ’autant plus 
inrcieuses pour la Russie qu’elles fournissent des forces toujours disponibles 
(lh id .,f. 244-245).

3. Ibid., vol. 26, f. 88 [ra p p ort du comte d ’H auterive, le 25 décembre 1811 ] .
4. Service historique de l ’armée de la terre ( далі -  S H A T ),  Archives m ili

taires (да л і -  A M ) ,  série “M ém oires et renseignements” (да л і -  M R ),  sous- 
mrie “M  1” , carton 1486, f. 1-7.

5. Reuilly, J „  de. Voyage en Crimée et sur les bords de la m er N o ire  pendant 
I année 1803. Paris, 1806.

6. E n  entrant en Crimée, les yeux s’égarent sur un horizon, ras et uni 
I S IIA T , A M , M R , M  1, carton 1486/4, f. 163 [M é m o ire  sur la Crimée, par M . 
і/c Iteuilly]  ).

7. Ces vastes steps entièrem ent nus, dans lesquels l ’horizon seul borne la 
і ч/c, sont tout-à-fa it dégarnis de bois (A M A E , M D D , Russie, vol. 19, f. 234 
I Notes sur les prin cipaux ports com m erciaux de la m er N o ire ]  ).

8. Odessa jo in t d ’un a ir  parfa item ent sain; sa tem pérature est douce. Les 
l'Inines immenses qui l ’avoisinent sont d ’une grande fe rtilité , mais il manque 
іlr liras les fa it rester incultes [ . . . ]  L ’eau est d ’une assez mauvaise qualité et 
rvlrêm em ent rare dans l ’été (Ib id .).

!). E n  ce moment on compte un hu it m ille  de popu la tion  malade de fièvre  
i/iii sont causées p a r les vapeurs putrides qu ’exhalent les marais ou séjour
nent les eaux du D n ieper depuis l ’époque de son débordement (Ib id ., série 
"Correspondance consu la ire et com m erc ia le” (д а л і -  C C C ), sous-série 
O dessa” , vol. 1, f. 87 [ra p p o rt du consul de la République Française à 
і herson au m in is tre  des relations extérieures, le 28 fru c tid o r  de l ’an 
КI I I ] ) .

10. Le fro id  y est très rigoureux et m onte jusqu’a 15,18 et 20 degrés et que 
lu mer y gèle à plus de trois lieux au large (Ib id ., M D D , Russie, vol. 32, f. 135 
I Notes remises à S. E. M . le général Andréossy] ) .

11. Ib id ., série “Correspondance p o litiq u e ” (д а л і -  C P ) ,  sous-série 
l'ologne” , vol. 323, f. 505-506.

12. Une nation soumise qui a des moeurs et d ’une re lig ion  très différentes 
i/с celles de leurs m aîtres est vexée et tourmentée pa r ses gouverneurs lors
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même que ces gouverneurs ne croient pas se perm ettre des ordres tyranniquen 
(S H A T , A M , M R , M  1, carton 1486, f. 139).

13. Cette ville est d’ailleurs très tranquille du co té  des Tartares qui onl 
entièrem ent disparus et qui ont été remplacés p a r des paysans fixés dans leu 
villages. Dans les steppes qui s’étendent depuis Cherson jusqu’au Dniester, il // 
règne la plus grande sûreté et on y compte déjà près de soixante m ille habl 
tants (A M A E , CCC, Odessa, vol. 1, f. 18 [ra p p ort du consul général de lu 
République Française à Odessa au m inistre des relations extérieures, le 10 
therm idor de l ’an X I ]  ).

14. S H A T , A M , M R , M  1, carton 1487/4, [ l ’Espace et la population den 
gouvernements de l ’Em pire de Russie] .

15. A M A E , CCC, Odessa, vol. 1, f. 18 [ra p p ort du consul général de la 
République Française à Odessa au m inistre des relations extérieures, le 2H 
décembre 1809].

16. Ibid., M D D , Russie, vol. 26, doc. №  3 [E xp osé  de la situation de la 
N ouvelle  Russie au sud de l ’Em pire et de colonies d’étrangères, par M. 
Chucke ] .

1 7. Les habitants de cette ville sont un composé de toutes les nations dit 
férentes que dans tous les cartiers on y entend habituellement pa r les sept rt 
huit langues différentes (Ib id ., vol. 32, f. 135 ).

18. Les colonistes a rriven t de toutes parties; la Valachie, la M oldavie  et la 
Grèce en fournissent journellem ent, venant p a r terre et pa r Danube de dif 
férentes parties de l ’A llem agne et de la Russie (Ib id ., CCC, Odessa, vol. 1, f. 
2 4 ).

19. Odessa, à peine connu en 1794, avait en 1802 4500 habitants; et Ієн 
deux tiers étaient composés de Grecs, de Ju ifs  et d ’ita liens  (Ib id ., M D D , 
Russie, vol. 26, f. 11 [M é m o ire  sur les causes de l ’ambition de la Russie et leu 
moyens de la réprimer, p a r M . Le C lerc] .

20. Les Ita liens, les Ju ifs  et les Grecs en composent les deux tiers (Archiver 
Nationales (да л і -  A N ),  série “A F  I V ” , 1696/5, f. 20 [M é m o ire  sur le com 
merce de la Russie pa r la m er N o ire  et la m er d’A zof, pa r M . Bourgoin ] ) .

21. Cette nouvelle population d ’étrangers qui s’élève à plus de trente mille 
individus de tous états et métiers (Ib id ., CCC, Odessa, vol. 2, f. 35-36 [Rapport 
sur la situation du consulat général d ’Odessa, le 15 septembre 1812].

22. La ville de Cherson contient environ 15000 habitants, Russes, Grecs, 
Arm éniens, Ju ifs  etc., outre les m ilita ires (Ib id ., vol. 1, f. 87 [ra p p ort du con■ 
sul de la République F rança ise à Cherson au m in is tre  des re la tionн 
extérieures, le 28 fru c tid o r de l ’an X I I I ] ) .

23. Ibid., M D D , Russie, vol. 26, f. 11.
24. A N , A F  IV , carton 1696/5, f. 16.
25. Ibid., f. 15.
26. Герцог Арманд-Эммануил Ришелье. Документы и бумаги о его жил- 

ни и деятельности 1 766-1822 // Сборник Русского императорского исто
рического общества. Т. 54. Санкт-Петербург, 1886. С. 72.

154



27. Une année de séjour à Odessa m ’a perm is de rassembler des renseigne
ments sur l ’état présent du commerce de la mer Noire, sur la manière de le 
litire et sur la convenance pour l ’Em pire Française qui peuvent être utiles 
і A N .A F IV , carton 1696/4, f. 20 (le ttre  du capitaine Bourgoin au m inistre des 
n lutions extérieures, le 15 brumaire de l ’an X I I I ) ] .

28. Ibid., carton 1696/5, f. 21-40.
29. Cette nouvelle ville se trouve réellement dans une position  la plus avan

tageuse pour ce commerce: outre ses com m unications très faciles avec les 
Iirovinces voisines, elle a encore une très belle rade et un port ferm é pa r deux 
moles qui y m ettent en sûreté toute espèce de bâtiments (A M A E , CCC, Odessa, 
ги I. 1, f. 14 [  rapport du consul général de la République Française à Odessa au 
ministre des relations extérieures, le 12 p ra iria l de l ’an X ] ).

30. Ibid., f. 15.
31. Elles sont peu solidement construites (A N , A F  IV , carton 1696/5, f.

SO).

32. Toise de grandes rues qui sans pavés et dans un clim at autant p luvieux  
pendant six mois de l ’année, il est impossible d ’a ller d ’une maison à l ’autre 
nuns voiture (A M A E , CCC, Odessa, vol. 1, f. 61 [ rapport du consul général de 
lu République Française à Odessa au m inistre des relations extérieures, le 10 
frim aire de l ’an X I I I ] ) .

33. Rien n ’est négligé pour augmenter la population de cette vile et en faire  
iluns peu une plus florissantes de la Russie; et comme l ’ont ceci quelques 
m igneurs polonais, les habitants de l ’Ukraine, de la Podolie, de la Volhynie 
peuvent a eux seuls p rocurer un accroissement in fin im en t u tile  ou fon t tout 
pour les engager a s’y fix e r ; plusieurs y ont déjà fa it les grands établissements. 
<"est partiellem ent pour leur destination que le gouvernement fa it construire 
і m théâtre sur le modèle en petit de celui de Petersbourg (Ib id .).

34. M a is  celui est en effe t le seul dans la mer Noire , ой l ’on puisse réunir 
les avantages du débouché des productions des grandes provinces et surtout de 
la Pologne, de la Podolie et de l ’Ukraine [ . . . ]  On peut cependant assurer qu’il 
ne tardera pas d ’étonner l ’Europe. Sa sûreté n ’exige presque plus aucune fo r 
tifica tion , depuis que cinquante m ille cosaques, toujours en station le long des 
rives du Dniester, rassurent contre toute espèce d 'invasion de la part des 
Turques [ . . . ]  On ne peut s’empêcher de remarquer V empressement que les 
neigneurs polonais et de l ’Ukraine m ettent à form er des établissements ici 
(Ib id ., f. 17-18 [ra p p ort du consul général de la République Française à  
Odessa au m inistre des relations extérieures, le 10 therm idor de l ’an X I ] ) .

35. Ce commerce est presque arrive au niveau de celui de la place de 
Dantzig auquel il donne un échec sensible (Ib id ., f. 23 [ra p p ort du consul 
général de la République Française à au m inistre des relations extérieures, le 
26 fru ctid or de l ’an X I ]  ).

36. Celui l ’exportation est toujours au même dégrée et ne saurait être 
a ltéré  malgré tout les avantages dont jo in t la place d ’Odessa. Tout considéré, 
Cherson dans cette occurrence une place d ’entreposition très précieuse par la
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navigation de Dniepper, fleuve qui parvien t les provinces les plus fertiles de lu 
Russie et pa r les relations avec l ’extérieur (Ib id ., f. 50-51 [ rapport du сопшії 
de la République Française a Cherson au m inistre des relations extérieures, le 
4 messidor de l ’an X I I ] .

37. Ibid., f. 70 -73 [ra p p ort du consul de la République Française à Cherson 
au m inistre des relations extérieures, le 10 ventôse de l ’an X I I I ] .

38. Cette v ille est le chantier de construction de la flo tte  russe qui se four 
nit pa r le Dnieper de toutes les m unitions navales (A N , A F  IV , carton 1696/1i, 
f. 15).

39. N ik o la e ff situé sur le fleuve du Bog à trente deux verstes (8  lieues )  île 
son embouchure et au confluent de l ’In gou l qui form e un très bon port pour lu 
flo ttille  qui l ’Em pire tient toujours prêt à être armée: il y a d ix  pieds d ’eau sur 
la barre de cette rivière d ’ailleurs assez profonde pour recevoir des vaisseaux 
de ligne (Ib id ., f. 16-17).

40. Le port renferme la f lo ttille  de la m er N o ire  qui consiste en une centaine 
de bâtiments vieux et en assez mauvais état (A M A E , M D D , Russie, vol. 19, f, 
237).

41. La  ville est bâtie au moderne, les maisons sont de pierre et les rues sont 
larges. E lle  manque de deux prem iers besoins de la vie, d ’eau et de bois (Ib id .),

42. La  flo tte  de Sébastopol consiste en 14 vaisseaux de ligne et 4 a Л 
frégates. E lle  m ’a paru assez mal entretenue et, outre 4 à  5 vaisseaux con 
damnés, il y en a plusieurs qui ne pourra it po in t être servir dans le besoin 
(S H A T .A M , M R , M  1, carton 1486/4, f. 161 ).

43. Theodosia fa it le commerce le plus considérable (A M A E , M D D , Russie, 
vol. 32, f. 245).

44. Ils  sont accueillis, loges et nourris aux fra is du gouvernement jusqu'il 
ce qu’on a it pu leur d istribuer des terres dans les environs. Chaque famille 
reçoit alors 2 paires de bæufs, 2 vaches, des grains, des instrum ents песен 
saires à la culture et enfin  Г assurance de ne payer aucune im position pendant 
plus de 10 ans (Ib id ., CCC, Odessa, vol. 1, f. 24 [ rapport du consul général de 
la République Française à Odessa au m inistre des relations extérieures, le 2d 
fru c tid o r de l ’an X I ]  ).

45. On accord des emplacements a toutes les personnes qui déclaraient 
vou loir de bâtir à la charge p a r elles de rem plir leurs promesses dans l ’espirê 
de deux ans (Ib id ., M D D , Russie, vol. 19, f. 234).

46. Див. докладніше про ці історичні постаті: Траверсе О. Французи я 
Україні: герцог Рішельє, граф Ланжерон, маркіз де Траверсе // Діалог. Ун 
раїна -  Франція. Київ, 2002. С. 83-89. Н а  жаль, автор ц ієї ст ат т і не вики 
рист ав нещодавно опубліковане у Ф ранції монографічне дослідженим 
діяльност і його пращура, маркіза Ж.-Б.де Траверсе: Châtenet du, 
Traversay, m inistre de la marine des Tsars / Préface pa r J. Tulard. Pari», 
1997.

47. I l  est petit, parle avec v ivacité  et clarté, comme un homme chez lequel 
les idées abondent et se classent parfa item ent; il a toutes les manières d'un
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homme comme il faut et est chéri de tous ceux qui servent sous ses ordres; la 
bienveillance avec laquelle il m ’a accueilli prouve qu’il n ’a p o in t oublie qu’il est 
h,• Français (S H A T .A M , M R , M l ,  carton 1486/4, f. 162).

48. Je donnerais à la fin  de ces observations la liste des employés dans cette 
imrtie de la Russie et l ’on verra que les Russes sont en grand m inorité. 
Monsieur de Traversé est un o ffic ie r du plus grand talent et, ce qui est très 
nue, il est également estimé pa r ses inférieurs et p a r ses rivaux; il n ’est pas 
oublié qu’il est Français et j ’en ai été parfa item ent accueille (A M A E , M D D , 
Kussie, vol. 19, f. 258 [N o tes  et observations sur le commerce et les m anufac
tures. Le régime in térieur d’une partie  de la Russie et sur les villes et ports de 
lu mer N oire  et de la m er d’A z o ff (Voyage dans l ’in térieur de la Russie et a 
( 'imstantinople ) ]  ).

49. M . de R ichelieu fa it caser de fru its  dans la ville et va fa ire p lan ter d 'a r
bres chaque côté de rues ( Ibid., f. 259).

50. De vastes quais doivent être fa its  auprès les moles du port. L ’extérieur 
agréable que l ’on voulu donner à la ville en faisant p lacer les casernes le long  
і le la coté qui domine les quais [ . . . ]  M . de Richelieu a arrête les dépréciations; 
les fripons ont été chassés, des gens honnêtes les ont remplacés dans toutes les 
l>arties de l ’adm in is tra tion , les tra va u x  utiles s’achèvent, les maisons 
h'élèvent de tous cotes et cette ville est appelée pa r sa situation (Ib id ., vol. 19, 
f. 235-236 ).

51. M . de Richelieu qui en est le gouverneur d’Odessa ainsi que de son assez 
paste territo ire se donne tous les jours pou r leurs procurer tous les avantages 
ihmc ils sont réellement très susceptibles et il y s’attache un po in t de gloire  
( Ibid., CCC, Odessa, vol. 1, f. 14).

52. Toujours plus com blé de l ’entière confiance de V Em pereur de Russie qui 
l'a fa it gouverneur général des trois gouvernements de Cherson, de Crimée et 
île Catherinoslaw [ . . . ]  M . de R ichelieu soutien avec toutes les forces possibles 
l'augm entation de cette ville et sa population (Ib id ., f. 80-81 [ra p p ort du con- 
nal général de la République Française à Odessa au m inistre des relations 
extérieures, le 25 germ inal de l ’an X I I I ]  ).

53. Ibid., f. 24 [ra p p ort du consul général de la République Française à  
Odessa au m inistre des relations extérieures, le 26 fru ctid or de l ’an X I ] .

54. Je crois que M . de R ichelieu [ . . . ]  avait déclaré à S. M . l ’Em pereur 
Alexandre qu’il ne fera it jamais la guerre contre les Français, peut-être que 
connaissant sa f id é lité  à ce principe on se bornera à l ’opposer à l ’armée 
autrichienne (Ib id ., vol. 2, f. 36).

55. De la fin  du mois de ju ille t dernier tous les esprits éta ient dans une telle 
Inquiétude qu’avec la conviction  que les troupes russes ne pourra ient lu tte r  
contre les armées françaises, on é ta it persuadé que ce pays tomberait au pou
voir de Sa Majesté. La ferm entation se faisait particu lièrem ent remarquer 
eliez les colons allemands et des plusieurs autres nations que le gouvernement 
russe a établit, à grand frais, dans les steppes de Budjak (Ib id .).
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Уварова 0.0.

СТВОРЕННЯ Т А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  

“ К О М ІТЕ ТУ  Д Л Я  ДОПОМ ОГИ К О Н С ТАН ТИ Н О П О ЛЬС ЬК И М  

ГРЕ К А М , Щ О П Р И Б У Л И  В ОДЕСУ”  (1821 р.)

(за матеріалами Державного архіву Одеської області)

З дня свого заснування Одеса стала важливим економіко-гео- 
графічним центром грецької імміграції. Комерційна заповзятливість, 
суспільна активність, культурницький розвій одеських греків стали запо
рукою їхнього процвітання, а участь у  національно-визвольному русі 
створила з Одеси колиску Грецької визвольної війни 1821 -  1829 pp., бо 
саме тут було створено грецьку таємну революційну організацію “ Ф ілік і 
Етерія” , яка підготувала боротьбу за незалежність від османської влади. 
В березні 1821 р. грецький народ піднявся зі зброєю в руках на захист ти 
звільнення своєї Батьківщини від багатовікового ярма. У  зв ’язку з пов
станням у  Дунайських князівствах та початком військових дій в Мореї та 
егейських островах почалася хвиля терору проти грецького населення Ос
манської імперії.

Хоча російський імператор Олександр І засудив повстання, Росія не 
могла довго залишатися стороннім спостерігачем жорстокого пересліду
вання християн. Гоніння Порти на православних розглядалося російсь
ким представництвом як порушення російсько-турецьких договорів, і, 
відповідно, як удар по престижу1. Рескриптом від 31 березня (12 квітня) 
1821 р. імператор наказав послу в Константинополі Г.О.Строганову дот
римуватися л ін ії поведінки, за якою Порта знала б, що принципи його 
ніколи не дозволять підтримувати повстання; з іншого ж боку, жертвам 
подій, зв ’ язаним узами єдиної віри, надавати підтримку2. Грецьке пов
стання викликало гаряче співчуття в Рос ії та інш их європейських 
країнах3. Боротьба підвладного Туреччин і народу за національно 
звільнення зустрічала схвалення та підтримку не тільки частини прогре
сивно налаштованого дворянства та буржуазних прошарків, але й правля
чих к іл  Російської імперії, сановників, близьких до царя4.

З початком війни тисячі біженців змушені були шукати порятунку в 
межах сусідніх держав. Багато з них кинулося до кордонів єдиновірної 
Росії. Порта висувала претензії щодо цього. Російське ж МЗС піддавало 
сумніву провину цих біженців, повідомляючи, що релігія  та гуманізм 
змушують врятувати їх  від ярих фанатиків, як і віддають на смерть беа 
розбору всіх тих, хто носить в Туреччині ім ’я християнина5. Г.О.Строга
нову було наказано заявляти, що за даних умов імператор розпорядився 
про надання права притулку в Росії тим християнам, які звернуться з 
відповідним клопотанням6.

Велика частина грецьких біженців опинилася в Одесі -  ш лях у  цо
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I
І « її m був найкоротшим. Т ільки  з 10 (22) березня по 18 (30) червня 1821 р. 
І  к Одесу прибуло 836 константинопольських греків7. Загалом у червні 

Ін,!I р. в Одесі к ільк ість прибулих греків за офіційними даними сягала
* ми И асе 4 тис. чол.8

Усім приїжджаючим в Одесу та інш і міста Росії грекам надавалася не- 
I нПнІдна матеріальна допомога. Основну частину грецьких біженців в 

п и сі складали мешканці Константинополя, менше було представників 
інших прибережних місць. На ці потреби уряд асигнував спочатку 100 

І ніс руб., потім ще 50 тис. руб.“ Уся сума була перерахована в одеську кон
тр у  державного банку. Д ля її  розподілу 20 червня (2 липня) 1821 р. в 
і ідссі було засновано тимчасовий (проіснував до жовтня 1821 р.) “ Комітет 

[ її 'і и допомоги константинопольським грекам, що прибули в Одесу” під го- 
[ цінуванням біженця Силістрійського митрополита Кирила10.

Діяльність Комітету -  одна з важливих і цікавих сторінок історії бла- 
I юдійності в Російській імперії і, зокрема, в Одесі. Його існування вияви- 
ї миси тимчасовим, так як восени 1821 р. були створені Одеська і К и 

шинівська грецькі допоміжні комісії, як і перейняли на себе функції на-
■ и 1111 я допомоги грецьким біженцям. Одеська комісія стала більш  відо
мим в історіографії допоміжним органом для грецьких біженців періоду 
рсиолюції11. В той же час діяльність Комітету для константинопольських 
і рсків, а також і Кишинівської ком ісії ще не досліджені. Відмітимо, що у 
Ж.'Ю р. було створено ще один орган для допомоги біженцям -  “ П іклу- 
ипдьну комісію над румелійськими переселенцями” , діяльність якого є 
поки що маловідомою12. Незважаючи на тимчасовий характер діяльності 
Комітету, її вивчення, по-перше, дозволить розглянути етапи створення 
мі взаємозв'язок м іж  собою всіх допоміжних установ в Одесі, а, по-друге, 
надасть можливість заповнити прогалини в історії російської урядової
0 лагод ійності.

Комітет було створено за велінням імператора13. В обов’ язки Комітету 
пходили надання кож ній грецькій родині, яка визнавалася цілком  
оїдною, одноразової грошової допомоги; сприяння влаштуванню біженців 
на службу та оселенню в домах одеських греків, які вже мешкали в м істі14. 
Комітет мав займатися видачею грошей лиш е особам середнього та ниж
чого класу, а знатні родини отримували допомогу особисто від Херсонсь
кого військового губернатора О .Ф .Ланж ерона, під наглядом якого 
Комітет і перебував15. Головою Комітету став Силістрійський митрополит 
ІСирил, членами з константинопольських греків -  бейзаде10 Григорій Хан- 
джері (Ганджері), спатарь17 Н ікола Сутцо, негоціант Страті Севастопуло, 
членами з російських чиновників та одеських греків — дійсний статський 
радник інспектор одеського карантину Персіані, колезький радник Сара- 
жиновіч (скарбник), купець Дмитрій Інглезі, купець Дмитрій П алеолог18, 
губернський секретар Ш ійко (секретар), перекладачі -  Єгор Авраміоті та 
Калістраті, для особливих доручень -  приватний пристав Дембровський19. 
Перше зібрання відбулося 22 червня 1821 р.
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Всіх прибулих біженців Комітет розділив на три класи: 1) купецькі ро
дини та інш і особи, як і мали у  Константинополі достатнє майно; 2) 
ремісники, дрібні торговці; 3) робітничий люд, слуги, матроси20. Д ля  пер
шого класу передбачено було видавати на кожну особу по 100 руб., для 
другого -  по 75 руб., а для третього, за винятком матросів, —  по 50 руб. 
Матросам же, яких в Одесі зібралася велика к ількість, призначалося по 
25 руб.21 П ід час виплат, враховуючи ті чи інш і обставини, Комітет міг 
збільш ити чи зменшити належну суму. А л е  є відомості, що деякі з греків, 
як і отримували допомогу, використовували її не стільки на забезпечення 
свого існування, ск ільки на розкош і22. Це дійш ло навіть до міністра ду
ховних справ і  народної освіти князя О.М .Голіцина, який звернув увагу
О.Ф.Ланжерона на цю ситуацію, наголосивши, що Комітет повинен роз
поділяти кошти лиш е серед тих, хто дійсно має в них потребу23.

Загальна сума, що надійшла до Комітету за час його існування склала 
55569 руб., як і у  вигляді грошової допомоги отримав 1251 біженець24. З 
них особи, що належали до першого класу в к ількості 101 людини, отри
мали 11056 руб., 190 осіб з другого класу -  14150 руб. і 960 осіб третього 
класу -  30354 руб.25 Щ е 500 руб. Комітет отримав на свої власні витрати. 
Вельможним грецьким константинопольським родинам, як і отримували 
допомогу від О .Ф.Ланжерона, у  ц ілому з червня по листопад 1821 р. було 
надано 93940 руб.2" Серед них були представники родин М урузі, Ганд- 
жері, Сутцо, Маврокордато та ін., а також відомий архімандрит Костян
тин Ікономос. П ід час розподілу допомоги до уваги приймалися соціаль
ний та майновий статус біженців. У  реєстрі грецьких благородних родин 
та окремих ш ляхетних представників, як і в різному розмірі отримали до
помогу, рахується 37 позицій. Тобто в середньому кожна родина чи особа 
отримали по 2539 руб. Це в той час, коли інш і біженці, розподілені 
Комітетом на три класи у  складі 1251 особи, отримали за чотири місяці 
існування Комітету в середньому по 44,4 руб.27

З часом виділеної для біженців суми виявилося недостатньо. Тому 
уряд в особі князя О .М .Голіцина розіслав по імперії усім губернаторам і 
єпископам звернення від 24 липня 1821 р. про збір коштів28, надавши цій 
справі християнсько-філантропічний характер, щоб відвести від Росії 
підозру в підтримці грецького повстання. У  зверненні говорилося про 
“ж ахливі події в Константинополі” , про те, що “ тисячі нещасних жертв 
гоніння із самого березня місяця цього 1821 року шукають притулку в 
Одесі і Бессарабській області... А л е  допомога, що їм  надається, недостат
ня для утримання настільки великої к ількості сімейств, яка зростає з дня 
на день” , що “ добрі християни, звичайно, почують голос цей, який про
стирається до них у  вірі і любові; і не відмовляться взяти участь у 
підписці, що нині відкривається, на користь грецьких і молдавських виг- ! 
нанців, що перебувають в Одесі і Бессарабії”28. В результаті, наприклад, І 
брати і послушники Києво-Михайлівського монастиря на користь “не
щасних вигнанців Грец ії”  пожертвували 222 руб.30 За деякими даними, до
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кіпця 1822 р. за підпискою було зібрано б іля  1 млн. руб.31 У  зборі коштів 
<і|шли участь мешканці багатьох міст Російської імперії — духовні особи, 
тродяни, військові Волинської, Курської, Нижньоновгородської, То- 
Полі.ської, Пензенської та інших губерній32. Цікавим є приклад поміщиці 
п.іі.ги Бріскорн, яка походила з роду грецьких князів і пожертвувала 10 
і не. руб.33 А  князь Олексій Куракін виявив бажання утримувати власним 
і щитом у  3 тис. руб. на рік декілька грецьких родин34.

метою правильного розподілу коштів, що надходили після звернен
ні! князя О .М .Голіцина, за його ж розпорядженням від 29 липня 1821 р.35 
міи ени, 23 жовтня 1821 p., була створена Одеська грецька допоміжна 
комісія36. Одеська ком ісія складалася з 9 осіб під головуванням російсько
го дипломата, грецького вихідця Матвія Яковича Мінчаки. З колиш ніх 
і ненів Комітету до складу Ком ісії увійш ли Д .Інглезі (скарбник), Саражи-
..... (член Ком ісії), Ш ійко (секретар), Є.Авраміоті (перекладач). Вона
проіснувала до червня 1831 р.37

Таким чином, тимчасовий “ Комітет для допомоги константинопольсь- 
мим грекам, що прибули в Одесу” припинив свою діяльність, проіснував
ши до 15 жовтня 1821 р. і закінчивши розподіл асигнованих урядом 
коштів38. За час своєї діяльності він мав виконати першочергове завдання 

:нібезпечити грецьких біженців з Константинополя, як і стихійним ру
ном прибували в Одесу, грошовою допомогою. Подальший розвиток війсь-
іч ні их подій в Греції, що призвели до зростання людського потоку, над
ходження значних благодійних пожертв та коштів від російського уряду 
дня вимушених переселенців обумовили реорганізацію Комітету і ство
рення, зокрема в Одесі, Грецької допоміжної комісії.

Отже, засудивши повстання, але спираючись на визнане міжнародни- 
м и угодами право Росії “ покровительствувати” православному населенню 
(Німанської імперії, Олександр І рішуче висловив протест щодо репресій з 
гижу Порти проти мирного християнського населення. Всіляко намагаю
чись відвести підозри в організації повстання та допомозі повсталим, 
російський уряд втілював допомогу у  вигляді християнсько-філан- 
і ропічних діянь і надавалася вона тим грекам, які приїжджали до Одеси, 
рнтуючись від турецьких переслідувань. В тих непередбачуваних умовах 
ітнорення “Комітету для допомоги константинопольським грекам, що 
прибули в Одесу” виявилося більш  ніж  необхідним. Його поява та 
діяльність яскраво ілюструє загальне позитивне, співчутливе, доброзич- 
пипе ставлення російського уряду і суспільства до справи греків.

Примітки:
1. Внешняя политика России X I X  и начала X X  века. Документы Рос

сийского министерства иностранных дел (дал і - В П Р ).  - Сер. 2. -  Т. IV  
( X I I ) .  1980. -С . 246 -247.

2. Там само. - С. 94.
3. Там само. - T . V  ( X I I I ). - М., 1982. - С. 368; Т. V I (X IV ).  - М., 1985. -  С 283,755.
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■
4. Д ост ян И.С. Русская общественная мысль и балканские народы. Din 

Радищ ева до декабристов. -  М .: Наука, 1980. -  328 с.; Фадеев А.В. Грі'чг 
ское национально-освободительное движение и русское общество перш,і \ 
десятилетий X I X  в. // Н овая и новейшая история. - 1964. - №  3. - С. 41 
52; Он же. Россия и Вост очный кризис 20-х годов X I X  века. -  М .: Из<) mi 
А Н  СССР, 1 9 5 8 ,- 396 с.

5. В П Р . - Сер. 2. -  Т. I V  ( X I I ) .  - С. 152.
6. Там само.
7. Держ авний архів Одеської області ( далі - Д А О О ) . -  Ф. 1 , -  On. 221,

Спр. 4 . -Ч .  1. (1821 p .). -А рк . 57 - 72.
8. Цент ральний державний історичний архів України у м. К иєві ( да лі 

-  Ц Д ІА У ).  -  Ф. 169. -  On. 3. cm. 2. § 8 . -  Спр. 3. -Арк. 8.
9. ДАО О . - Ф . І . - О п .  221. -  Спр. 4. - 4 .1 .  (1821 р .). - Арк. 1 7, 105, 1X1), 

133, 168.
10. Там само. - Арк. 17 -1 9  зв.
11. Див.: П ят игорский Г .М . Деятельность Одесской греческой вспомч 

гательной комиссии в 1821 -  1831 гг. ( П о  материалам Государственном  
архива Одесской област и) // Балканские исследования. -  Вып. 8. -  Л#., 
1982.- С .  1 3 5 -1 5 2 .

12. ДАОО. - Ф . 4 . -  On. 6-а. -  Спр. 504. -Арк. 1 ,2 , 22.
13. Там само. -  Ф. 1. -  On. 221. -  Спр. 4. - Ч. 1. (1821 р .). - Арк. 17.
14. Там само. - Арк. 17 -  18 зв.
15. Там само. - Арк. 18 зв.
16. Бейзаде, бей-заде (пер. бей -  князь, дворянин; заде -  уроджений, 

си н )  -  титул турецьких правителів областей і вищ их цивільних ти 
військових чинів; середнє м іж  ефенді і паша.

1 7. Спатарь -  боярський титул у М олдавському князівст ві. Спатирь 
Н ікола  Суцо ( Суццо, Сут цо)  -  вт ік з Конст ант инополя і прибув в Одеси
10 березня 1821 р. (Д А О О . - Ф . 1 . -  On. 221. -  Спр. 4. -  Ч. 1. (1 8 2 1 ). -Арк, 
57.).

18. В  деяких документах значиться купець Дмит рій Палеолог (ДА
ОО. — Ф. 1. — On. 221. -  Слр. 4. - Ч. 1. (1821 p .). - Арк. 19 зв .), а інших ■*] 
Дм ит рій Дума (Т а м  само. - Арк. 22 зв.; Ч. 3. (1821 p .). - Арк. 6 .).

19. ДАОО. - Ф . 1 . - On. 221. -  Спр. 4 .-4 .1 . (1 8 2 1  p .). -Арк. 19 зв. В доку 
мент і іноді вказуєт ься лише прізвище члена Комітету.

20. Там само. - Арк. 131 -131 зв.
21. Там само. - Арк. 131 зв.
22. Там само. - Арк. 137.
23. Там само.
24. Там само. - Арк. 131 -  132. Загалом, грецьких біж енців станом ші 

червень 1821 p., як ми повідомляли вище, було майже 4 тис. Комітет  
надав допомогу 1251 особі (д о  ц ієї кількост і не входять представники 
вельможних родин, як і допомогу отримували від О .Ф .Ланжерона). Мож 
ливо, ця р ізниця пояснюється назвою комітету, який мав опікувати са
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не константинопольських греків, а не вс іх  біженців, що прибували в Оде- 
<'!/■

25. Там само. - Арк. 132.
26. Там само. - Арк. 1 3 3 -1 3 4  зв.
27. Там само. -  Арк. 1 3 4 -1 3 4  зв..
28. Ц Д ІА У . -  Ф. 169. -  On. 3. cm. 2. § 8 . -  С пр. 3. - Арк. 7 -1 7 ; ДАО О . -  

Ф. 1. -  On. 221. -  Спр. 4. - Ч. 4. (1821 р .). - Арк. 2; В П Р . - Сер. 2. -  Т. I V  
( X I I ) . - С .  605.

29. ДАОО. - Ф . 1 . - On. 221. -  Спр. 4. - Ч. 4. (1821 р .). -Арк. 2.
30. Ц Д ІА У . -  Ф. 169. -  On. 3. ст. 2. § 8 . -  Спр. 3. -Арк. 4.
31. Там сам о.-Арк. 15; В П Р . - Сер. 2. -  Т. I V ( X I I ) .  - С. 605.
32. ДАОО. - Ф Л . - О п .  221. -  Спр. 4. - Ч. 4. (1821 р .). - Арк. 13, 2 4 -  

I 73 зв.
33. Там само. - Арк. 85.
34. Там само. - Арк. 42.
35. Там само. - Арк. 1.
36. В листопаді 1821 р. в Бессарабії було створено Киш инівську грець

ку допоміжну комісію. (Д ив.; ДАОО. -  Ф. 1 , -  On. 200. -  Спр. 7 1 .-1 8 6  арк.; 
Там само. -  Спр. 72. -  506 арк.; В П Р . - Сер. 2. -  T .V  ( X I I I ) .  - С. 50-52, 675 
676; Там само. -  Т. V I  (X I V ) .  - С. 217, 740-741).

37. ДАОО. - Ф . 1 . - On. 200. -  Спр. 72. -Арк. 468.
38. Там само. -  On. 221. -  Спр. 4. - Ч. 1. (1821 p .). - Арк. 131 зв.

Н овикова  О .М .

ІС ТО РИ К О -Ф ІЛО ЛО ГІЧ Н И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  ВИЩ ОГО У Ч И Л И Щ А  
Б О Л Г А Р ІЇ В П Е РШ І РО КИ  ІС Н У В А Н Н Я

Заснування та розвиток історико-філологічного факультету Софійсь
кого університету дослідж ується в загальному процесі розвитку 
національної вищої освіти в Болгарії. Фундаторами першого вищого учбо- 
иого закладу Болгарії -  Софійського університету Св. Климентія Охридсь- 
кого були восьмий педагогічний клас, Восьмий педагогічний курс і Вище 
училище, які, в свою чергу, були  відкриті з єдиним історико-філо- 
логічним факультетом. Тому, вивчення розвитку історико-філологічного 
факультету потребує глибокої та більш  щ ільної уваги, що й становить ме
ту роботи.

До джерелознавчої бази з цього питання слід віднести офіційну та ста
тистичну інформацію, вміщену у  науковій збірці “ Годишник на Софий- 
сісия университет” ,1 в якій подається фактичний матеріал щорічного роз
питку історико-філологічного факультету. Як джерело стосовно стану 
освітницької організації у  визволеній Болгарії та відкриття Вищого учи-
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лищ а виступає робота першого ректора училищ а Д. А гури2. Він дао ни 
гальну характеристику першим рокам існування вищої ш коли на осіннії 
своїх щорічних звітних рапортів. Важливим матеріалом є «БолгарськіїИ 
щ оденник» Михайла Драгоманова3. Незважаючи на короткий час ведении 
щоденника -  з вересня по квітень 1889 р. -  цінність його досить великії 
М. Драгоманов виклав історію заснування першого болгарського уніищі 
ситету, охарактеризував систему освіти в Болгарії тощо. Найцікавішо»! 
частиною «Щ оденника» є характеристика викладачів з різних диі> 
циплін. На сьогоднішній день можна констатувати відсутність новітні» 
узагальнюючих праць з питання зародження, становлення та розвитку 
вищої освіти в Болгарії X IX  ст., зокрема й досліджень її  структурних ким 
понентів.

Першим кроком у  відродженні вищої національної болгарської осі і і ти 

стало відкриття в 1888 р. восьмого педагогічного класу при Першій 
софійській чоловічій гімназії на підставі декрету міністра народної осіііти 
Тодора Іванчина. В 1889 р. посаду міністра обійняв Георгій Живков. Ня 
його наказом восьмий педагогічний клас був перейменований на Вищий 
педагогічний курс, який був відкритий з єдиним історико-філологічним 
відділом. Він охоплював лиш е ті предмети, вивчення яких на той час Оу 
ло  дуже необхідним для підготовки вчителів з вітчизняної історії ти 
національної мови. Це було зумовлено тим, що засновники Вищого педії 
гогічного курсу прагнули підготувати складові тієї частини учбового про 
цесу, яка б носила найбільш  національний характер. Тому, саме Вищий 
педагогічний курс, не дивлячись на не достатню к ількість викладацьких 
кадрів, став основою вищого учбового закладу в Софії4.

Від самого початку, викладання на Вищому педагогічному курсі були 
покладено на більш  широку університетську основу. І вже п ісля першоїчі 
півріччя Міністерство народної освіти разом з Народним представник 
твом порушило питання про надання Вищому педагогічному курсу стату
су училища. Внаслідок цього, Народні збори прийняли та ратифікували 
закон від 18 грудня 1888 р. № 159, за яким офіційно Вищий педагогічний 
курс був перейменований на Вище училищ е5.

Спочатку у  складі Вищого училищ а функціонував лише історики- 
ф ілологічний факультет, який складався з двох спеціалізацій. В рамках 
цих спеціалізацій були визначені академічні групи, кожна з яких охоп
лювала курси з загальних та спеціальних предметів.

На спеціалізації “ історія” до загальних предметів відносилися історія 
Болгарії, історія болгарської літератури, педагогіка, логіка та псих», 
логія ; до спеціальних -  загальна історія та література, географія та етно
логія , історія філософії.

На спеціалізації “ ф ілологія ” еллінська мова, латинська мова, фрак* 
цузька та німецька мови (факультативно) становили курси загальних 
предметів. Спеціальними предметами були  слов ’ янська ф ілологія  (дан 
ньоболгарська ф ілологія , історія болгарської мови, порівняльна фонети-
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(•«. морфологія слов ’янських мов), історія слов ’янської літератури та
її тр ія ".

І Іоряд із підготовкою до викладацької роботи практикувалося ознайо- 
м'Н'іиія студентів з пошуком та обробкою джерел і літератури по обраній 
ними спеціалізації, а вивчення методів дослідницької роботи були голов
ними науково-методичними задачами викладачів Вищого училища.

І Ін історико-філологічний факультет зараховувалися тільки  ті студен
ти, які закінчили гімназії, семінарії чи педагогічне училищ е. Д ля ос-
і її.... .. обов’ язковою умовою було закінчення училищ а з відзнакою. Зара-
*нму палися на навчання у  Вище училищ е й ті, хто закінчив лиш е 6 класів 
і імппзії та не менше двох років займався педагогічною діяльністю . А л е  їх  
•приховували тільки на правах вільних слухачів. Тому Вище училищ е по-
....ні працювати зі змішаним елементом, тобто з учнями різної базової
підготовки. Цей факт служив основною перешкодою набуття якості вик- 
иидпння в училищ і. Викладачі мусили поповнювати отриману студента
ми середню освіту. Вони враховували й те, що викладання багатьох пред- 
мі-1 ім в гімназіях та семінаріях носило загальний характер. Тому часто не 
fiv по можливості приділяти належ ну увагу предметам спец іалізац ії, 
дослідженню літератури і джерелознавчої бази тощо.

І Іерший учбовий рік викладання у  Вищому училищ і розпочався у 
і и наді восьми викладачів та сорока трьох студентів, як і склали перший 
курс історико-філологічного відділу. В наступному учбовому році викла- 
щці-ко-студентський склад розширився. На історико-ф ілологічному 
ИІдділі з ’явився другий курс. Викладацький склад поповнився ще двома 
микладачами, а к ільк ість студентів збільш илася до 867.

7 вересня викладачі училищ а, або університету -  так М. Драгоманов 
шептав Вище училищ е у  своєму щоденнику -  провели нараду для скла- 
дііпня плану лекцій на перший семестр другого учбового року. Найбільш  
дискусійним було питання про класичну та слов ’ янську ф ілологію . У  Ви
ще училище приймалися, крім вихованців гімназій, випускники реаль
них та духовних семінарій, в яких класичні мови взагалі не вивчались. 
Таким чином, на історико-ф ілологічному факультеті викладання класич
них мов приходилось починати з азбуки. А  м іж  тим на другому курсі 
підводилось на латинську мову всього 2 години в неділю. їх  ще хотіли 
розділити м іж  латиною та історією римської літератури. Зав’язалася дис- 
ііусія між  Стояном Михайловським, який викладав грецьку мову на пер
шому курсі, та славістом Георгієм Поповим, якому було доручено викла
ди™ болгарську мову. Вирішили віднести історію римської літератури на
і рстій курс, а на другому 2 години в неділю  читати латинську мову. Така 
ж сама суперечка виникла з приводу викладання грецької мови на друго
му курсі. Вирішення цього питання звелося до відведення Олександру Ба- 
ивбанову 2 години на мову і 1 годину на історію літератури8.

Василю Ковачеву -  викладачу соц іології було відведено від “ Ге- 
оргієвських наук” , тобто філософії та педагогіки, історію виховання по 2
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години на першому курсі. Викладання курсу соціології було припишімо 
через те, що, за словами Димитра Агури , “ предмет новий, мало де викли 
дається і пробуджує в студентах передчасні думки про суперечлииі 
реч і...” 9.

Міністерство народної освіти запропонувало Георгію Попову, крім 
болгарської мови, викладати ще й палеографію. Проте він відмовився, мо 
тивуючи це тим, що не знав палеографії. А  єдина людина, яка викладали 
цей предмет і  в якої він м іг би вчитися -  1.1. Срезневський -  помер10.

1 жовтня 1889 p., на початку другого учбового року, Димитр Агура бук 
призначений на посаду ординарного викладача на історико-філологічно 
му в ідділі й читав лекц ії протягом двох семестрів на другому курсі іі 
історії Риму11.

Таким чином, викладацький персонал на історико-філологічному 
в ідд ілі склали “ Георгій Попов, який закінчив курси кандидатом в Одесі, 
кому університеті. Він викладав давньоболгарську, новоболгарську моиу 
та літературу” . За словами М. Драгоманова, “ Марко Баланов -  людиіш, 
яка знає собі ціну, викладав давньогрецьку мову. Іван Брожка -  латинсь
ку мову. С. М іхайловски -  математик і JI. М ілетич -  славіст дуже молоді,
і разом з Н. Добрєвим та Г. Георгевим уявляють собою новоєвропейський 
елемент у Вищий ш колі” 12.

Відомо, що український вчений М. Драгоманов викладав загальну 
історію, але лекц ії читав російською мовою. Це викликало деякі усклад 
нення у  студентів, але заперечень не висувало. Необхідно було складати 
дуже змістовні конспекти кожної лекції. Вони потім перекладалися сту
дентами на болгарську мову під безпосереднім наглядом викладача, й 
т ільки  тоді розповсюджувалася серед інш их вихованців. Спогади сту
дентів засвідчують, що професор М. Драгоманов користувався великою 
повагою як серед студентів, так і серед викладачів. “ Не кожен генерал ко
ристувався такою увагою серед своїх солдат, якою користувався М. Дрн 
гоманов серед своїх слухачів” , -  згадував студент Ценов13. За думкою про
фесора М. Арнаудова, М. Драгоманов “ значно підняв рівень болгарської 
вищої освіти та болгарської фольклористики, історичної та літературної 
науки” 14.

На навчання у  другому 1889-1890 учбовому році до Вищого училища бу
ло  зараховано вже 124 студента, з урахуванням відкриття фізико-матемн- 
тичного відділу. На початку другого семестру добавилось ще 9 студентіи, 
Вони розподілялись наступним чином: 50 студентів на І курсі історико- 
ф ілологічного відділу, 37 студентів на II  курсі історико-філологічного 
відділу. Інші 46 студентів склали І  курс фізико-математичного відділу15.

Проблеми розвитку в ідділу за 1889-1890 учбовий рік висвітлені в рн- 
порті Д. Агури. Він звернув увагу, перш за все, на проблеми, як і стояли 
перед викладачами при складанні курсу лекцій. «В с і викладачі, крім М, 
Драгоманова, який вже був відомий своєю викладацькою діяльністю, бу. 
ли  молоді і не мали необхідного досвіду для систематизації та підготовки
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не обхідного м атер іалу ». Тому кожен викладач докладав зусиль для оброб-
іі м матеріалу і подання його в тому вигляді, яке відповідало б вимогам ви-
іі задача Вищого училищ а. Друга проблема, з якою зіткнулися викладачі 

иідсутність необхідної наукової літератури, як в Народній, так і учи 
лищній бібліотеках. Проте, незважаючи на всі перешкоди, діяльність ви- 
і‘ лндацького складу Д. А гура визначив задовільною. Він також зазначав, 
що успішність залежить ще й від студентів, як і отримують до зарахуван
ні! у Вище училищ е неоднакову початкову освіту16.

На початку третього учбового року (1890-1891 pp.) історико-філо- 
нігічний відділ поповнився третім курсом. К ільк ість викладачів збільш е
но на три чоловіка -  викладачі з болгарської ф ілології, латинської мови та 
німецької мови. К ільк ість студентів зросла до 13117.

По завершенню 1890-1891 учбового року Вище училищ е випустило 
і моїх перших вихованців. Історико-філологічний відділ закінчили 34 ви
пускника, які на початку 1891-1892 учбового року почали викладати в се
редніх училищ ах. В цьому ж році історико-філологічний відділ завершив 
і ній трьохрічний розвиток. З відкриттям двох факультетів була реалізо- 
ііііна перша мета -  підготовка викладацьких кадрів для середніх учи 
лищ18.

У  Вищому училищ і, окрім занять, студенти виконували під керівниц- 
і'іюм викладачів й письмові роботи. Це передбачало удосконалення знань 
і обраної спеціалізації та набуття навиків самостійної праці. Студенти оп
рацьовували питання вузькоспеціалізовані й їм надавався вільний вибір 
геми письмової роботи. Такі теми обиралися кожного семестру. На їх  на
писання виділялося достатньо часу для ознайомлення з необхідною л іте 
ратурою та для можливості більш  детально розробити обрану тему. П е
реслідувана мета таких робіт полягала в тому, щоб привити студентам 
Інтерес до самостійної праці та навики виконання письмових робіт. Тому 
під цих робіт не очікувалося ніяких наукових розробок, до яких не кожен 
етудент мав необхідну підготовку. Проте, проведення наукового 
дослідження було головною метою студента третього курсу Вищого учи
лища. А  виконання семестрових письмових робіт носило виключно педа
гогічний характер10.

У  зв ’язку із реорганізацією Вищого училища, відкриттям фізико-ма- 
гематичного і юридичного відділів, та прагненням до набуття універси
тетського статусу, в 1894 р. академічною радою училища відділи були пе
рейменовані на факультети. В якості нової структурної одиниці історико- 
ф ілологічний факультет продовжив свій розвиток і в складі Софійського 
університету, офіційно відкритого в 1904 р.20.

Таким чином, основним завданням історико-філологічного факульте
ту Вищого училищ а в Софії була підготовка фахівців з історії: вчителів і 
науковців, викладачів в гуманітарні вищі училищ а або фахівців в різні 
галузі нац іональної культури . Н ауков і традиції ф акультету були  
пов'язані перш за все з детальним і глибоким вивченням болгарської
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національної історії в усіх періодах і аспектах. На протязі учбового процсі- 
су на факультеті вивчалася і дослідж увалася балканська та світоїш 
історія, спеціальні історичні дисципліни. Значним недоліком перши* 
років існування факультету був недостатньо високий науковий та методи 
логічний рівень викладацького складу.
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К рап ів ін  О.В., Якубенко М .А .

В Е ЛИ К І Д Е РЖ А В И  В Б А Л К А И С Ь К ІЙ  П О Л ІТ И Ц І Б О Л Г А Р ІЇ 

(серпень 1914 — жовтень 1915 pp.)

Період від початку Перш ої світової війни і до вступу в неї Болгарії був 
одним з самих напружених в зовнішній політиці болгарського царства. В 
цей час два воюючі угрупування -  Потрійний союз і Антанта -  все ще роз
раховували на швидку розв’язку у  війні, не упускаючи з уваги нейтраль
ну Болгарію, що зосередилася на балканській політиці. У  свою чергу цей 
іовніш ньополітичний орієнтир болгарської держави, разом з р ізно
манітними передумовами, елементами і обставинами внутрішнього хара
ктеру, визначався планами, дипломатичними діями Потрійного союзу і 
Антанти.

Піднята нами в статті проблема не отримала однозначної оцінки в істо
ричній літературі, тим паче, що в українській історіографії вона практич
но не досліджувалася. Проте інтерес до неї, хоч і досить слабкий, прояв
ляла і болгарська, і радянська історична наука1. Останнім часом, п ісля 
підходу від старих догм і оцінок, спостерігається пожвавлення інтересу до 
проблеми зовнішньої політики Болгарії в початковий період Першої 
світової війни2, що підтверджує актуальність теми.

Головне для австро-німецьких дипломатів було прагнення залучити 
Полгарію як активного військового союзника на Балканському фронті 
проти Сербії. Цей підхід був продовженням стратегічної л ін ії в політиці 
Австро-Угорщини і Німеччини по відношенню до Болгарії, початок якій 
можна віднести ще до л іта  1912 р. За два місяці до наступу болгарських 
аійськ на Одрін цар Фердінанд в приватній бесіді з австро-угорським по
слом в Софії Тарновським висловив бажання «задушити і розправитися з 
Грецією »3.

Австрійський посол тут же направив донесення до Відня, на що отри
мав 10 серпня 1912 р. від свого шефа -  міністра закордонних справ Берт- 
хольда розпорядження про те, щоб всіляко схвалювати подібні уст
ремління з боку болгарських правлячих кругів і підтримувати їх  бажан
ня до тісного зближення двох країн4. Заява болгарського монарха переко
нала австрійських дипломатів в тому, що існує реальна можливість вбити 
іслин у  відносини двох південнослов’ янських держав, використовувати 
Полгарію на своєму боці в майбутньому конфлікті з Сербією і Чорно
горією, дати болгарам гарантії в прагненні дістати в свої територіальні во
лодіння Македонію.

Така антисербська тенденція в балканській політиці Австро-Угорщи- 
ни, заснована на зовнішньополітичних устремліннях Габсбургов після ан- 
тиавстрійського перевороту в Белграді в травні 1903 p., була одночасно і 
прагненням знайти в Б олгар ії додаткове знаряддя якнайшвидшого
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здійснення цієї мети. З свого боку, балканська політика Болгарії, під 
ум ілим  керуванням Фердінанда, поступово почала орієнтуватися на Цеп 
тральні держави, як на основний зовнішньополітичний резерв в плям І 
контролю над Південно-східною Європою, і сприятливого розв’ язання то» 
риторіальних і національних суперечок з сусідніми державами. До такої 
орієнтації її штовхали особисті симпатії і зовнішньополітичні пристрасті 
Фердінанда, зневага Антантою болгарських інтересів на Бухарестській 
конференції, яка констатувала поразку Болгарії в Другій Балканській 
війні, сильні економічні позиції Німеччини і Австро-Угорщини, які и 
1913 році в Болгарії займали два перших місця у  ввезенні і вивозі товарі її
і продуктів і, нарешті, неприкриті антиросійські настрої ліберального 
уряду В.Радославова5.

По суті своїй так і було. Вже напередодні Першої світової війни Бол 
гарія була основною опорною точкою балканської політики Австро-Угор 
щини. У  планах Відня вона отримувала по наростаючій тяжкість анти 
сербського чинника, ставала засобом нейтралізації все більш  проросійсь 
ких тенденцій, що виразно виявлялися в зовнішній політиці Румунії, 
можливим будівельником нового Балканського союзу, цього разу під за
ступництвом Центральних держав. Війна укріпила відносини між  Бол 
гарією, з одного боку і австро-німецьким блоком -  з іншого, до ступеня по 
глиблення переговорів і підписання військово-політичного союзу. Проте 
оформлення офіційних документів, тим часом, затримувалося Німеччи
ною з ц ілого ряду причин.

Берлінська дипломатія вважала, що Рум унія надійніший союзник, а 
підписання договору Центральних держав з болгарським урядом підси
лить антинімецькі і антиавстрійські настрої в Бухаресті. Як попередню 
умову союзного договору Германія наполягала на підписанні болгаро-ту- 
рецької угоди, що в той період часу було практично нездійсненно з-за 
складних територіальних проблем м іж  Софією і  Стамбулом. І  останнє, 
кайзер В ільгельм  II не м іг подолати особисту стриманість відносно царя 
Фердінанда як надійного союзника.

Проте ще в перші дні світової війни, коли на передній план вийшло 
прагнення привернути нових союзників на фронт або підтримати при
хильний нейтралітет даної держави, австро-німецькі союзники в Софії 
роблять дипломатичну атаку з метою прив’язати Болгарію до Централь
них держав для швидкого використання її  армії проти Сербії. Допомога 
виявилася ще необхіднішою, коли австро-угорська армія стала зазнавати 
серйозні труднощі на Балканському фронті. На прохання глави австро- 
угорського Генерального штабу Конрада фон Хетцендорфа про допомогу, 
німецьке командування твердо і недвозначно відповіло: «Відправляйте 
болгар проти сербів ...»6.

Цар Фердінанд і уряд Радославова, проте, ясно усвідомлювали, що 
узяти на себе таку відповідальність означає не тільки спровокувати болга- 
ро-сербський конфлікт, але і  дестабілізацію  відносин з Румунією  і
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І рацією, оскільки ще в самому початку війни урядові особи в Бухаресті і 
Афінах заявили про свою вірність союзним зобов’язанням відносно 
і 'ербії. У  перші дні серпня 1914 р. Фердінанд і Радославов дійсно роблять 
м і роби прискорити переговори з Центральними державами і навіть обміню- 
іііп.сн проектами. А ле  тоді цілями болгарської зовнішньої політики було
• ■і і купання виконання зобов’язань, даних Румунією австро-німецьким со
ни пикам вступити у  війну на їх  стороні, і  надії, що Греція в усякому разі 
іОгреже нейтралітет. У  такому разі австро-німецькі пропозиції про акцію 
н і м і т и  Сербії за відновлення прав на болгарські землі, анексовані за Бухаре-
■ н і.ким договором, були оцінені Софією як прямий заклик до національно
го об’єднання. А л е  дипломатія Антанти не дала Болгарії прийнятних га- 
іиіптій про територіальні придбання при збереженні ї ї  нейтралітету або при 
можливому виступі проти Центральних держав.

Румунія і Греція зберігали нейтралітет і стверджували, що не зали
шить безкарним вірогідний напад болгар на Сербію. При такому поло- 
і енні болгарська зовнішня політика не мала альтернативи нейтралітету, 
і ирііовський, спочатку оптимістично налаштований на переговори, в дру-
i ому тижні війни вже телеграфував до Відня з тривогою, що Радославов 
нішолегливо йде від конкретних обіцянок, мотивуючи слабкою «б о л 
гарською військовою готовністю» і  що «ймовірно так буде і надал і»7.

У той час австро-німецька дипломатія прагнула стабілізувати болгаро- 
іурецькі відносини до ступеня двосторонніх зобов’язань, які б забезпечи-
ii п Туреччині тил при плануванні ї ї  військових дій проти Росії і дали б 
Ііолгарії додаткові гарантії у  війні проти Сербії. Відповідно до цього 
Ні день і Берлін прикладали зусилля для створення військово-політично
го угрупування у складі Болгарії, Туреччини, Рум унії і Греції. Ї ї метою 
(іуло зміцнення внутрішньобалканських взаємин під патронатом Ц ент
ральних держав, прагнення ізолювати Сербію і підготувати згадані дер
жави до війни з Антантою. Така ідея, народжена в мирний час, опинила
ся ііажкоздійсненною в динамічних умовах війни, що почалася.

У  перші два м ісяці світової війни австро-німецька дипломатія не до
тягла рішучого усп іху як стабілізуючий чинник в політиці Болгарії на 
Палканах. Проект Балканського союзу під егідою центральних держав 
був зустрінутий прихильно Болгарією, але ї ї  уряд чекав реакції інших 
(іалканських країн. Рум унія і Греція відкинули його як можливу форму 
регулювання взаємин з сусідами, тому що не хотіли відмовлятися від ней
тралітету. Егоїстичні інтереси бурж уазії і правлячих династій в балкансь- 
ких державах, конфліктні проблеми, як і Бухарестський договір 1913 р. 
;іаклав в їх  взаємини, різні зовнішньополітичні амбіції тамтешніх сто
лиць, все це створило потік руйнівної д ії на зусилля Центральних держав 
і залучення Болгарії до рамок проектованого ними Балканського союзу.

Не виправдала надії Відня і Берліна підписана 19 серпня 1914 р. бол- 
гаро-турецька угода, з якої стало ясно, що турецька сторона відкладала 
свої територіальні претензії до Болгарії, -  одне, втім, не особливо високе
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досягнення за очікувані від Стамбулу компенсації в Егейському архіпо 
лазі. Насправді текст документа показував, що болгарський уряд застри 
хувався від Румунії, маючи на увазі умову узгодження болгаро-турецької 
угоди або «одну мирну угоду м іж  Туреччиною, Румунією  і Болгарією», 
або «спеціальну угоду м іж  Румунією  і Болгарією на базі нейтралітету*".

З відмовою румунського уряду вступати у союзні відносини з Софією І 
Стамбулом, з твердим небажанням румунського прем’єра Братіану дани 
ти офіційні гарантії нейтралітету, автоматично відпадала важлива дли 
Відня і  Берліна ідея згоди, що передбачає сумісну болгаро-турецьку 
акцію. А кт 19 серпня залишався формальним свідоцтвом, нав’язаним 
ззовні кон’юнктурним відступництвом у  відносинах між  Болгарією і Ту
реччиною, швидкоплинним подоланням психологічного бар’єру т і 
довір’ я між  двома урядами, без реальної вартості військово-політичних 
намірів Центральних держав. Врешті-решт він і не був ратифікований.

З середини вересня 1914 р. болгарська політика відносно Німеччини І 
Австро-Угорщини у  багатьох відношеннях стала виявлятися як політики 
«з  подвійним дном». З одного боку, Болгарія зберігала нейтралітет, а н 
інш ого боку, пропускала через свою територію вагони з технікою І 
амуніцією до Туреччини, а також австро-угорські розвідувальні загони 
для диверсійних дій в сербському тилу. Радославов і Фердінанд нічим ми 
показували Відню і Берліну, що їх  політичні прагнення уражені9.

На дипломатичний тиск вступити у війну Болгарія відповідала відмо
вою, всупереч бажанню напередодні війни про союз, всупереч зміцненню 
п ісля  Д руго ї Балканської війни пронімецької і проавстрійської 
зовнішньої політики. У  складних і важких перших м ісяцях війни ухви- 
лити правильне і швидке зовнішньополітичне рішення було дуже непро 
сто. Держава не в змозі була поставити зі всією гостротою питання про 
спадкоємність і послідовність, про відповідальність до виконання прий
нятих на себе міжнародних зобов’язань. Перша світова війна породили 
нестійкі відносини між  державами, які були засновані на силі. Щ е менш 
нормальними могли бути вони в ході військових дій, коли відмінності н 
оцінці подій, що відбуваються, і підходи до одних і інш их проблем урядін 
воюючих і нейтральних держав завжди носили грубий відбиток власного 
інтересу і шовінізму.

В ідень і Берлін поступово переконувалися, що проавстрійські І 
пронімецькі симпатії уряду ліберальної концентрації Радославова і цари 
Фердінанда, їх  надії на реванш за допомогою Центральних держав є дуже 
небезпечними величинами. Коли зміни військових успіхів супроводили 
то Антанту, то Центральні держави, їх дипломатія проявляла ознаки ак
тивізації, виходила з реальними пропозиціями по територіальних ком
пенсаціях назустріч болгарським амбіціям і планам.

На початку 1915 р. війна поступово увійш ла до свого позиційного 
періоду. Болгарія ще твердіше проявляла поведінку очікування: під 
впливом бойових дій, як і не давали рішучої переваги жодній з воюючих
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утрупувань; під враженням румунського і грецького нейтралітету, які
* ковували можливі військові дії проти Сербії; під впливом партійної опо- 
•иції і сильних антивійськових настроїв в суспільстві, як і пожвавили 
гумні спогади про пережиту першу національну катастрофу у результаті 
Другої Балканської війни.

Л ітом  1915 р. боротьба за Болгарію м іж  двома протиборчими військо- 
иими блоками досягла свого піку. Зрештою все вирішив військовий чин
ник і непослідовність болгарської дипломатії. Введені в оману тимчасови
ми успіхами німецької зброї, Фердінанд і Радославов зробили доленосний 
имбір, що опинився згодом фатальним. Не можна не погодитися з думкою 
мпторитетного болгарського історика М .Лалкова, який підкреслював, що
• гаме у  виборі союзної коаліц ії корениться історична помилка болгарсь
кої політики, допущена осінню 1915 p., а не в принциповому рішенні во- 
іспінти в ім ’я національних ідеалів і  за ревізію згубного (Бухарестського 
11) І 3 р. -  авт.) мирного договору. Це рішення було регіональне, історично
I етнічно виправданим, але Болгарія шукала його здійснення в помилко- 
пому, поспішно вибраному напрямі, за який нація пізніше заплатила 
жертвами, стражданнями, позбавленнями і другим розгромом»10.
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Грекова I. I

РОЗВИТОК С ІЛЬСЬКО ГО  ГО СП О Д АРСТВА В Б О Л ГА РС ЬК И Х  СЕЛАХ 
П ІВ Д Е Н Н И Х  О БЛАСТЕЙ  У Р С Р  Т А  М РСР 

(друга половина 40 — 50-ті pp. X X  ст.)

Впродовж другої половини X X  ст. увага дослідників болгарського lilt 
селення Північного Причорномор’я зосереджувалась, головним чином, 
на історії переселення болгар на територію Російської імперії та на окрй 
мих розвідках їх  суспільного та культурного життя. Багато в чому тшт 
ситуація визначалась ідеологічними стандартами радянської епохи, які 
вимагали зображувати життя радянського села тільки в позитивному р» 
курсі та спираючись на узагальнений широкомасштабний матеріал. Отож 
складнощ і розвитку нац іональних меншин залиш ались поза полом 
досліджень радянських істориків. Т ільки  з 90-х X X  ст. ситуація почали 
поступово змінюватись: у  загальних роботах та окремих публікації!к 
об’єктом вивчення став розвиток болгарського населення південних облп 
стей України повоєнного часу.

Перехід від війни до мирного будівництва в болгарських селах півдни 
України та Молдови відбувався в дуже складних умовах. Вкрай занедбай» 
під час окупації сільське господарство, вщент зруйновані і до того невеликі 
підприємства легкої та харчової промисловості не дозволяли задовольнити 
мінімальні потреби населення. Значних збитків як у грошовому вимірі, 
так і в матеріальному плані зазнали болгарські села Ізмаїльщ ини1.

В Ізмаїльській області та південних областях Молдови, де переважки 
проживало болгарське населення, протягом 1945 р. розпочались відбудо* 
вуватися колективні господарства, як і виникли перед війною. Навесні 
1941 р. в Ізмаїльській області налічувалося 216 колгоспів, як і об’ єднунй 
ли  27940 селянських господарств з загальною площею обробляємої землі 
190800 га. В 1945 р. в області нараховувалося тільки 38 колгоспів, в яки* 
було об ’єднано переважно бідні селянські господарства загальною чи 
сельністю 1837 господарств з земельною площею 12261 га2. Тобто, проти»
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цім цього року в сільському господарстві все ще переважали індивідуальні 
иісііодарства, чисельність яких на кінець 1945 р. складала 107 тис., що об- 
|ні(иіяли 560 тис. га р іллі. Приблизно, на одне господарство приходилося 5 
і и Рішенням радянської влади від 1940 р. норма землі на одне індивідуаль
ні' господарство не повинна була перебільшувати 20 га. Згідно з цією поста
новою, землю відбирали у  багатоземельних та так званих куркулів. В ре- 
иу и і.таті, 15 тис. безземельних бідняцьких господарств отримали 75 тис. га 
І>) и и і3. Як проміжна форма землекористування на період між  індивідуаль
ним господарством та колгоспом в придунайських землях розпорядженням 
уряду в березні 1945 р. вводились земельні громади. До 1 травня того ж  ро- 
м v. згідно рішення Ізмаїльського облвиконкому, вони повинні були бути 
організовані у кожному селі4. Поява земельних громад, як вважається, не 
Пули поступкою радянської влади, а пояснювалась воєнним часом.

Іі 1946 р. ситуація поступово почала змінюватись і вже до кінця року 
колективізацією було охоплено чверть сільських господарств і більш е 
;'<(% селянської землі. Так, у  Тарутинському районі в серпні 1946 р. коле- 
і ти візовано 61% сільських господарств5.

Темпи колективізації в Ізмаїльській області6

на
01 .03.45

на
01 .01.46

на
15 .04.46

на
15 .08.46

на
05 .09.46

К ількість колгоспів 38 49 69 129 182

Н них господарств 1837 2823 4298 7454 12542

Закріплено за ними землі 12261 21214 35957 71500 116000

% колективізації 1,8 2,6 4,1 7,1 12

В 1947 р. колективізац ія вже мала масовий характер. Зі звіту
І імаїльського обласного комітету К П (б )У  про колективізацію відомо, що 
Тпрутинський район став районом суц ільно ї колективізац ії, в Н о
но і канівському районі колективізовано 83% селянських господарств, в 
Арцизькому -  66,1% , Белградському -  55,5% . Дещо відставали з колек
тивізацією Суворовський район, де було колективізовано лише 39% се- 
нлнських господарств, і Бородинський район, де колективізація не на ба
што просунулась уперед і складала 40 ,1% 7. Утворюються по декілька 
колгоспів в селах: по чотири в Городньому («8  березня», «9  травня»,
• П Ілях Іл л іч а », «П ’ятирічка»), Червоноармійському (артіл і ім. Калініна,
• Перемога», ім. 9 травня, ім. Кірова), Суворово, три -  в Кам ’янці (ім . Па
ризької комуни, «Серп і  м олот», «Червоний пром інь») тощо8.

В червні 1949 р. Ізмаїльський обласний виконавчий комітет констату- 
ішв, що колективізація сільського населення області закінчилася. Одно
часно цей процес торкнувся і болгарських сіл Молдови, де колективізація 
Пула закінчена в ці ж терміни. Так, в Кірютні, наприклад, вже в 1948 р. бу
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ло колективізовано 90% господарств. Подібні темпи зазначаються І м 
інших селах: Твардиці, Кайраклії, Тараклії, Кірсове, Валя Пержей". Ци 
докорінно змінило усталений уклад життя селянства. Селянин відчужу 
вався від засобів виробництва, втрачав почуття господаря, перетворюване» 
в наймита, на цей раз, радянської держави. Ідеологи колгоспного ладу по 
давали колективізацію як об ’єктивний, закономірний процес кооперувни 
ня дрібних виробництв, характерний для всього цивілізованого світу, 
Н ічого подібного на д іл і не відбувалось. Реально вона проводилась із ігно 
руванням специфіки національного розвитку краю, привела до зміни 
соціальної структури болгарського села, його внутрішнього психологічнії 
го клімату10. Отже, колективізація у  тій формі, що спостерігалась в бол 
гарських селах Дністро-Дунайського межиріччя, виключала такі фундп 
ментальні принципи кооперації, як самоврядування, добровільність 
об’єднання, постійний прибуток від внесеного паю, можливість вільно роя 
поряджатися виробленою продукцією та прибутком. Вона на д іл і була при 
критою формою одержавлення сільськогосподарського виробництии, 
ліквідацією в болгарських селах індивідуального господарства.

Колективізація супроводжувалася боротьбою з куркульством, її „класо 
вий підхід” застосовувався і в болгарських селах, хоча процент госпо 
дарств, які можна було віднести до куркульських, виявився дуже низьким. 
В куркульстві влада звинувачувала тих селян, які не бажали йти до кол 
госпів, або були виключені з них за те, що в минулому були заможними. 
Так, за розповідями літн іх  жителів с. Кірсове ЗО одноосібних селян були 
звинувачені в куркульстві та разом з родинами виселені до Казахстану тії 
Сибіру. Вони були оголошені ворожими елементами, підлягали ліквідації.

Одночасно в колгоспах утворювалися та відбудовувалися й машинно 
тракторні станції (М ТС). П ід час війни майже повністю була зруйнованії 
технічна база сільського господарства. В 1941 р. в області працювало 28 
МТС. З початком війни техн іку передали у  війська, а в роки окупації їх 
остаточно знищили. Отож в перші повоєнні роки техніки не вистачало. 
Використовувався кінний та ручний труд. Машинно-тракторний парк 
МТС у  післявоєнний період характеризувався так:

№ Найменування Було у 
1941 р.

В наявності 
на

8 .03.46 р.
Потрібно

1 Трактори СТЗ - Н А Т І 270 4 276

2 Трактори 4 - 2 113 2 100

3 П луги  і трактори -  5-ти корп. 270 96 184

4 П луги  2-х корп. 113 29 85

5 Сіялки зернові 270 35 249

6 Молотилки 255 28 235

7 Комбайн “Комунар” 27 4 80
8 Автомашини вантажні 54 4 52
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Дуже низькою була  і забезпеченість індивідуальних господарств 
сільськогосподарським інвентарем. В поганому стані та у недостатній 
кількості були плуги : на 100 тис. індивідуальних господарств в області 
нриходилося 29400 плугів , тобто на один плуг у  середньому припадало 
10,3 га р іл л і (в Арцизьком у районі -  23 га, Бородинському -  22 га). Н е
достатня к ільк ість, недосконалість, різномарочність, зношеність визна
чили рівень агротехніки та розмір врожаю всього у  5 -  7 центнерів зер- 
нових культур з одного га11. Коли в с. Городнє в 1945 р. відновили к о л 
госп «8  Березня», то на 170 родин прийшлось 5 плугів, 7 коней і 4 вози12.

Не зважаючи на складні умови господарювання, посівна площ а 
кііл ьшувадася. Так, площ а посіву овочів в області до війни складала при
тиш зно 4 тис. га, за роки німецько-румунської окупації посіви овочевих 
культур були зменшені до 1 тис. га, а в 1945 р. площа посіву городніх 
культур склала — 5500 га. В с. Благоєве в 1944 р. було засіяно 3,1 тис. га, 
к вже в 1947 р. -  5,2 тис. га13. А ле  реалії життя вимагали відмови від фор-
і кітного розширення посівних площ без підвищення капіталовкладень та 
пібезпечення відповідної матеріально-технічної бази. М ілка  обробка 
ігмлі приводила до вивітрювання та запливання ґрунту, розповсюдження 
пур’янів: осоту, свинорию тощо14. В занедбаному стані опинилася така 
ішжлива галузь сільського господарства як виноградарство. В 1941 р. під 
що культуру було відведено 32000 га, в 1944 р. залиш илося 22070 га, тоб
то було загублено 9930 га15.

Слабкість колективних господарств, нестача орної землі, насіння, 
юхніки, природнокліматичні умови приводили до зменшення кількості 
пирощуваних культур. Так, навесні 1947 р. колгоспники с. К ірютня 
шсіяли майже всю землю тільки кукурудзою16.

У  не менш гіршому стані виявилось тваринництво. П оголів ’я тварин в 
області до війни і п ісля неї виглядало таким чином (тис. голів ):

Найменування Було 
в 1941 р.

Було 
наі.09.44 р.

Заплановано мати 
на 01.01.1946 р.

ІСоией 124,4 65,2 82,0
Пгликих рогатих тварин 101,5 91,0 110,0
і миней 102,7 39,8 62,4

Омець 447,4 283,3 245,0

На початок 1946 р. заплановані цифри майже не були досягнуті: 
■15,7% селянських господарств залиш ились без коней, 67% - не мали сви- 
іній, у 48,3% - були відсутні корови, 15,7% - не мали ніяких тварин, 
<1 -1,7% - не тримали овець і к із17.

До цього ж в Україн і склалися вкрай несприятливі кліматичні умови, 
німа 1945 -  1946 pp. видалася малосніжною, а весною 1946 р. мала місце 
катастрофічна посуха, якої не було протягом попередніх 50 років. За дея-
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ними даними, в Ізмаїльській області врожай становив 2,3 -  2,9 центнеріи 
з гектару18. За іншими даними врожай в деяких районах Ізмаїльської об 
ласті становив від 3 до 5 центнерів з окремих культур, а на паровій площі 
було зібрано озимої пшениці до 7,5 -  10 центнерів з гектару19. В с. Бла 
гоєве в 1946 р. зібрали по 14 центнерів зерна з гектару20. Природній чин
ник доповнився діями влади, яка ш ляхом  пограбування села череп 
здійснення репресивної хлібозаготівельної та податкової політики, на 
сильницької надмірної хлібозаготівлі в роки посухи та неврожаю привели 
до голоду сільського населення України.

Непосильний план хлібозаготівлі на 1946 р. -  340 млн. пудів хліба 
виконати Україн і виявилось неможливо. А л е  замість зниження цей план 
в червні 1946 р. двадцяти трьом областям, в тому числі й Ізмаїльській, бум 
підвищений. Примусова конфіскація зерна та інш ої сільськогосподарсь
кої продукції, мізерна видача або невидача зовсім зерна колгоспникам за 
зароблені важкою працею трудодні, вибивання непосильних податків на 
присадибні господарства селян сприяли появі голоду, який швидко поши
рювався. Однак у  серпні 1946 р. під тиском центру керівництво знои 
збільш ило хлібозаготівельний план. Та попри усі намагання влади, по
казники плану досягти не вдалося: в Україн і він був виконаний на 62,4%,

В болгарських селех П івденної Бессарабії в цей час продовжувалась 
колективізація господарств. І голод був одним із засобів примусити госпо
дарів, які залиш илися вірними приватній власності, вступити в колгос 
пи. На допомогу з боку держави могли розраховувати тільки  радгоспи, 
колгоспи та господарства бідняків. Наростала хвиля репресій. Вже І  
грудні 1946 р. головний прокурор У РС Р  дав наказ низовим органам про 
куратури активізувати боротьбу з фактами розбазарювання та розтягу
вання зерна, саботажу хлібозаготівлі. Вироки були жорсткими. Росли 
кількість засуджених за розбазарювання та крадіжку хліба. Проводилися 
показові судові процеси.

Самих важких проявів набув голод зимою та весною 1947 р. Задля сво 
го спасіння, селяни були змушені продавати свої господарства, будинки 
за м інімальну ціну (80 -  100 кг зерна)21. Не дивлячись на голодну смерть, 
масові захворювання, дистрофію, повальне виснаження населення, яко 
не користувалося пайковим забезпеченням, органи влади докладали усі 
зусилля до виконання „першої заповіді держави” . У  1946 р. валовий збір 
зернових в Україн і становив 531 млн. пудів, а для подолання голоду 
потрібно було близько 16 млн. пудів зерна. Голодувало населення но 
тільки України, а й Молдавії; однак СРСР тільки  у  1946 р. експортуван
1,7 млн. тонн зерна в Болгарію, Румунію , П ольщ у, Чехословаччину, 
підписав у  квітні того ж  року угоду про поставки до Франції 500 тис. зер 
на. Україна була головним постачальником зерна для Ленінграду, овочін 
для Москви22. А  між  тим в селах ситуація ставала катастрофічною. Болга 
ри викопували з-під снігу замерзлу картоплю, буряк, які залиш илися на 
колгоспних полях п ісля збору врожаю, їли  кору дерев, м ілких гризунів,

178



собак тощо. За рахунками краєзнавців, в с. Городнє від голоду померло 
під 1000 тис. до 1200 чоловік при загальній кількості в 1945 р. -  6615 жи- 
ниіів23.

Разом із тим, деяк і м ісцеві партійні, радянські, господарські 
працівники докладали багато зусиль для врятування населення від голод
ної смерті. В багатьох школах було організоване одноразове харчування 
дітей. Однак проти тих, хто не займав жорсткої позиції в питаннях за
готівель і намагався за рахунок цього допомогти голодуючим, приймали 
шорсткі заходи: знімали з роботи і віддавали до суду. Фактично кожен 
шістнадцятий голова колгоспу був засуджений.

Про посуху, що різко знизила врожайність в Україні, наважився нага
дати Й.В.Сталіну 15 жовтня 1946 р. секретар Ц К  К П (б )У  М.С. Хрущ ов. У  
нідповідь надійшло розпорядження, підписане Й.Сталіним і А .Ж дано- 
иим, з вимогою негайно „покінчити з небільшовицьким ставленням до 
к нібозаготівель” . Проте м інімальна допомога селянам Подунав'я була на
діта. У  1948 р. із державних резервів було виділено 41,5 тис. тонн 
іиісіння, 4650 тонн продовольчої позики, понад 9 млн. крб. кредиту24.

Колективізація 1946 -  1949 pp. та голод 1946 -  1947 pp. вплинули на 
чисельність болгарського населення. Як було зазначено, колективізація 
гупроводжувалася репресіями, а також виселенням заможного населення. 
До Сибіру, Середньої А з ії, Казахстану вивезли багато родин. Так, з с. Го
роднє Волградського району виселено 10 родин, з с. Кірютня -  80 родин25. 
Деякі самі залишали свої будинки та власність і заселяли села Тарутинсь- 
кого, Арцизького, Бородинського районів тодішньої Ізмаїльської області, 
и яких у минулому проживали німецькі колоністи. Саме тоді, багато сіл 
( Підгірне, Серпневе, Теплиця, Тарутине, Бородіне та ін .) перетворились на 
Гшгатонаціональні, а в деяких з них стало переважати болгарське населен
ня. Рятуючись від голоду, десятки юнаків добровільно вербувалися на ро
боту за межами краю -  в промислові райони України та Росії, де могли за
робити на хліб. Т ільки  в результаті голоду кількість населення в болгарсь
ких селах Південної Бессарабії зменшилося майже на 50% .

На початку 50-х pp. була розпочата перша значна адміністративно-гос
подарська реорганізація колгоспів -  об’ єднання в рамках одного села в 
один колгосп. Одночасно цей процес проходив і в селах Молдови — в люто
му 1954 р. (Твардиця, Кірютня, Кірсове). В Ізмаїльській області об’ єднан
ня тривало декілька років (1950 р. -  Кам ’янка, 1953 р. -  Червоноармійсь- 
ісе, 1954 р. -  Задунаївка, Городнє, 1956 р. -  Заря). Відмічалось укрупнен
ня і за іншими принципами: задля досягнення рентабельності слабких 
колгоспів їх  об’єднували з економічно сильними. Так, до колгоспу „8 Бе
резня” с. Городнє був приєднаний колгосп с. Олександрівна (гагаузьке се
ло), до колгоспу „Заря” в с. Заря -  колгосп сусіднього с. М ихайлівка. Важ
ко оцінювати з економічної точки зору наскільки потрібна була ця реор
ганізація, але можна сказати, що вона проводилася з ініціативи цент
ральних партійних органів без згоди селян20.
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В цей же час колгоспно-кооперативна власність розпочала перетворю 
ватися на державну. Ц е стосувалося і деяких колгоспів Ізмаїльської об 
ласті, яка в 1954 р. увійш ла в Одеську область. В Тарутинському районі, 
тепер вже Одеської області, з ініціативи першого секретаря Р К  КП РС Ки 
плуна майже всі колгоспи були перетворені в радгоспи, а потім декількн 
було об ’єднано в один. Так, господарства болгарських сіл Виноградівна, 
Рівне, Ярове та в минулому німецькі села Малий Ярославець -  1 і Малий 
Ярославець -  2 були  об ’ єднані в єдиний радгосп-гігант „Вино 
градівський” , якому належало 20 тис. гектарів зем лі27. При утворені ти 
ких гігантів влада ігнорувала національний фактор і господарські три 
диції, об ’ єднуючи села з різноманітним національним складом в одне го« 
подарство. У  центрі розраховували, що укрупнення колгоспів дасть мож 
ливість краще використати техніку та інш і матеріальні ресурси. Проти 
цього не сталося. Наявна на той час матеріально-технічна база радгоспіп І 
колгоспів не вимагала і не сприяла їх  укрупненню. Погано відобразилася 
на соціально-економічному становищі болгарських сіл, як і в усій країні, 
ліквідація МТС в 1958 р. Колгоспи повинні були викуповувати потрібну 
їм сільськогосподарську техніку, будувати для неї приміщення, створю 
вати ремонтну базу, купувати резервні частини тощо. Попри всі негарші 
ди в багатьох болгарських селах були утворені сильні колгоспи: в Твар 
диці, Парканах, Червоноармійському, Городньому, Благоєві, Краснозші 
менці тощо.

З кінця 50-х pp. у  колгоспах замість натуральної оплати праці стали 
вводитись грошова. Це негативно відобразилося на соціально-еко 
номічному становищі сільського болгарського населення. Селянам не пи 

стачало зерна, а централізовані хлібопекарні ще не були налагоджені. Пі' 
рехід до грошової системи привів також до різкого зниження чисельності 
домашніх тварин. Причиною цього стала введена тоді система високи» 
податків на господарства, включно на тварини.

Таким чином, після звільнення від німецько-румунських загарбник!» 
в болгарських селах півдня України та Молдови розпочалась відбудем» 
сільського господарства. Стабільний подальший розвиток господарств 
передбачав, перш за все, раціональне використання природних багатсти 
та трудових ресурсів. Н ічого подібного на д іл і не відбулося. Влада ігнору 
вала національний фактор і  господарські традиції. Можна погодитись їй 
міркуванням А.Д.Бачинського, що високий темп колективізації захопи* 
усі без виключення чисельні національні групи селян28. Насильницьки 
колективізація 1946 -  1949 pp. та голод 1946 -  1947 pp. відбилися на чи 

сельності болгарського населення, привели до того, що селянин відчужу
вався від засобів виробництва, втрачав почуття господаря. С ільське госіш 
дарство болгарських с іл  півдня України та Молдови, як і вся України ти 
Молдова, відчувало на собі ус і наслідки централізованої, команднії 
адміністративної, планово-розподільчої економічної системи, яка склили 
ся в СРСР.
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Ковальський С.II

Д ІЇ ЗБРОЙНИХ СИ Л ООН Н А  П ЕРШ О М У Е Т А П І М ИРОТВОРЧОЇ 

О П Е Р А Ц ІЇ Н А  К ІП Р І (1964 р.)

8 серпня 1964 р. укріплен і позиції миротворців на висоті Мансур біли 
Т іл ір ії були одночасно обстріляні військами обох ворогуючих кіпрських 
громад. В розпал міжетнічного конфлікту на К іпр і «блакитні шоломи» 
зробили вчинок, який назавжди залишив сумнів у світової громадськост і 
в ефективності миротворчих операцій. Міжнародний контингент покинуи 
свої укріплення за декілька годин, неспроможний навіть провести безпеч 
ну евакуацію жінок та дітей з вогнища конфлікту1. Ц я незначна за своїм 
масштабом подія мала резонанс і поставила питання щодо доцільності ни 
користання Радою Безпеки збройних сил та спроможності ООН вирішунп 
ти конфлікти силовими засобами.

Одним з самих дискусійних питань в історії Організації Об’єднаних 
Націй залишається проблема, пов’ язана з роллю  миротворчих операцій п 
міжнародних відносинах «холодної в ій н и ». В силу своєї довготривалості 
та функціональної різноманітності операція ООН на К іпр і з 1964 р. по 
сьогодення стала показовою для багатьох дослідників та міжнародних 
аналітиків. Особливу дослідницьку цінність представляє початковий 
етап д іяльності Збройних сил ООН по підтриманню миру на К іпр і (далі 
ЗСООНК) в 1964 р. Ц я м іс ія  детально розглядалась радянськими 
спеціалістами з міжнародного права. Е. С. Кривчикова2, В. С. Семьонон”,
Н. І. Дороніна4 в працях, присвячених окремим проблемам ООН, приділя 
ли  увагу миротворчості на Кіпрі. Дослідники, які спеціалізувались :і 
історії К іпру також вивчали основні риси цієї операції. Л . Н. Анісімов'1 у 
своїй монографії надав розгорнутий аналіз структури ЗСООНК з моменту 
їх  створення в 1964 р. до 1986 р. В. Н. Ковальов6 та М. М. Оманідзе7 при 
святили дослідження юридичним та політичним аспектам діяльності 
ООН на острові. Сучасні російські вчені І. В. Вахітов8 та О. М. Бредихін", 
так само як і українські -  В. С. Бруз10 та О. В. Троніна", досліджують різні 
проблеми К іпру в тому числі миротворчу діяльність ООН. Західні вчені, 
такі як А . Джеймс12, М. Харботтл13, Д. Феоф ілакту14, А . Газіоглу15, 0. Ер 
туг16 та інш і в своїх роботах розглядали питання кіпрської проблеми м 
контексті миротворчості ООН.

Незважаючи на велику к ількість відповідних досліджень ця тематики 
містить багато невирішених моментів. Дискусійними та маловивченими 
аспектами є питання щодо позитивних та негативних результатів, як і бу
ли  досягнуті ЗСООНК під час першого року перебування в зоні конфлікту, 
Тому аналіз ц ієї проблеми дає можливість краще зрозуміти ступень ефек
тивності 0 0 Н  в сучасному світі, коли Організація знаходиться перед вибо
ром ш ляху  свого реформування.
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Низка етнічних, політичних, конституційних та міжнародних про
тиріч в 1963 р. призвела до відкритого збройного конфлікту м іж  представ
никами етнічних громад Кіпру. За рік конфронтація переросла в такі мас
штаби, що виникла необхідність втручання світової громадськості. В бе
резні 1964 р. країни-члени Ради Безпеки за участю представників урядів 
Греції, Туреччини та К іпру, розробили механізм функціонування май- 
Оутніх міжнародних миротворчих сил, як і мали контролювати ситуацію 
ми острові. Результатом їх  праці стала резолюція 0 0 Н  за номером 186, в 
икій були закладені основні принципи та методи дій майбутніх миротвор
чих контингентів на острові. В резолюції головною метою визначався 
ипмір «прикласти усі зусилля для запобігання поновлення зіткнень і, при 
необхідності, сприяти підтримці і відновленню закону і порядку і повер
ненню до нормальних ум ов »17.

Резолюція не могла бути керівним документом, так як містила дуже 
стислі та просторі рекомендації по застосуванню збройних сил. Тому Ге
неральний секретар опублікував спеціальне пояснення, в якому розгля
нув можливі ш ляхи застосування ЗСООНК та узагальнив їх  керівні прин
ципи. Засоби миротворчої діяльності були  визначені в розміщенні постів 
на дорогах, контролі над роззброєнням сторін, створенні «зелених зон» 
для утримання общин від збройних нападів одна на одну18.

25 березня 1964 р. уряд К іпру ратифікував Резолюцію  186. З цього мо
менту почалося формування ЗСООНК. Свої контингенти для міжнарод
них збройних сил надали Австрія, Австралія, Канада, Данія, Ф інляндія, 
Ірландія, Ш веція, Великобританія і Нова Зеландія. ЗСООНК почали 
функціонувати з 27 березня 1964 p., коли був призначений їх  командую
чий генерал-лейтенант П . С. Гіані (Інд ія ).

Збройним силам Греції та Туреччини, розташованим на К іпрі згідно 
домовленостям про гарантії безпеки острова від 1959 p., було запропоно- 
нано ввійти під командування ЗСООНК13. Греція виявила до цього проек
ту Ради Безпеки певний інтерес, Туреччина ж  його повністю проігнорува
ла. Тому грецька сторона також відмовилася від ц ієї пропозиції. Отже, 
< )ОН не домоглася підтримки з боку країн-гарантів та безпосередніх учас
ників конфлікту. Таким чином, з перших днів перебування «блакитних 
шоломів» за місцем призначення вже виникли суттєві проблеми у  відно
шеннях з конфліктуючими сторонами.

Присутність військовослужбовців з Великобританії в складі ЗСООНК 
иикликала негативну реакцію місцевого населення. Тому англомовні кон
тингенти в миротворчих військах на К іпр і зустріли дуже негативне став
лення до себе з боку греків-кіпріотів, як і ненавиділи англійців за ко
лоніальне минуле острова. Генеральний секретар ООН неодноразово 
підкреслював, що британський контингент у  складі ЗСООНК мав зовсім 
інші повноваження, аніж збройні сили Великобританії, як і контролюва
ли військові бази острова20. А ле  ворожість місцевого населення змушува
ла англомовних представників постійно підкреслювати своє неанглійське
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громадянство. Так, канадці відзначали усі свої машини «кленовими лис і 
кам и», хоча це суперечило принципам «блакитних ш олом ів», проте дни 
воляло їм бути присутніми у  тих районах, куди англійців не пускали. Ми 
рез те, що англійські транспортні засоби не пропускали на кіпрських до
рогах, фінський контингент відмовився від англійських машин і контро 
лював великі території спеціальними велосипедними загонами21.

В основу функціонування ЗСООНК була закладена тактика інтерпо 
зиції, яка представляла собою вклинювання м іж  воюючими сторонами т* 
утримання таких позицій. При цьому ЗСООНК не мали права в ід к р и тт і 
вогонь першими, а застосовували принцип самооборони. Острів буй 
розділений військами ООН на так звані "зелен і зони". Контингенти 
розміщ алися за національною ознакою у  визначеному адміністративному 
регіоні і виконували поставлені перед ними задачі, а також патрулювали 
кордони своїх зон. У  випадку перестрілки, мобільні частини вклинювали 
ся м іж  конфліктуючими сторонами і перешкоджали подальшій ескалації 
бойових дій. В своїй зоні відповідний контингент мав право вільно пересу 
ватися, встановлювати патрулі на особливо важливих пунктах і допомл 
гати місцевій поліц ії.

Були оговорені місця, закриті для «блакитних ш олом ів». Ц і зони скли 
далися з 23 районів вздовж узбережжя Кіпру загальною площею в 45 кн. 
миль (б іля  72 кв. км). Крім цього, представники ЗСООНК не були допущені 
в портові доки міста Лімасол. Це стало підставою для Генерального секрп 
таря висунути версію щодо поставок Грецією через даний порт зброї 
грецькій громаді22. Турецька сторона дотримувалась тієї ж самої думки23.

Укріплен і позиції в районах деяких селищ К іпру становили окрему 
проблему для миротворчих контингентів при проведені операції по при 
пиненню вогню. Жодна з громад не погодилась демонтувати свої оборонні 
споруди, а будь-які спроби зруйнувати їх  силами ЗСООНК закінчувались 
опором з боку обох конфліктуючих сторін24. В таких складних умовах 
міжнародні контингенти почали виконувати першорядні практичні цілі: 
зв'язок з кіпрською поліцією ; супровід кіпрських патрулів, що перевірм 
ють транспортні засоби; організацію поліцейських кордонів ООН у рай
онах особливої напруги; розслідування інцидентів м іж  греками і турками 
на К іпр і; проведення розслідування в особливих випадках, позв’язаних з 
вибухами, одиночними вбивствами та перестрілками25.

ЗСООНК не мали у своєму розпорядженні достатніх засобів для приму
сових акцій. Застосування сили полягало в руйнуванні укріплень, тран
шей, кулеметних гнізд. Цим займалися мобільн і загони, інш і частини за
безпечували збройне підкріплення і прикриття. До того ж  встановлюва
лися патрулі на дорогах. Метою цих патрулів було запобігання контра
банди зброї. «Блакитн і ш оломи» також контролювали електро- і водопо
стачання, проводили операції по забезпеченню житлом, продуктами і ме
дичною допомогою26.

4 квітня в районі Т іл ір ія , а потім 22 квітня б іля  Айос та Теодорос вибух -
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пули серйозні інциденти, в епіцентрі яких опинились миротворці. З 25 по 
:!!) число того ж місяця тривали бої північніше Нікосії. При спробі втрути
тись в цю сутичку загинуло декілька військових зі складу ЗСООНК27.

В липн і 1964 р. в турецькій громаді острова, за підрахунками 
спеціалістів ООН, нараховувалося б іля  10 тис. озброєних людей28. Дуже 
складною була проблема, пов'язана з контрабандою зброї, як з боку Греції, 
так і з боку Туреччини. ЗСООНК намагалися перекрити канали її поста
ми ння, але цілком припинити надходження зброї на острів вони не могли.

Великий інцидент, який мали вирішити ЗСООНК, відбувся на початку 
липня в Киренії. Приводом інциденту стала заява начальника поліц ії 
Кіпру про те, що турецьке селище Ам беліна буде патрулюватися греками- 
кі нріотами. Така заява викликала протест турецької сторони. Навколо се
ми з'явилися барикади. Греки підвели до села гармати, бронеавтомобілі та 
:і00 чол. з національної гвардії. Готувався штурм села. Представники 
ЛСООНК вчасно втрутилися. Завдяки їх  посередництву переговори при- 
:иіели до того, що турецькі солдати вийшли із села, а грецькі -  не 
нвійшли. Таким чином, сторони прийшли до тимчасової згоди.

Всього за період з 9 липня по 8 вересня в районах Н ікозія, Пафос, Jli- 
масол, Варнака та Фамагуста відбулося 289 інцидентів, пов’язаних з пе
рестрілками і 47 інцидентів, викликаних вибухами. Дуж е гострою була 
ісриза в районі Т іл ір ія . З 5 по 8 серпня у  перестрілках м іж  громадами в 
Т іл ір ії використовувались міномети і, навіть, пускові установки для реак
тивних снарядів. 6-й загін національної гвардії К іпру атакував позиції 
турків-кіпріотів. Загін національної гвардії нараховував 2 тис. чол. і був 
озброєний шістьма 94-мм гарматами і бронетехнікою29. Грецька сторона 
пояснювала це тим, що 5 серпня був вбитий грек-кіпріот зі складу 
національної гвардії, ще троє отримали поранення в результаті інтенсив
ного вогню з боку турецьких заколотників, які просунулись вперед і під 
прикриттям мінометного вогню зайняли укріплені позиції30. Турецька сто
рона в усьому звинуватила греків-кіпріотів і  назвала їх  дії "злочином про
ти людства", наголосивши на масових вбивствах турецького населення31.

Переконана у своїй правоті, Туреччина перейшла до активних дій на 
острові. 7 серпня 4 турецьких винищувача типу F-100 провели демонст
рацію сили. У  територіальних водах острова літаки розрядили весь свій 
боєзапас у  море. 8 серпня турецькі літаки атакували греко-кіпрські війсь
ка б іля  населених пунктів П оліс, Коккіна і Като-Піргос. Б іля  Ксерокса 
був потоплений грецький катер, у  результаті чого 5 чол. було вбито і 13 
поранено. Був збитий один турецький літак. Ввечері того ж  дня Туреччи
на нанесла авіаудар по ряду грецьких селищ . Греки-кіпріоти втратили 53 
чол. і ще 125 чол. було поранено.

9 серпня військові літаки Туреччини продовжували наносити авіауда- 
ри по всьому північно-східному Кіпру. Був розбомблений госпіталь, в ре
зультаті чого загинуло 500 чол.32 Того ж  дня в 13 годин 50 хвилин прези
дент Макаріос попередив турецький уряд, що в разі продовження
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авіанальотів, турецькі поселення на території К іпру будуть атаковані бон 
попередження.

На надзвичайному засіданні Ради Безпеки 9 серпня 1964 р. були 
виділені особливо небезпечні зони. У  їх  число увійшли: плацдарм поблину 
Коккіни (близько 500 турецьких бійців), береговий плацдарм біля Лимпи 
тисії (б іля  200 турецьких бійців), пригород Лефка (8 тис. озброєних 
турків) і Н ікозія. На них пропонувалося зосередити максимальну увагу". 
В ході роботи сесії була прийнята резолюція 193(1964), в якій уряди Кіпру 
та Туреччини дійшли згоди щодо остаточного припинення вогню34.

А л е  10 серпня 1964 р. відбувся ще один інцидент. Грецький предстни 
ник в ООН Біціос заявив, що над територією К іпру після підписання реіні 
лю ц ії від 9 серпня про припинення вогню, з ’явились два турецьких літ» 
ка-розвідника RF-84F, що було прямим порушенням міжнародного П|ш 
ва35. Туреччина пояснила це різницею в часі м іж  Нью-Йорком і Анкарою І 
ще раз підкреслила, що непогано б роззброїти Грецію і К іпр36.

На 15 серпня 1964 р. обстановка трохи розрядилась, тому що по всій 
території К іпру фіксувалися тільки одиничні постріли. Головним чином 
інциденти були односторонніми та випадковими. Так, 14 серпня був зроО 
лєний один постріл. К уля  розбила вікно в готелі "Корнаро", де розтапю 
вувався командний пункт датської роти. В районі дислокації датського 
контингенту була оголошена тревога. А ле  при з ’ясуванні обставин вину 
ватці події пояснили інцидент тим, що постріл відбувся при розрядженні 
зброї37. Такі випадки часто траплялись. Було дуже важко виокремити ни 
падкові постріли від одиночних навмисних нападів.

До червня 1964 р. на К іпрі в складі ЗСООНК знаходилось 6411 війсь 
ковослужбовців, а на середину літа проявилась тенденція до регулярного 
їх  скорочення. Це було пов’язано з фінансовою стороною питання. Пор 
ший тримісячний термін перебування миротворців на острові обійшовся и 
5.430.000 дол. СШ А, а потім сума склала 7.300.000 дол. С ІНА38. Майно» 
незмінним залишався склад цивільної поліц ії. Це можна пояснити тим, 
що поліц ія в складі міжнародних контингентів була нечисленною і вико 
нувала лише допоміжні функції.

Отже, первісні задачі, покладені в основу функціонування ЗСООНК 
ставили міжнародні контингенти в залежність від обставин на Кіпрі. ВЖ4 
сама юридична основа присутності «блакитних ш оломів» на острові об ми 
жувала миротворців в своїх діях, відводячи їм  роль допоміжних загоніи, 
що ліквідовували наслідки збройної сутички. Невелика кількість миро 
творчих контингентів та їх  легке озброєння не давали їм можливість 
здійснювати примусові акції і в більшості випадків події в конфліктній 
зоні розвивались самі по собі, ігноруючи будь-яку присутність «блаїсит 
них ш олом ів». Таким чином, можна констатувати, що із задачами «встй 
новити та контролювати повне припинення вогню на острові» ЗСООНК 
справитись навіть теоретично не могли. А ле  ті реальні задачі, як і вони ни 
конували на острові, повністю співпадали з практичними цілями, що ст*
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пив перед ними Генеральний секретар. Тематика миротворчих операцій 
ООН взагалі та м ісії ЗСООНК зокрема залишається малодослідженим та 
дискусійним питанням, тому має перспективу подальшого наукового 
дослідження.
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Сухуш ин М .П . 

В ІЙСЬКОВА РЕ Ф О РМ А  У  РО СІЙСЬКІЙ  Ф Е Д Е Р А Ц ІЇ Т А  
РО С ІЙ С ЬКА  В ІЙСЬКОВА ІН ТЕ Л ІГЕ Н Ц ІЯ

П ісля розпаду Радянського Союзу уряд Російської Федерації задекла
рував проведення широкомасштабної військової реформи. Проте прой
шов не один термін її завершення, але кінця реформи все ще не видно. 
Між тим, динамізм, характерний для сучасного стану розвитку військо- 
мої справи, інтелектуалізація військової справи, швидка зміна бойової 
техніки, військової стратегії й тактики вимагають принципово нових 
підходів до формування офіцерського складу армії.

В травні 1996 р. президент Російської Федерації Б. Єльцин у листі до 
особового складу Збройних сил, підсумовуючи певні результати реформу- 
иання армії і намічаючи основні напрями її подальшого будівництва, вка- 
:тв на необхідність істотно поліпшити систему військової освіти і зберег
ти інтелектуальний потенціал російських офіцерів1. Тобто російському 
керівництву стало притаманне розум іння необхідності офіцерів- 
інтелігентів в умовах наближення сучасних інформаційних війн.

Однак, як свідчать матеріали науково-практичної конференції вищих 
навчальних закладів “ Основні напрямки виховання української військо- 
ііої інтелігенції у  сучасних умовах” ні радянська, ні сучасна світова, в тому 
числі російська і українська, наука не виробила чіткого визначення понят
тя “ військова інтелігенція” . Так B.C.Афанасенко, заступник начальника 
Харківського військового університету з виховної роботи, назвав аж сім 
складових, які характеризують військового інтелігента2. Разом з тим, 
існує усвідомлення того, що військова інтелігенція виступає складовою 
частиною усього соціального кола інтелігенції, але має певні особливості, 
пов’язані з діяльністю в такій специфічній сфері як військова справа.

За твердженням спеціалістів, зараз в Російській Федерації продов
жується другий етап військової революції, який розпочався у  1980-і pp. 
Однією з основних тенденцій збройної боротьби на цьому етапі визнається 
псе зростаюче значення інформаційного континууму. Бойові системи зі 
штучним інтелектом стають головною зброєю війни3. Отож, ведення су
часної збройної боротьби неможливе без військової інтелігенції.

Тому в арміях світу, в тому числі і в російській, місце військового
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інтелігента визначається як наявністю інформаційних технологій у 
складі озброєння армії, тобто значним зростанням професійних вимог ди 
офіцерів, так і необхідністю виховання особового складу Збройних сил ми 
засадах патріотизму та духовності. Багато в чому це досягається завдяки 
специфіці підготовки молодих офіцерів у  військових училищ ах.

М іж  тим, значним негативним чинником, що впливав і впливає на фо|> 
мування особистості військового інтелігента стала переоцінка цінності 
військової праці в російському суспільстві. Вже п ісля початку широкомш' 
штабного скорочення армії, розпочатого М. Горбачовим, армія опинилж і. 
у  складному економічному та соціальному становищі: відсутність помош 
кань для офіцерів, заборгованість із заробітною платою, падіння диг 
ципліни тощо. Всі ці негативні явища посилились з початком формуванні! 
армії Російської Федерації. Виник цілий комплекс проблем, пов’язаних ііі 
необхідністю соціального захисту військовослужбовців4.

Газета Збройних сил Росії “ Червона зірка” впродовж майже усієї пер 
шої половини 90-х pp. X X  ст. постійно поверталась до теми складносте!! 
військового життя. Красномовним свідченням втрати суспільного прести 
ж у військової професії стали листи офіцерів і прапорщиків. Ось приклнд: 
“ Ч и  багато знайдеться бажаючих зайнятись професійною діяльністю  нн 
таких умовах? Спочатку отримати спеціальність у  закритому режимному 
закладі. Потім мінімум на 20 років (до отримання права на пенсію) підяо 
рядковуватись вимозі беззаперечно виконувати любий наказ старшого нп 
посадою і військовому званню. Поповнити собою ряди безквартирних, ,,, 
жити з родиною в бараку, будівельному вагончику чи наймати крихітну 
кімнату за кошти, що прирівнюються до особистої місячної зарплати. Ну 
ти готовим завжди їхати туди, куди пошлють, на першу вимогу піти під 
кул і, повести десятки, сотні п ідлеглих, несучи всю відповідальність 311 U 
життя і при цьому постійно читати в газетах, слухати по радіо і телепорі< 
дачах їдк і коментарі на предмет твоєї збитковості. І  за все це отримувати 
щомісяця як матеріальну оцінку суспільством твоєї персони грошомий 
зміст, який поступається заробітній платні прибиральників платформ tut 

станціях метро або різнороба на будівництві” 5.
В таких умовах складно було займатись підтримкою достатнього ріним 

інтелігентності в російській армії. Просліджується певна еволюція у 
підходах до підготовки офіцерів-інтелігентів. Щ е в 1991 p., тобто за уми» 
існування Радянської Арм ії, військовому вузу ставилось завдання ми 
тільки підготувати першокласного спеціаліста, але й виховати його люди 
ною високої культури. Вважалось, що сучасний офіцер повинен розбирн 
тись в питаннях логіки , естетики, етики, історії ВІТЧИЗНЯНОЇ І  СВІТОНИІ 

культури, володіти декількома іноземними мовами. Крім того, на той чиї1 
військові вузи мали у  своєму розпорядженні значну к ільк ість високо еру 
дованих військових педагогів-інтелігентів0.

Проте вже через рік -  два ситуація почала змінюватись, причому, | 
гірший бік. По-перше, розпочалось звільнення з російської армії. V
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Збройних силах допустимою і природною вважалась кадрова втрата в ме- 
жах 4 -  6 % . Це крім офіцерів, які звільнялись в запас за вислугою років. 
Але у  1992 р. цей показник у деяких видах Збройних сил наблизився до 
;!<) % , що приблизно рівнялось випуску усіх військових училищ  взятих 
разом7. Так, тільки молодих офіцерів у  віку до ЗО років скоротилось 35 ти
сяч чоловік8. Відповідно зреагувало і молоде покоління -  різким скоро
ченням бажаючих поступати у військові училища.

По-друге, в період так званої перебудови внаслідок зниження рівня 
життя значно понизився і рівень початкової підготовки абітурієнтів 
мійськових училищ . Це не дозволяло їм за чотири роки військового нав- 
чання якісно засвоїти складну техніку і озброєння, яке знаходилось у 
мійськах. Тому перед керівництвом військових вузів Російської Федерації 
І ііикладачами стало ставитись завдання підвищення фундаментальної та 
спеціальної підготовки. Гуманізація навчання, якій раніше приділялось 
багато уваги, за висновками керівників військової освіти, не повинна про
тиставлятись спеціальній підготовці курсантів9. Фактично, це означало 
портання дисциплін гуманітарного профілю і відповідно зменшення 
рівня інтелектуально ї підготовки. За результатами соц іологічних 
досліджень, дівчата не відрізняють курсантів військових навчальних за
кладів від інших хлопців за інтелігентністю і культурою спілкування10. І 
хоч ці спостереження робились на українському матеріалі, вони справед
ливі і для Російської Федерації.

По-третє, п ісля розпаду СРСР в декількох випадках Росії прийшлось 
иибудовувати військову освіту майже з нуля. Так було з підготовкою 
офіцерів протиповітряної оборони сухопутних військ. За межами Росії 
опинилась академія, два із п ’яти училищ , п ’ять військових центрів і нау
ково-дослідний інститут. Була втрачена можливість готувати офіцерів з 
ішщою військовою освітою на 100 % , офіцерів командного профілю за
собів ППО мсп (тп) -  на 100 % , інженерів з вищою військово-спеціальною 
освітою -  на 75 % . М іж  тим, на озброєнні протиповітряних сил сухопут
них військ знаходилась найсучасніша зброя, окремі зразки якої не мали 
аналогів в арміях інш их країн11. Поспіш ні заходи щодо створення нових 
академій і училищ , хоч і на базі існуючих викладацьких кадрів, вели до 
итрати інтелектуального потенціалу військових вузів.

Саме в першій половині 90-х pp. з усією гостротою постало питання 
підтоку науково-педагогічних кадрів з військових навчальних закладів. 
Начальник управління військової освіти міністерства оборони Російської 
Федерації генерал-лейтенант Г.Радионов визнав наявність проблем, 
пов’ язаних із необхідністю збереження викладацького і наукового скла
ду. Проте вирішувати їх  управління збиралось старими методами: зосе
редженням ад’юнктури в провідних вузах, переглядом нормування та 
обліку праці викладачів, об’єднанням вищих військових закладів12. Ра
зом з тим він жодним словом не обмовився про необхідність інтелектуаль
ної складової військової освіти.
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Тому в російському суспільстві почали з ’ являтись різноманітні прови 
ти перебудови військової освіти із врахуванням підготовки офіцери 
інтелігента. Один із таких проектів належав генерал-майору запису
О .І.Владимирову, в якому передбачалось дати курсантам базову військо 
ву освіту, де впродовж перших трьох — чотирьох років вони отримували 
загальну гуманітарну вищу освіту і тільки п ісля цього переходили безпн 
середньо до військових наук13. Проте такі підходи не зустрічали підтрим 
ки у вищого командування і підготовка військового інтелігента залиши 
лась на старому рівні.

Недовге існування російської, так само як і української, білоруської, 
чи будь-якої іншої армії на теренах колиш нього СРСР поставило, але тни 
і не вирішило питання про можливості використання в посткомуністим 
ному суспільстві радянського офіцерства та співвідношення їх  з новою ги 
нерацією офіцерів, вихованих у національному дусі. Можливо, саме вихо 
вання інтелігента-офіцера могло б бути тим об’єднуючим фактором, який 
сприяв би порозумінню військових спеціалістів різних країн. Однак умо 
ви формування військової інтелігенції в сучасній Росії, так само як і в рип 
публіках колишнього Радянського Союзу, суттєво відрізняються від умом 
становлення офіцера-інтелігента в СРСР. У  порівнянні з тим часом, зарин 
на перше місце виходять чинники підвищ ення авторитету армії н 
суспільстві, забезпечення офіцерського складу всім необхідним для осо 
бистого життя і практичної військової д іяльності і вже потім відбудоиу 
військово-патріотичного виховання молоді.

В Україн і військові спеціалісти вже починають бити тревогу, що су 
часне суспільство все більш е відчуває нестачу офіцерів-інтелігентів, які 
виступають носіями високої культури та освіти14. Хоча в Російській Федн 
рації питання так прямо не ставиться, однак подібна тенденція присутни, 
Все це вказує на необхідність вивчення питань формування військового 
інтелігента російської армії.
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Букіна Т.В.

РАДЯНСЬКА ПРОВІНЦ ІЙНА ТОРГІВЛЯ У  ДРУГІЙ  ПОЛОВИНІ 
80-х років X X  століття: РАЙОННЕ МІСТО ПЕРВОМАЙСЬК

У  середині 80-х pp. X X  ст. до широкого вжитку увійшов термін „пере
будова” . Політика перебудови, розпочата частиною керівництва КПРС на 
чолі з генеральним секретарем центрального комітету партії М .С.Горба
човим, призвела до значних змін у  житті країни і світу в ц ілому. На X V II 
;Гїзді КП РС  у політичному докладі М.С.Горбачова велику увагу було звер
нуто на підвищення добробуту народу ш ляхом  насичення ринку різними 
товарами та послугами. На це й була спрямована Комплексна програма 
розвитку виробництва товарів народного вжитку та сфери послуг. Плану- 
ііалося за п ’ятирічку забезпечити більш  високі темпи зростання вироб
ництва предметів вжитку, роздрібного товарообігу, значно покращити ор
ганізацію торгівлі й суспільного харчування1.

Новий державний підхід став відповіддю на тогочасні кризові явища, 
іцо загрозливо поширювались в радянському суспільстві. Однією з причин 
дефіциту на споживчому ринку був брак капіталовкладень у  легку проми
словість. Хоча вона випускала 14% загального обсягу промислової про
дукції та близько 37% товарів широкого споживання, на неї припадало ли 
ше 4% фондів, що централізовано виділялися радянській промисловості.

Перехід підприємств на самофінансування значною мірою зруйнував 
ланцюжок постачання роздрібної торгівлі. Зорієнтовані на прибуток 
підприємства відмовилися від державних замовлень на невигідні види

193



продукції. Виробники одягу переналаштовували свої л ін ії з пошиття до 
шевого одягу для л ітн іх  людей та дітей на виробництво дорожчих виробім 
У  першій половині 1988 р. договірні ціни на деякі нові види товарів зрос 
ли  щонайменше на 50% . Якість товарів за роки перебудови також 
погіршилася. В 1985 р. 209 тис. пральних машин було відправлено у ги 
рантійний ремонт, а вже у  1988 р. їх  к ількість зросла до 369 тис. За цей г» 
мий період кількість магнітофонів, відремонтованих у  гарантійних мий 
стернях, збільшилася з 931 тис. до 1190 тис., що становило аж п ’яту чиє 
тину їх  річного виробництва. Якість багатьох товарів була настільки нині, 
кою, що їх  неможливо було продати навіть в умовах значного дефіциту.

На руках у  населення до кінця 1989 р. накопичилось близько 2(10 
млрд. крб. Це кошти, які через відсутність необхідних товарів в магнии 
нах знаходилися в пошуках дефіциту. На рахунках і в облігац іях було щі> 
близько 270 млрд. крб. Бажання позбавитись цих коштів, щоб захистити 
від втрати добровільні і вимушені накопичення, зростали з кожним дном, 
Приблизно 150 млрд. крб., за різними оцінками, а можливо і більше, змн 
ходились без товарного покриття у  підприємств і банків.

Збиток коштів сягнув таких розмірів, що вони перестали бути кошти 
ми, тобто виконувати свої безпосередні функції -  засобу кругообігу, роп 
рахунків і накопичень. Падала довіра до держави, яка повсюдно була ги 
рантом підтримки цінності національної валюти. Багато в чому саме ци 
вельми серйозна реальність впливала на необхідність перегляду держим 
ної політики, визначаючи ступінь радикальності і невідкладності мір по 
реформуванню економіки.

Незадовільними були справи, пов’язані із насиченням внутрішнього 
ринку товарами широкого вжитку. Причини цього достатньо глибокі: и 
легк ій  промисловості десятиліттями не оновлювалось обладнання, при 
близно 40% діючого в цій галузі обладнання перевищувало амортизаційні 
норми.

Проявилася і явна недооцінка сфери виробництва товарів широкого 
вжитку. Хоча ця сфера давала 37% всіх накопичень в країні, відношений 
до неї партійних і радянських урядовців виходило із залишкового прин 
ципу. Крім того, багато товарів широкого вжитку вироблялись хоч і в до 
статній кількості, але з низькою якістю. В результаті платоспроможний 
попит населення явно не задовольнявся, м іж  цим попитом і його ми 
теріальним покриттям існував серйозний розрив.

Торгівля виступає посередником між  виробництвом і споживачем. У 
той же час торгівля покликана здійснювати вплив на виробництво, стиму 
лювати випуск товарів, які користуються попитом, сприяти формуванніо 
розумних потреб у  населення. В Радянському Союзі торгівля, в основно 
му, здійснювалася через споживчу кооперацію. На X X V II  з ’ їзд і КПРС Оу 
ли  поставлені завдання — розширити торговельні мережі, підвищити 
технічну оснащеність підприємств, поліпш ити торговельне обслуговунин 
ня і громадське харчування населення.

194



Якщо взяти питання розширення торговельної мережі, то слід  сказа 
ги, що в цьому напрямі в УРС Р велася робота -  лише н 1980 1988 pp.
кІлькість магазинів і торгових палаток зросла на 800 одиниць. В багатьох 
районах і областях зм іцніла технічна база торгівлі. І все ж  ситуація у роз
питку радянської провінційної торгівлі залишалася неоднозначною. В 
1988 р. в багатьох областях кожний п ’ятий магазин знаходився в непри
датному приміщенні. На Львівщ ині, Донеччині, Дніпропетровщині було 
чимало невеликих с іл , де взагалі відсутні торговельні приміщення. їх  ж и
телям доводилось ходити в сусідні села за найменшою дрібничкою2.

Винятково важлива роль на той час відводилась таким чинникам, як 
стан реальних доходів і життєвого рівня населення. За роки перебудови 
срошові доходи в колишньому СРСР збільш илися. Проте життєвий рівень 
знизився, оскільки виробництво не змогло впоратися із завданням задово
лення попиту. В результаті на кожен карбованець, що знаходився в обігу, 
нп початок 1990 року припадало товарів на 18 коп. Офіційне обстеження 
показало, що з 989 основних видів товарів лише 106 регулярно надходять 
у продаж. Радянський споживчий ринок був схожий на гігантську центри
фугу: нескінчений потік товарів, які зникали відразу ж після надходжен
ня у продаж, був потужним чинником соціальної дезінтеграції3.

Реальність ситуації можна наочно прослідкувати на прикладі розвит
ку торгівлі в місті Первомайську, районному центрі Миколаївської об
ласті УРС Р  із населенням біля 60-ти тисяч чоловік та зі значною проми
словою базою.

Аналіз річного звіту з основної діяльності Первомайського управління 
торгівлі за 1985 р. показує, що в сфері торгівлі уже існують значні труд
нощі, які свідчать про низький рівень життя населення Первомайську та 
району. Із непродовольчих товарів населення недоотримало: бавовняну 
тканину -  особливо махрові рушники; швейні та трикотажні вироби -  
особливо верхній трикотаж та головні убори з штучного хутра. Мало по
стачалось засобів гігієни, особливо парфумів, мила туалетного. Значно 
зменшилося постачання наручних та кишенькових годинників, електро
товарів -  особливо пилососів, електронасосів для води, іграшок, фотоапа
ратів, холодильників „Ю рузань” , „П олю с” , „Кодри” -  які користувалися 
попитом у  населення даного регіону4.

У  звіті чітко відображено і зниження реалізації продовольчих товарів. 
Недопоставлен! були: мука, крупи, макаронні вироби, консерви (рибні та 
фруктові), субпродукти, риба, жири, с іль  тощо. За рахунок зменшення 
постачання цільномолочної продукції на 80 тонн за IV  квартал 1985 р. -  
реалізація знизилася на 31 тис. крб., а за рік реалізація зменшилася на 77 
тис. крб. М ісцеві поставники недопостачали 200 тонн хлібобулочних ви
робів, пивзавод недопоставив 2200 літрів пива, м ’ ясокомбінат -  17 тонн 
ковбасних виробів, Миколаївська кондитерська фабрика -  25 тонн конди
терських виробів. Набула поширення торгівля розливним молоком та 
сметаною, які були значно дешевшими, ніж  фасовані. Головними причи
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нами зниження реалізації непродовольчих товарів вказувались: знижон 
ня асортименту на складах поставників та зменшення поставок і знижвн 
ня купівельної спроможності населення. В результаті скорочення асор 
тименту товарів було закрито магазин №  9 -  загальною площею 60 кв. м., 
№ 67 -  площею 168 кв. м. їх  приміщення, за рішенням виконкому, були 
передані іншим організаціям. Загалом за рік 74 магазини, з яких: 48 про 
довольчих і 26 промтоварних -  не забезпечили виконання плану товари 
обороту. Серед тих:

- магазин №  29 -  парфумерний -  48,7 тис. крб.;
- магазин № 52 -  дитячий світ -  86,5 тис. крб.;
- магазин № 58 -  тканини-трикотаж -  82,7 тис. крб.;
- магазин № 62 -  молокопродукти -  16,8 тис. руб.5
5 липня 1985 р. було видано постанову Ради Міністрів СРСР ’’Про про 

даж громадянам товарів тривалого використання в кредит” . П ерелік ти 
ких товарів визначався Міністерством торгівлі УРС Р , до нього могли 
включатися товари (крім  ювелірних виробів), як і в достатній кількості 
були в роздрібній торгівлі. Д ля  отримання такого кредиту керівники ти 
головні бухгалтери підприємств, установ, організацій в установленому 
порядку видавали довідки. Заборонялося видавати повторні довідки 
робітникам, службовцям та колгоспникам до повного погашення заборгн 
ваності за раніше отримані товари в кредит, а також громадянам, що при 
цюють тимчасово або менше одного року чи з випробувальним терміном',

В 1986 р. Первомайське управління торгівл і, з метою вивчений 
купівельного попиту та покращення обслуговування населення, провели 
13 конференцій покупців, 14 виставок-продажів продовольчих товарів ти 
8 непродовольчих, свято „Проводи зими” , 4 ярмарки-базари, створило It 
довідково-інформаційні пункти. Д ля розширення продажу непродоволь 
чих товарів першої необхідності в 32-х продовольчих магазинах органіао 
вано куточки по продажу цих товарів. Внаслідок цих заходів товароойо 
рот склав за рік 252 тис. крб. при плані 250 тис. крб. Продовжувалася ро 
бота по впровадженню самообслуговування. На цю систему було переводи 
но 42 магазини із 72-х існую чих у м істі7. Проводилась робота по виконай 
ню рекламних робіт. За заявками магазинів виконані вивіски із  розпорнд 
ком роботи магазинів, оформлені віконні вітрини. Власними силами про 
водилось оформлення інтер’ єрів у  магазинах та будувались будиночки 
для виїзної торгівлі -  ярмарків і ш кільних базарів8. Не дивлячись на такі 
дизайнерські заходи, що мали косметичний характер, головним залишим 
ся дефіцит товарів, а саме: шовкових, льняних та х/б тканин і виробім u 
них, шкіряного взуття, мила туалетного, синтетичних миючих засобін, 
холодильників, пральних машин, швейних машин -  в основному по при 
чині недопостачання підприємствами-виробниками9. Спостерігалось N 
цьому році і значне зниження реалізації товарів продовольчої групи 
Найбільш  помітною була відсутність ковбас, масла тваринного, сиру, 
яєць, кондитерських виробів, консерв -  і це не дивлячись на те, що до
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торгівлі надходила продукція і місцевих підприємств: м ’ясокомбінату, 
молокозаводу, пивзаводу, хлібозаводу, заводу „П івденний Б уг” , 
більш ість з яких працювали на всесоюзний та загальноукраїнський ри
нок. їх  питома вага в товарообігу склала за рік 2027 тис. крб.10

Аналогічна ситуація спостерігалась протягом 1987 р. Фактично товаро
обіг по загальному об ’єму виконано на 98,8% , в тому числі: по продо- 
иольчій групі -  100,1%; по промисловій групі -  97,2% . В порівнянні з 
1086 р. був досягнутий приріст товарообігу на 2,4% -  і це в основному за 
рахунок продовольчої групи товарів. Проте встановленого плану 
роздрібного товарообігу місцеве управління торгівлі не виконало11. Різни
ця склала 714 тис. крб і в основному з причини недопостачання товарів 
промислової групи по фондам: шовкові тканини -  200 тис.крб.; хутро та 
хутрові вироби -  59,4 тис. крб.; шкіряне взуття -  381 тис. крб.; синтетичні 
миючі засоби — 33 тис. крб.; електротовари — 41,6 тис. крб. Поряд з цим ви
окремилася група товарів, на які знизився купівельний попит: головні 
убори із штучного хутра, нитки та металопосуд -  через підвищення ціни12.

За 1990 р. із товарів промислової групи відмічено недопостачання: ки
лимових виробів -  1,3 тис. кв. м; холодильників -  49 шт.; пральних ма
шин -  791 шт.; швейних машин -  47 шт.; електричних самоварів -  90 
шт.; піаніно -  6 ш т13. Загалом за 1986-1990 pp. простежується тенденція 
збільшення дефіциту товарів, особливо промислової групи.

Протягом усієї другої половини 80-х pp. радянські і партійні органи, 
торговельні управлінськ і структури вели роботу по організації 
соціалістичного змагання, результати якого відображались на екранах по 
соцзмаганню в кожному магазині з наступним нагородженням пере
можців. Д іяли  оперативні групи із  числа працівників апарату уп 
равління, які щорічно проводили оперативні перевірки по виявленню по
рушень у сфері торгівлі. Найпоширенішими серед порушень були: обва
жування, обрахування, приховування товарів, порядок користування за
собами ваги. За дані порушення винуватці притягувалися до різного роду 
ні дповідальності.

Таким чином, аналіз ситуації на прикладі тільки одного районного 
міста Первомайську у  сфері торгівлі показав помітне погіршення соціаль
но-економічного становища протягом другої половини 80-х pp. Суттєво 
аідчувалась загальна тенденція того періоду -  недостатня кількість то
па рів широкого вжитку та неспроможність держави ш ляхом  власного ви
робництва задовольнити попит населення. І це при тому, що у  місті розта
шовувались оборонні підприємства та значний військовий контингент, 
які вимагали особливого відношення влади.

Приміт ки:
1. Горбачев М .С. Полит ический доклад Центрального Комитета 

КПСС X X V I I  съезду КПСС. -  М ., 1986. -  С. 5 9 -  60.
2. Геєць В .М . П ерехідна економіка. -  К., 2003. -  С. 30 -  36.
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3. Богомолов О.Т. М оя  летопись переходного времени. -  М ., 2000. ('
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4. Первомайська філія Держ авного архіву М икола ївсько ї області. Ф 
101, on. 1, спр. 70, арк. 15 -  23.

5. Там само. -  Арк. 21.
6. Там само. -  Арк. 23.
7. Там само. -  Спр. 8, арк. .2.
8. Там само. -  Арк. 8.
9. Там само. -  Арк. 15.
10. Там само. -  Арк. 16.
11. Там само. -  Спр. 94, арк. 3.
12. Там само. -  Арк. 4.
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Соколовська С.II

ТЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ М ОДЕРНІЗАЦІЇ ТУНІСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
(постановка проблеми)

Найважливішими складовими модернізації ісламських суспільсти й 
зміна традиційних тендерних стереотипів поведінки та емансипаціи 
жінок. Емансипація ж інок, б ільш  ніж будь-яке інше питання, є пробним 
камінням для модернізації і вестернізації, щ о визначає різницю між  ііи 
ми. Сьогодні навіть самі крайні й самі антизахідні фундаменталісти вин 
нають необхідність модернізації і використання в повному обсязі сучмг 
них наукових технологій (особливо військових). Саме впровадження цих 
технологій розглядається ними як модернізація, і очевидне західне по 
ходження методів та інструментаріїв відновлення не викликає опору, 
При цьому емансипація ж інок трактується як вестернізація, і  для три 
диційних консерваторів, і для радикальних фундаменталістів вона не 
тільки не є необхідною або корисною, але, навпаки, згубна, тому що зрад 
жує дійсні цінності ісламу. Ї ї проникненню в світ ісламу, на думку фундп 
менталістів, варто запобігти, а там, де вона вже пустила коріння, її ий* 
обхідно нещадно знищити \

На думку численних іноземних спостерігачів, ж інки Тун ісу мають 
б ільш і політичні права й свободи, ніж  інш і ж інки арабського світу 2. Цей 
факт актуалізує аналіз еволю ц ії тендерних відносин у  туніському 
сусп ільств і періоду модернізац ії. С л ід  зазначити, що спеціального 
дослідження у  вітчизняній історіографії за цією проблемою немає. В су 
часній літературі з історії Тун ісу є матеріал, що дозволяє позначити заї м 
лом етапи еволюції тендерних відносин і окреслити основні проблеми 
аналізу цього процесу.
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Початковий період модернізації туніського суспільства (початок X X  
ст. у 1957 р.) —  колоніальний період. Тривалий етап французької ко
лонізації здійснив подвійний вплив на туніське суспільство. Туніс у 
(•моєму розвитку випереджав сусідні арабські країни. Можливо, із цим 
пов'язаний більш  інтенсивний, порівняно з Алж иром  і Марокко, вплив на 
нього європейської культури. Іншою причиною були менш напружені, 
порівняно із сусідами, відносини із Францією . Ф ранцузька мова, 
закріпившись у національній культурі, сприяла розширенню національ
ного культурного потенціалу. Тим часом, специфіка протекторату, що 
зберігав в Тун ісі багато інститутів традиційної влади, властивий неза
лежній державі, не могла не позначитися на формуванні суспільної дум
ки й політичної свідомості суспільно активних груп населення.

До початку X X  ст. у  країні з'явилася місцева інтелігенція, що стала 
посієм ідеї модернізації туніського суспільства. Представники цієї течії висо
ко цінували традиції ісламу, але виступали за засвоєння досягнень світової 
культури, науки й суспільної думки. Ісламофіли вважали Туніс невід’ємною 
частиною арабського світу й усього мусульманського Сходу, тому іслам пови
нен був, на їхню думку, відігравати провідну роль у  суспільно-політичному 
житті країни. З погляду на жіноче питання, вони керувались ідеями мусуль
манського модернізму, суть яких полягала в тому, що потрібно правильно й 
послідовно застосовувати в життя принципи чистого або оновленого ісламу й 
звільнити жінку від рабського підпорядкування чоловікові, однак вона була 
зобов'язана зберегти свою національну самобутність, релігію  й традиції. 
Жіноче питання зводилося ними до проблеми освіти3.

Наприкінці 20-х pp. у  Тун ісі з 'являю ться перші ж інки й дівчата з ари
стократичних сімей, як і отримали європейську освіту. Єдиною їхньою ме
тою було досягнення особистої незалежності. їх  майже не залучала 
політична або суспільна діяльність. Б ільш е того, вестернізація частини 
столичної аристократії викликала різкий осуд не тільки в релігійних і 
консервативних колах, але й у середовищі національної інтелігенції, ок
ремі представники якої бачили в цьому відхід від культурних традицій.

Важливою подією в історії розвитку ж іночого руху Тун ісу було ство
рення 1934 р. партії Нео-Дустур, ядро якої становила європеїзована 
інтелігенція. Отримавши освіту у  Ф ранції та увібравши в себе демокра
тичні ідеї, ці інтелігенти відрізнялися світською політичною концепцією 
й були схильні використовувати позиції ісламу для мобілізац ії широких 
мас. Соціальною базою партії були традиційні торгово-ремісничі верстви 
міста. Л ідер цієї партії Хабіб Бургіба був прихильником модернізації на 
світській основі. Партія Нео-Дустур стала провідним носієм функції 
національної інтеграції. В 1936 р. під егідою цієї партії була створена пер
ша жіноча організація "Союз ж інок мусульманок Тун ісу" під керівниц
твом Бешири Бен М 'рад. З цього часу почався процес залучення 
тун іських ж інок до сусп ільно-політично ї д іяльності й до участі в 
національно-визвольній боротьбі4. Очевидно, що в зазначений період, не
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боротьба за емансипацію, а участь у  національно-визвольному русі були 
домінуючим фактором соціальної актуалізації частини туніських жінок.

Другий етап еволюції тендерних відносин у туніському суспільстві по
чинається п ісля завоювання незалежності в 1957 р. і до кінця 80-х pp. X X  

ст. Політичний розвиток і політична система Тун ісу цього періоду були 
також пов'язані з ім 'ям  X . Бургіби та очолюваної ним Соціалістичної ду- 
стурівської партії. В цей час емансипація ж інок стає одним з напрямкіи 
державної політики. Юридичною основою для емансипації став новий К о 
декс законів про родину і шлюб, що замінив сімейно-шлюбні норми 
шаріату. Дата прийняття його 13 серпня 1956 р. щорічно відзначається, 
як жіноче свято. Нове законодавство не переслідувало мети негайного 
руйнування історично сформованих сімейно-шлюбних інститутів. X. 

Бургіба намагався перебороти заплутаність в галузі правового регулюван 
ня ш любу й родини, усунути найбільш архаїчні норми та звичаї 5.

У  січні 1956 р. була створена масова жіноча організація, яка отримала 
назву "Національний союз туніських ж інок" (Н С ТЖ ). Основним завдан
ням ц ієї організації є боротьба за активну участь жінок у  суспільно 
політичному житті країни, за емансипацію. З 1 червня 1959 р. Консти 
туція надала жінкам повні політичні права. В 1959 р. туніські ж інки взя
ли  участь у  виборах у Національні збори. Внаслідок чого голова НСТЖ  
Радію Хаддад стала першою жінкою-депутатом Парламенту. У  червні 
1966 р. на IV  з 'їзд і Н СТЖ  був висунутий девіз "Подальш ий розвиток 
емансипації ж інки", крім того, були прийняті резолюції з економічних, 
соціальних, юридичних і ряду інших питань. Таким чином, члени союзу 
продемонстрували намір боротися за подальшу емансипацію туніських 
ж інок. Вони вимагали рівності в оплаті праці, створення умов для про
фесійного навчання, надання жінкам права брати участь у  комітетах 
підприємств і сільськогосподарських кооперативах11.

Наприкінці 60-х pp. X X  ст. в арабському світі починався "ісламський 
бум" і в туніському суспільстві поступово зростало незадоволення деяки
ми аспектами емансипації, як і породжувались впливом західної попкуль- 
тури. Однопартійна система в Тун ісі не виключала розвинені опозиційні 
настрої, існувала формально невизнана опозиція. А л е  політика стимулю
вання опозиції не поширювалася на організації ісламістського напряму. 
Однак, до кінця 70-х pp. ісламісти в Тун ісі мали добре законспіровану, 
централізовану організацію з загонами бойовиків. У  1981 р. вони оголоси
ли  про створення власної партії - Рух ісламського напрямку, що стала ак
тивно розвиватися на тл і численних проблем у  країні, здобуваючи ореол 
ледве не єдиного захисника національних інтересів7.

З 70-х pp. розвиток ж іночого руху в Тун ісі значною мірою обумовлю
вався посиленням впливу ісламістів. Офіційна пропаганда, спрямована 
н^рідаоправність ж інок, стала носити більш  обережний характер, а кам
панія проти традиційних мусульманських звичаїв була фактично припи
н е н у  Багато в чому це було пов'язано з розчаруванням у західній "техно-



ісратичній цивіл ізац ії", що йде, на думку ісламістів, ш ляхом  бездухов
ності, деградації й самознищення. Щ об уникнути непотрібної конфрон
тації в суспільстві, лідери ж іночого руху прагнули зв'язати процес еман
сипації з нормами ісламу 8.

Пожвавлення ісламських настроїв, підвищення інтересу до свого ми
нулого, культури й традицій, призвели до відновлення деяких рис м у
сульманського життя, ісламського ритуалу при проведенні весіль, різних 
обрядів тощо.

Всі процеси модернізації другого періоду, б ільш -менш  глибок і 
соціальні зміни сприяли формуванню нових ціннісних орієнтацій, які не 
замінили повністю, не витиснули старі цінності, але стали з ними конку
рувати. І та стадія перехідності тендерних проблем, що характерна для 
Тунісу 80-х pp. X X  ст., становить собою рух від однозначності до амбіва
лентності. Однак, висунута нами теза вимагає відповідної аргументації на 
основі аналізу джерел.

Сучасний третій етап модернізації Тун ісу пов'язаний із приходом до 
илади в 1987 р. Вен А л і.  Оцінки політичної практики цього генерала в су
часній літературі м істять діаметрально протилежні характеристики. З 
одного боку, введення багатопартійної системи, з інш ого, масові 
політичні репресії початку 90-х pp. проти представників опозиційних сил 
(ісламістів, демократів і  просто правозахисників).

У  1988 р. Вен А л і  перетворив правлячу СДП у Демократичне консти
туційне об'єднання. Прагнучи розширити соціальну базу партії, він ввів 
обов’язкову ж іночу квоту. Так число ж інок-делегатів з 'їзду  ДКО в 1994 р. 
і-клало 187 чоловік проти ЗО чоловік в 1988 р. Здійснюючи курс "дозова
ної демократії" Вен А л і  підкреслював, що емансипація ж інки, скасуван
ня полігам ії, рівність м іж  чоловіками й жінками, залишаються основни
ми принципами в сфері соціальної політики. Цей курс здійснювався не 
тільки при неухильному зростанні к ількості жінок, як і брали участь у 
суспільно-політичному ж итті країни, але й у  підвищенні рівня освіти 
жіночого населення країни9.

Однак, й ісламісти у  своїх передвиборних гаслах у 1989 р. і 1994 р. не 
ииступали проти прийнятих ще при Бургибі законодавчих актів щодо 
жіночого питання10.

До кінця 90-х pp. ж іночий рух у  Тун ісі, на відміну від більшості 
арабських країн, досяг значних успіхів. Це фактичне лідерство Тунісу 
вробило його орієнтиром для інш их арабських країн у  вирішенні проблем 
емансипації ж інок. Подальший розвиток тендерних відносин у Тун ісі не
розривно буде пов’язаний з аналогічними процесами в інш их арабських 
країнах. У  жовтні 2002 р. за активної участі представників туніського 
жіночого руху була створена Організація арабських ж інок, що діє під 
егідою Л іги  арабських держав. Ц я Організація схвалена урядами 20 
арабських країн і займається вивченням умов існування ж інок у регіоні й 
розробкою відповідного законодавства.
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У  той же час туніський жіночий рух увійшов у  контекст глобальної 
тенденції, яка обумовлена практичною реалізацією принципів тендерних 
відносин. Відповідно до реалізації положень IV  Всесвітньої пекінської 
конференції ООН 1995 p., із ц ієї проблеми в Тун ісі в 2002 р. була прийнл 
та тендерна програма. У  цьому документі декларуються принцип консен 
сусу при досягненні рівноправності ж інок і чоловіків і розширення пран 
ж інок у суспільстві, з урахуванням соціокультурних традицій туніського 
суспільства11.

Зазначені вище тенденції розвитку тендерних відносин у  туніському 
суспільстві вимагають розгляду наступних проблем:

— у  якому ступені традиційна туніська модель тендерних відносин 
відповідала положенням ісламської етики;

— яким чином політика колоніального періоду в галузі освіти вплину 
ла  на процес становлення нових стереотипів тендерної поведінки;

— місце ж іночого питання в туніській модерністській суспільно- 
політичній думці колоніального періоду в двох її  варіаціях: ісламській й 
прозахідній;

—  як була представлена проблема ж іночої емансипації в ц ілому кон
тексті національно-визвольного руху;

—  основні складові еволюції тендерних відносин у  Тунісі в період пре
зидентства Бургіби;

—  причини й наслідки відродження ісламських традицій у  туніському 
ж іночому русі (остання третина X X  ст.);

—  формування загальноарабських ж іночих організацій і роль Тунісу м 
цьому процесі;

—  характер тендерних відносин у сучасному Тун ісі в контексті багато 
факторного підходу;

— сучасний стан гендерного дискурсу туніського суспільства.
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Крам аренко С. A .

ІР А Н С Ь К А  РЕ В О ЛЮ Ц ІЯ  1905-1911 років У  КО Н ТЕКСТІ 
Ш И ЇТС ЬК О Ї П О Л ІТ ІЇ

У  ряді країн, що пережили в X X  ст. серйозні соціальні потрясіння і ре
волюції, Іран поступається першістю тільки  Росії і Китаю.

Конституційний рух у цій країні по праву отримав назву революції 
1905-1911 pp., б ільш  того, це перша революція в ісламському світі. За
гальним місцем у  більш ості досліджень з історії ісламських країн є виз
нання всеосяжного впливу ісламу на соціальну, економічну і політичну 
підсистеми. Однак, у  сучасних вітчизняних і російських дослідженнях 
перша іранська революція X X  ст., як правило, не є об'єктом аналізу. 
Оцінка цієї революції, у  виданих за останнє десятиліття навчальних 
посібниках, мало чим відрізняється від тієї, що домінувала у радянській 
історіографії і саме ця революція підноситься як невдала спроба вес- 
тернізації1.

У  даній статті Іранська революція 1905-1911 pp. буде розглянута в 
контексті шиїтської політії. Такого роду аналіз необхідний не тільки для 
виявлення джерел реісламізації Ірану в останній третині X X  ст., але і для 
визначення специфіки ш иїтської політичної традиції та ї ї  відмінності від 
сунітської.

Вплив вищого духівництва в Ірані протягом століть визначався пану
ючою в країні релігією  -  шиїзмом, що відводив головну роль “духовній 
владі” . Зусиллями проалідських богословів було вироблено положення 
про те, що верховна влада -  імамат у силу “ божественного встановлення” 
належить роду А л і.  Ш иїтські богослови створили свою релігійно-філо- 
софську доктрину, у  якій  імамат виступає як найважливіша космічна си
ла, як еманація “ вічного, божественного світла” , а імами -  як виконавці 
“ божественного розпорядження” є вищими авторитетами в справах віри і 
мирського життя. Імами не мають потреби в будь-якому додатковому 
дж ерелі влади, яким для сунітів стало, наприклад, ал-іджма -  формальне
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вираження колективної (общинної) волі. Спираючись на “ божественну” 
природу імамату шиїти із самого початку розглядали своїх імамів як єди
но законних і повноважних представників А ллаха  на землі. Всього, як і 
вважають іранські шиїти, було 12 імамів. Останній нібито зник у  печері 
під Самаррою в Іраку. Він є “прихованим імамом” , що незримо присутній 
у  цьому світі та повинен з'явитися в якості Магді (месії), щоб відновити на 
Землі істинну віру -  шиїзм.

Ш иїти беззавітно вірять у  прийдешню появу імама Магді, вважаючи 
його “ внутрішнім охоронителем мусульман” . П ід час його відсутності во
лю  імама Магді повинні виконувати його довірені особи. На положення 
таких довірених осіб в ус і періоди істор ії Ірану претендують вищі 
шиїтські духовні авторитети. В іранському суспільстві збереглося шаноб
ливе ставлення до духовних осіб, які неодноразово виступали в якості за
хисників пригнобленого й розореного народу, особливо під час іноземних 
навал і м іжусобних війн2.

В Ірані протягом століть між  світською владою й духівництвом існували 
протиріччя, пов'язані з боротьбою за вплив у  політичному й соціально-еко- 
номічному житті. Відповідно шиїтській традиції духовним особам була на
дана можливість займатися будь-якою формою господарської діяльності, 
включаючи торгівлю, при цьому вказана діяльність не обкладалась податка
ми. Частина шиїтської еліти і середній прошарок духівництва формувався 
переважно вихідцями з торгово-підприємницьких кіл. Шиїтська еліта та
кож володіла великими земельними угіддями, придбаними шляхом успад
кування або вигідного одруження. Переважну частину рядового шиїтського 
духівництва складали мулли, які одержали елементарну духовну освіту.

Ш иїтське духівництво в теологічних центрах, при гробницях святих 
імамів, як і в мечетях і медресе, протягом століть пропагувало єдність 
рел іг ії і політики.

У  період правління династії Каджарів м іж  шахами й вищим 
шиїтським духівництвом нерідко виникали гострі протиріччя. Опираю
чись на ш иїтськ і догми про тимчасовий характер світської влади, 
духівництво розглядало владу каджарських шахів як незаконну. В основі 
тимчасового характеру світської влади леж ить принцип шиїзму про “ схо
ваного” дванадцятого імама М агді. Цей принцип має, насамперед, 
соціальний зміст і пов'язаний з надією народу на порятунок від гноблен
ня за допомогою божого посланника3.

У  90-ті pp. X IX  ст. в середовищі шиїтської опозиції почали поширюва
тися антиш ахські настрої. Ш иїтське духівництво виступало як са
мостійна сила, що здатна протистояти шахському режиму й впливати на 
суспільно - політичне життя країни. Зазначимо, представники іранської 
інтелігенції, підкреслюючи необхідність значних реформ у суспільстві, 
відводили шиїтському духівництву провідну роль. У  цьому аспекті слід 
згадати видатного просвітителя М альок-хана (1833-1908), який буи 
ініціатором встановлення в Ірані конституційної монархії. Вивчаючи
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європейську філософію у Франції, Мальок-хан дійшов висновку, що «п о 
шуки взаємозв'язку м іж  іранською державністю та європейським спосо
бом державного керівництва -  безнадійна спроба». Характерною особ
ливістю діяльності Малька-хана було прагнення примирити пропоновану 
їм систему перетворень із традиційними засадами релігії. Визнаючи веду
чу роль ісламу, Мальок-хан стверджував, що «європейці не в змозі оціни
ти реальне значення Корану. Канони ісламської рел ігії є кращим законо
давством у св іт і». Д ля  пропаганди своїх реформ, спрямованих «на благо 
всього людства взагалі і перського народу особливо», реформатор нама
гався органічно пов’язати намічені перетворення із принципами «гум ан
ності і людинолюбства ісламської р е л іг ії»4.

Антизахідні потенції духівництва, його конфронтація зі світською 
владою, близькість із купецько-підприємницькими верствами й незапе
речний авторитет серед широких народних мас дозволив шиїтським у л е 
мам очолити революцію 1905 -1911 pp. Одночасно шиїтське духівництво 
не заперечувало необхідності запозичення у європейців “ розумних” но
вовведень, але підкреслювало, що вони повинні бути приведеними у 
відповідність до норм шаріату. Таким чином, шиїтське духівництво, а 
насамперед вище, на початковому етапі революції у  боротьбі за встанов
лення конституції фактично відігравало провідну роль. Виступивши 
проти поневолювання Ірану іноземними державами, за обмеження влади 
шаха й створення парламенту, духовенство розраховувало використати 
результати революції для зміцнення своїх позицій. І це йому вдалося, під 
тиском масових виступів Каджари змушені були у серпні 1906 р. видати 
указ про введення конституції в Ірані. Зокрема, документ наголошував, 
що після скликання медж лісу, який повинен бути утворений на благо 
країни й відповідно до основ шаріату, устав повинні виробити самі його 
члени.

7 жовтня 1907 р. шах підписав доповнення до основного закону — 
найбільш важливу частину іранської конституції. Ш иїзм був проголоше
ний офіційною релігією  Ірану. Друга стаття доповнення передбачала ство
рення комітету з вищого духовенства із правом накладення вето на зако
нопроекти, які не відповідали духу й букві ісламу. Ц я стаття не повинна 
була піддаватися змінам до появи “схованого імама” . Таким чином, в 
Ірані був утворений ісламський парламент (медж ліс) і прийнята ісламсь
ка Конституція. Проголошувалися також принципи рівності громадян 
перед законом, недоторканість особи й власності. Дозволена свобода дру
ку, товариств і зборів, за умови, якщо вони не вносять релігійної і держав
ної смути, не порушують закон. Вивчення та викладання наук, ремесел і 
мистецтв дозволено за умови відповідності нормам ісламу5.

Підкреслимо, прийнята конституція базувалася на принципах двоза- 
коння: конституційно-монархічної законності, що була тимчасовою і по
винна була існувати до приходу Магді, у  відсутності якого його волю ви
конували вищі духовні особи. Очевидно, що доповнення до основного за
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кону, так само, як й основний закон, відбивали інтереси духовенства й 
враховували домагання ш иїтських улем ів на владу.

П ісля  прийняття доповнення до основного закону вище духовенстно 
(за винятком його меншості, пов'язаної із шахським двором), як свідчать 
джерела, поступово виступило проти поневолювання Ірану імперіалісти1! 
ними державами, за обмеження влади шаха й збереження парламенту. 
Варто підкреслити, що навіть т і дослідники, що не виказували симпатії 
до іранського духовенства, відзначали його домінуючий вплив на народні 
маси. Б ільш  того, ці автори змушені були визнати, що селянство, «анти 
конституційне за своєю сутн істю », не виступило проти введення консти
туції винятково завдяки духовенству6.

П ісля  розгрому медж лісу в 1908 р. і воцаріння реакції розпочалася но 
ва хвиля конституційного руху, значну роль в розвитку якого відігравало 
духовенство. Центром ш иїтської опозиції антиконституційному режи 
мові стають Неджеф і Кербела. Улем и в усіх м ісцях закликали населення 
не сплачувати податки шахові-гнобителеві, який «знаходиться в стані 
війни із імамі заман (прихованим імам ом )». Таким чином, збройна бо 
ротьба супроти шахського режиму отримала релігійне благословення7.

У  липні 1909 р. конституціоналісти перемогли і у  листопаді розпочам 
роботу меджліс другого скликання. Демократи, як і не були парламентсь
кою більш істю , розгорнули в медж лісі боротьбу за встановлення контро
лю над вакфами. Вони також вимагали змінити закон про вибори і напо 
лягали на розширенні представництва релігійних меншостей у  меджлісі. 
Головною мішенню демократів було саме духівництво, що слід «винищ и
ти» як «реакційний клас». М едж ліс і уряд, дезорганізовані протистоян
ням політичних еліт, виявились фактично недієздатні. Крім того, кон
ституційна влада опинилась під сильним зовнішнім тиском. Росія та 
А н гл ія  у  1911 р. фактично ініціювали розпуск парламенту.

Іранська революція 1095 - 1911 pp. була першою спробою духівництва 
перетворити іранське суспільства в дусі ш иїтської політії.

На закінчення відзначимо, що на події іранської революції 1905 
1911 pp. значно вплинули різн і фактори: відцентрові тенденції, носіями 
яких були представники кочового населення Ірану, специфіка соціальної 
структури перехідного суспільства, вплив західних ідей і російської 
соціал-демократії, політика Росії й А н гл ії. Однак, саме шиїтська політич 
на традиція виступала як об'єднуючий фактор і  б ільш ість населення без
умовно були її  прихильниками.
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П оспелов А .С .

ВІЙ СЬКО ВО -ТЕХН ІЧН Е СПІВРО БІТН И Ц ТВО  П НР, ЧССР, Н РБ  3 
К Р А ЇН А М И  БЛИ ЗЬКО ГО  СХО Д У Т А  П ІВ Н ІЧ Н О Ї А Ф Р И К И  В 

СЕРЕДИНІ 70-х -  Н А  П О Ч А Т К У  90-х років X X  століття

70-ті -  початок 90-х pp. X X  ст. відзначались великою кількістю  війн, 
збройних конфліктів та конфліктних ситуацій на Близькому Сході та в 
І [івнічній Африці. Всі без виключення країни-учасниці конфліктів у вка
заних регіонах відчували гостру необхідність в придбанні засобів ведення 
бойових дій (зброї та військової техніки), а також добре підготовлених 
спеціалістів, спроможних проводити обслуговування різноманітного оз
броєння, навчати місцеві кадри та допомагати всебічному розвитку війсь
кової промисловості країн Арабського Сходу. Не дивлячись на серйозні 
політичні, економічні та військові зв ’язки близькосхідних та північноаф- 
риканських країн з великими державами (С Ш А , Великобританією , 
Францією, СРСР та К Н Р ), вони всілякими засобами намагалися розшири
ти джерела надходження засобів ведення війни з інших промислово роз
кинутих країн. Це дозволяло державам -  учасницям конфліктів не тільки 
мати певний економічний виграш (з ’являлася необхідність закуповувати 
сучасну, однак більш  дешеву військову техніку та зброю), але й отримува
ти низку політичних переваг. Таким чином, в деяких ситуаціях, була 
можливість позбутися “ опеки” з боку великої держави, а крім того отри
мати таку зброю, яку велика держава поставляти відмовлялася.

Доволі серйозними партнерами близькосхідних та північно-афри
канських країн у  вказаний період часу були держави Східної та Цент
ральної Європи, у  тому числі -  Польська Народна Республіка (П Н Р ), Ч е
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хословацька Соціалістична Республіка (ЧССР), Народна Республіка Бол
гарія (Н РБ ). За своїм рівнем розвитку і особливо в галузях військово-про
мислового комплексу (В П К ), ц і держави були приблизно рівні, за виклю 
ченням НРБ, військова сфера котрої була менш розвинута, чим у  двох 
західнослов’янських держав. Політично, П Н Р , ЧССР та НРБ входили до 
складу Організації Варшавського Договору (ОВД), завдяки чому їм 
відкривалась можливість доступу до сучасних радянських озброєнь й тех 
нологій. Таке положення названих держав сприяло ефективному розвит 
ку їх  ВПК, який мав значний експортний потенціал.

На відміну від інш их трьох держав ОВД — Н імецької Демократичної 
Республіки (Н Д Р ), Угорської Народної Республіки (У Н Р ) та Соціалістич 
ної Республіки Рум унії (С РР ), саме слов ’янські держави ОВД найбільш 
активно співробітничали у військово-технічній сфері з країнами ісламсі. 
кого Сходу. Вказана ситуація визначилася кількома факторами. По-пер 
ше, Н Д Р  та У Н Р  переважно орієнтували свій ВП К на виробництво про 
дукції для власних збройних сил і якщ о торгували нею, то здебільшого п 
межах ОВД. По-друге, не дивлячись на активні заходи уряду СРР по ро:і 
витку власного ВПК, румунська продукція не користувалася попитом :ш 
кордоном через її низьку якість. Так, наприклад, Єгипет та Ірак, придбан 
ши в середині 1970-х pp. к ілька десятків румунських танків TR-580 ти 
TR-77 відмовились від співробітництва з Бухарестом1.

Щ е до Другої Світової війни в П ольщ і та Чехословаччині д іяла достат 
ньо потужна військова промисловість, яка виконувала чисельні замон 
лення інш их держав (особливо чехословацька). В післявоєнний період, 
ВП К  цих країн отримав ще більш ий розвиток завдяки проведеній 
індустріалізації Польського Помор’я (там були побудовані одні з найкри 
щих в Європі суднобудівні підприємства в Гданську, Гдині та в Щецині) 
та Словаччини (вступили в дію заводи з виробництва бронетанково) 
техніки в Дубниці). В результаті П Н Р  та ЧССР випускали не тільки вели 
ку к ільк ість військових систем по радянським ліцензіям , активно займи 
ючись їх  модернізацією, а й розробляли та створювали деякі види зброї І 
військової техніки, що поступала на оснащення армій всіх країн ОВД, 
включаючи й Радянський Союз (наприклад десантні кораблі з Польщі 
(понад 100 одиниць) та навчально-тренувальні реактивні літаки з Чехи 
Словаччини (більш е 4000 екземплярів)2.

Висока якість та відносно низька ціна військової продукції П Н Р  ти 
ЧССР сприяли її успішному продажу на ринках держав Близького Сходу 
та П івнічної Африки. Причому на експорт у  вказані регіони направляли 
ся не тільки оригінальні суто польські чи чехословацькі види зброї, але Й 
військова техніка радянських зразків3. Це повністю відповідало політич 
ним інтересам Радянського Союзу, так як дозволяло в деяких ситуаціям 
різноманітити постачальників військової техніки у  країни, орієнтоиині 
на Москву, або надсилати зброю туди, куди СРСР поставити її  не міг. Там, 
наприклад, п ісля арабо-ізраїльської війни 1973 р., ЧССР передавили
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Єгипту авіаційну техніку радянського зразка безпосередньо з лав власних 
Військово-повітряних сил. П Н Р  постачала зенітно-ракетні комплекси 
“Квадрат” (40 одиниць) та танки Т-72Г (250 екземплярів) в Ірак за часів 
радянського ембарго 1980-1983 ррЛ

Втім, на потенційних покупців своєї військової продукції П Н Р  та 
ЧССР виходили все ж таки самостійно, ставлячи на перший план суто 
економічні, а не політичні (чи стратегічні, як СРСР) інтереси. При цьому, 
суттєвим моментом була діяльність в країнах-покупцях польської та че
хословацької військової техніки, бригад спеціалістів (насамперед із за- 
водів-виробників), як і обслуговували її на місці та навчали національні 
кадри (разом з військовими радниками). Слід відмітити, що безпосеред
ньо в бойових діях відряджені поляки, чехи та словаки участі не прийма
ли. Відносно військових радників з П Н Р  та ЧССР, рівно як і військових 
радників з НРБ прямих доказів їх  присутності в зонах бойових дій немає, 
хоча виключати таку можливість не можна через відомі приклади участі 
військових радників Чехословаччини в Синайській кампанії 1956 р. та у 
В ’єтнамській війні 1959 - 1975 pp.5.

Прослідкувати поставки наявної у  користуванні військової техніки 
радянського зразку з П Н Р  та ЧССР у  держави Близького Сходу та 
П івнічної Африки дуже складно, рівно як і зброї, виробленої по радянсь
ких ліцензіях на підприємствах західнослов’янських країн. Пов’язано це 
з тим, що вона постачалася разом з радянською, а остання могла направ
лятися і через П Н Р та ЧССР. Суттєву роль грав і режим секретності, через 
що відомості про військово-технічне співробітництво західнослов’янсь
ких країн зі своїми партнерами з ісламського Сходу у відкритих західних 
публікаціях носили здебільшого оціночний і не завжди достовірний хара
ктер. Можна лише впевнено констатувати факт активних й чисельних по
ставок засобів ведення війни у фінансово забезпечені арабські країни, 
такі як Ірак, Л ів ія , Сирія та у Іран. Так, за часів ірано-іракської війни 
1980 - 1988 pp. в Ірак з ЧССР надійшло 300 танків Т-55 та 1700 бойових 
машин піхоти БМП-1, а в Іран 400 БМП-16.

Значно більше інформації по поставках в країни ісламського Сходу за
собів ведення війни оригінальних зразків, тобто тих, що не вироблялися в 
СРСР. Так, Чехословаччина активно продавала свої легк і учбово-трену- 
нальні літаки L-39C «Альбатрос» в А лж и р  (7 одиниць), Ірак (22), Йємен 
(12), а більш  застарілі L-29 “Дельф ін” в Єгипет (більш е 200 одиниць). 
Спеціально по лівійському замовленню був розроблений учбово-бойовий 
наріант “Альбатроса” - L-39ZO (Zagranicny Obchod -  закордонне замовлен
ня). Таких літаків в Л ів ію  надійшло 181 екземпляр, в Ірак -  59 (активно 
никористовувалися у війні з Іраном), в Сирію — 55. На замовлення Сирії 
озброєння “Альбатросу” було посилено, в результаті чого країна придбала 
ще 44 таких літаків -  модифікація L-39ZA (Zagranicny z A rtile r iyu  -  за
кордонний з артилерійським озброєнням)7. Л егк і транспортні літаки че
хословацького виробництва L-410 “Турболіт” , створений виключно на
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експорт чехословацькими авіапідприємствами, також був відомий серед 
арабських замовників (Л ів ія  придбала в 1983 р. ЗО одиниць, а Ірак 20)".

Аналогічний успіх очікував і 152-мм самохідну (колісну) гаубицю 
“Дана” , розроблену в ЧССР на базі відомої у  багатьох країнах світу вам 
тажівки “ Татра-813” . Однак, крупні замовлення на цю унікальну артсиг 
тему подали країни ОВД (навіть СРСР придбав 167 одиниць), через що 
єдиним покупцем “ Дани” за межами Європи стала Л ів ія  -  160 одиниць".

Разом з колегами із П Н Р  конструкторами ЧССР був розроблений 
колісний бронетранспортер ОТ-62/64 (в П ольщ і називався SCOAT-2AP), 
створений також на базі “ Татра-813” . Крупні партії цих панцерників при 
дбали Ірак та Л ів ія , Сирія, а к ілька десятків надійшло в Іран (в тому числі 
й трофейні іракські) та А лж и р  і Судан10.

Самі ж поляки активно експортували польські варіанти радянського 
вертольота М і-2, танків Т-55 та Т-72, однак головний успіх польського 
ВПК пов’язаний з середніми десантними кораблями проектів 771 та 77.4, 
відомих в Н АТО  як тип Polnochny А ,В ,С. 8 одиниць придбав Єгипет, (1 
Л ів ія , 4 - Ірак, по 3 - Сирія та А лж ир, причому останні країни отримали 
ці кораблі з СРСР, військовий флот якого в свою чергу був головним їх  ІІІІ 
мовником11.

Необхідно відмітити і те, що в галузі артилерійсько-стрілецької зброї 
ВПК слов ’янських держав просто не міг конкурувати з СРСР, хоча в ПНІ' 
та ЧССР були створені чудові зразки, в тому числі й на базі радянських 
проектів (наприклад в Чехословаччині автомат Чермака vz.58P, схожий 
на всесвітньо відомий автомат М .Т.Калаш нікова, однак оригінальний по 
всіх деталях12). Радянські артилерійські системи й стрілецька зброя були 
беззаперечними лідерами на світовому ринку і навіть добре розвинути 
стрілецька промисловість Чехословаччини (фабрика “ Чеська збройовка" и 
м. Брно відома ще з X IX  ст.) вимушена була постачати свою продукцію піл 
егідою СРСР. Цим і пояснюється факт слабкого поширення в світі (маєтм'м 
на увазі повномасштабне оснащення армій ц ілих держав) чеської стрілець 
кої зброї, яка продавалася невеликими обсягами переважно військоио 
політичним  організац іям, наприклад палестинським13. Польська >и 
стрілецька зброя мала виключно внутрішнє поширення. Достатньо ефои 
тивне військово-технічне співробітництво П Н Р  та ЧССР з країнами Блиш. 
кого Сходу та П івнічної Африки у  1970 - 1980-ті pp. продовжувалося і її по 
дальшому, щоправда вже в нових геополітичних умовах.

На відміну від двох попередніх країн військово-промисловий комплот' 
Народної Республіки Болгарії не був настільки розвинутим, оскільки його 
створення розпочалося фактично з нуля п ісля закінчення Другої Світом! 
війни. При цьому, побудовані на початок 1970-х pp. болгарські військом! 
підприємства здебільшого працювали не на експорт, а на оснащення зброй 
них сил Болгарії сучасною бойовою технікою, виробленою по радянським 
ліцензіям. Однак, не дивлячись на всі зусилля уряду країни, все ж тики, 
болгарський ВПК не м іг повністю оснастити зброєю власну армію. Тому
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НРБ не експортувала наявну в користуванні радянську військову техніку, 
через потребу в ній Болгарської Народної Арм ії. Достатньо сказати, що на 
її оснащенні на початку 1990-х pp. знаходилися радянські моделі часів Дру
гої Світової війни -  танки Т-34-85 та самохідні артсистеми СУ-10014.

Втім, починаючи з середини 1970-х pp. Болгарія була доволі серйозним 
партнером для держав Близького Сходу та П івнічної Африки. Як свідчать 
мемуари керівника болгарського ВПК у  1974 — 1988 pp. Огієна Дойнова, 
уряд країни, намагаючись подолати економічну кризу початку 1970-х pp. 
і розрахуватися із зовнішнім боргом, здійснив масштабну програму по пе
реорієнтації найбільш розвинутих військових підприємств на експорт 
своєї продукції не стільки в держави ОВД, скільки в країни “ третього 
світу” 15. В результаті, НРБ почала активно торгувати окремими зразками 
зброї та військової техніки, вироблених на власних підприємствах, і якою 
вже повністю була оснащена БНА. Також НРБ надавала технічну й техно
логічну допомогу деяким державам Арабського Сходу, тим самим розши
рюючи військово-технічне співробітництво з ними.

Така політика принесла успіх. Так, якщ о у 1972 р. Н РБ  експортувала 
військової продукції на 25 млн. долларів, то вже у 1989 р. б ільш  ніж  на 
700 млн., причому переважно в країни А з і ї  та Африки. З 29 країн вказа
них регіонів, найбільш масштабні контракти були ухвалені з Іраком, Іра
ном, Сирією, Єгиптом, Алж иром  та Лівією . Туди надходили крупні партії 
болгарської стрілецької зброї, різноманітні боєприпаси, ручні протитан
кові гранатомети РПГ-7, переносні зенітно-ракетні комплекси “ Стрела- 
2М” та апаратура радіозв’язку16.

На початку 1990-х pp. ВПК Болгарії досяг можливості працювати 
спеціально по іноземним замовленням, постачаючи в країни ісламського 
Сходу техніку власної розробки. Так, болгарські технічні спеціалісти по 
завданню командування військового флоту А лж иру створили проект пат
рульного корабля на базі радянського малого ракетного корабля проекту 
1234 і сприяли будівництву 2 одиниць на алжирських верфях17. А  сконст
руйована в 1991 р. на базі радянського транспортера М Т-ЛБ  бойова маши
на піхоти БМП-23 та ї ї  варіант БМП-30 призначалися виключно на екс
порт в Ірак та Єгипет, хоча і була розроблена на замовлення збройних сил 
Н РБ18. Однак, суттєві зміни в міжнародній ситуації та в економічному по
ложенні Болгарії початку 1990-х pp. не дозволили активно експортувати 
цю перспективну БМП у  вказані країни.

В цілому, слов’янські держави ОВД прагнули до військово-технічного 
співробітництва з країнами Близького Сходу та П івнічної Африки, вик
лючно з економічних, а не з політичних чи ідеологічних міркувань. П НР, 
ЧССР, НРБ в основному виробляли сучасну, просту і дешеву зброю і війсь
кову техніку. Вона якщо і поступалася по тактико-технічним характери
стикам аналогічним радянським зразкам, то не зовсім суттєво, однак її 
якість, дизайн і оригінальні технічні рішення робили її експорт чисель
ним і перспективним.
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Експортна політика слов ’ янських держав ОВД виявилась корисною 
для них, оск ільки значні валютні надходження дозволяли у  випадку 
НРБ та П Н Р  долати кризові явища у  власній економіці. Б ільш е того, як 
довів історичний досвід, саме активний і самостійний пош ук по
тенційних покупців, здійснений урядами П Н Р , ЧССР та НРБ, навіть по
при позицію СРСР, призвів до того, що в 1990-х pp., вже в нових гео- 
політичних умовах, П ольщ а, Чех ія , Словаччина та Болгарія зберегли 
зв’ язки зі своїми партнерами на Близькому Сході і в П івнічній Африці, u 
високий технічний рівень розвитку ВП К цих країн робить подальший 
експорт військової продукції слов ’янських держав в країни ісламського 
Сходу перспективним.
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Розд іл ІУ

ДЖ ЕРЕЛОЗНАВСТВО Т А  С П Е Ц ІА Л Ь Н І ІС ТО РИ Ч Н І Д И СЦ И П ЛІН И

Д обродум  О.ІІ.

П РО Б Л Е М А ТИ К А  В И К О РИ С ТАН Н Я  ІН ТЕ РН Е ТУ  

В ІСТО РИ ЧН О М У ДЖ ЕРЕЛО ЗН АВСТВ І 

(Д Е Я К І М ЕТО Д О ЛО ГІЧН І АС П Е К ТИ )

Інтенсифікація інформаційних процесів, що очевидним чином впли 
ває на хід історичного процесу, спричинила виникнення уявлень про су 
часну цивілізацію  як про електронну, дігітальну, технотронну, уподібню 
ючи її  до інформаційної супермагістралі, віртуального співтовариства, 
всесвітньої бібліотеки, цивілізац ії свідомості, суспільства відповідаль 
ності комп'ютерних професіоналів та ін. Емпіричним підтвердженням оа 
наченої тенденції є закон Гордона Мура, сформульований ще в 1960-і pp., 
згідно з яким обсяг комп'ютерної пам 'яті (а також розмір мікросхем, 
швидкодія процесора й ін .) подвоюється приблизно іцодва роки. На 
підставі цього закону прогнозується, що комп'ютери перевершать за по 
тужністю людський мозок у  першому десятилітті X X I ст., програмне за 
безпечення, що повністю імітуватиме людське мислення, з'явиться в дру 
гому десятилітті, а повнофункціональне злиття людського й машинного 
інтелекту відбудеться до 2030 р .1 Показово, що швидкість збільшення 
інформації наростає разючими темпами: так, період подвоєння створюна 
ної інформації скоротився з 10 років в 1970-і pp. до одного року заданими 
ЮНЕСКО на 2003 р.2

Факт лавиноподібного збільшення потоку електронної інформації :і 
усією очевидністю порушує питання про появу якісно нового історичного 
джерела -  електронних ЗМІ, до яких відноситься й Інтернет. Тут варто за 
уважити, що в нашу дігітальну епоху всі ЗМІ є оцифрованими, причому 
характерна тенденція до їхньої конвергенції 3.

Проблема джерелознавчого аналізу електронних документів, система 
тизації й категоризації електронних джерел є злободенним питанням су 
часного етапу розвитку історичної інформатики. Саме тому в цей певноіп 
мірою переломний етап інформаційної історії людства актуалізується ми
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тання про оптимізацію методології історичного джерелознавчого аналізу 
електронних ЗМІ й особливо Інтернету.

Інтернет перебуває нині на етапі свого розквіту: так, комп'ютерні 
бібліографічні системи й інш і види обробки інформації почали розвивати
ся в 1960-і pp. Рунет (російськомовний сегмент Інтернет-гіростору) було 
утворено 7 квітня 1994 p., коли Міжнародна організація In terN IC  за
реєструвала домен верхнього рівня RU . Проте, реально життя російської 
мережі розпочалося раніше: 1990 р. було зареєстровано домен для Р а 
дянського Союзу - SU, проте, оскільки поширення глобальної мережі в 
СРСР збіглося з його розпадом, замість одного домену SU згодом з 'явило
ся 15 доменів для колиш ніх союзних республік, нині унезалежнених дер
жав 4.

60-і pp. X X  в. -  етап квантифікації в СШ А, характеризований опану
ванням істориками машинних мов, зростанням архівів історичної інфор
м ац ії5. Основним центром дослідж ень з "к ільк існ о ї істор ії" був 
Міжуніверситетський консорціум з політичних досліджень в Анн  Арборі, 
організований 1962 p., а також Центр політичних наук Інституту соціаль
них досліджень у  М ічіганському університеті. 1965 р. при національному 
комітеті була організована Ком ісія з застосування математичних методів 
у суспільних науках. Напрям "к ільк існо ї історії" у С Ш А  має власні 
періодичні видання, насамперед "H is to r ica l Methods N ew s le tte r" і 
"Journal o f Interdisciplinary H istory", проводяться регулярні семінари й 
колоквіуми з "к ільк існо ї істор ії", активно діють історики-кліометристи.

На пострадянському просторі лідером у  даному напрямку можна вва
жати Асоціацію  "Істор ія й комп'ю тер", що в листопаді 1992 р. була за
реєстрована в Москві і об’ єднала істориків з Росії й країн СНД. Створення 
Асоціації уможливилося завдяки накопиченому ще в радянський час 
досвіду кліометричних досліджень і, зокрема, діяльності співробітників 
лабораторії історичної інформатики при історичному факультеті М ДУ 
ім .М .В .Ломоносова. Асоціація "Історія й комп'ютер" у свою чергу є од
ним з відділень М іжнародної Асоц іац ії "H istory  and Computing" (АН С ), 
що була створена 1986 р. і координувала діяльність істориків різних 
країн, як і застосовують у  дослідницькій практиці й навчальному процесі 
комп'ютерні методи й технології.

Саме зазначений короткий період став етапом інтенсифікації впровад
ження інформаційних технологій в царину гуманітарних і суспільних на
ук, у  результаті чого утворилася суміжна галузь "гуманітарна інформати
ка" і "історична інформатика". Причому, як вважає В.В.Подгаєцький, 
особливості, властиві джерелознавству X X  ст., з одного боку, не звуж у
ють його пізнавальний простір до меж "історичної інформатики", а з 
іншого -  дають підстави вважати "історичну інформатику" його важли
вою, структуроутворюючою складовою °.

Комп’ютерна революція, що розпочалася в точних науках із часів II 
світової війни, нібито навіть породила нове покоління істориків. І як

215



електронне історичне джерелознавство є сучасною фазою розвитку істо 
ричного джерелознавства, так і застосування Інтернету як історичного 
джерела відкрило новий етап розвитку в історичній інформатиці, що трн 
диційно артикулює застосовність математичних, соціологічних, стати 
стичних методів в історичних дослідженнях, к ільк існих і машинних ме
тодів обробки статистичної інформації.

При ознайомленні з історичними ресурсами Інтернету можна конста
тувати наявність основних різновидів історичних джерел: по-перше, ти 
ких, які можуть трактуватися як самостійні, по-друге, електронних ана 
логів традиційних, вже залучених до наукового обігу. Сучасний етап істо
ричної науки й освіти відзначений всезагальним ознайомленням з пара 
дигмою, проблематикою й перспективами електронного історичного дже
релознавства, теоретичним осмисленням ролі Інтернет у дослідницькій І 
освітній практиці, з метою чого на історичних факультетах класичних І 
спеціалізованих університетів відкриваються кафедри історичної інфор
матики, читаються відповідні курси 7.

Коло проблем, відмічуваних різними авторами в електронному істо
ричному джерелознавстві, можна звести до восьми позицій.

По-перше, релятивізація засад традиційного історичного джерелоз
навства електронним. Як відзначає В .І.Тихонов, "Вж е сам предмет вив
чення і його зовнішні ознаки видаються настільки ефемерними, що засто 
сування до них апробованих засобів джерелознавчого аналізу виглядає, 
щонайменше, дивним... Ф ахівц і раптом виявили, що відносно цих ма 
теріалів методики аналізу, що служ или вірою й правдою стільки років, 
перестали працювати" 8.

По-друге, теоретичні й прикладні проблеми побудови й інформаційно
го наповнення спеціалізованих веб-сайтів, способів подання історичних 
джерел у  мережі, дотримання авторських прав у  мережному просторі, 
джерелознавчого опису Інтернет-ресурсів і  вироблення адекватних ме
тодів їхнього дослідження, а також зберігання й використання в довгост
роковій перспективі. У  науковому історичному співтоваристві постає пи
тання про ймовірне виникнення в недалекому майбутті спеціальних істо
ричних дисциплін: "комп'ютерного джерелознавства", "комп'ютерної па
леограф ії", "комп'ютерної історіографії" 9.

По-третє, неточність в електронному відтворенні наявних історичних 
джерел, погана археографічна підготовка таких публікацій, нерозви
неність посилального апарату, нерівномірність подання вже накопичених 
знань, проблематичність установлення походження й "незм інності" вис
тавленого в Інтернеті документа, що включений у  мультимедійний про
дукт або зберігається в спеціалізованому архіві.

По-четверте, можливість "електронної цензури" в архівах (коли елек
тронні версії більш  сучасних документів автоматично витісняють або проб 
лематизують доступ до більш  віддалених у  часі і  не оцифрованих: пре
зумпція новизни); проблеми розробки повноцінної системи посилань на



ксесвітню комп'ютерну мережу (оптимальним варіантом нині вважається 
посторінкове відтворення вихідного матеріалу, допустиме створення 
публікації з нумерацією абзаців і, обов'язково, додатковою таблицею узгод
ження номерів сторінок твердої копії з нумерацією абзаців електронної)10.

П о-п 'яте, проблематичність забезпечення для  електронної версії 
відповідності, легітимності, адекватності, автентичності, а, отже, статусу 
й сили офіційного архівного документа. Довгий час усе, що створювалося 
в електронному середовищі, носило допоміжний, довідковий характер і 
не потребувало підтвердження вірогідності, проте зараз постала потреба 
розробки систем аутентифікації даних, для поширення яких мають 
змінитися не стільки інформаційні технології, ск ільки відносини в сфері 
керування персоналом, бізнесом і власністю.

По-ш осте, проблематичність збереження в електронному інфор
маційному просторі виробленого істориками-джерелознавцями в рамках 
"традиційно-книжкової" культури інструментарію, що умож ливило б 
ефективне здійснення публікаторської діяльності. Як висхідне джерело 
для публікації має використовуватися оригінал документа, має бути про
ведена серйозна підготовча робота, у тому числі зроблені всебічні комен
тарі до історії виникнення, змісту, форми, матеріалу документа, тобто 
"внутріш ня" і "зовніш ня" критика джерела “ .

По-сьоме, наявність фальсифікацій електронних інформаційних ре
сурсів через невстановленість походження й відсутність незмінності доку
мента, що виставлений в Інтернеті та включений у  мультимедійний про- 
дустір або ж  зберігається в архіві. Верифікація електронних публікацій і 
документів може бути забезпечена ш ляхом  створення в бібліотеках і 
архівах спеціальної служ би зі здійснення міграції електронних доку
ментів на новітні технологічні платформи.

По-восьме, відсутність інституціональної, науково-дисциплінарної й 
науково-довідкової інфраструктури, необхідної для ефективної протидії 
підробкам в електронному середовищі, адже пройшло замало часу, як 
електронні документи почали набувати суспільну значущість. Б ільш ість
із них зберігається в оригінальних форматах і їхню  автентичність ще 
можна довести за допомогою засобів оперативного захисту даних, тому 
справа за технологічними інноваціями, що умож ливлять розв'язання за
значених проблем 12 і т.п.

На сучасному етапі історичне джерелознавство перестає сприйматися 
як спеціальна наукова дисципліна, роль якої зводиться до механічного 
забезпечення історичним матеріалом неспеціальних дисциплін. Джере
лознавство у  всезростаючому ступені стає структуроутворюючим чинни
ком історичної науки, перетворюючись на герменевтику, що тлумачить 
змісти як текстів, так і власне статистики за допомогою комп'ютерних 
технологій і математико-статистичних методів 13 - цим переймається істо
рична інформатика.

Вочевидь, саме історична інформатика сприятиме вирішенню означе
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ної проблематики електронної історичної історіографії, оптимізації мето 
дичного апарату, розширенню меж історичної науки, що вирішує сьо 
годні не тільки вузькопрофесійні, але й сум іж ні проблеми -  вона спро 
можна надати методичний полігон 14 для ц ілого ряду досліджень згідно а 
принципом поліметодологізму. Поліметодологізм, що розширює потенції 
історичного дослідження, може відбутися завдяки залученню інструмеїі 
тарію дослідження семіотики, психосемантики, лінгвістики, літерату 
рознавства, статистики, історії колективної психології. Як відзначні
О.М.Медушевська, "лінгвістичний поворот в історіографії останніх деся 
тиліть розколов наукове співтовариство на істориків традиційного (які 
негативно налаштовані щодо методологічних рефлексій) світогляду й 
філософськи-орієнтованих нових інтелектуальних істориків" 15.

Сучасна історична наука потребує від професіонала широти кругозо 
ру, застосування адекватного методологічного апарату при вирішенії! 
історичних проблем. Значущість переходу, що відчуває на собі світово 
співтовариство, зумовлена зростанням залежності життєдіяльності від 
еволюції кіберпростору, заснованого на швидкому розвитку технологій 
створення, обробки й передачі інформації16. Постмодерністська парадиг 
ма у застосуванні до історичного джерелознавства акцентує увагу на появі 
іншої емпіричної (електронної) бази джерел, на співвідношенні історич 
ного нарративу з об'єктивною реальністю, з метою чого залучається весі, 
арсенал лінгвістичних, літературознавчих, соціологічних і інших методів 
обробки джерел.

Квантитативна історія демонструє тісний зв'язок джерелознавства ти 
конкретно-історичних досліджень у рамках історичної інформатики. 
Відзначаючи активну інтеграцію інформатики в гуманітарні досліджеи 
ня, розвиток історичної інформатики як наукової дисципліни 
пов 'язується з розширенням дослідницького інструментарію  гу 
манітаріїв, удосконаленням інформаційного забезпечення дослідницькії 
го й навчального процесу, створенням нових комп'ютерних методик істо 
ричного дослідження, розширенням тематики й сфер дослідження, С ТІК ) 

ренням "синтетичних даних", розробкою стандартних програм обробки II 
зберігання документальних масивів, пошуком нових і розробкою мало 
вивчених джерел, ростом архівів історичної інформації, зростанням 
банків "машинної інформації" і архівів історичних даних на кшталт знач 
них колекцій з історії й соціальних наук в Анн  Арборі й архіву з соціалі. 
ної історії в Огайо тощо.

Історична інформатика сприяє активізації науково-дослідного по 
тенціалу вчених завдяки можливості впровадження мультимедійних тих 
нологій при підготовці науково-дослідної й навчальної літератури, участі 
у спільних наукових проектах у режимі відеоконференції, дистанційіїнм 
методам спільного дослідження й навчання, здійснення наочної демошт 
рації історичного матеріалу (режим презентації у програмі "PowerPoint ) 
тощо.
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Використання Інтернету в якості електронного історичного джерела 
потребує законодавчого регулювання, регламентування, верифікації 
електронних історичних джерел, нових інформаційних теорій та підходів 
до аналізу текстової інформації і принципів ї ї  цитування, зберігання та 
застосування, прискорення темпів розвитку комп'ю терної й телеко
мунікаційної забезпеченості фахівців-істориків, еволюції джерел у масо
вому порядку до оцифровано! форми, широкого поширення технології ви
користання баз даних в історичних дослідженнях. Адж е на основі впро
вадження П К відкрився доступ до прикладних пакетів статистичних про
грам, з розвитком Інтернету - до ресурсів, створюваних по всьому світові.
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Сидун І.Н.

ВБИВСТВО А В Р А А М А  Л ІН К О Л Ь Н А  У  В И С В ІТЛЕН Н І ОДЕСЬКОЇ 
Т А  К И ЇВСЬКО Ї ПРЕСИ

В Російській імперії в X IX  ст. преса почала справляти значний вплии 
на громадську свідомість суспільства. На сторінках преси можна було 
віднайти найважливішу інформацію з різних країн та різних сфер життя. 
Одними із найперших і  найбільш авторитетніших були  газети „Одесский 
вестник” і „Киевлянин” . Багато уваги вони приділяли аналізу іноземних 
новин. Дана тема раніше не досліджувалась, тому в історіографії не існує 
ком плексних праць по проблем і Сполучених Ш татів Америки у 
висвітленні української преси. Метою розвідки було показати відношен 
ня суспільної думки Російської імперії до демократичних прагнень рабо 
власницької країни СШ А.

В період 1861 - 1865 pp. центральною темою на сторінках преси и 
розділі міжнародної економіки була Громадянська війна в Сполучених 
Ш татах Америки. Через декілька днів після закінчення війни було вбито 
американського президента Авраама Л інкольна1. Ц я подія не залишиласі. 
поза увагою кореспондентів газет „Одесский вестник” і „Киевлянин” . Н 
розділі закордонних новин кожен номер містив в собі переважно вісті п 
Америки. Новини стосувались розслідування і  розш уку по справі вбивст 
ва президента.

Замах на А . Л інкольна був вчинений 14 квітня 1865 р. у лож і театру 
Форд у  Вашингтоні. Зразу ж  відмічалось, що обставини справи були й ян 
лишаються загадковими у  вбивстві президента. Спроби замаху на його 
життя здійснювались неодноразово. К ільк ість погроз вбити президенти 
збільш увалась, тому було посилено його охорону. Однак небезпека для
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життя А . Л інкольна не зменшувалась. П ідстерегла вона президента в са
мому неочікуваному місці2.

Перша депеша з трагічною звісткою з ’явилася в „Одесском вестнике” 
17 квітня. Не вся інформація була достовірною: так повідомлялось, що А . 
Л інкольн  був вбитий не в театрі, а в квартирі північного головнокоманду
ючого У  .С. Гранта. „В істі, принесені цією депешою, досить сумні і звичай
но засмутили весь світ, в якому А . Л інкольн  займав одне із кращих місць. 
Приватні депеші, як і були отримані в Одесі, сповіщають, що А . Л інкольн  
був вбитий в квартирі північного головнокомандуючого У.С. Гранта. 
Ніхто не чекав, щоб накал почуттів Півдня дійшов до такого низького і 
злочинного вчинку -  вбивства президента американців. Вбивця, звичай
но був підкуплений, і слугував знаряддям безсильної злоби і несамови
тості жителів півдня”3.

В наступному номері була  надрукована депеша американського 
воєнного міністра В. Стентона до американського посланника в Лондоні, 
яка все прояснила. В ній автор із висловлюванням смутку сповіщав, що
14 квітня б іля  11 години вечора, А . Л інкольн  був застрелений в лож і теа
тру Форд. Е. Стентон виклав подробиці вбивства, які газета повністю по
дала: “ Б іля двадцятої години президент відправився із своєю дружиною в 
театр. В лож і у  них знаходились в якості гостей, один джентльмен і одна 
леді. Б іля  11 години вечора, в той час, коли вистава на декілька хвилин 
призупинилась, увійшов в двері лож і, як і залиш ились без охорони, не
знайомець, який швидко наблизився ззаду до президента і вистрелив йо
му з пістолета в голову. П уля  пройшла крізь потилицю і глибоко засіла в 
голові. Потім вбивця вискочив з лож і на сцену і викрикнув з піднятим в 
руці ножем: „Sic semper tyrannis!” (Так завжди тиранам!) швидко вибіг з 
театру. Відразу ж після пострілу президент, знепритомнівши впав на зем
лю і до 7 години сьогоднішнього ранку, а саме до кончини своєї залишав
ся без свідомості. Вбивця А . Л інкольна викритий; є докази, що цей зло
чин був результатом добре спланованої змови. Змовники хотіли  помсти- 
тися за Південь і допомогти його справі. Є також надія, що безпосередні 
учасники його будуть викриті” 4.

„Киевлянин” рокову новину сповістив лише через тиждень після 
смерті, 22 квітня звичайною телеграмою, що президент А . Л інкольн  був 
застрелений вбивцею і помер наступного дня. Повідомлялось також про 
замах на життя міністра іноземних справ У . Сьюарда5. Та вже в наступно
му номері “ Киевлянина” була розміщена велика стаття з подробицями 
про вбивство. П одії в ній викладені досить емоційно, загибель А . 
Л інкольна висвітлена як величезна втрата не тільки для американців, а й 
для всіх народів світу: „Страшну звістку приніс атлантичний телеграф: А . 
Л інкольн вбитий, а У . Сьюард небезпечно поранений! Два дорогоцінних 
життя розірвані рукою ненависного вбивці! Отже не одна тільки рабовлас
ницька польська ш ляхта звертається за допомогою до жандарма-вішате- 
ля, нею користується і рабовласницький південь Америки. Подавлений в
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своїй егоїстичній боротьбі з північчю, південь направляє пістолет вбивці 
проти того, хто був душою півночі, втіленням ідеї волі. А ле  що ж отримии 
південь цим жалюгідним вбивством? Посіяне злом не проросте добром. 
Загинула людина, та не загине її  справа... Південь подвоїв свою тяжку 
провину перед союзом, перед людством і  понесе подвійну кару” ". Недо 
стовірність інформації полягала в помилковому визначенні вбивці прези 
дента. Було вказано на „двох братів Бус” , які втекли до Балтимору7.

Надалі матеріал був викладений в ц ілому об ’єктивно. Про подробиці 
вбивства кореспонденти „Одесского вестника” писали, що для досягнешиї 
своєї злочинної мети В. Бус застосував хитрість. Лож а, яку повинен бум 
зайняти в день вистави А . Л інкольн  -  подвійна; вона з ’ єднувалась з ;іп 
гальним коридором, який йшов повз всі лож і ярусу, за допомогою вузько 
го і темного проходу, з якого одні невеликі двері ведуть в коридор, а друї'І 
в ложу. В дверях, як і ведуть в лож у, він пробурив невеликий отвір, через 
який слідкував за рухами тих, хто сидів там. На протязі першої д ії В. Буг 
сидів у  партері. Потім він встав і відправився на той ярус, де сиділа сім'я 
президента. Зайшовши в вузький темний прохід, він зачинив за собою 
двері, щоб ніхто не зайшов. В дверях, як і вели із проходу в лож у, наперед 
відкрутив гвинти, так що двері відкрилися б від поштовху. Злочин бум 
настільки несподіваним, що ті хто сидів в лож і, не встигли опам’ятатися 
від пострілу, як вбивця втік 8. Аналізую чи обстановку в театрі одеська гм 
зета відмічала, що постріл був не гучним, і б ільш ість присутніх вважало, 
що це відноситься до сюжету вистави; тому ніхто і  не думав кидатися он 
вбивцею, до того часу поки той не показався на сцені з ножем в руках і по 
ки леді Л інкольн голосно не закричала. Тоді всі кинулись до лож і прези 
дента, яка була в другому ярусі. Там знайшли покинутий одноствольний 
пістолет і капелюх. Крім того, на сцені виявили чернетку вбивці, де буям 
схема театру. Добре знаючи театр, В. Бус швидко зник. В день вбивстям 
театр був повністю заповнений публікою . П остр іл пролунав під чнг 
третього акту, коли дія зупинилась в очікуванні виходу актора. Думки 
розходяться в тому, коли саме В. Бус вигукнув „Так  завжди тиранам!": 
під час бігу чи на сцені. П убліка кинулась до А . Л інкольна „Вішайте вбим 
цю! Вішайте вбивцю!” . А . Л інкольна перенесли в найближчий дім, біля 
якого поставили охорону; медики, оглянувш и рану, об ’явили її смертелі. 
ною. А . Л інкольн  залишався без пам’ яті до смерті, до ранку 7 годин 2(1 
хвилин 9. Величезний натовп зібрався перед будинком, де лежав Л, 
Л інкольн і відмовлявся вірити в те, що сталося. Близько опівночі біля 
президента зібралися всі члени кабінету і друзі, як і залишались там до 
ранку. Всю ніч в Вашингтоні було посилено патруль10. Це була не помсти, 
а політичне вбивство з метою відсторонення авторитетного державного 
діяча, який м іг справити серйозну протидію силам реакції на новому 
етапі боротьби, який розпочався п ісля завершення громадянської війни.

Відразу п ісля здійснення В. Бусом вбивства, урядом і народом Сполу 
чених Ш татів були застосовані всі заходи для того, щоб знайти вбивцю,
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Вся рівнина Мериленд була заповнена поліцейськими агентами. П олков
ник Бакер звернувся до В іргінських властей, як і ще не приступали до по
шуків. Б іля Порт-Рояля на переправі вже стало відомо, де ховався В. Бус 
зі своїм співучасником. В. Бус не хотів здаватися, але був наказ брати 
вбивцю живим. Переговори продовжувалися більш е години і не привели 
до згоди. Два офіцери вирішили підпалити барак і виманити В. Буса, та 
він схопив пістолет, щоб вбити себе, але призупинився в роздумах, в цей 
час в будівлю увірвався сержант Карбет і вистрелив. Це сталося в 3.15 
ночі. П уля  пробила потилицю і частину спинного хребта. Час від часу В. 
Вус приходив у  себе і виражав радість, що йому вдалося зробити те, що він 
хотів. Рано в 7.15 він помер. Гарольд намагався втекти, але його наздог
нали і взяли під варту 11.

Обидві газети прямо звинувачували в скоєному південні американські 
штати: „Своїм безглуздим насильством над людиною, яка збуджувала ен
тузіазм всіх чесних людей в Європі і Америці, Південь ще більш е ском
прометував свою справу в очах світу: він жив насильством і закінчує на
сильством. П ісля цього будь-які угоди з ним стали неможливі і П івніч 
звичайно зможе достойно вшанувати пам’ ять А . Л інкольна, виконати до 
кінця його програму, без ніяких поступок і поблажок на користь вбивці 
свого великого президента” 12. Суттєвою різницею між  цими двома газета
ми є вираження їх  власного ставлення до С ІЛ А  і А . Л інкольна. В „Одес
ском Вестнике” статті друкувались в більш  стриманому тоні, викладено 
багато фактів майже без коментарів. В „Киевлянине” навпаки більш е ува
ги приділено моральній стороні справи. Кожна стаття супроводжувалась 
висловлюванням співчуття американському народові, захоплення А . 
Л інкольном  як представником законності. Підводячи підсумки та вияв
ляючи причини вбивства, кореспонденти „Киевлянина” писали: „  Із усіх 
способів пояснення причин, які спонукали В. Буса до його страшного 
вчинку, самий вдалий належить краківському „Ч асу” . Газета запевняла, 
що А . Л інкольн  загинув за те, що мав дуже дружелюбні почуття до Росії і 
діяв у  приборканні П івдня такими ж засобами, якими діяв наш уряд в 
придушенні польського повстання” 13.

Увага не тільки українських газет була спрямована на Сполучені Ш та
ти Америки. Всі журнали були наповнені тільки американськими нови
нами. Не було ні одного визначного факту з європейських вістей. Амери
ка займала всю Європу. Новини стосувалися розслідування і розшуку 
вбивці президента. “ M orning Post” виступала на захист південноамери
канського президента Дж. Девіса, заперечувала його причетність до вбив
ства. Вона висвітлювала його як людину, нездатну на злодіяння. Амери
канська газета „H erald” вірила в справедливість звинувачень Дж. Девіса, 
називала його ворогом всього людства14.

Дуж е сильне враження справило в Європі вбивство А . Л інкольна, яке 
проявлялося в різних маніфестаціях: “ В Лондоні німці, як і проживали 
там в значній к ількості, представили американському послу адрес
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співчуття. В Париж і 500 студентів вирушили до готелю американського 
посла для вираження своїх почуттів жалю і обурення” 15. Американці, які 
проживали в Лондоні, призначили на 1 травня м ітинг у  великому залі 
Сент-Джемс-Голл у  зв’язку з вбивством. Лондонська корпорація вотувала 
28 квітня адрес співчуття американському народу; подібні ж  адреси були 
представлені лед і Л інкольн  від корпорацій: Л іверпуля, Престона, Бред
форда, Дубліна і багатьох інших м іст10. По всій країні проходили мітинги 
робочих, присвячені пам’яті А . Л інкольна. Знаходились й ті, як і не при
ховували своєї радості в зв ’язку з вбивством президента, але їх  було неба
гато і вони переважно мовчали. В першу чергу тому, що нерідко амери
канці розправлялись з тими, хто мав необережність образливо відзива 
тись про А . Л інкольна чи підтримувати дії вбивці17.

Трагічна смерть американського президента не залиш ила байдужими 
та викликала великий інтерес у  кореспондентів українських газет. Нп 
сторінках “ Одесского вестника” і “ Киевлянина” були  розміщені статті я 
фактами вбивства, співчуттям українського народу американському, 
статті з аналізом і власними висновками причин трагедії. Зі шпальт пре
си видно, як шокуюче сприйняли звістку в Російській імперії: „Удар, 
яким був вражений президент Авраам Л інкольн ніде не відізветься з та 
кою силою, як в Росії. Почуття, якими поєднані ці дві країни, пустили ду
же глибоке коріння і обидві країни не можуть бути байдужі один до одно 
го. Ц і почуття не раз висловлювались в офіційних повідомленнях імпера
торської влади; вони не зміняться і при теперішніх обставинах” 18, — писан 
київський кореспондент. Майже весь народ Російської імперії вбачав у 
житті і діяльності американського президента важливий внесок в бороть 
бу за повалення рабства в СШ А, за встановлення демократичних традицій 
у  суспільному і державному житті, за перемогу демократії і соціальної 
справедливості, за встановлення в міжнародних відносинах принципі)! 
миру і невтручання у внутрішні справи інших країн.

Приміт ки:
1.Ланге М . Авраам Линкольн и великая борьба между Севером и Южными 

Американскими Штатами в продолжении 1861-1865. -  СПб., 1867. -  С. 393.
2. Американские президенты: 41 исторический портрет  / Ред. 10. 

Хайдекинг. -  М . ,1997. -  С. 248.
3. Одесский вестник. -1 8 6 5 ,1  7 апреля.
4. Одесский вестник. -1865 , 24 апреля.
5. Киевлянин. -1865, 22 апреля.
6. Киевлянин. -  1865, 24 апреля.
7. Там же.
8. Одесский вестник. -1865 , 3 мая.
9. Одесский вестник. -1865 , 29 апреля.
10. Loran t S. The life o f Abraham  Linkoln. -  New York, 1976.- P. 255.
11. Одесский вестник. -1865 , 29 апреля.
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12. Одесский вестник. -1865 , 8 мая.
13. Киевлянин. -1865, 9 мая.
14. Киевлянин. -1865, 20 мая.
15. Одесский вестник. -1865 , 29 апреля.
16. Одесский вестник. -1865, 28 апреля.
17. И ванов Р.Ф. Дипломат ия Авраама Линкольна. -  М ., 1987. -  С.276.
18. Киевлянин. -1865, 27 апреля.

М у зи чк о  О.Є. 

ВНЕСОК П РОФ ЕСО РА І. Л И ІШ И Ч Е Н К А  (1857-1926) 
У  РОЗВИТОК С П Е Ц ІА Л Ь Н И Х  ІС ТО РИ Ч Н И Х  Д И С Ц И П Л ІН  У  

РО С ІЙ СЬК ІЙ  ІМ П Е Р ІЇ Н А П Р И К ІН Ц І X IX  -  Н А  П О Ч А Т К У  X X  ст.

Сучасні дослідники неодмінно звертаються до досвіду попередників у 
справі вдосконалення теорії та практики розвитку спеціальних історич
них дисциплін, що є основою історичної науки1. У  другій половині X IX  -  
на початку X X  ст. відбувалась спеціалізація історичних досліджень. Вод
ночас, багато хто з тодішніх істориків лише принагідно звертався до про
блематики розвитку спеціальних історичних дисциплін у  пошуках нових 
даних для своїх дослідницьких тем. Однак, вони вплинули на становлен
ня спеціальних історичних дисциплін не набагато менше ніж  вузькі 
спеціалісти.

Одною з помітних постатей в історичній науці Російської імперії у 
другій половині X IX  -  на початку X X  ст. був Іван Андрійович Линничен- 
ко (1857-1926), приват-доцент Московського (1888-1895) та професор Н о
воросійського (1896-1919) та Сімферопольського (1921-1926) універси
тетів. Метою даної статті є аналіз внеску І. Линниченка у розвиток 
спеціальних історичних дисциплін у Російській імперії наприкінці X IX  — 
на початку X X  ст. Незважаючи на певний доробок історіографів, даний 
аспект діяльності професора не вивчений комплексно. Так, одеський істо
рик 3. Першина лише констатувала, що «Линниченко заклав основи 
історіографічних досліджень в Новоросійському університеті»2. Частково 
діяльність І. Линниченка у галузі історіографії та бібліографії висвітлив 
В. Мірошниченко3. Київський дослідник М. Палієнко вперше поставила 
проблему « І . Линниченко-архівіст»4. У  низці публікацій цих аспектів 
торкнувся і кримський історик А . Непомнящий5.

Д ля  комплексного розкриття теми нами залучено широке коло 
архівних та оприлюднених джерел: 1) праці історика та відгуки на них; 2) 
рукописні матеріали професора (лекц ії, щоденникові записи); 3) епісто
лярію ; 4) актовий матеріал (протоколи та звіти ВНЗ, археологічних 
з ’ їздів тощо). Низка цих джерел є мало відома або невідома попереднім
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дослідникам. Передусім  застосовано типологічний, порівняльний ти 
біоісторіографічний методи історичного дослідження.

І. Линниченко сформувався як історик у  київському університеті Сії. 
Володимира у  1870-х -  на початку 1880-х років головним чином під впли 
вом професорів В. Антоновича, В. Іконнікова та О. Котляревського. В. Ан 
тонович керував підготовкою І. Линниченка до захисту магістерської дії 
сертації. У  1879 році В. Антонович розпочав читання спеціального курсу 
з джерелознавства, одним зі слухачів якого, напевно, був І. Линниченко, 
У  статті, присвяченій ювілею В. Антоновича у  1890 році, його вихованець 
особливо наголошував на джерелознавчій, архівній праці свого вчителя". 
І хоча І. Линниченко докорінно розійшовся з суспільно-політично»! 
орієнтацією  ки ївської ш коли В. Антоновича, його причетність до 
київської ш коли істориків-документалістів не викликає сумнівів.

В. Іконніков, один з засновників історіографічного напряму в істо 
ричній науці Російської імперії, мав вплив на історіографічні зацікавлеи 
ня І. Линниченка. Наприкінці X IX  ст. м іж  двома вихованцями київсько 
го університету налагодилося жваве листування, в якому, зокрема, вчені 
обговорювали проблеми архівної справи та бібліограф ії7. У  1892 році І, 
Линниченко захоплено зустрів появу монументальної праці київського 
історика «Опыт русской историографии». У  рецензії він відзначив коло 
сальну, бенедиктинську працю автора, що створив «путівник по історич 
ному матеріалу чи генеральний перегляд запасів російської історичної нп 
у к и »8. У  подальшому І. Линниченко неодмінно використовував цю працкі 
для підготовки до своїх лекцій. Недаремно у  1921 році І. Линниченко 
привітав В. Іконнікова з 80-літтям як «свого старого вчителя»0.

На формування інтересу І. Линниченка до бібліографії, в тому числі 
історичної, великий вплив мав професор-славіст О. Котляревський.

Значну роль у формуванні наукових інтересів вченого відіграли йоги 
подорожі за кордон Російської імперії у  1880-ті роки. Він працював н 
архівах Західної та Східної Галичини, П ольщ і та Ч ех ії. Протягом 1880 х
-  1910-х років він підтримував наукові контакти з видатними ук 
раїнськими, польськими та російськими істориками-архівістами та джс 
релознавцями: А . Петрушевичем, І. Шараневичем, А . Прохазкою, Р. Гу 
бе, К. Л іске, О. Шахматовим та іншими.

Перші наукові праці І. Линниченка, написані на початку 1880-х рокіп, 
ґрунтувалися на аналізі друкованих джерел. Проте, завдяки архівним по 
шукам І. Линниченко розширив джерельну базу своїх праць. У  1888 році 
він написав статтю з оглядом архівів Галичини. Зокрема, він передав зміст 
47 актів з бібліотеки Оссолінських. Окрім цього він здійснив архсо 
графічну публікацію  «А к ту  про смерть Ш уйських» та уривку з руського 
літопису з бібліотеки Замойських у  Варшаві. У  цій статті І. Линниченко 
згадував про свій намір видати джерела, зібрані ним у  львівських ти 
краківських архівах у  збірці «Собрание материалов для истории внутреп 
них отношений юго-западной Руси X IV  -  X V  в . »10. З приводу копіюваннн
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деяких актів для цієї збірки він консультувався з видатним спеціалістом з 
історії Галичини А . Петрушевичем". Про свої плани він також повідомляв
О. Шахматова та О. Лаппо-Данилевського, як і привітали цей архео
графічний проект12. До того ж  І. Линниченко планував видати документи з 
Литовської метрики. Однак, ці видання так і не побачили світ.

Наприкінці 1880-х років І. Линниченко опублікував на сторінках 
журналу «Киевская старина» декілька актів з рукописного зібрання М .А . 
Маркевича, що зберігалося у  Румянцевському музеї у Москві. Акти  нада
вали важливу інформацію про побутову історію України у першій поло
вині X V II I  ст. Подібні документи оприлюднили раніше В. Антонович та 
П. Єфименко. Один з актів, оприлюднений І. Линниченком, містив вик
лад справи, щодо якої П. Єфименко раніше знайшов лиш е судовий ви
рок13.

На початку 1890-х років у  працях з історії середньовічної Галичини 
історик розмірковував щодо датування та змісту грамот галицьких князів 
та опублікував декілька актів. Окрім цього, висновки І. Линниченка 
ґрунтувалися на аналізі новітнього видання польських архівістів «А кти  
гродські та зем ськ і». Головну цінність актів він вбачав у тому, що вони да
ють можливість заглибитися у  внутрішню, побутову, соціально-правову 
історію. На основі джерел він здійснив новаторські дослідження станови
ща галицького селянства, шляхетського землеволодіння, шлюбного пра
ва14. Саме залучення нових фактів з джерел критика відзначила як 
найцінніший внесок І. Линниченка в історичну науку15.

Найпомітнішою джерелознавчою публікацією  вченого на початку X X  
ст. була його брошура «Грамоты Галицкого князя Льва и значение под
ложных документов как исторических источников» (1904). Праця більш  
докладно розкривала думки вченого, що він висловив на початку 1890-х 
років стосовно ступеня достовірності грамот, приписуваних галицькому 
князю X II I  ст. Леву. Автор розмірковував над методикою визначення ав
тентичності історичних документів та значенням підроблених джерел для 
дослідників та полемізував з видатним українським істориком М. Гру- 
шевським, який не погоджувався з позицією свого колеги щодо дос
товірності трьох грамот Лева, і натомість твердив про недостовірність всіх 
документів. Полеміка мала широкий резонанс у тогочасній науці, а обид
ва опоненти знайшли своїх прибічників та противників. Сучасний видат
ний львівський дослідник актів Галицько-Волинського князівства О. 
Купчинський справедливо, на нашу думку, переакцентовує увагу з питан
ня про правоту або хибність думок обох істориків на загальне позитивне 
значення їх  полеміки для розвитку тогочасного джерелознавства16.

В Одесі І. Линниченко намагався оприлюднити раніше зібрані ним 
джерела, а з іншого боку -  проявляв інтерес до місцевих архівних зібрань. 
Він опублікував невеличкий уривок зі щоденника московського професо
ра першої половини X IX  ст. С.П. Шевирьова, оригінал якого зберігався в 
Імператорській публічній бібліотеці. Уривок містив характеристики, що
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С. Шевирьов давав своїм видатним сучасникам -  О. П уш кіну, Ф . Булгари
ну, М. Погодину, М. Полевому. Як і попередні археографічні публікації І. 
Линниченка, цей текст подавався без коментарів та належного архео
графічного апарату. Б ільш  досконало були видані два листа пруського 
імператора Ф рідріха II  до Катерини II  та до свого племінника. Оригінали 
цих листів зберігались у  близької одеської знайомої І. Линниченка Л .І. 
Куріс, яка і передала їх  вченому. Публікатор подав листи мовою оригіни 
л у  (французькою), описав зовнішній вигляд оригіналу, відзначив чис
ленні мовні помилки, яких припускався імператор у  листах. Тексту 
листів передувала змістовна передмова, в якій професор зображував істо 
ричне тло появи цих документів. У  1914 році І. Линниченко опублікувнп 
на сторінках часопису «Украинская ж изнь» (М осква) розповідь ук 
раїнського селянина про повстання декабристів в Україн і, прилучившисі. 
до розробки жанру так званої «усно ї іс тор ії»17.

Окрім безпосередньої джерелознавчої та археографічної діяльності 
вчений взяв на себе організаційну та консультативну місію. Він спряму 
вав своїх учнів, С. Аваліані та М. Слабченка, на вивчення архіву професо 
ра О. Назімова, Д. Атлас -  архіву професора О. Маркевича, Д. Блюмен 
фельда -  архіву Р іш ельєвського ліцею , Б. Вахевича -  на вивчення 
західноруських л ітописів18. На одному з засідань одеського бібліог 
рафічного товариства І. Линниченко повідомив, що за його піклуванням 
одеський градоначальник дозволив працювати в архіві колишнього Ново 
російського та Бессарабського генерал-губернаторського управління 
ц іл ій  низці його учнів -  П. Клепатському, Є. Загоровському, Д. Атлас, С, 
Аваліані, Л . Паппадато та М. Слабченку19.

У  листах та особистих розмовах з видатним дослідником давньорусь
кого літописання О. Ш ахматовим І. Линниченко обмінювався своїм 
досвідом роботи з літописами. Судячи з посилань на праці І. Линниченкп, 
московський джерелознавець взяв до уваги зауваження свого колеги*". 
Д ля  видатного петербурзького академіка О. Лаппо-Данилевського І. Лин 
ниченко копіював та надсилав для публікації оригінали листів науковця 
П . Бруна до його колеги А . Куніка.

Свій досвід джерелознавця та археографа І. Линниченко намагався рп 
алізувати також у  царині архівістики. У  1907 році історик очолив черго 
ву спробу одеських науковців заснувати архів в Одесі на базі скасованого 
у  1874 році управління новоросійського і бессарабського генерал-губерші 
тора, що містив ц інні джерела з історії півдня України. Він склав проект 
положення про «Центральний Арх ів  давніх актів Новоросійського край* 
(у  доробленому варіанті проекту 1914 року архів отримав назву “ Цент 
ральний архів актів новоросійського краю, Бессарабії і області війська 
Донського” ). Головною ідеєю цього, як і попередніх, проектів, було перо 
дання спеціалістам Н У  всіх важелів впливу на проектований архів. (Зок
рема, планувалося створення архівної ком ісії для розбору та виданим 
актів. Однак, суто науковий дух проекту не був схвалений у  міністерств
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юстиції, що розглядало архів виключно як державну установу21. Архів  в 
Одесі до 1920-х років так і не було створено.

Д іяльн ість І. Линниченка на ниві джерелознавства та архівістики бу 
ла належно оцінена низкою відповідно спрямованих наукових установ, 
що обрали його своїм членом наприкінці X IX  -  на початку X X  ст.: Одесь
ким товариством історії та старожитностей, Таврійською, Рязанською та 
Володимирською ученими архівними комісіями. П ік  визнання І. Линни
ченка як видатного джерелознавця, археографа та архівіста припадає на 
1911 рік. П ідчас 11-го археологічного з ’ їзду у Новгороді він був почесним 
головою IX  відділення «Археограф ія та архівознавство». У  вступній про
мові він розкрив головні проблеми архівної галузі в Російській імперії, 
привітавши подвижницьку діяльність архівних комісій22.

Активну діяльність І. Линниченко розгорнув у  сфері музеєзнавства. 
На початку X X  ст. він наполягав на необхідності заснування історичного 
музею у Києві23. В Одесі він розробив ґрунтовний проект організації ана
логічного музею24. Його зародком мала стати особиста колекція професо
ра, що зберігалася у  його великій квартирі. Вона нараховувала б іля  2 тис. 
гравюр та літографій, більш е 100 карикатур, планів, мап, альбомів. На 
одному з засідань Одеського бібліографічного товариства одна з учениць І. 
Линниченка Д. Атлас презентувала його задум проекту виставки «Стара 
Одеса». Вона продемонструвала слухачам карти, гравюри, портрети, фо
то, друковані видання з колекції І. Линниченка. На одному з засідань То
вариства історії та старожитностей у 1912 році І. Линниченко висунув 
пропозицію про збирання у  музеї товариства предметів одеської старови
ни. Члени Товариства постановили просити І.Линниченка та двох його 
учнів - А . Флоровського та С. Аваліані разом з іншим членом Товариства 
М. Ф . Ш кадишеком, представити відповідний матеріал для попереднього 
обговорення його у Раді Товариства25. Музейницької проблематики І. 
Линниченко торкався й у  декількох виступах про фальшування пред
метів давнини20. Вчений виступав за облаштування археологічних музеїв 
при університетах і сам деякий час завідував таким музеєм при історико- 
ф ілологічному факультеті Н У .

Одною з важливих складових наукової діяльності професора була 
історіографія, переважно біоісторіографія. Біографізм, персоніфікація 
науки були однією з найхарактерніших рис історіографічних праць кінця 
X IX  -  початку X X  ст.27. Б іоісторіограф ічні нариси І. Линниченка 
відрізняла висока літературна якість. Проте, це не була їх  єдина особ
ливість. Інш у їх  рису можна визначити як «політкоректність» чи то пак 
обережність. Автор намагався не торкатися деяких гострих місць у б іог
рафії своїх колег. Наприклад, лише після смерті О. Маркевича він допов
нив раніше написану біографію свого друга розповіддю про його обвину
вачення у  політичній неблагонадійності. Щ е більш  оригінально він 
підійшов до висвітлення діяльності галицького історика А . Петрушевича. 
У  «Записках» Одеського товариства історії та старожитностей І. Линни-
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ченко помістив ювілейну біографію свого колеги. Водночас він видав в об
меженій к ількості примірників брошуру під аналогічною назвою, в якій, 
проте, додав декілька сторінок тексту з викладом критичних поглядів 
історика на національну політику Австро-Угорської імперії28.

У  своїх працях І. Линниченко торкнувся основних віх розвитку 
історіографії у  Російській імперії через призму біографій її  видатних 
представників. До істориків кінця X V II I  -  першої половини X IX  ст. І. 
Линниченко поставився досить критично. Так, він вважав, що «Історія» 
М. Карамзина застаріла у  всіх відношеннях -  «ф ілологічному, ідеях, ро
зумінні ходу і сенсі історичного процесу». На думку історіографа, ідеоло
ги слов’янофільства К. Аксаков, П. Кірєєвський та О. Хомяков заангажо- 
вано трактували історичні джерела, підганяючи їх  під свою теорію. М. 
Погодіну І. Линниченко закидав відсутність теоретичного мислення, кон
сервативність та догматизм думки29.

На цьому тл і сповненою апологетики виглядала оцінка І. Линниченком 
діяльності В. Татищева. Він рішучо заперечував спроби деяких критиків 
обвинуватити історика у підробці історичних джерел30. Однак, як нещо
давно переконливо довів київський історик О. Толочко, критики В. Тати
щева все ж  таки мали рацію31. Натомість І. Линниченко цілковито визна
вав Краледворський рукопис фальсифікатом чеського історика В. Ганки. 
Історіограф зауважував, що з точки зору науки цей вчинок В. Ганки був 
шкідливим, але для національного відродження чехів -  позитивним32.

Більшою повнотою та оригінальністю відзначалися нариси І. Линни
ченка присвячені історикам кінця X IX  -  початку X X  ст. Він намагався 
виявити найхарактерніші риси діяльності провідних істориків. Так, М. 
Костомаров, на його думку, намагався зрозуміти психологію  минулого, 
зобразити народ як головну руш ійну силу історії, хоча й не мав великого 
хисту до філософського мислення. Натомість він вважав, що В. Ключевсь- 
кий, поступаючись М. Костомарову у  здібності художньо передати події 
минулого, мав кращі історіософські здібності, що дозволяли йому на ос
нові натяків і фактів джерел створювати ц ілісну, красиву та логічну 
теорію33. Зазначимо, що ця посмертна оцінка різко суперечила суворому 
тону зауважень І. Линниченка у  лекц іях, прочитаних ним у 1897 році н 
Н У . Одеський професор вважав, що В. Ключевський лише імітуван 
оригінальність, а насправді цілковито наслідував Б. Чичерина та істо- 
риків-слов’ янофілів34.

Як істориків-новаторів оцінив І. Линниченко М. Павлова-Сильвансь- 
кого, та В. Семевського. Навпаки, неоригінальними він вважав праці Д. 
Іловайського та С. Платонова35.

У  трактуванні творчості деяких істориків І. Линниченко не уникнуи 
суперечностей. На початку своєї статті про видатного російського 
слов’ янознавця кінця X IX  — початку X X  ст. В. Ламанського він відзначим 
оригінальність та сміливість його думок, а наприкінці — вже зазначав, що 
його «погляди  не в ідр ізнялися ані особливою глибиною , ані
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ори гін альн істю »36. Знаменно, що ставлення одеського професора до 
слов ’ янської ідеї відзначалося також зигзагоподібним характером. У  
низці праць він демонстрував рішуче не сприйняття слов ’янофільства, у 
деяких інш их - солідаризувався чи не з найодіознішими складовими цьо
го вчення: планами перетворення російської мови на єдину літературну 
мову всіх слов ’ян, створення політичного союзу слов ’ян під гегемонією 
Росії, протиставлення католицького та православного світів.

У  замітці 1890 року про діяльність В. Антоновича І. Линниченко пате
тично зазначав, що історичні праці його вчителя прислужилися розвитку 
«південноруського народу» (українців), вітав об ’єктивність праць вчите
ля  та його учнів. Натомість, у  доповіді 1908 року І. Линниченко зігнору
вав українознавчий компонент наукового доробку В. Антоновича, не зга
дав про провідну роль свого вчителя в українському національному русі. 
Навпаки, він підкреслив, що В. Антонович «визнав, що малороси не
здатні до державного ж и ття »37. Недаремно одеський професор твердив, 
що найціннішими у науковій спадщині історика були його археологічні 
дослідження, найбільш нейтральні з суспільно-політичного боку. Заува
жимо, що у подібному ракурсі І. Линниченко змалював діяльність М. К о
стомарова. Таким чином, професор далеко не адекватно відобразив 
діяльність М. Костомарова та В. Антоновича. Причиною цього була не 
стільки згадана обережність І. Линниченка, ск ільки його неприхильність 
до ідеї самовизначення України, «перекинута» у сферу аналізу діяльності 
його попередників.

На початку 1920-х років І. Линниченко конспективно підсумував свої 
погляди на розвиток історіографії. Подібно до деяких своїх сучасників 
(наприклад, П. М ілюкова) він визначив історіографію як «рух розвитку 
російської історичної дум ки». У  сприйнятті професора типологізація 
історичних ш кіл у  російській історіографії виглядала таким чином: скеп
тична ш кола (Каченовського), історичної закономірності (Болтіна), пси
хологічна (Щ ербатова), красномовства (Ломоносова), слов ’янофільства 
(Кірєєвського, Аксакова, Хомякова), національно-патріотична (Карамзи
на, Полевого, Погодіна), західницька (Соловйова), місцевої історії (Косто
марова, Никитського, Антоновича) та ш кола Ключевського. В останній 
він виділив праве та ліве крила, причому ліве назвав економічним на
прямком38. Принагідно зазначимо, що себе вчений не відносив до жодної з 
сучасних йому історичних ш кіл. Таким чином, такі історіографічні по
няття як школа, напрямок та течія у  І. Линниченка майже співпадали. 
Вочевидь в основу наведеної типологізац ії І. Линниченко поклав світо
глядні та концептуальні позиції істориків. Однак, до однієї школи він 
включав досить різних і навіть протилежних авторів (М . Карамзин -  М. 
Полевой).

З історіографічними інтересами професора були  пов’язані його б ібл іог
рафічні студії. У  1893 році І. Линниченко, згадуючи про складання 
бібліографічних покажчиків під керівництвом професора О. Котляревсь-

231



кого у київському університеті, скептично відгукувався про бібліог
рафію, що не виробляє критичної думки, привчає до поверхового сприй
няття текстів39.1 все ж у  1911 роді він заснував Одеське бібліографічне то
вариство при Н У , залишаючись його незмінним головою. Програмна про
мова І. Линниченка на відкритті товариства «Задачи библиографии* 
(1911) стала етапною для розвитку теорії бібліографії у Російській імперії 
на початку X X  ст. І. Линниченко вважав, що бібліограф повинен но 
ст ільки  описувати книгу, ск ільки  аналізувати її  зміст. П ізніш е, 
відповідаючи на закиди у занадто ш ирокому трактуванні поняття 
«б ібліограф ія», І. Линниченко зазначив, що «книга є закріплена у  друці 
думка. Тому слід  робити критику книги, тобто оцінку думок, що містять
ся у  ній, а не т ільки  описувати її  зовнішній ви гляд »40. Недаремно, саме на 
засіданнях цього товариства він зробив декілька доповідей, присвячених 
певним історикам, а не тільки їх  окремим працям. Професор та його учні 
не просто реєстрували, але й аналізували нову літературу з різних галузей 
гуманітарних знань. На думку знаного історіографа М. Рубінштейна, 
історіографічні дослідження в Російській імперії мали два напрямки: 
біографічний та бібліографічний41. Як бачимо, І. Линниченко намагався 
синтезувати ці напрямки.

Щ е наприкінці 1870-х - у  1880-ті роки вчений зацікавився архео
логією  під впливом В. Антоновича. Археологічну практику історик пере
важно набув під час розкопок курганів на Полтавщині, Одещині та Росії. 
Одним з перших він популяризував археологічні відкриття В. Хвойки. 
Велику увагу І. Линниченко приділив методиці проведення розкопок, ад
же лише завдяки вдосконаленню методології, на його думку, археологія 
може перетворитися з простого шукання скарбів на справжню науку42. 
Історик був неодмінним учасником археологічних з ’ їздів у  Російській 
імперії та за її межами.

Отже, діяльність І. Линниченка охопила широкий спектр спеціальних 
історичних дисциплін: археологію, археографію, архівістику, джерелоз
навство, історичну бібліографію, історіографію, музеєзнавство. Причина 
надзвичайно розгалужених наукових зацікавлень І. Линниченка полягас 
в обставинах сучасної йому історичної науки. В умовах панування пози
тивізму, з його спрямованістю на пошук об’єктивного наукового методу та 
вивчення «внутріш ньої» історії, науковці намагалися апробувати міждис
циплінарні підходи, зверталися до якомога ширшого кола джерел.

Очевидно, що внесок науковця у  розвиток зазначених дисциплін є 
різним. Наприклад, якщо його джерелознавчі праці відзначаються вели
ким науковим потенціалом, то цього не можна сказати про рівень його ар
хеографічних публікацій. Хоча в ц ілому останні перебували на загально
му рівні тогочасної археографії, вони залишають враження фрагментар
ності та незавершеності. Для І. Линниченка археографія так і не перетво
рилася на щось більш е, ніж просто похідну від його загальноісторичної 
праці. Переважно предметом уваги науковця стали актові джерела. Мен-
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т о ю  мірою І. Линниченко опрацював наративні джерела. Новаторськими 
були погляди І. Линниченка на перспективи розвитку бібліограф ії, 
архівістики та археології. Найбільш  плідною була ідея науковця про не
обхідн ість перейняття позитивного досвіду орган ізац ії відповідних 
досліджень за межами Російської імперії.

Як історіограф, І. Линниченко не уникнув суб’єктивності та відвертих 
суперечностей. Проте значення його історіографічної діяльності полягає в 
оригінальності багатьох думок, апробації біоісторіографічного підходу у 
маловивченій царині новітнього періоду розвитку історичної науки у 
Російській імперії. Важливим був педагогічний бік діяльності І. Линни
ченка. Він підготував низку вчених, що також долучилися до розвитку 
спеціальних історичних дисциплін.

Активна діяльність І. Линниченка у  галузі спеціальних історичних 
дисциплін  була  пом ітним явищем у розвитку історичної науки у 
Російській імперії і вже наприкінці X IX  — на початку X X  ст. отримала ви
соку оцінку з боку сучасників. Разом з іншими істориками І. Линниченко 
заклав основи подальшого розвитку історичної науки в Україні. Особливо 
велике значення його діяльн ість мала для півдня України. Далеко
глядність професора засвідчує те, що більш ість його пропозицій була ре
алізована у пізніш і часи (заснування архіву, краєзнавчого музею).
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К от ляр  Ю.В.

П ОВСТАН СЬКИ Й  Р У Х  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  М ЕНШ ИН П ІВД Н Я  
У К Р А ЇН И : ДО ІС Т О Р ІО ГР А Ф ІЇ П И ТА Н Н Я

Історіографія становища національних меншин на Півдні України 
представлена як узагальнюючими працями з історії України, так і 
спеціальними дослідженнями, присвяченими розвитку міжнаціональних 
відносин етнічних груп. Упродовж останнього десятиріччя в Україн і зрос
ла увага до дослідження етнонаціонального розвитку суспільства, відбу
вається подальша теоретична та концептуальна розробки проблеми.

Досліджуваної проблеми, певною мірою, торкаються автори загаль 
них праць, присвячених міжнаціональним відносинам в Україн і на тому 
чи іншому етапі ї ї  історичного розвитку.

Серед перших друкованих праць, присвячених дослідженню питань 
громадянської війни, повстанського руху селян і частково національним 
меншинам, слід відзначити роботи М .Какуріна, Р.Ейдемана, в яких авто- 
ри намагалися визначити характер громадянської війни, розкрити її 
особливості, виходячи з географічного положення України, специфіки 
політичної і військової ситуації та національних відносин1.

У  післявоєнних роботах збільшився обсяг використаних джерел. Про 
те гіпертрофований показ керівної ролі Комуністичної партії (більшо 
виків), замовчування діяльності інш их партій, а то й просто перекручен 
ня фактів знецінило більш ість публікацій. Головну роль, звичайно, зігран 
культ особи Й .Сталіна та атмосфера того часу, яка не пропускала інший
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матеріал. Враховуючи вказані труднощі, можна відмітити лише роботи 
М.Супруненка та А .Лихолата2, в яких більш  повно висвітлюється розгор
тання масового повстанського руху селян у Південній Україн і. Хоч і вони 
не позбавлені упереджених підходів авторів до проблеми.

П ісля  смерті Й.Сталіна політична атмосфера пом ’якш илась і було 
створено кращі умови для висвітлення проблеми національного пов
станського руху. У  загальних працях недостатньо приділялось уваги пов
станському руху, показано його однобічно, на застарілих фактах, часто 
неправильних3. Особливе місце займають монографії П .Балкового та 
М.Супруненка4, в яких продовжено розгляд партизанського руху селян, 
подано обґрунтовану і широку картину всенародного опору військам
А.Денік іна.

Двадцятишеститомна “ Історія міст і с іл  Української РС Р ” 5 ввібрала в 
себе краєзнавчий та джерельний матеріал, до якого мали доступ історики. 
Це була найкраща робота з багатим фактичним матеріалом. Не дивлячись 
на те, що видання застаріло і вимагає суттєвої переробки і доповнення, за
галом праця є однією із головних фактологічних баз з багатьох проблем 
історії України і національного повстанського руху зокрема.

Значною політичною подією став вихід восьмитомної “ Історії У к 
раїнської РС Р ” , в якій окремий том присвячений громадянській війні та 
партизанському руху селян. Певне значення мав енциклопедичний 
довідник “ Великий Ж овтень і громадянська війна на Україн і”0. Проте й 
цим виданням притаманні світоглядна вузькість і суб’єктивізм.

Спеціальні праці розглядали окремі аспекти повстансько-партизансь
кого руху селян Півдня України. В 20-х - 30-х роках вийшли перші такі 
праці. Деякі з них мали суб ’єктивний характер, хоча й не замовчували 
причини повстанського руху селян, виділяючи його позитивні та нега
тивні сторони. Історіографія цих праць подана в монографії Є.Ш аталіної. 
На жаль, більш ість з них у  подальшому виявилися закритими для нау
ковців, а історики повоєнного покоління мали можливість познайомити
ся лиш е з деякими номерами журналів “ Літопис революції” , “ П роле
тарська революція” , “ На аграрном фронте” , де, головним чином, друкува
лися ці матеріали. У  статтях Д.Кіна, М .Мальта, Я .Максименка7 виділено 
аграрне питання та мобілізацію як головні причини виникнення селянсь
кого руху.

Повстання німців-колоністів 1919 року проти більшовицького режи
му найкраще висвітлює стаття одеських авторів С.Когана та Н.Межбер- 
га8. Автори, характеризуючи повстанський рух колоністів, дають мож
ливість читачу самому “докопатися” до справжніх причин його виник
нення. Із публікації видно, що С.Коган та Н.Межберг намагалися дати 
об'єктивну характеристику повстанського руху, направленого проти 
більшовиків. Проте існуюча цензура не допустила такої оцінки. І тому го
ловна причина повстання -  невирішеність національного питання ра
дянською владою більшовиків залишилася тільки в чорновому варіанті
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статті, що зберігся в фондах державного архіву Одеської області9. У  жур
нал вона не ввійшла.

Крім  ж урнальних публікац ій , виходили істпартівськ і видання, 
пов’язані з проблемами повстансько-партизанського руху селян. Серед 
них науковим рівнем вирізняється праця М .Кубаніна. Ї ї автор зробим 
см іливу на той час спробу визначити соціальний характер махновщини, 
переконував, що в 1919 році махновський рух був загальносєлянським, 
масовим і лиш е в 1920 - 1921 роках - куркульським. На початку 30-х pp. 
такі висновки було визнано шкідливими, і книга на довгі роки потрапили 
до спецфонду10.

В цілому наукові праці, видані в 20-х -  30-х роках X X  ст., вперті' 
висвітлили питання, що і нині залишаються маловивченими. Вони є важ 
ливою історіографічною базою для дослідження історії національного 
повстанського руху селян Півдня України.

У  60-х pp. вийшло ряд праць одеського історика М.Раковського, при 
свячених питанням громадянської війни, григор’євщині та повстанням 
німців-колоністів на Півдні України11.

В 70-80-ті pp. продовжували виходити роботи одеських істориків si 
проблем громадянської війни та махновщини12. Певне значення в плані 
періодизації партизансько - повстанського руху мала монографія О.Куче 
ра13. Проте автор вважав антибільш овицькі повстання контррено 
люційними.

Якщ о оцінювати загальний внесок радянської історичної науки у  ви и 
чення нац іонального повстанського руху селян України, необхідно 
відмітити, що цей доробок був значним. Саме в радянський час почалося 
активне вивчення і введення в науковий обіг джерельних матеріалів, а к 
тивна розробка і осмислення окремих аспектів ц ієї важливої проблеми. 
Незважаючи на деякі помилкові підходи до концепції повстанського руху 
селян, все ж  були  створені сприятливі умови для його подальшого вивчеп 
ня, проте спеціальних праць, присвячених повстанському руху предстам 
ників національних меншин було мало.

В українській історіографії не вщухає інтерес до проблем вітчизнянії! 
історії періоду національної революції, громадянської війни та станом 
лення тоталітарного суспільства і особливо до ролі в усіх  цих неоднозняч 
них подіях селянства. В сучасних наукових доробках розглядаються як 
загальні питання, так і окремі їх  аспекти. Потрібно зазначити, що ці 
дослідження відзначаються, в першу чергу, фаховою відповідальністю, 
Автори намагаються не тільки вразити читача новими, сенсаційними фп 
ктами, але й глибоко проаналізувати їх  через призму тогочасних політич 
них, економічних та соціокультурних факторів.

У  спеціальних працях помітна тенденція до переосмислення історії пн 
засадах об'єктивності та історизму. Велику допомогу в цій справі надають 
сучасні періодичні видання. Ц икл статей В .Улянича розкриває невідомі 
сторінки повстанського руху селян, їх  національну боротьбу. Новий по
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гляд на повстанський рух, зокрема його “ зелену” течію, показує у своїй 
праці В.Ластовський, а В .Ткаченко намагається всебічно розглянути ота
манщину14.

Виходять останнім часом монографії і збірники наукових праць, що 
базуються на нових підходах. Так, В.Верстюк і В.Волковинський розгля
дають анархістський рух і махновщину. С .Кульчицький висловлює дум
ку, що політика “ воєнного комунізму” послужила причиною антибільш о
вицьких повстань, а О.Реєнт досліджує динаміку соціальних процесів в 
Україн і у  1917 -1920 pp.15. Заслуговують схвалення чіткістю постановки 
питань та концептуальним формуванням назв публікації П.Захарченка, 
який досліджує селянські повстання доби Української держави гетьмана 
П.Скоропадського. Повстанський рух 20-х років X X  ст. висвітлюється у 
ряді праць О.Ганж і10. Особливо це стосується розкриття питання про 
“ політичний бандитизм” .

Неординарним явищем сьогодення є подвижницька діяльність Р .К о 
валя, яка включає цикл радіопередач на Першому каналі Українського 
радіо “ Отамани Гайдамацького краю” , та історичні публікації, що повер
тають імена провідників революційного повстанського козацько-селянсь
кого руху 1917-1920-х років, який тривалий час незаслужено був затавро
ваний як “ бандитський” та “ анархічний” 17.

Однією з найбільш помітних колективних монографій останнього часу 
стала праця співробітників Інституту історії України Н А Н  України 
“ Політичний терор і тероризм в Україн і” . У  ній висвітлені проблеми гро
мадянської війни, державного терору як методу експропріації селян-влас- 
ників. Слід виділити також роботу миколаївських учених “ Миколаївщи- 
на: літопис історичних подій” , що містить нариси про повстанський рух18. 
Серед праць останніх років, що стосуються повстанської боротьби, слід 
виділити монографії Ю .Котляра, М .Ш итю ка, С.Горбурова та статті
В.Ш кварця, С.Богана, які, використовуючи невідомий раніше фактич
ний матеріал, дають можливість зрозуміти значення селянського фактора 
в історії Півдня України19.

У  роки незалежності вийшло ряд праць істориків і політологів, у  яких 
проблематика м іжнаціональних стосунків аналізується з позицій нового 
бачення20. Серед них праці науковців Інституту історії України та Інсти
туту національних відносин і політології Н А Н  України21. У  них на основі 
невідомих раніше архівних документів показано становище німців, 
євреїв, поляків, болгар, татар в умовах нової економічної політики та під 
час становлення тоталітарної системи22. Деякі з них присвячені Півдню 
України23. В ц ілом у ж, у  статтях, що торкаються проблем істор ії 
нац іональних меншин, переважає вивчення економ ічних проблем, 
соціальних аспектів національно-культурної політики, тоді як питання 
національних повстань практично не висвітлені.

В останні роки зросло значення краєзнавства в загальній системі істо
ричних наук. Деякі відомості про повстання представників національних
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меншин можна знайти в матеріалах регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних конференцій, що відбувались у Києві, Одесі, Херсоні'*. 
Особливої уваги заслуговує робота науковців Запоріжжя, які регулярно 
проводять науково-практичні конференції, де дослідж ую ться етно 
національні процеси на Півдні України25.

Важливо, що деякі питання розвитку національних меншин південно 
українського села знаходять своє відображення у  дисертаційних працях 
Л.Скотнікової, А .Черкаського, М .Ш итю ка2®.

Однак, праць, які торкаються проблеми участі національних меншин 
Півдня України у  повстанському русі селян П івдня України, надзвичай 
но мало. Серед них можна виділити ряд статей Ю .Котляра, С.Боганн,
В.Чопа, А .Ш евчук27, де розглядаються прояви повстансько-партизансі. 
кої боротьби окремих етносів України.

Таким чином, питання національного повстансько-партизанського ру 
ху на Півдні України (1917-1931 pp.) в руслі проблеми повстанського ру 
ху селян висвітлено недостатньо в радянській та сучасній українській 
історіограф ії. Ц е є суттєвим аргументом на користь актуальності 
досліджуваної проблеми. Навіть той доробок, який є в нашому розпоряд 
женні, має певні, інколи досить значні недоліки фактологічного та світо 
глядного характеру, і вже не може задовольнити науковців.
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Левченко В.В.

О РГА Н ІЗ А Ц ІЙ Н О -Д О С Л ІД Н И Ц ЬК А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  В Ч Е Н И Х  ОДЕСИ II
Н А У К О В И Х  У С Т А Н О В А Х  В С Е У К РА ЇН С ЬК О Ї А К А Д Е М ІЇ Н А У К

Ж иття і наукова діяльність вчених завжди перебували в центрі уваги 
дослідників під час вивчення історіографічного процесу. Одним з аспекті м 
становлення вітчизняних наукових дослідж ень в Україн і є діяльність У  к 
раїнської Академ ії наук, заснованої 14 листопада 1918 p., а з 1921 по 19.4(1 
рік -  Всеукраїнська Академія наук (В У А Н )1, яка отримала статус цент 
ральної наукової установи. З її створенням настав якісно новий етап у  роз 
витку науки в ц ілом у та науковому доробку вчених зокрема. Слід зазнп 
чити, що у  той складний і суперечливий для України період вчені ВУАІІ 
підготували низку фундаментальних праць, в яких розглядалися різно 
манітні питання розвитку науки і культури.

Для академічної діяльності вчених по розробці питань з різних галу 
зей науки в системі В У А Н  були створені три відділи у  складі інститутів, 
кабінетів, комісій, комітетів, серед яких низка установ була зв’ язана не :і 
відділами, а з Спільним зібранням Академ ії. Провідну організаційну ти 
дослідницьку роботу в цих установах проводили дійсні члени і наукові 
співробітники2, до складу яких були запрошені вчені з багатьох міст Ук 
раїни, в тому числі з Одеси.

В науковій літератур і різнобічна діяльність В У А Н  детально розгляди 
лася3, однак науковий доробок вчених Одеси в складі ї ї  установ ще не ста 
вав предметом спеціальних досліджень. А ле  не можна стверджувати, що 
в історіографії це питання зовсім не висвітлювалося. В літературі вже 
існують праці присвячені життю та діяльності академіків В У А Н  — пред 
ставників наукового осередку Одеси: А . О. Сапєгіна4, М. Є. Слабченка5 і Д. 
К. Третьякова6. Систематично й докладно відтворена діяльність вчених у 
ф іліях  В У А Н  -  Одеській ком ісії краєзнавства (О К К )7 і Одеському науко 
вому товаристві (О Н Т )8. Проводяться дослідження про вивчення наукової 
роботи в установах В У А Н  вчених М. Ф . Болтенка, В. Я . Герасименка, 0.
С. Дложевського, С. О. Загоровського, К. О. Копержинського, С. J1. 
Рубінштейна і О. О. Рябініна-Скляревського0.

Історичну біографістику постійно поповнюють новітні праці, які при 
свячені постатям одеських вчених 1920-30-х pp., але їх  автори по 
приділяють увагу участі об’ єктів дослідження в організаційно-науковій 
роботі В У А Н 10. Особливо це стосується вчених, що брали участь у  засну 
ванні Академії та становленні ї ї  як державної наукової установи протягом 
перших років існування, а також тяж ких випробувань у 20-30-х роках, 
коли були репресовані й знищені численні кваліфіковані кадри нау 
ковців. Незаконним репресіям були піддані провідні фахівці, імена яких 
з політичних міркувань протягом десятків років були вилучені з історії 
Академ ії наук України. Не зважаючи на те, що вчені вели плідну науко

244



во-педагогічну і громадську діяльність, яка пройшла через жорстокі ре
ал ії 20-х pp., життя та діяльність деяких з них залишаються не тільки  до 
кінця не вивченими, а й забутими -  С. X . Білов, А . В. Музичка, М. М. Се
менов. Тому метою розробки є спроба відновити та дослідити науковий до
робок вчених Одеси у В УАН .

Д ля аналізу дослідницької роботи наукових співробітників В У А Н  
існує велика джерельна база. Крім згаданих вище джерел ми вирішили 
залучити раніше не використовувані матеріали, що знаходяться в архіві 
Управління Служби безпеки України в Одеській області, дані довідників, 
енциклопедій, наукових праць вчених, щоденників і епістолярної спад
щини їх  колег.

Влітку 1918 р. з початком організаційної роботи по створенню комісії 
для заснування У А Н  активну участь брали представники професорсько- 
викладацького складу історико-філологічного факультету Новоросійсь
кого університету (Н У ). Так, приват-доцент кафедри теорії та історії мис
тецтва М икола Львович Окунєв (1885-1949) направив до ком ісії ма
теріали про заснування в Одесі дослідницького Археологічного інститу
ту11, який завдяки наполегливим зусиллям  «Ініц іативної групи профе
сорів Вищої Ш коли м. Одеси» (Б. В. Варнеке, Р. М. Волков, С. С. Дло- 
жевський, Ю. Г. Оксман, М . Є. Слабченко, Д. К . Третьяков, Є. П. 
Трифільєв, А . В. Флоровський, О. Я. Ш паков) почав функціонувати з 
червня 1921 р .12.

16 грудня 1918 р. на Спільному зібранні У А Н  було ухвалено винести 
на розгляд записку ординарного професора кафедри слов ’ янської ф іло
логії М ихайла Георгійовича Попруженка (1866-1943) щодо «організац ії 
фотографічного музею для краєзнавства»13.

З метою поповнення Всенародної Б ібліотеки У А Н  новими науковими 
виданнями 24 травня 1920 р. на надзвичайному Спільному зібранні було 
прийнято рішення про відрядження представників Академії до столиць 
Австрії, Німеччини, П ольщ і і Чехословаччини. В Берлін для закупки та 
замовлення книжок планувалося відправити приват-доцента кафедри 
філософії Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960)14. Кандидатура 
молодого науковця була вибрана не випадково, саме він протягом 1913- 
1914 pp. працював у  Берлінському університеті16.

Науково-дослідницька робота У А Н  проходила в численних установах 
трьох відділів, але ї ї  провідним підрозділом був перший, історико-філо- 
логічний відділ, співробітниками якого також були представники науко
вого осередку Одеси.

Із заснуванням в 1919 р. в системі А Н  перших наукових установ в їх 
дослідницькій роботі активну участь брали представники історико-філо
логічного ф акультету Новоросійського університету: професор Іван 
Андрійович Линниченко (1857-1926) -  співробітник історичних установ1" 
і приват-доцент Сергій Степанович Дложевський (1889-1930) -  науковий 
співробітник з окремих наукових доручень17.
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Більш  активна участь вчених Одеси в структурних установах ВУАН 
припадає на середину 1920-х pp., коли з нею співробітничали близько 
півтори тисячі вчених України, переважно з гуманітарних наук, що зумо 
влювалося низкою причин, серед яких в першу чергу були ідеологічні, 
матеріальні і навіть персональні18. Цей факт також підтверджують дані 
обстежень Держ плану України, згідно яких представники багатьох гу 
манітарних наукових структур (три четвертих) мали регулярні зв’язки п 
Академією 19.

Тісн і стосунки з В У А Н  та певну наукову роботу по дослідженню галу 
зевих питань проводили ОКК (серпень 1923 -  1931) і  ОНТ (березень 192(1
-  1931). А ле  на підставі статусу регіональних ф ілій (мали свій статуї', 
звітували Президії В У А Н ) вони проводили самоідентифіковану наукопу 
діяльність20. В роботі цих установ брали участь більш е ста вчених півден 
ного регіону країни, що докладно висвітлено в багатьох студіюваннях. 
Об’єктом же нашої розробки є науково-дослідницька діяльність вчених 
Одеси -  представників місцевих вищих навчальних закладів (в більшості 
Одеського інституту народної освіти (О ІНО )), музеїв, архівів, бібліотек, 
які безпосередньо працювали в структурних підрозділах ВУАН .

Одним із активних та постійних представників наукового осередісу 
Одеси у В У А Н  був вчений архівіст Одеського крайового історичного 
архіву Олександр Олександрович Рябін ін-Скляревський (1878-1942). 
Протягом 1920-х pp. він обирався членом Ком ісії новітньої історії Ук 
раїни (1926-1928) та позаштатним постійним співробітником Комісії По 
лудневої України  (1928-1929)21, щ о відбилося на тематиці його 
досліджень22.

В лю том у 1926 р. дійсним членом  Т ри п ільсько ї ком іс ії Всеу 
країнського археологічного ком ітету (В У А К ) В У А Н , організованого у 
1924 p., який до цього існував як Археологічна ком ісія У А Н  (створенії 
влітку 1921 p.), було обрано М ихайла Федоровича Болтенка (1888-1959)
-  вченого хранителя Одеського державного історико-археологічного му 
зею, секретаря археологічної секції ОКК. У  1925-1926 pp. разом її 
працівниками В У А К  М. Ф . Болтенко проводив дослідж ення низки важ 
ливих пам ’яток в багатьох районах України, зокрема поселень і могилі, 
ників трипільської культури23. На прилюдних засіданнях Комітету пін 
неодноразово виступав з науковими доповідями, які стали основою ба 
гатьох наукових публікац ій24.

З В У А К  також плідно співробітничав (з 1928 р. -  дійсний член) дирек 
тор Одеського державного історично-археологічного музею (1920-1930), 
професор ОІНО (1921-1930), голова ОКК (1923-1930) С. С. Дложевський"1. 
У  1927-1930 pp. заступник голови, голова Ольвійської археологічної ек 
спедиції, результатом якої стала низка публікацій статей20. В 1929 р. С. (І. 
Дложевський разом з академіком Ф . І. Ш мітом був представником ВУАН 
на І міжнародному археологічному з ’ їзді в Берліні, присвяченому 100 
річному ювілею Німецького державного археологічного інституту27.

246



В установах В У А Н  плідно велись розробки з історико-лінгвістичних 
питань, як і розвивалися у двох напрямках: вивчення історії української 
літературної мови і публікація пам ’яток та дослідження історії грамати
ки української мови. Найповнішу роботу з історії граматики української 
мови в 1926 р. (14 друкованих праць) провів позаштатний постійний 
співробітник ком ісії для видання пам’яток новітнього українського пись
менства професор ОІНО (1920-1925) Петро Опанасович Бузук (1891- 
1943)28. Результатом цієї роботи стала книга «Нарис історії української 
мови» (1927), що становила ґрунтовну переробку «Короткої історії у к 
раїнської м ови»29. Разом з Є. Рудницьким і Ю. С. Виноградським П. О. Б у
зук також провів значну роботу в галузі д іалектології -  детально описав
ши ряд діалектних масивів.

Співробітники В У А Н  приділяли увагу порівняльно-історичному вив
ченню індоєвропейських мов, яке у 20-х pp. було представлено кількома 
розвідками. В області орієнталістики поряд з роботами академіка А . Ю. 
Кримського немалу цінність становлять праці професора ОІНО (1924- 
1930) та Одеського інституту образотворчого мистецтва М иколи Матвійо
вича Семенова (1893-1963), який являвся науковим співробітником А к а 
демії з квітня 1919 р.30. Також  він працював у  Постійній ком ісії для скла
дання словника живої української мови31.

Автором к ількох монографій з дослідження історії новітнього пись
менства32 був штатний співробітник К ом іс ії для  видання пам ’яток 
новітнього українського письменства (1927-1928), професор ОІНО (1925- 
1930) Андрій Васильович Музичка (1886-1966)33. Крім цього він разом з 
багатьма вченими В У А Н  (М . Зеровим, О. Дорошкевичем, П. Филипови- 
чем та ін .) проводив роботу над виданням текстів творів класиків ук 
раїнської літератури Г. Квітки-Основ’яненка, В. Стефаника, М. Черем 
шини, І. Франка, JI. Українки та брав участь у закладені наукових основ 
для подальших академічних видань34.

За станом на 1927 р. штатним співробітником Ком ісії для видавництва 
пам’яток новітнього українського письменства (7 квітня 1927-1928) був 
професор ОІНО (1928-1930) Володимир Якович Герасименко (1895-1984), 
який виявився одним із активніших науковців В У А Н  -  у  1926 р. він 
опублікував 6 статей35. П ід час роботи в Ком ісії у  В. Я . Герасименко скла
лися добрі творчі стосунки із провідними вченими Академ ії М. С. Гру- 
шевським, С. О. Єфремовим, А . С. Синявським та інш ими30.

Поряд з українською проблематикою вчені В У А Н  розробляли питання 
літератури інш их країн. Професор ОІНО (1926-1928) Костянтин Олексан
дрович Копержинський (1894-1953) вивчав м іж слов ’ янські літературні 
зв ’язки та досліджував історію українського театру. Він був членом к уль
турно-історичної ком ісії, дійсним членом Кабінету примітивної культури 
і народної творчості (з 1926 р. кореспондент) та виконуючим обов’язки 
керівника Ком ісії новітньої історії України (з 1 червня 1928 р .)37. М оло
дий вчений сприяв налагодженню співробітництва одеських вчених з ака
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демічними установами М. С. Грушевського, який запросив його переїхати 
до Києва, де він і продовжував працювати38.

У  1927 р. в структурі В УА Н  почала функціонувати Бібліографічна 
Ком ісія (голова -  академік М. В. Птуха). 11-14 квітня того ж  року на пер
шому пленумі ком ісії до ї ї  складу було включено представника від Одеси
-  директора Одеської Центральної наукової бібліотеки та професора ОІНО
С. JI. Рубінштейна39.

Позаштатним співробітником Ком ісії новітньої історії України (1927 
1929) був завідуючий Одеською науковою бібліотекою Богдан Михайло 
вич Комаров40. Треба відмітити, що син видатного провідника україно
знавства М. Ф . Комарова за фахом природознавець (закінчив фізико-ма 
тематичний факультет Н У ), в 1920-1923 pp. також працював викладачем 
ОІНО (ботаніка, основи теорії еволю ції, основи х ім ії, завідувач бо
танічним кабінетом).

Єдиним представником негуманітарного профілю серед співробітників 
В У А Н  був професор ОІНО (1925-1927) і Одеського сільськогосподарсько 
го інституту (1926-1927) Володимир Іванович Крокос (1889-1936). З 1928 
p., п ісля  переїзду до Києва, він завідував в ідд ілом  палеонтології 
Національного геологічного музею (голова академік П . А . Тутковський)41, 
де розробив детальні стратиграфічні схеми лесово-грунтової товщі У к 
раїни, як і одержали визнання учасників другої конференції Міжнародної 
Асоціац ії по вивченню четвертинного періоду (1932 p.). У  1934-1936 pp.
В. І. Крокос завідувач відділу геології антропогену Інституту геології42.

З 1926 р. в складі В УА Н  діяла науково-дослідна кафедра єврейської 
культури, яка мала кабінет для вивчення єврейської літератури, мови ти 
ф ольклору43. У  1936 р. науковим співробітником цієї кафедри44 було обра
но колишнього професора ОІНО (1925-1930) Соломона Хаїмовича Білова".

В 1920-і pp. у  В У А Н  відбувалися постійні організаційно-структурні 
зм іни. Зокрема, в ї ї  першому в ідд іл і створювалися р ізн і ком іс ії з 
регіональної історії. Однією з них була  ком іс ія  дослідж ення історії 
Південної України, очолювана М. Є. Грушевським. Як і ком ісії історії 
Київщини та історії Лівобережної України, вона підготувала до видання 
збірник статей "Полуднева Україна". Серед авторів знаходимо імена 
одеських вчених Б. В. Варнеке (1874-1944), В. Я. Герасименка, С. С. Дло- 
жевського, Є. О. Загоровського (1885-1938), Ф . Є. Петруня (1894-1963) 1
О. О. Рябініна-Скляревського46. Через фінансові труднощі, а більше -  в 
причин політичного характеру публікація збірника затримувалася, а до 
складу авторів вносилися корективи. На кінець 1930 р. збірник так і по 
побачив світу -  ішов політичний процес у  справі «С В У », наслідком якого 
стали репресії значної частини авторів.

Успішно розпочатий процес становлення досліджень у  В У А Н  на прин 
ципах розвинення кращих наукових традицій, використання різно
манітних орган ізац ійних форм, тісного контакту з науковою гро
мадськістю, закономірно приводив до утвердження за Академією  статусу

248



провідної науково-дослідницької установи в УС РР . Наприкінці 1920-х 
pp. цей позитивний процес був штучно зупинений. В 1928 р. Головне нау
ково-методичне управління науковими установами України провело об
стеження В У А Н  та визнала її  структуру надто дрібною і такою, що не 
відповідала «завданням і практиці соціалістичного будівництва», що 
привело до упокорення і підпорядкування Академії партійному контролю 
та розгрому її  гуманітарної частини. Проведені на межі 20-30-х pp. чис
ленні реорганізації звели нанівець велику роботу відомих вчених по ство
ренню академічної науки в Україн і. Самих організаторів майже поголов
но за стандартним звинуваченням в «укра їнськом у бурж уазному 
нац іоналізм і» було репресовано. Перестали існувати не тільки установи, 
а й люди, що в них працювали.

Таким чином поступово була зведена до м інімуму діяльність установ 
В УАН . В ц ілому упродовж початку 1930-х pp. перестали існувати прак
тично всі українознавчі інституції В У А Н . Однією з форм репресій стала 
заборона займатися дослідницькою діяльністю , викладанням, публікува
тися. Дехто з науковців змушений був виїхати за межі України (К . О. Ко- 
пержинський і С. JI. Рубінштейн в Ленінград) й припинити наукову робо
ту в галузі української історії назавжди або ж на тривалий час. Репресії 
щодо гуманітарної науки та її представників завдали трагічних ударів не 
тільки науковому потенціалу В У А Н , а й творчій атмосфері всієї у к 
раїнської інтелектуальної еліти. Розформування науково-дослідницьких 
установ здійснювалось на тл і жорстоких політичних репресій радянсько
го уряду, як і з арештів «ідейно неблагонадійних осіб» зросли до рівня по
казових політичних процесів у  виконанні позасудових органів.

Головним ударом у  наступі на наукову інтелігенцію  став надуманий 
процес «С В У ». Разом з керівниками і академіками В У А Н  (С. О. Єфремов
-  21 липня 1929 p., М. Є. Слабченко — 20 січня 1930 p.), працівниками 
державних установ, відомими вченими та діячами культури було заареш
товано багато наукових співробітників, серед яких були вчені Одеси - В. 
Я . Герасименко (5 жовтня 1929 р.), В. М. Комаров (12 лютого 1931 p.), Є.
О. Загоровський (16 лютого 1931 р.), Ф . Є. Петрунь (16 лютого 1931) і О.
О. Рябінін-Скляревський (31 січня 1931 р .)47.

Співробітники Д П У  змогли переламати під пресом допитів, знущань 
та шантажу вчених і змусили їх  дати необхідні свідчення. Через правове 
свавілля, крім засуджених 45 учасників судового процесу «С В У » (одеські 
вчені М. Є. Слабченко і Т. М. Слабченко)48, тяжких страждань зазнали де
як і науковці Одеси: В. Я. Герасименко (24 березня 1930 р. -  3 роки заслан
ня)43, Є. О. Загоровський (4 жовтня 1931 р. звільнено), Б. М. Комаров (5 
березня 1932 р. звільнено), Ф . Є. Петрунь (5 березня 1932 р. звільнено), О.
О. Рябінін-Скляревський (10 грудня 1931 р. звільнено)50.

Разом з тим після багатомісячних випробувань за ґратами науково-пе
дагогічна праця вчених була позначена різноманітними обмеженнями. 
Якщ о на межі 20-30 pp. кадрові чистки торкалися вчених переважно у ви
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гляд і контролю та звільнення з роботи, то в середині 30-х років сум
нозвісна більшовицька фільтрація призвела до фізичного винищення ба
гатьох „непотрібних” радянській владі науковців, яких вважали реальни
ми чи потенційними ворогами. За безглуздими звинуваченнями у  контр
революційній діяльності, українському буржуазному націоналізмі, шпи
гунстві було репресовано більш ість представників наукової еліти У к 
раїни, в тому числі Одеси: К. О. Копержинський (заарештовано 1933 р.) 
заслання51, М. Ф . Болтенко (27 січня 1934 р .) -  5 років заслань52, П. О. Бу- 
зук (1934 р.) -  заслання53, Є. О. Загоровський (23 грудня 1937 р.) -  22 лю 
того 1938 р. розстріляно54, О. О. Рябінін-Скляревський (23 грудня 1937 р.)
— 10 років заслання55, М. М. Семенов (14 липня 1938 р.) -  8 травня 1939 р. 
звільнено56, А . В. Музичка -  з 17 жовтня 1939 р. 5 років заслання57, Б. М. 
Комаров -  3 роки заслання58, Ф . Є. Петрунь -  3 роки заслання (за іншими 
даними у заслання не потрапив)59 і В. І. Крокос (листопад 1936 р.) -  само 
губство60.

За перші півтора десятиріччя діяльності В У А Н  представники науково 
го осередку Одеси збільш или її  персональний склад на три академіка і 
шістнадцять наукових співробітника, які брали активну участь у  роз
робці питань з різних галузей науки. Вивчення дослідницької діяльності 
вчених Одеси в установах В У А Н  є ще недостатнім, особливо в царині їх 
наукового доробку та особистих контактів із колегами. Тому поглиблено 
вивчення цих аспектів є дуже корисним для повноцінного відтворення як 
інтелектуальної спадщини науковців так і відтворення історії історичної 
науки в Україн і у 20-30-ті роки X X  століття.
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Бурунов О. О.

О К РУЖ Н А ВІЙСЬКОВА П РЕСА СРСР ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖ ЕРЕЛО  

(Н А  П РИ КЛАД І ГАЗЕТИ ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ  

«ЗАХИ СН И К ВІТЧИЗНИ» 1985-1991 pp.)

А рм ія  відігравала надзвичайно важливе значення у ж итті такої 
надмілітаризованої країни, як Радянський Союз, а преса була складовою 
частиною військової пропаганди. Окрім інформаційної функції радянсь
ка військова преса несла ще й ідеологічну. Не була виключенням і газета 
Одеського військового округу «Захисник В ітчизни».

В період з 1985 по 1991 рік, газета «Захисник В ітчизни» виходила щ о
денно, окрім понеділка. Б ільш у інформаційну частину видання складали 
статті та замітки про повсякденне життя солдатів та офіцерів Одеського 
військового округу. Основна увага надавалась аналізу політичного, дис
циплінарного й фізичного виховання військовослужбовців. У  кожному 
номері публікувалася спортивна сторінка і сторінка, що мала розважаль
ний характер. А  з 1990 року почав виходити розважальний випуск газети 
під назвою «А рсен ал».

Постійною була рубрика «Сьогодні в св іт і», в якій передруковувались 
повідомлення центральних газет. Основну частину цього розділу займали 
статті і повідомлення з критикою країн-членів Н АТО , які, на думку ав
торів цих матеріалів, постійно нарощували свою військову міць та нама
галися зруйнувати радянську систему цінностей. Регулярно піддавався 
критиці воєнний бюджет країн НАТО , особливо Сполучених Ш татів А м е
рики. Наприкінці 80-х американський бюджет почав отримувати чимало 
компліментів — як дуже чітко та правильно спланований, поряд із яким 
воєнний бюджет Радянського Союзу мав чимало прорахунків. Окрім кри
тики капіталістичних країн, рубрика інформувала про стан справ у  світі,
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звісно усі повідомлення несли на собі відзнаку ідеологічної війни країн 
НАТО  і країн соціалістичного табору.

Традиційною в газеті «Захисник В ітчизни» була сторінка, присвячена 
подвигам Великої Вітчизняної війни, під назвою «Л ітопис вогняних 
рок ів». У с і матеріали ц ієї рубрики мали патріотично-ідеологічний харак
тер, але все ж таки їх  можна поділити на декілька типів. До першого вар 
то віднести статті спрямовані на патріотичне виховання військовослуж
бовців, вони виходили протягом усього існування видання. Здебільшого 
це були матеріали про подвиги радянських солдатів Великої Вітчизняної 
війни. Тут йшлося про високі духовні якості радянського солдата, назви 
говорили самі за себе: «В ірність прапору»1, «Почуття обов’я зк у »2, «Двічі 
народжений»3, також до цього типу матеріалів можна віднести роботи про 
інтернаціональну роль радянських вояків та їх  величезний вклад у  визво
лення Європи. Зокрема «Подвиг на Д ун а ї»4, «Нормандія — Неман»\ 
«Друж ня Ф ранц ія »6 тощо.

До другого типу належать матеріали, присвячені річницям перемог 
Радянської Арм ії. Вони сповнені пафосу і просякнуті духом неперемож 
ності й надзвичайності збройних сил СРСР, яскравим прикладом служать 
наступні роботи: «Сорок років перемоги над мілітаристською Японією » ', 
«Незабутий Б ерл ін »8, «Дорога в той кв ітень»9, «Переможний квітень»"1: 
дві останні присвячені визволенню Одеси.

З розвитком і поширенням у  лавах Радянської армії такого явища, як 
«д ід івщ ина», дедалі частіше у рубриці «Л ітопис полум ’яних років» з ’ян 
ляються матеріали, спрямовані на покращення м ікроклімату у  колек 
тиві. У  них йдеться про дружбу та порозуміння між  солдатами, незважа 
ючи на вік та нац іональність, розповідається про загальнолюдські 
цінності і пріоритети. Показовою є стаття «Я  — син п о лк у »11.

Незважаючи на значну к ільк ість публікацій, присвячених Великій 
Вітчизняній війні багато ї ї  сторінок залиш илися поза увагою. Зовсім 
нічого не розповідається про конкретні втрати Радянської армії: людські 
та матеріальні. Ж одного слова не написано стосовно безвісти зниклих ти 
тих, хто повернувся з полону. Оминули увагою поховання Великої 
Вітчизняної війни на території Одеської області, а їх  є чимало, навіть п«» 
зважаючи на «гласн ість », ці питання так і залиш ались без відповіді.

В цілому політика видання повністю відповідала політиці держави І 
відображала позицію центральних друкованих органів. В 1985-1986 ро 
ках матеріали про які-небудь проблеми — дисциплінарні чи побутові іш 
з ’являлися. Головними проблемами, як і висвітлювало видання, були 
проблеми готовності техніки і організація соціалістичних змагань. Хочи 
час від часу все ж виносилися догани окремим військовослужбовцям. V 
повідомленнях з Афганістану не згадувалось про к ільк ість загиблих та І и 
існування взагалі, про втрати техніки не згадувалось до розпаду Радянсі. 
кого Союзу.

У  цей час в рубриці «Сьогодні в св іт і» постійно публікувалась стати
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етика бездомних і безробітних громадян в СШ А (згідно статистиці, число 
безробітних в цій країні досягало 7,8% всього населення). Регулярно на 
сторінках газети з ’являлись матеріали, в яких піддавалась критиці аме
риканська програма «косм ічних в ій н ».

Починаючи з кінця 1987 року говорилося про те, що перебудова ж ит
тя і діяльності особистого складу округа згідно із установками X X V II  
з ’ їзду Ц К  КПРС проходять повільно. Багато завдань виконується із про- 
рахунками, не надається достатня увага стройовій і фізичній підготовці 
особистого складу, особливо офіцерів. З ’являється лозунг: «М и не по
винні допустити помилок м инулого!», також мова йде стосовно недостат
ньої уваги до питання низької стройової і фізичної підготовки. Наприк
лад називаються прізвища (батальйон офіцера С. Рагуліна).

У  вересні 1987 року проводиться нарада щодо покращення побуту 
війська. Про які-небудь конкретні результати не повідомляється.

На початку 1988 року виходить стаття під назвою «Щ о  заважає пра
цювати партійному активісту»12. Висновки статті наступні: покращень 
немає, керівний склад стоїть осторонь від партійної роботи; керівники 
рахуються, бюро не працює; окрім засідань і зборів справ немає; накази 
зверху придушують ініціативу знизу. Таким чином, явно простежуються 
розходження між  військовими і політпрацівниками.

Новою проблемою, яка з ’являється на сторінках газети «Захисник 
Вітчизни», є проблема дідівщини. Особливий резонанс викликала стаття 
рядового А . Леушина «З  дідами в розвідку н ік оли !»13. Цей матеріал обго
ворювався на сторінках «Захисника В ітчизни» протягом дек ількох 
місяців. В багатьох листах, як і приходили в редакцію, йшлася мова про 
те, що дідівщину не зламати. І в той же час з листів зрозуміло, що поки до 
серйозного рукоприкладства справа не доходить, в той час як дисципліна 
вимагає бажати кращого.

В кінці 1988 року виходить стаття Н. Заборовського «К ільки  в то
м ат і»14. В ній йдеться мова про офіцерський гуртожиток, що нагадує 
польовий табір, куди офіцери забігають поїсти к ільку в томаті, через те, 
що закрита солдатська їдальня, кошти на яку не дійшли. Також згаду
ються різні проблеми із сантехнікою і електрикою у  гуртожитку. П ісля 
статті «К ільки  в томаті» «Захисник Вітчизни» друкує цикл листів про 
проблеми військових із продуктами харчування.

В цей самий час з ’являються повідомлення про кошти, виділенні на 
бундесвер та інш і армії блоку НАТО . Стосовно коштів, виділених на 
Збройні Сили СРСР — жодного слова. Із Афганістану, як і раніше, прихо
дять дуже стримані повідомлення.

Майже в кожних номерах починають з ’являтися замітки про побутові 
проблеми військовослужбовців. У  виробництві найнеобхідніших для 
армії речей стали траплятися збої. За перше півріччя 1990 року армія і 
флот через провину промисловості не отримали речового майна на суму 36 
млн. рублів.
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12 листопада 1990 року відбулась зустріч М, С. Горбачова з офіцерами- 
народними депутатами. М .С . Горбачов запевнив військовослужбовців у 
тому, що житлова реформа буде винесена на розгляд. Йш лася мова про те, 
що у  1990 році збудовано 57 тис. квартир для військовослужбовців кадро
вого складу. А  в 1991 році буде збудовано ще 64 тис. Всього в X III 
«п ’ятирічці» буде побудовано 436 тис. квартир. Також, згідно постанови 
М. С. Горбачова, були збільш енні квоти на прописку військовослуж
бовців. Ц я постанова була блокована урядами багатьох республік. Квоти 
залишилися на попередньому рівні, згідно якого в рік могло бути пропи
сано не більше 250 військовослужбовців.

Згідно посиланню на газету Балтійського флота «Страж Балтики», у 
Таллінн і збільш ились напади на військових та військові об ’єкти, в Кла- 
пейді був відкритий вогонь по військовослужбовцях. В 1991 році на 
сторінках «Захисника Вітчизни» з ’являються конкретні суми із бюдже
ту, що були витрачені на озброєння. Паралельно аналізуються витрати на 
озброєння С ІЛА. їх  військовий бюджет ретельно аналізувався і ставився в 
приклад радянському. Такі публікації почали з ’являтися в центральній 
пресі набагато раніше.

В цей час був прийнятий закон про пенсійне забезпечення військово
службовців. Також було прийнято постанову стосовно підвищення в 1991 
році грошового утримання за всіма категоріями військових. Введено ма
теріальне стимулювання військових за високу професійну підготовку.

11 січня 1991 року з'являється стаття «Розш укую ться призовники»15. 
За словами представника Приморського військкомату А . Г. Даршина на 1 
січня 1991 року знаходились у  розш уку 40 втікачів від призову. А  
більш ість призовників не бажає служ ити за межами Одеського воєнного 
округу через політичну ситуацію в інш их республіках. Велись дебати 
відносно реформування політорганів. Ц К  КП РС  приймає рішення скоро
тити наявні.

Дідівщина досягає свого апогею. І стаття «Одним махом сімох побива- 
хом, чи виховна табуретка»16 не викликала такого резонансу, якого варто 
було б очікувати ще рік тому. І незважаючи на вирок винуватому — 2 ро
ки дисциплінарного батальйону, нанесенням тілесних ушкоджень в армії 
вже важко було б кого-небудь здивувати.

Загалом протягом простежених вище шести років газета «Захисник 
Вітчизни» пережила деяку еволюцію, пов’ язану в першу чергу з перебу
довою. Зокрема видання стало присвячувати більш е уваги соціальним та 
побутовим проблемам військовослужбовців. На сторінках «Захисника 
Вітчизни» почало з ’являтися чимало статей з критикою існуючого стану 
справ у Радянській армії. Варто відзначити, що незважаючи на часткове 
дублювання центральної радянської преси газета «Захисник Вітчизни» 
мала доволі самобутній характер і ц ілком  може служити джерелом вив
чення історії Одеського військового округу у вказаний період.
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Розд іл V

П Е РС О Н А Л ІЇ Т А  РЕЦ ЕН ЗІЇ

Черняков І.Т .

М .Ф .Б ІЛ Я Ш ІВ С ЬК И Й  Т А  ОДЕСА 
(до 140-річчя з дня народження)

Бурхливий розвиток Одеси в X IX  ст. відбувався не т ільки  у сфері еко
номіки, але й у  галузі культурного та наукового життя міста. Відкриття в 
1817 р. Ріш ельєвського ліцею , в 1825 р. — одного з найстаріших в 
Російській імперії Одеського музею старожитностей, в 1839 р. -  ор
ганізація Одеського товариства історії і старожитностей, в 1865 р. -  Ново
російського університету створили найважливіш і центри досліджень 
всієї історії Східної Європи. Однією з важливих наукових історичних ди
сциплін, що почала активно розвиватись саме в X IX  ст. була археологія, 
центром якої на півдні Російської імперії в той час стала Одеса.

Археологічн і дослідження Одеського центру археології того часу ви
значались не тільки створенням наукової бази в спеціальному музеї старо
житностей, але й організацією друкування результатів досліджень в нау
ковому значних розмірів ж урналі „Записки Одеського товариства історії 
та старожитностей” , що виходив регулярно з середини X IX  ст. до самої ре
волюції на початку X X  ст. Якісно новий етап розвитку Одеського центру 
археології розпочався наприкінці X IX  ст., коли об'єднались наукові сили 
створеного Новоросійського університету та Одеського товариства історії 
та старожитностей. У  роботу товариства та археологічного музею активно 
залучаються наукові сили Новоросійського університету, зокрема його 
професори В.Н.Ю ргевич, Е .Р .Штерн, І.О .Л інніченко тощо. Цей період в 
історії Одеського товариства історії та старожитностей можна назвати 
„професорсько-університетським” . В самому університеті створюється 
„Історико-філологічне товариство” 1. У  другій половині X IX  ст. Одеський 
центр археології мав значний вплив на розвиток археології в Україні, зо
крема в Києві, де відомі такі постаті, як 1.1. Фундук лей, В.Б.Антонович,
В.В.Хвойка, як і були тісно пов'язані з Одесою2. А ле  крім того, з Одесою 
була пов'язана і біографія одного з видатних українських громадських І 
наукових діячів історика, археолога, етнографа, архівіста, музейного
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працівника, академіка М иколи Федотовича Біляш івського (1867 -  1926), 
з дня народження якого 24 жовтня 2007 р. минає 140 років.

Визначення долі цього видатного українського дослідника не було 
простим, а позначено цілою  низкою різких змін навіть в отриманні 
освіти. Народився М .Ф .Б іляш івський в Умані, недалеко від якої в церкві 
с. Мошурів його батько служив священиком. Умань якраз знаходиться 
майже по середині ш ляху  м іж  Одесою і Києвом, з яким  
М .Ф .Б іляш івський пов'язав свою діяльність на все життя. Він навчався у 
Київському університеті (1887 -  1890 pp.), потім перейшов в Новоросійсь
кий університет в Одесі (1891), де закінчив юридичний та історичний фа
культети. Через рік у  1892 р. Новоросійський університет закінчив і 
інший відомий археолог, дослідник Ольвії та античної історії П івнічного 
Причорномор'я Б .В .Фармаковський. П ісля  Одеси М .Ф .Б іляш івський 
поїхав до Московського університету, де був вільним слухачем природни
чого факультету в 1892 -  1893 pp.3. Т ільки  перелік цих вищих навчаль
них закладів свідчить про фундаментальну підготовку до наукової д ія ль 
ності М .Ф .Б іляш івського, в якій Одеський (Новоросійський) університет 
та Одеське товариство історії та старожитностей відіграли особливу роль.

До Новоросійського університету М .Ф .Б іляш івського привело бажан
ня займатись археологією  та тісне співробітництво з Одеським товарист
вом історії та старожитностей, яке в той час було головним науковим істо
ричним та археологічним  осередком на теренах У кра їн и4. 
М .Ф .Б іляш івський в різні роки особисто був знайомий з такими одеськи
ми вченими, як В.Н.Ю ргевич, І.А .Л інн іченко, Е .Р .Штерн, М .Ф .Болтен
ко, А.В.Добровольський та іншими.

Подальша доля М .Ф .Б іляш івського вивела в когорту найвідоміших 
спеціалістів в галузі, історії, археології, етнографії, архівної справи, мис
тецтвознавства, музеєзнавства, наукового видавництва та охорони істори- 
ко-культурної спадщини. З його ім 'ям  пов'язано створення першого істо- 
рико-краєзнавчого музею на В олин і -  Городоцького музею барона 
Ф .Ш тейнгеля. М .Ф .Б іляш івський разом з В.В.Хвойкою доклав багато зу 
силь для організації та відкриття в 1899 р. Київського міського музею ста
рожитностей та мистецтв, який нині є Національним музеєм історії У к 
раїни5. У  створенні цих музеїв, безумовно, М .Ф .Б іляш івський використав 
свої знання, отримані ним в Одеському музеї історії та старожитностей. 
Він був першим і незмінним директором Київського музею на протязі 
двох десятків років в 1902 -  1923 р р Л

М .Ф .Б іляш івський особливо активно співробітничав з журналом „К и 
евская старина” , який видавався у  Києві7. Він не тільки часто друкував 
свої статті в цьому ж урналі, але своїм коштом почав видавати до нього до
даток „Археологическая летопись Южной России” (1899 -  1905). Архео
логічн і розкопки для нього були найулюбленішою справою. Ними він по
чав займатись з 20 років і встиг взяти участь у багатьох дослідженнях ар
хеологічних пам 'яток від епохи палеоліту до середньовіччя8. Найбільш
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важливими були археологічні дослідження М .Ф .Б іляш івського давньо 
руського міста Родень на Княж ій Горі поблизу Канева, слов'янських се 
лищ  і могил на Волині, поселень трипільської культури на території 
Ки ївської та Черкаської областей. У  1904 -  1905 та 1925 pp. 
М .Ф .Б іляш івський провадив розкопки визначного поселення трипільсі. 
кої культури етапу ВІ б іля  с. Борисівка (Ілл інецький р-н Вінницької 
обл.). Він одним з перших розпочав розкопки неолітичних дюнних стоя 
нок на Дніпрі. М .Ф .Б іляш івський був одним з тих всебічних археологін, 
який ретельно досліджував різні археологічні джерела, включаючи І 
нумізматичні матеріали9.

Мабуть, за прикладом Одеси він разом з іншими шанувальниками ста 
рожитностей виступив засновником Київського товариства охорони 
пам’яток старовини і мистецтва в 1910 р. М .Ф .Б іляш івський брав 
участь в роботах Всеросійських археологічних з'їздів у  Москві, Вільно, 
Р и з і, Києві, Харкові, Катеринославі (Дніпропетровську). Хоча 
М .Ф .Б іляш івський і був представником Київської історико-археологічноі 
ш коли В.Б.Антоновича, але перші фундаментальні знання, як і В.Б.Ан 
тонович, отримав в Одесі. Не виключено, що і в Одеський університет він 
поступав за порадою В.Б.Антоновича.

Крім  археологічних дослідж ень та орган ізац ії музейної роботи 
М .Ф .Б іляш івський займався дослідженнями архівів Києва, Москви, Вар 
шави, історією українського ф ольклору і мистецтва10. Це була всебічно об 
дарована і незвичайна особистість, що достойно представляла образ ук 
раїнського вченого кінця X IX  -  початку X X  століть.

Велике значення мала діяльність М .Ф.Біляшівського в галузі взагалі 
пам'яткознавства та охорони історико-культурної спадщини України. В ча
си першої світової війни він був призначений комісаром по охороні пам'яток 
культури в Галичині та Буковині у  складі російської армії. А ле  особливо роз 
крилась особистість М .Ф.Біляшівського після революції і його світлі надії 
на піднесення української культури і науки він почав перетворювати в жит 
тя. Він був автором першого закону Української республіки про охорону 
пам'яток історії, культури і мистецтва в 1918 р. М .Ф.Біляшівський стає го
ловою Комісії для складання археологічної мапи України (1919 -  1920), чле 
ном та Головою Археологічного комітету Всеукраїнської Академії наук 
(1919 -  1923), членом Всеукраїнського археологічного комітету В УА Н  (1924
-  1925) та Трипільської комісії В УАК  (1925 -  1926).

Наукова і громадська діяльність М .Ф .Б іляш івського була достойно 
оцінена його колегами. Він був вибраний в 1918 р. почесним академіком 
Української академії мистецтв та академіком Української академії наук її 
1919 р.11. У  1926 р. вчені України присвятили пам 'яті М .Ф . Біляшівсько 
го окремий збірник „Записок історико-ф ілологічного в ідд ілу  Всеу 
країнської Академ ії наук” 12.

Півтора роки не дожив до свого 60-річчя М .Ф .Б іляш івський, він помер 
21 квітня 1926 р. у Києві. Його некролог був написаний академіком 
М.С.Грушевським і опублікований в ж урналі „Україна” 13. З видатним ук
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раїнським істориком, першим Президентом України М.С.Грушевським 
М .Ф .Б іляш івського багато років зв 'язувала особиста дружба та наукові 
інтереси у  вивченні історії України14.

У  рукописному фонді Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вер- 
надського Н А Н  України  зберігається значний архів академіка 
М .Ф .Б іляш івського15, який до кінця не вивчений і не виданий. М іж  тим 
наукова, громадська спадщина М .Ф .Б іляш івського, якого недарма нази
вають „будівничим української культури” 16 представляє особливий інте
рес для сучасної незалежної України, яка будує європейську цивілізовану 
державу на великому фундаменті багатовікової історико-культурної спад
щини, у  вивчення і збереження якої приклав багато зусиль за своє життя 
М .Ф .Б іляш івський.
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М И ТРО П О ЛИ Т АН Д РЕ Й  П ІЕП ТИ Ц ЬКИ Й : 
Х Р О Н ІК А  Ж ИТТЄВОГО Ш Л Я Х У

Митрополит
Андрей

Шептицький

"Є в душі України глибока і сильна воля мати 
свою державу” , однак попри цю волю, “знайдеться 
може, рівносильна і глибока воля, щоб та держава 
була конечно такою, якою хоче ї ї  мати чи партія, 
чи кліка, чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояс
нити те фатальне ділення поміж собою, ті спори, 
роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кож
ну національну справу..."

Митрополит Андрей. Послання до 
духовенства “Як будувати рідну Хату” 
(з  грудня 1941 р.)

“Християнин має любити всіх людей. Одначе це 
зовсім не перешкоджує йому найпершою любов’ю 
любити свою родину і свою Батьківщину. І  як лю
бов до ближнього не противиться любові до родини, 
так теж і не противиться любові до Батьківщини. 
Християнин може і повинен бути патріотом! 
Але його патріотизм не см іє бути ненавистю!..."

М ит рополит  Андрей. З того ж 
пастирського листа (з  грудня 1941 р.)
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У  цих коротеньких, але провідних положеннях -  увесь А . Шептиць- 
кий, якого багато українців і поляків вважали і вважають своїм знаме
ном. Чи не тому визначний український історик і громадсько-політичний 
діяч Дмитро Дорошенко, що деякий час працював і творив у  Західній У к 
раїні, добре знав її  люд не з чуж их, позичених, часом недобрих слів, якось 
написав те, що проливає добре світло, а не осуд на духовного пастиря: 
“ Українська Католицька Церква не зв’ язалася з польським урядом, а ста
ла головним заборолом української народності проти полонізації” .

А  тим, хто негативно, а то й вороже дотепер оцінює цього уже визнач
ного, нарешті, провідника духовності в Україні, рекомендували хоча б 
побіжно ознайомитися з його однойменною колективною фундаменталь
ною працею, іншою літературою, переглянути 170 пастерських листів, 
поданих, скажімо, Базилевичем A .M . у  книзі “ Перегляд творів митропо
лита Андрея // Твори слуги Божого Митрополита Андрея Ш ептицького. 
Пастирські листи” . (Торонто: 1965. -  Т. І . ) , 1 а вже тоді судити чи милува
ти цього велета думки та дії.

Постать голови Української греко-католицької церкви митрополита 
Андрея Ш ептицького широко відома у  світі. Проте тривалий час ця по
стать у  наших джерелах була спотворена до невпізнання, його діяльність, 
не кажучи вже про творчу спадщину, відверто замовчувалися в Україн і 
або перекручувалися відповідно з комуністичними ідеологічними 
орієнтирами. Тому досі, на жаль, ще маємо дуже однобічний погляд на 
його роль в українській історії, як і на роль української католицької цер
кви взагалі. В сучасну добу оновлення незалежної української держав
ності, коли було спровоковано міжконфесійну ворожнечу, суспільне про
тистояння православної і греко-католицької церков в Україн і, особливо в 
процесі всіляких передвиборчих кампаній, все це також не сприяє 
об ’єктивному погляду та оцінкам ролі і діяльності А . Ш ептицького. Як не 
прикро, але його роль і значення для формування концепції незалежної 
України в окремих регіонах дотепер мало відомі більш ості українців.

У  його час у Галичині не було більш  авторитетної людини, як митропо
лит Андрей, і більш  впливової і авторитетної організації, ніж Українська 
греко-католицька церква. Так, наприкінці 30-х років У ГК Ц  налічувала 
більш  як 4 млн. віруючих (зараз понад 5 млн.), з ’єднаних у  3040 парохій, ви
давала 3 щотижневих газети, 6 місячних часописів. Церква мала багато нав
чальних закладів, друкарень, книгарень і бібліотек, церковних братств і 
конгрегацій2. Поширення ролі і значення У ГК Ц  пов’язано саме з діяльністю 
митрополита А . Шептицького, який майже 44 роки був її главою.

Шептицький Роман Іванович (Роман -  Марій -  Олександр), духовне 
ім ’я -  Андрей, народився 29 липня 1865 р. в с. Прилбичі Яворівського 
повіту на Львівщ ині в родині поміщика. Цей рід був латинізований і 
спольщений ще до Берестейської унії. За Австрії одержав графський ти
тул. По-різному склалася доля братів: один чесно служив П ольщ і, як 
польський генерал, загинув у  боях з гітлерівцями у вересні 1939 р.
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Андрей був скутий тяжкою недугою хронічного запалення суглобів, 
паралізований, з 12-ти років прикутий до крісла, без змоги стати на ноги, 
час від часу йому відмовляли то одна, то друга рука, присвятив своє жит
тя українській справі.

Коли серед багатьох бід, що зазіхали на нашу етнічну цілісність, вия
вилося і те, що важелі економічної, культурної та політичної діяльності 
були скеровані на те, щоб максимальне число греко-католиків переходи
ло до римо-католиків, тобто мова йшла не про спольщення, а повну по
лонізацію , у таких умовах наче блискавка з ясного неба облетіла вістка 
про те, що нащадок українського боярського (графського) роду А. Шеп- 
тицький повернувся в лоно материнської церкви.

Особливо вражаючим було не те, що з римо-католика він став греко- 
католиком, ск ільки те, що з поляка він став українцем. Це вплинуло на 
піднесення національної свідомості західних українців. Хоч подібних 
вчинків було мало.

Або такі, зокрема, промовисті факти. Митрополит особисто згодився 
стати одним із 16 заручників з українців, поляків і євреїв, щоб зберегти 
Львів у роки Перш ої світової війни від руйнування через артобстріли. На
передодні відступу австро-угорських військ відмовився залишати Львів 
( “ там місце пастиря, де його стадо” ). Газета “Д іло ” 31 липня 1915 р., кон
статувала, що “ мужня, достойна поведінка графа Ш ептицького зробила в 
ц ілому місті, серед українського та польського населення дуже сильне 
враження і загальне визнання.”  Такою будуть його поведінка і діяння до 
самісінької кончини.

Крім розбудови церкви, програмовою метою митрополита Андрея було 
відродження української державності, формування в народі національної 
свідомості та християнської моралі: “ Переконаність Ш ептицького в тому, 
що греко-католицька церква -  це суто українська установа, яка повинна 
берегти східні церковні традиції та підтримувати національні прагнення 
свого народу, -  писав добре знаний у  світі й авторитетний в Україн і про
фесор Орест Субтельний, -  сприяла зростанню його популярності” 3.

Закінчивши Краківську гімназію, мріяв про військову службу, однак 
хвороба не дозволила цього. Навчався в Ягеллонському університеті у  Кра 
кові, теологію та філософію студіював у Вроцлаві, а правничі знання здобу
вав у  Мюнхені і Відні. П ісля подорожі до Риму остаточно обрав духовний 
ш лях і постригся у ченці монастиря Василіан поблизу Львова, з духовним 
іменем Андрей. У  1891 р. прослухав курс богословської академії в Римі. На 
ступного року висвячений на священика. У  1894 р. заснував орден Св. Тео
дора Студита. У  1896 р. став ігуменом Онуфрієвського монастиря. 1897 ро 
ку розпочав месіанську діяльність, випускав часопис “ Місіонер Пресвятого 
Серця Ісусового” . У  1899 р. був призначений єпископом Станіславським, а 
з 1900 р. -  архієпископ Львівський, митрополит Галицький -  глава Ук 
раїнської греко-католицької церкви з 31 жовтня 1901 р.

Багато сил доклав для духовного розвитку населення: заснував і збуду 
вав духовну семінарію у Станіславі; заснував Науковий Інститут для
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студій при богословській академії, кафедральному собору подарував 
б ібл іотеку. Засновник Українського національного музею у  Львов і 
(1905), на власні кошти придбав експонати для нього, Богословського на
укового товариства (1923), теологічних журналів та ін. Опікав товариство 
“ Просвіта” і спортивне товариство “П ласт” . Доктор теології і права. У  
церковному ж итті прихильник екуменізму (єднання на базі єдиного віро
визнання, але не в релігійному обряді, а в ім ’я моральних чеснот націй), 
що став серцевиною його концепції для УГК Ц .

А . Ш ептицький займався активною політичною діяльністю : був ч ле 
ном Галицького сейму і Палати панів у  Відні, домагався відкриття ук 
раїнських гімназій та українського університету у  Львові. Писав ґрун
товні філософсько-богословські трактати та аскетичні твори, досліджував 
історію церкви.

Зі вступом російської армії у  Львів у вересні 1914 р. був заарештова
ний начебто за антиросійську агітацію і  пропаганду, вивезений спочатку 
до Києва, а згодом депортований до Росії. Перед цим пережив принизливі 
обшуки, коли навіть колупалися на його кухн і в аскетичній їж і, доноси, 
наклепи та інше свавілля. А л е  ж  не в його проповідях та іншому була 
справа. Він і до війни був буквально кісткою в україножерському горлі ве
ликодержавних імперіалістів і російських та польських шовіністів. За
дум був у  тому, щоб позбавити українців з числа греко-католиків їх  ду
ховного лідера. Звідси й звинувачення в антиросійській державності, се
паратизмі. А  його ідеї і практичні кроки з об ’єднання українських земель 
в єдину державу знаходили відкриту протидію з боку тодішніх урядів і 
панівних к іл  П ольщ і та Росії. Задля цього вони використовували усі мож 
ливі канали -  від дипломатичних до таємно-конспіративних. Виною ж 
митрополита в очах царату було те, що був ревним пастирем церкви і 
вірним сином українського народу, старався якнайкраще послужати 
своїй церкві і людям. Загалом у  1915 р. тільки до Росії було депортовано 
щонайменше до 15 тис. галичан з числа найвідоміших і найактивніших, 
переважно це була інтелігенція, студентство і духовенство. Крім А . Ш еп
тицького, було вивезено до Сибіру, Уралу, на П івніч, в інш і регіони Росії 
більш е 400 священнослужителів. Натомість царський уряд планував (ра
дянський пізніше подібне здійснить) тільки на терени Галичини пересе
лити 300 тис. переселенців із своєї держави4.

Звільнений п ісля лютневої революції 1917 p., повернувся до Галичи
ни, і знову активно включився в політичне життя ЗУН Р. Двічі був за
арештований польськими властями: уперше 1918 р. з початком ук 
раїнсько-польської війни, вдруге -  у  серпні 1923 р. Проте і в подальшому 
активно виступав проти як польських “ пацифікації” , “ санації” , так і “ ук 
раїнського терору” , за офіційну політику “ нормалізації” . Так, у 1934 р. 
засудив оунівців за вбивство міністра внутрішніх справ П ольщ і Б. Пе- 
рацького, як і замах на життя радянського дипломата у Львові (помста за 
голодомор 1932-1933 pp.).
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У  березні 1921 р. був призначений апостольським візитатором для ук 
раїнських греко-католиків Південної Америки. У  30-ті роки X X  ст. роз
горнув широку кампанію боротьби проти руйнування православних 
храмів у  П ольщ і. А  російські та польські ієрархи за своїм звичаєм мовча
ли. Митрополит послідовно пропагував ідею зближення та об’єднання 
християнських церков, гнівно засуджував голодомор 1932-1933 pp. в У к 
раїні.

Він послідовно боровся за ідею незалежної України, підтримував ті 
політичні сили на західних землях, як і відстоювали їхн ій  автономний 
статус у 1900-1920-ті роки. Щ е у  серпні 1914 р. А . Ш ептицький написав 
секретний меморандум австрійському урядові про необхідність створення 
української держави. Затим підтримував ЗУН Р, Карпатську Республіку, 
А кт  Злуки, Українську національно-демократичну революцію 1917-1921 
pp. Вітав А кт відновлення Української держави ЗО червня 1941 р. П ід час 
нацистської окупації -  почесний голова Української Національної Ради.

Ідеї української державності мали місце і в листах до Сталіна. Мабуть, 
ця проблема свого часу, в 70-х роках X X  ст. чи не найглибше була вивче
на польським істориком-дослідником, нині покійним, колиш нім доцен
том “ Варшавської політехн іки” Едвардом Прусом, який, крім польських 
наукових видань, зробив к ілька публікацій в “ Українському історичному 
ж урн ал і” . Свої розлогі коментарі щодо переписки Ш ептицького зі 
Сталіним у  польських молодіжних газетах надсилав першому авторові 
ц ієї статті, з яким був знайомий, переписувався, а одного разу вони навіть 
зустрічалися в м. Тернополі в червні 1972 р.

Перед своєю кончиною, в 1944 р. в листі И. Сталіну висловлював 
надію, що радянська влада створить умови для возз’єднання українських 
земель і нормального існування церкви.

Він підтримував зв’ язки з ОУН, змагання О У Н -У П А  за незалежність 
України, водночас рішуче і категорично не сприймав крайнощів -  терору, 
саботажу, шкідництва та інших вкрай радикальних дій, вчинків тощо.

В національно-визвольному процесі довоєнних часів центральне місце 
займала українська церква, як заслін проти полонізації, і як фундатор та 
провідник визвольних змагань народу. Роль церкви і ї ї  митрополита вра
ховували польські духовні та світські власті, робили все можливе, щоб до 
краю ускладнити його стосунки з Ватиканом. А ле  коли на арену політич
ної боротьби вийшло молодіжне, радикальне крило ОУН на чол і з С. Бан- 
дерою, коли загрим іли  постріли по особливо активних польських 
шовіністах, коли не рятували вже неефективний терор, спеціально ство
рена для оунівців Береза Картузька (1933-1939), польські власті кинули
ся до єдиного авторитета -  митрополита, щоб він вплинув на бандерівців і 
не допустив “ війни домової” .

Дещо подібною була і тактика сталінізму, поки не закінчилася війна і 
ще був живий митрополит. А  потім радянська влада перейде до масового 
винищення своїх опонентів.
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Узагалі щодо стосунків А . Ш ептицького з ОУН, то безсумнівно: 1) Во
на була дітищем греко-католицької церкви, проте згодом ОУН стало 
затісно в рамках політики митрополита; 2) Його вплив на ОУН, особливо 
на бандерівців, не був абсолютним. Причому, розходження були не лиш е 
політичного (методи і ц іл і боротьби), але й релігійного характеру.

Помер 1 жовтня 1944 р. у  Львові. Похований у соборі Св. Юра. Ра 
дянська влада не чинила жодних перепон для прощання з одним із 
будівничих нації. У  похоронах брали участь десятки тисяч громадян з 
усіх  усюд, представники місцевої влади, уряду, а також військовий 
підрозділ, що супроводжував процесію по вулицях Львова, а потім вчи
нив траурний салют під час поховання.

А . Ш ептицький, крім  науково-богословських та публіцистичних 
робіт, написав понад 170 пастирських послань, у  яких порушував 
релігійні, соціальні, побутові, економічні, національні, міжконфесійні, 
моральні, етичні, родинні, молодіжно-дитячі та інш і проблеми.

У  1931 р. утворив “ Український католицький союз” . У  грудні 1939 р. 
через погіршення стану здоров’ я висвятив на посаду єпископа і призна
чив своїм заступником Йосипа Сліпого.

В 1941 р. звернувся до пастви із засудженням фашистської агресії, 
братовбивчого терору. У  роки Другої світової війни з початком німецької 
окупації, будучи прикутим до ліж ка, пов’язував сподівання на відновлен
ня Української незалежної держави, проголошеної ЗО червня 1941 р. у 
Львові. Проте напрочуд швидко усвідомив свою помилку. Як і те, що 1 
серпня 1941 р. у  прокламації вітав вермахт під впливом масового терору 
НКВС, а в грудні того ж року, зрозумівши справжню суть і політику на
цизму, гостро засуджував чужоземну окупацію, у пастиревому листі до 
духовенства осудив вчинки фашистів. Б ільш е того, в інформаційному 
листі до папи 31 серпня 1942 р. писав: “ Н імецька влада люта, майже дия
вольська і в ступені хіба ще вищому, ніж  більшовицька влада...” В лю то
му 1942 р. протестує в листі до Гітлера.

Фашисти лютували, навіть учинили обшук під час богослуж іння на 
Святогорській горі. 21 листопада 1942 р. митрополит видав пастирського 
листа “ Не вбивай” . До речі, польські партизанські часописи того часу за
перечували розголос газети “ Львівські вісті”  від 9 липня 1943 p., буцімто 
Ш ептицький був прихильником організації українських дивізій у складі 
вермахту.

Бувало й таке, що німці конфісковували наклади окремих пастирсь
ких послань, як і значно пізніше з ’являлися уже іншого змісту.

Найкращим доказом справжнього характеру стосунків митрополита з 
фашизмом є те, що він мав високий авторитет в народі до самої смерті, а 
добра пам’ять про нього збереглася серед людей і досі. Навіть на злощ ас
ному Львівському соборі (8-10 березня 1946 p.), цьому черговому злочи- 
нові сталінізму, де, здавалося, було б вигідно говорити про злочини А . 
Ш ептицького, про це не сказано було жодного слова.
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Щ одо стосунків греко-католицької церкви, А . Ш ептицького взагалі з 
фашизмом. Адж е саме тут особливо багато було закладено зусиль, щоб 
встановити їх  слугами Гітлера. Впевнені, правда полягає в тому, що гре- 
ко-католицька церква, як і кожна католицька, н іколи не була служ ни
цею ніякої світської влади. У с і зусилля митрополита були скеровані на 
збереження церкви, її структур. Звичайно, він не міг не рахуватися зі 
страшною, сліпою у  своєму фанатизму силою фашизму. А  якщ о у  Гали
чині окупаційний режим не можна порівняти із звірствами в Східній і 
Південній Україн і, у  Б ілорусії чи в Росії, то причини цього не в сентимен
тах колишнього австрійця-єфрейтора, а передусім у далекоглядній і 
гнучкій політиці митрополита. У  свою чергу гітлерівці теж змушені були 
рахуватися з ним (переконливі приклади ми привели), бо розум іли, який 
він і в кого має незаперечний авторитет, яку силу він уособлює.

А . Ш ептицький був єдиним, хто на контрольованих німцями тери
торіях відкрито виступив проти масового винищення євреїв, навіть 
надіслав Гітлерові відповідного протестного листа. Реакція фюрера була 
наступною, за свідченням його оточення: спочатку він оскаженів, а потім 
висловився у  тому дусі, що графа Ш ептицького за це варто б повісити, але 
митрополит Андрей може собі таке дозволити.

Його соціально-політичні погляди викладені у великій літературній 
спадщині, у  писаннях і промовах на соціальн і теми. Про цю мало 
дослідж ену спадщину священик, доктор Г. Гриньох, дослідник творчості 
митрополита, якось писав: “Думки Митрополита є такі багаті, що мо
жуть... становити джерело детальних студій і дослідів для спеціалістів у 
соціальних, національно-економічних і політичних науках” 5.

Політичні погляди А . Ш ептицького мають світоглядне підґрунтя в за
гально соціальній доктрині католицької церкви, яка була оприлюднена 
ще в Енцикліці папи Лева X II I  (1892). Наприкінці X IX  ст., в умовах зро
стаючих соціальних конфліктів, суперечностей між  працею і капіталом, 
зростання впливу соціалістичних і комуністичних ідей церква висловила 
свою точку зору на соціальні проблеми світу. Загальному розбрату й смуті 
церква протиставила християнську любов, високу моральність і справед
ливість. Вона відверто засуджувала авантюризм комуністичної ідеї, що 
веде до тоталітаризму, нехтуючи свободою слова і особи та вірою в Бога. 
Водночас вона засуджує також зловживання капіталістичної експлуа
тації, закликаючи до соціального розподілу багатства.

Заклик Римського первосвящ еника давав наснагу церковній 
соціальній науці та ї ї  гідним представникам, яких очолював в Україн і ми
трополит Андрей Ш ептицький. У  церкві та ї ї  слугах він вбачав не лише 
душпастирів, а й велику інтелектуальну силу -  дослідників життя народу 
та радників його на ш ляху суспільного розвитку.

Таким чином, належній оцінці митрополита А . Ш ептицького в історії 
нашого народу може сприяти об’єктивне і глибоке окреслення і осмислен
ня найголовніших напрямків його зусиль.
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1. Усім  його твором і подвижницькій діяльності притаманний гарячий 
патріотизм, любов до свого народу, б іль за його долю. Про це він пише, 
звертаючись до вірних у  першому пастирському листі 1899 року та прак
тично в кож ному наступному зверненні: “ Те, що виглядало б на 
патріотизм, а на д іл і було б ненавистю, або противилося б віри, не є 
справжнім патріотизмом” . І  далі, немовби про сучасних українських 
політиканів чи брежнєвських єльцинсько-путінських орденоносців з 
Р П Ц  та її складової -  У П Ц  Московського патріархату: “ Хто на своєму ста
новищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої обов’язки -  
той є ліпшим патріотом, ніж той, хто багато говорить, а мало робить...”

Митрополит Андрей виступав як палкий прихильник незалежної У к 
раїни, який плекав величезну любов до свого народу. Весною 1917 р. в 
листі до української громади в Петербурзі писав, зокрема, що ладен усе 
життя просидіти в тюрмі, щоб тільки побачити свій народ вільним, уже 
щасливий, що дочекався відновлення самостійної української держави. 
Не випадково тематикою уже згадуваного найбільшого листа митрополи
та на суспільно-політичні проблеми, яким є послання до духовенства “ Як 
будувати рідну Х ату” (з грудня 1914 p.), є ш лях побудови незалежної ук 
раїнської державності. Про це мовиться, уже в його першому реченні: 
“ Ідеалом нашого національного життя є наша рідна, всенаціональна хата
-  Батьківщина” . Прикметно, що німецька окупаційна влада конфіскува
ла це послання і воно побачило світ лише аж в 1942 p., до того ж у  зміне
ному вигляді.

Першою умовою для  побудови Української держави вважав 
національну єдність і гармонію духу. Забезпечити це може тільки довга, 
копітка робота всього суспільства, а найваж ливіш им чинником є 
національна церква. Він вважав, що Батьківщину, націю об’єднує пере
дусім єдиний дух.

2. Його релігійно-церковна діяльність рішучого реформатора оздоро
вила і зміцнила греко-католицьку церкву, як ніколи до того0. Його геній 
полягав у тому, що він виробив концепцію української національної цер
кви і успішно її реалізував.

3. Його соціально-економічні заходи відповідали інтересам народу і 
підводили матеріальну базу під ідеологію  національної консолідації та 
державотворення.

4. Його культурно-просвітницька діяльність була скерована на підне
сення моралі й духовності народу до того рівня, на якому з ’являється свідо
ма і масова готовність до практичної роботи у справі національного держав
ного будівництва. До речі, в такій атмосфері формувався світогляд май
бутніх українських січових стрільців (УСС) -  унікальним явищем в 
світовій історії була ця армія справжніх інтелігентів. Маленький штрих: 
УСС -  єдина армія того жорстокого часу, якій ні тодішні, ні пізніші, ні су
часні противники чи опоненти ніколи не закинули жодного факта звірства, 
мародерства, насильства до полонених чи населення. Тому такий повчаль
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ний приклад виховної системи А . Шептицького: виховувати майбутніх 
борців за національні ідеали не шляхом нагнітання ненависті, а шляхом 
формування в них високої духовності й органічного неприйняття зла.

5. Його політична діяльність із самого початку мала виразне ук 
раїнське державотворче спрямування. Ї ї  дві характерні домінанти: по- 
перше, масовість; по-друге, вона велась у  руслі австрійської законності і в 
парламентських формах. Бо в тих умовах тільки така діяльність могла да
вати і давала реальні політичні плоди. Ц е була ш кола справжнього демо
кратизму і парламентаризму, без чого неможливо побудувати справжню 
демократичну державу. Тому митрополит засудив такий, скажімо, прояв 
радикалізму в галицьких колах, як убивство М. Січинським у  1908 р. гра
фа Потоцького -  цісарського намісника за посадою, але польського 
шовініста за суттю. До речі, саме за це його неприязно зустрічала згодом 
українська еміграція під час візиту до Канади.

6. Його далекоглядність і гнучкість як церковного, громадського 
діяча, політика проявилася передусім в тому, що він створив широку, 
струнку і д іяльну політичну систему, а в ході довголітніх національно- 
визвольних змагань греко-католицька церква стала національною, ук 
раїнською, генератором, носієм, провідником національного руху.

7. Його прагнення до суспільного, церковного миру. Вважав, що існу
вання в Україн і РП Ц , греко-католицької, автокефальної, інш их христи
янських церков лиш е розриває Україну. Потрібна єдина церква, бо тільки 
вона консолідує суспільство. У  посланнях писав, що греко-католик не мо
же бути при цьому українським, Київським Митрополитом, бо греко-ка- 
толики складають меншість. Його мають обрати із православних або авто
кефальних архієреїв чи священиків. Запевнив, що він першим піддався б 
його верховній владі7.

8. Його впевненість у тому, що українські провідники, керівники, ліде
ри лише тоді поведуть Україну правильним ш ляхом, коли будуть вирізня
тися надзвичайно високою духовністю, моральною чистотою, бездоганною 
відданістю народові, суворою відповідальністю перед ним і незвичайною 
патріотичною орієнтованістю. “ Чесноти громадян, що беруть участь у 
власті, мусять бути тим більш і, чим більш е партійність і  національний 
шовінізм засліплюють чоловіка супроти його противників” .

Розглядаючи різні форми правління, робить висновок, що кожна з них 
може бути добра й зла. Це залежить від того, як і люди є в керівництві, чи 
збережена міра поміж правами і свободою особи, правами і владою держави.

9. Його переконаність у  тому, що як і все минається, так мине й того
часна (і  сучасна) криза в релігійно-церковному житті. Аби  тільки  неза
конно не втручався Московський патріархат у  релігійне життя України. 
Ї ї  негативні сторони -  протиборство православних і греко-католиків, 
сварки, лайки, розбрат -  це не смертельні недуги, а хвороби нашого гро
мадянського росту. Історія дала нам шанс з індивідуальних змагань і 
справ створити своє майбутнє. Групуючись, щоб набратися сил, не по
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глиблюймо провалля м іж  собою, а вже зараз наводьмо надійні мости бра
терства, пророче закликав митрополит8. І тоді в перспективі ц ілком  ре
альним стане вірогідне й можливе об’єднання в майбутньому наших двох 
обрядових однакових національних Церков у суверенній, національній, 
демократичній державі. То ж діймо сьогодні з позицій завтрашнього, а не 
вчорашнього дня, -  закликав митрополит Андрей Ш ептицький, який ще 
за життя став нашим національним героєм. То ж  частіше, уважніше при
слухаймося, а головне -  діймо за заповітами цього Великого Українця.

10. Його непокоїла також і небезпека приходу на зміну чуж ій своєї, 
української тиранії, а ідеологія “чинного націоналізму” , прихильником 
якого А . Ш ептицький ніколи не був, давала всі підстави для таких побо
ювань. Аналізую чи ситуацію на Сході України, він у  грудні 1941 р. писав: 
“Двадцять л іт  большевицького режиму знищило безліч елементів, може 
конечно потрібних для розбудови батьківщини, на організм народу впли
нуло п ’ятно неволі, з якого не легко буде українцям духовно отрястися” .

11. Розглядаючи проблеми сучасних йому демократичних режимів, у 
своїх посланнях засуджував тоталітарні режими, як комуністичний, так 
і націоналістичний, практичну діяльність яких бачив на власні очі.

12. На його думку, мова є одним з головних факторів єдності народу, 
але вона є лише одним із чинників, що творить народ. Поза мовою мусить 
бути ще щось глибш е -  бажання народу складати єдине ціле, свідома во
ля  всіх залучитися в одну організацію. Духовну ж основу єдності нації 
дає, на думку митрополита, єдність церкви. Д ля  побудови Української 
держави потрібна також єдність усіх  політичних сил України. Варто 
підкреслити, що писалося це в грудні 1941 p., коли була якась надія на 
якусь суверенність. А ле  були й сильн і тенденції внутрішнього розбрату і 
посеред найгарячіших патріотів-самостійників, що вже не терпіли іна- 
кшемислячих братів.

На звершення нашої розвідки підкреслимо виключну актуальність ду
мок митрополита Андрея Ш ептицького, їх  свіжість і важливість для сьо
годення. Не можемо не підтримати тих дослідників його спадщини та 
діяльності, які вважають, що він випередив свій час на десятиліття, а то й 
століття.

Водночас його різноманітна соціально-політична творчість включає і 
проблеми національної єдності ( “ Про єдність” ), питання духовного роз
витку нації ( “ Слово української молоді” ), громадянського духу ( “ Не 
убий” ), ідеологічно ї боротьби ( “ Пересторога перед небезпекою ко
мунізму” ), економічних питань (“ Про соціяльну квестію” ) та багато ін. 
Усі вони ще чекають дослідників саме в Україні, через призму сучасної 
незалежної держави у  вільній і дружній П ольщ і -  в контексті ї ї  відносин 
та співпраці з Україною.

П рим іт ки :
1. Базилевич А .М . Вказана праця.
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2. Українське відродження і національна церква // П ам 'ят ки У к 
раїни. -  К нига друга. -  К .: 1990. -  С. 48.

3. Субтельний О. Україна: історія. -  К .: Либідь, 1991. -  С. 380.
4. Іст ор ія  рел ігій  в Україн і: П раці Х І І І - Ї  М іж народної наукової конфе

ренц ії (Л ьв ів , 20-22 травня 2003 року). К нига І. -  Л ьвів: “Л о гос” , 2003. -
С. 100.

5. Гриньох о. Іван. Слуга Божий Андрей -  благовісник єдності. -  М ю н 
хен: 1961. -  С. 36; Політ ологічний вісник. Матеріали Всеукраїнської нау- 
ково-методичної конференції “П оліт ична думка в Україні: минуле і су
часність” : Київ, 1 -4 лютого 1993р. Частина 2. -  К.: Н М К  ВО, 1993. -  С. 200.

6. Лист  митрополита Ш епт ицького до українських православних 
архієреїв // Київська Старовина. -  1992. -  №  3. -  С. 70-71.

7. Л ист  митрополита Ш епт ицького до української православної 
ін т ел іген ц ії// Там само. -  С. 71-72.

8. М ит рополит  Андрей Ш ептицький. Правдива віра. Пастирський  
лист до вірних на Буковині, Ст аніславівської єпархії... -  Лю блин: Свіча
до, 1990.- С .  3-52.

Valentina Yanko-Hombach, Allan Gilbert, Nicolae Panin,
Pavel Dolukhanov, editors.

The Black Sea Flood Question. Changes in Coastline, Climate and Human
Settlement.

Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2007. X X X V III, 971 p.,
3 appendixes, 40 tables, 246 illustrations

Від давніх давен Чорне море відігравало ключову роль у  історико- 
культурному й господарсько-побутовому розвитку населення південних 
областей території сучасної України та прилеглих країн. З моменту 
першої появи населення в басейні Чорного моря (а знахідки викопної 
людини в Грузії мають вік близько 2 млн. років) формується унікальна 
відкритість регіону для м іж культурних контактів та взаємодії різного 
рівня та різного роду, що стає найбільш  визначною рисою етнічної та 
культурної істор ії краю протягом всієї істор ії його заселення та 
господарського освоєння.

Значення Чорного моря в соц іокультурних, геополітичних та 
економічних процесах як всередині України, так і на міжнародній арені 
лишається не менш важливим й в наш час. На рубежі тисячоліть наукова 
й громадська сп ільнота все глибш е усвідомлю ю ть необхідність 
докладного дослідження історії басейну Чорного моря та прогнозування 
динаміки його берегової л ін ії як  важ ливого чинника розвитку 
м іж народної торгівл і, транспортного сполучення, рекреаційної 
д іяльност і, господарського та ж илого будівництва та інш их видів
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діяльності, що загалом визначають напрямок та ступінь успіш ності 
розвитку народного господарства багатьох країн та добробуту їх  
мешканців.

Саме тому останніми роками Чорне море стає предметом прискіпливої 
уваги як фахівців у  галузі дисциплін природничо-наукового циклу, так і 
представників гуманітарних, політичних та соціоекономічних наук. 
Особливої актуальності ц і дослідж ення набули п ісля  публікац ії 
резонансних робіт В ільяма Райєна, В ільяма Пітмана та його колег, як і 
висунули гіпотезу так званого "Чорноморського потопу": вони
припускають, що на рубежі плейстоцену та голоцену відбулося значне та 
швидке підняття рівня Чорного моря, яке було катастрофічним за своїми 
наслідками для  мешканців пр и легли х  територій та відбилося у 
біблійному переказі про Великий Потоп.

Збірка статей під редакцією професорів Валентини Янко-Хомбах 
(Канада-Україна), А ллан а  Гілберта (С Ш А ), Н іколае Паніна (Рум ун ія ) та 
Павла Долуханова (Велика Британія) фактично присвячена обговоренню 
цієї та багатьох інш их гіпотез щодо історії чорноморського басейну у 
пізньому плейстоцені та голоцені. Ун ікальне в своєму роді зібрання 
містить 35 статей, підготовлених 68 фахівцями в галузі археології, 
палеонтології, морської геолог ії, ландшафтознавства, океанології, 
кліматології та сум іж них наук з 16 країн світу, зокрема, України, Росії, 
Молдови, Рум ун ії, Болгар ії, Туреччини, С Ш А, Канади, Ш вейцарії, 
Італ ії, Франції, Н імеччини, Австрії, Б ельгії, Ізраїлю , Великої Британії.

Збірка побудована за проблемно-регіональним  принципом. До 
першого розділу увійш ли статті, де розглядаються загально-теоретичні 
питання, зокрема, ситуація щодо вмісту кисню у Чорному морі (Д.В. 
Мюррей та ін ш і), палеоекологія  молю сків в реконструкц ії змін 
узбережжя (Д. Бассо і  Ч . К орселлі), результати моделювання клімату 
Причорноморського регіону в пізньому плейстоцені -  середині голоцену 
(А .В . К іслов та П .М . Торопов). Другий розділ збірки присвячений аналізу 
базових сценаріїв динаміки рівня Чорного моря на рубеж і плейстоцену та 
голоцену. Читач має змогу ознайомитися з двома версіями 
катастрофічного підходу: гіпотеза "середземноморського потопу" 
викладена у статті В. Райєна, а у  роботі A . JI. Чепалиги обґрунтована ідея 
"касп ійського потопу". У  ро зд іл і представлені також  концепція 
поступової еволюції чорноморського басейну у  згаданий час (В. Янко- 
Хомбах) та версія, що передбачає серію коливань рівня Чорного моря та 
некатастрофічних за своїм характером змін його палеогеографії на рубежі 
плейстоцену та голоцену (Р . Х іскот, А . Аксу, П. М уді та ін.).

Наступні розділи роботи послідовно висвітлюють історію Чорного 
моря та первісних мешканців окремих секторів його узбережжя: Північного 
(на території сучасної України), Західного (що охоплює території сучасної 
Болгарії, Молдови, Румунії та, почасти, Балкано-Дунайського регіону), 
Південного (Туреччина та басейн Мармурового моря) та Східного (Росія й
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Грузія). У  заключному розділі збірки висвітлюються особливості динаміки 
рівня моря, клімату та ландшафту у Східному Середземномор'ї, а також 
культури його мешканців від максимуму останнього зледеніння до наших 
днів, що дає можливість по-новому підійти до вирішення питання про 
еволюцію зв’язку Чорного та Середземного моря.

У  більш ості робіт, що увійш ли до збірки, вперше англійською мовою 
публікую ться унікальн і геологічні, геоморфологічні, палеокліматичні, 
археологічні та інш і дані, раніш не відомі так званому "західному" 
науковому співтовариству. Вони вдало узагальнені у  40 таблицях та 
унаочнені у 246 графічних ілюстраціях. Важко переоцінити змістовність 
та корисність для  подальш их дослідж ень фахівців у  га луз і як 
природничих, так і гуманітарних наук додатків 1 та 2, де наведені 
радіовуглецеві дати (близько 600 одиниць), отримані радянським, пост
радянськими та західними дослідниками. Д ля  полегшення оперуванням 
фактичною інформацією у  збірці наведений також предметний покажчик 
та покажчик видів.

Ретельне та творче опрацювання новітньої бази даних з позицій 
м іж дисциплінарного підходу стало підґрунтям , на якому авторами 
розроблені нові моделі динаміки в часі рівня моря та берегової смуги, 
побудовані на кореляції геологічних, тектонічних, палеонтологічних та 
геохім ічних індикаторів; динаміка ландшафту та клімату; зміни в часі 
системи адаптації людини до узбереж ного природного середовища, 
специфічні риси розвитку культури населення, що проживало на берегах 
Чорного моря від первісності до наших днів. Ц я збірка, відтак, чи не 
вперше дає унікальну можливість розглянути суспільство й культуру 
мешканців Причорномор’я у  тісній залежності та взаємодії з історією 
Чорного моря та його узбережжя.

Увага упорядників та редакторів збірки саме до цього, 
соц іокультурного компоненту істор ії Чорноморського басейну як 
системи, де нерозривно поєднані люди і природа, й становить безумовний 
інтерес для істориків, археологів, лінгвістів, соціологів, демографів, 
фахівців у галузі м іф ології та інших гуманітарних наук. У  збірці знайшла 
відображення ціла серія актуальних питань первісної історії й археології 
регіону у  зв 'язку з історією Чорного моря, зокрема, визначальні риси 
середнього палеоліту Криму та переходу населення цього регіону до 
пізньопалеолітичної фази розвитку (В. Чабай), характерні особливості 
мезолітичних поселень Північного Причорномор'я у (В. Станко), ш ляхи 
та напрямки міграції населення причорноморського регіону у пізньому 
плейстоцен і -  голоцен і (П . Долуханов та К. Ш и л ік ). З позицій 
екологічного підходу розглядається вкрай актуальна сьогодні проблема 
переходу до відтворюючого господарства та загальнокультурні процеси 
неолітизації Понто-Каспійської (Д. Ентоні) та північнопричорноморської 
областей (В. Дергачов та П. Долуханов). У  збірці порушується також 
загальнофілософське питання про наслідки для людської історії змін
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рівня моря протягом голоцену, яке знайш ло своє розв 'язання на 
матеріалах західного сектору Чорноморського басейну (Д . Б ейлі) та 
Східного Середземномор'я (А . Ронен). Ц ікавими й перспективними для 
нових наукових пош уків є питання про зм іни рівня Чорного та 
Мармурового моря з точки зору археології (М . Оздоган), реконструкція 
виникнення "морської економіки" у Чорному морі (О. Дунан), а також 
дослідження поширення мов з чорноморського регіону (Д . Н іколз). Вкрай 
актуальною є й проблема виявлення та дослідження затоплених у  ході 
підняття рівня Чорного моря археологічних пам'яток, яка порушується в 
даній збірц і на матеріалах південного та західного секторів 
чорноморського басейну (Д. Колмен та Р. Баллард), але має широкі 
перспективи для наукового пошуку й в інших регіонах.

Автори та упорядники збірки свідомо уникають остаточних підсумків 
викладеного, залишаючи читачеві можливість для порівняння дат, цифр 
та фактів, співставити теорії й гіпотези, сформувати на цій підставі 
особисту точку зору на події в басейні та на узбережжі Чорного моря в 
пізньом у плейстоцен і -  голоцен і. Системно подаючи зм істовну 
інформацію з р ізних галузей  знань, упорядники та автори збірки 
дозволяють науковцям з так званого "східного" (пост-радянського) та 
"зах ідн ого " секторів наукової сп ільноти подолати мовний та 
джерелознавчий бар'єр, що відкриває широкі перспективи для подальшої 
інтеграц ії зусиль в рамках сп ільн их  наукових м іж народних та 
м іждисциплінарних досліджень.

Логічним продовженням наукового пошуку в руслі, прокладеному 
упорядниками, редакторами та авторами рецензованої збірки статей став 
єдиний на даний час в Україн і проект в рамках Міжнародної програми 
геологічної кореляції ЮНЕСКО, що об'єднує понад 250 учасників з 23 
країн світу. Цей проект під назвою “ Чорноморсько-Середземноморський 
коридор за останні ЗО тис. років: зміни рівня моря та людська адаптація” 
є міждисциплінарним та спрямований на поєднання зусиль, визнаних 
світовим науковим співтовариством експертів з історії геологічних та 
археологічних подій у басейні Чорного моря та прилегли х морів 
(М армурового, Егейського, А зовського ) задля систематизації та 
інтерпретації на сучасному рівні бази даних щодо взаємодії природи та 
людини в даному регіон і протягом останніх 30 тис. років. За 
результатами роботи проекту у 2007 р. виданий спеціальний випуск 
м іжнародного ж урналу “ Quaternary In ternationa l”  видавництва 
“ E lsevier” (запрошені редактори Валентина Янко-Хомбах, Канада та 
Ю сель Ілмаз, Туреччина), були проведені дві пленарні конференції та 
польові екскурсії (в Туреччині та в Україн і, остання на базі Одеського 
нац іонального університету ім . 1.1. М ечникова), кож на з яких 
супроводж увалася виданнями розш ирених тез доповідей учасників 
конференції та путівника польових екскурсій. Зараз у  тому ж форматі 
готується проведення третього наукового форуму (в м. Геленджік, Росія)
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та очікується вихід друком другого спеціального випуску ж урналу 
“ Quaternary In ternationa l” (запрош ені редактори Валентина Янко- 
Хомбах, Канада та Олена Сминтина, Україна ). Н аукові здобутки 
виконавців проекту стали предметом спеціальних секцій у  рамках річної 
асамблеї Європейського Географічного Союзу у Відні, Австрія (у  2006 р. 
під головуванням Валентини Янко-Хомбах та у  2007 р. під головуванням 
Ю селя Ілмаза), М іжнародної Асоц іац ії з дослідження четвертинного 
періоду IN Q U A  в м. Кьорнс, Австралія (під головуванням д-ра Аллана 
Чіваса (з 2007 р. -  Президент IN Q U A ), Олени Сминтини та Валентини 
Янко-Хомбах), Географічного Товариства Америки у м. Денвер, СШ А 
(керівники секцій Валентина Янко-Хомбах, Роналд М артін, Іл л я  
Буйневич та Олена Сминтина). Ш ирокий резонанс, який у такий спосіб 
отримує міждисциплінарне дослідження історії Чорноморського басейну 
та динаміки його берегової л ін ії є кращ им свідченням нагальної 
необхідності такого роду студій. У  науковому портфелі керівників та 
учасників проекту ще багато цікавих та корисних ідей. Побажаймо їм 
успіхів у  реалізації цих планів.

Сминт ина О.В.

В.П.Степанов. Украинцы республики Молдова: влияние этногосудар- 
ственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной 
среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трасформацион- 
ного периода (1989-2005).-Кишинев, 2007.- 713 стр.

В сучасній історіографії не так багато праць етнографічного та історич
ного характеру, присвячених українській діаспорі в Молдові, не кажучи 
вже про монографії. Тому книга В ’ячеслава Петровича Степанова викли
кає неабиякий інтерес, тим більш , що йдеться про стан і розвиток ук 
раїнської громади на історичнозначимому етапі становлення молдавської 
державності, розбудови державної національної політики.

Обрана для дослідження тема актуальна не тільки для Молдови, адже 
роль будь-якої держави, якщо вона опікується збереженням і розвитком 
культур національних меншин, як власне і титульної нації, є визначаль
ною, тому вивчення досвіду реалізац ії державної етнонаціональної 
політики -  справа корисна і потрібна, особливо коли йдеться не тільки 
про законодавство, а систему в ц ілому, складовою якої є державні інсти
тути і відомства. У  взаємодії вони впроваджують у життя національну 
політику, одним із завдань якої є збереження громадянської чи етнічної 
ідентичності кожної національної меншини.

Автор монографії поставив за мету дослідити вплив державного зако
нодавства, відповідних державних інституцій на збереження і розвиток
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етнічної і громадянської ідентичності українців Молдови. Півтора деся
тиліття замало для підведення підсумків трансформаційного процесу, то
му дослідити цю тему за 16 років (1989-2005) -  справа відповідальна і до
сить не проста. Д ля  цього етнонаціональна політика держави має карди
нально відрізнятися від попередньої (у  даному випадку радянської), або 
етнополітична система в нових умовах розвитку держави має діяти наба
гато ефективніше. А ле  і у першому, і у  другому варіантах її  функціону
вання має бути помітно результативнішим і продуктивнішим. Лиш е тоді 
можливі прояви, що піддаються виокремленню, на підставі яких можна 
говорити про ефективність державної політики. Тим більш , що йдеться 
про ідентичність, яка акумулює в собі значимі для індивіда і суспільства 
цінності. Тому, складається враження, що мета, задекларована автором,
-  це лише перша частина його завдання, друга ж  -  власне і є вивчення 
етнічних і громадянських етноідентифікуючих цінностей як результату 
реалізації державної етнонаціональної політики.

Дослідження Степанова В.П. базується на обширній джерельній базі. 
Вона різноманітна за характером і типами джерел. Використані етно
графічні відомості, соціологічні дослідження у  доповненні з фольклорни
ми матеріалами, художньо-літературною інформацією, періодичною пре
сою дозволили розглянути проблему різнобічно і комплексно.

Однією з основних функцій етнонаціональної політики держави автор 
вважає забезпечення і задоволення інтересів особистості і етн ічної 
спільноти, без чого неможливе формування системи цінностей і етнокуль
турних властивостей -  основи ідентичності як етнічної, так і громадянсь
кої. З цього теоретико-методологічного за змістом вступу розпочинається 
необхідне для розуміння суті проблеми дослідження В ’ ячеслава Степано
ва. Автор досить детально описує процес утворення української етнічної 
групи у Молдові за регіональним принципом, специфіку формування 
регіональної ідентичності, її розвиток у  сучасних умовах, і цілком спра
ведливо вважає зазначену проблему вельми актуальною на пострадянсь
кому просторі і особливо в Молдові.

У  сучасній історіографії з етнополітологи чимало досліджень з вивчен
ня поліетнічних спільнот, на формування яких чи не вирішальний вплив 
мав політичний чинник. В цьому контексті В ’ ячеслав Степанов не зали
шає поза увагою Придністровський регіон Молдови. І хоча він не вдається 
до детального аналізу процесів етнополітичного характеру, що там відбу
ваються, актуалізація існуючих місцевих проблем цілком виправдана, 
оскільки вкладається в контекст аналізу трансформаційних змін.

Праця В ’ ячеслава Степанова спонукає до роздумів не тільки фахівців 
даної проблематики, а й політиків, насамперед тих держав, де формують
ся нації, відбувається державотворення. Ц і процеси розвиваються різни
ми шляхами. Як і багато інших дослідників, Степанов звертається, зокре
ма, і до досвіду західноєвропейських спільнот, як і пройшли свій ш лях 
націотворення. Щоправда, виникає питання чи маємо ми йти цим ш ля
хом? І хоча відповіді в тексті ми не знаходимо, констатація лише одного
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варіанту вирішення проблеми може сприйматися однозначно. Щ об цього 
не сталося, автор цілком  слуш но нагадує про наявність конфлікту ро
зум іння ідей щодо національно-державного будівництва: західної -  
суспільство «держ авне» («гр ом ад я н ськ е ») і східноєвропейської -  
«національне» («етн іч н е »). Обрати власний ш лях чи запозичити досвід 
інших країн -  питання для нас особливої актуальності, адже ми знаходи
мось безпосередньо у процесі націотворення і є його учасниками. Як пока
зує досвід національно-державного будівництва, майже у  кожній країні 
на пострадянському просторі виникло чимало проблем саме на етапі 
трансформації суспільства. Автор усвідомлює значимість цього досвіду і 
приділяє особливу увагу аналізу функціонування системи та її складових
-  нормативно-правової бази, механізмів реалізації чинного законодавства 
в національній політиці, з ’ясування досягнень і прорахунків в прак
тичній діяльності. У  цьому контексті ним аналізується ще один важли
вий аспект -  українська діаспора у М олдові як фактор внутрішньо-і 
зовнішньополітичних стосунків. Гостра необхідність такого аналізу пояс
нюється й потребою перегляду окремих аспектів національної політики, 
коригування ш ляхів  вирішення складних питань етнополітичного харак
теру тощо, тим більш , що у  Молдові вони мають місце, наприклад у 
Придністров’ ї, де склалася ситуація «заміщ аючого націоналізму» з не- 
прогнозованою перспективою. Том у, ґрунтовний аналіз розвитку 
суспільства на трансформаційному етапі в контексті складних етно- 
політичних процесів є достатньо вагомим підґрунтям для оцінки і корегу
вання національної політики.

Одним з важливих завдань праці Степанова є з ’ ясування проблем фор
мування етнічної і громадянської ідентичності. Детальний аналіз російсь
кої, української і молдавської історіографії не тільки знайомить читача зі 
значимістю проблеми для сучасного суспільства, а й допомагає осягнути 
доробок автора книги, дати відповідну оцінку.

При першому знайомстві з текстом книги виникають принаймні три 
питання: про стан етнічної групи українців у  Молдові, діяльність ук 
раїнської еліти у  справі самозбереження етнічної ідентичності, ролі М ол
дови як держави, ї ї  національної політики щодо перспектив розвитку 
етнічних груп у  тому числі й українців. Щ одо першого питання. Воно не 
стало предметом дослідження автора, який зосередив свої зусилля на 
вирішенні завдань, що відносяться до двох наступних питань і висвітлю
ються у другому і третьому розд ілах.

Здійснити глибокий аналіз наявних правових актів, розроблених і за
тверджених державою, у  розділі монографії не є можливим, але коментар 
основних, як і позначились на цінностних ідентифікаторах і стосуються 
всіх етнічних груп населення Молдови, ц ілком вдалий. Щоправда, деякі 
висновки на кшталт, що Закон № 254 «О  воинской службе граждан ССР 
М олдовы», який, на думку автора, припинив призив громадян Молдови на 
служ бу до лав Радянської армії є початком її розвалу, видаються дещо дис
кусійними. У  цілому наслідки, як позитивні, так і негативні, державної
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національної політики, відображені у  правових документах, отримали ав
торську оцінку. Він розглядає їх  цілком адекватними до ситуації, особливо 
на ранньому етапі розвитку молдавської державності, однак відзначає дек
ларативний характер багатьох указів і постанов. Як з ’ясувалось, вони не 
змогли упередити збройний конфлікт у  Молдові, який призвів до утворен
ня невизнаної П М Р. Та чи тільки вади законодавчого характеру стали при
чиною конфлікту? Автор вбачає причину протистояння у зіткненні двох 
ідентичностей -  молдо-румунської і регіональної Придністровської. Щ одо 
останньої виникає ціла низка питань: на яких цінностях вона сформува
лась, чи можна її розглядати завершеною і стійкою щодо тиску чинників 
політичного характеру. Про фактор політичного впливу на формування 
придністровської ідентичності у  роботі не йдеться. І невідомо що з нею ста
неться у  разі зміни політичних орієнтирів придністровської влади і еліти. 
Ц ілком  логічним є питання -  придністровська трагедія (військові д ії) -  це 
конфлікт ідентичностей, чи конфлікт політиків і бізнесу Кишинева і Тирас
поля, за якими стоять інтереси третіх країн? Тут слід погодитись з Д.Лей- 
тином, що політика ідентичності є політикою культурних еліт.

Та все ж, слід визнати, автор цілком  достатньо репрезентує правову ос
нову розвитку етнічних спільнот на теренах Молдови.

Особливо значимою, з точки зору реалізації національної політики у 
трансформаційний період, є діяльність державних інститутів і відомств, 
громадських організацій. Зрештою, у I I I  розділі автор ставить питання 
про вплив державних установ, етнокультурних організацій на процес 
етнічного відродження, збереження культурного надбання українців 
Молдови. Звісно, відзначається, насамперед, д іяльн ість Інституту 
міжетнічних досліджень А Н М , інших академічних інституцій щодо вив
чення і розповсюдження знань про українців Молдови, що, безперечно, 
сприяє й етнічній мобілізації українців.

Не менше уваги приділено вивченню діяльності етнокультурних ор
ганізацій, оскільки саме вони визначають позицію щодо укріплення 
етнічної ідентичності. Зрештою, від їх  кількості і активності залежить на
явність чи відсутність етнокультурного руху як явища. Він же може існу
вати лише за умови реалізації програм, як і сприймаються і підтримують
ся хоча б частиною української громади. Розуміючи це, В ’ячеслав Степа
нов досліджує діяльність українських громадських організацій щодо 
існуючих проблем і їх  вирішення. Основною з них стало відродження тра
диційної культури українців, їх  просвітницька і освітянська робота.

Варто відзначити такий важливий аспект, як дослідження результатів 
впливу україномовної преси, літератури на формування етнічної ідентич
ності. Проаналізовані в роботі відомості про українців —  характер, особ
ливості побуту, господарювання, взаємини з представниками інш их 
національностей є ілюстрацією української ідентичності, дають мож
ливість простежити її  динаміку принаймні з X IX  ст.

Привертають увагу виокремлені автором новітні методи етнічної 
мобілізації, наприклад, карнавалізація етнічного образу, ц іла низка ме
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тодів, які використовуються українською пресою з метою консолідації 
українців для захисту етнічних цінностей.

Заслуговує на увагу підхід автора до визначення в пресі концептуаль
них л ін ій  формування етнічних стереотипів, цінностей, якими керується 
еліта при формуванні і реалізації політики етнічної ідентичності. Цей без
перечно цінний і важливий доробок — результат проведеного автором ве
ликого обсягу аналітичної роботи. Через детальний аналіз публікацій ав
тор показує складний процес усвідомлення українцями своєї етнічної 
ідентичності і не тільки пересічних громадян, а й представників еліти, ви
являє і обґрунтовує наявність неоднозначного сприйняття нею реалій сьо
годення, ш ляхів вирішення існуючих проблем. Втім це не перешкоджає 
етнічній мобілізації, навпаки -  сприяє її  активізації.

Бажано було б більш  повно простежити динаміку проблематики, хара
ктеру публікацій у  періодичних виданнях за весь період, через які є мож
ливість відстежити, принаймні на рівні української еліти, позитивні зру
шення в укріпленні етнічної ідентичності. І не тільки еліти, а й усієї ук 
раїнської громади, оскільки періодична преса відображає стан суспільст
ва, у тому числі й стан етнічної консолідації. А ле , це окрема тема і, схо
же, беручи до уваги доробок автора, викладений на сторінках видання, 
що рецензується, вона цілком  визріла для окремого дослідження.

В ц ілому, автор книги аналізує зокрема матеріали періодичних видань 
як науковець, тому його висновки сприймаються обґрунтованими і пере
конливими.

Проведена В ’ячеславом Степановим аналітична робота дає підстави го
ворити про наслідки розвитку українського етносу в Молдові за трансфор
маційний період. Можна стверджувати, що він знаходиться на етапі по
ш уку форм і методів ревіталізації етнічних цінностей.

Деякі питання у тексті є дискусійними. Так, автор називає українців 
Молдови етнографічною групою, що, на нашу думку, не зовсім відповідає 
дійсності, оскільки традиційна культура українців Молдови все ж  таки 
складається із сформованих стійких етнічних регіональних комплексів, 
відтак на теренах Молдови існують декілька етнографічних груп. За такої 
ситуації більш  відповідним до існуючих реалій є використання терміну 
«етнічна група українців М олдови ».

З виходом монографії В ’ячеслава Степанова питань, що розглядалися 
на сторінках твору, не зменшилось. Навпаки їх  стало більш е, адже ситу
ація змінюється щоденно і час ставить перед суспільством нові завдання і 
вимоги. А ле  це не є недоліком, в монографії зроблено основне -  з позицій 
наукового підходу проаналізовані події трансформаційного періоду, 
з ’ясовано доробок і прорахунки державних і громадських інституцій у 
справі забезпечення прав національних меншин. Такі знання конче не
обхідні для удосконалення законодавства з національних проблем, поси
лення ефективності діяльності громадських організацій у  сфері збережен
ня етнічної ідентичності українців Молдови.

К уш нір  В.Г.
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Хмарський В.М .

25-а КОНФЕРЕНЦІЯ З УКРАЇН ІСТИКИ В ІЛЛІНОЙСЬКОМ У  
УНІВЕРСИТЕТІ

Протягом останніх 15 років україністика в Україн і і поза ї ї  межами пе
реживає справжній підйом. Проявом цього стало проведення п ’ ятьох кон
гресів міжнародної асоціації україністів (один з них відбувся на базі на
шого університету у 1999 p.). Проводяться і вузькіш і форуми -  зокрема у 
травні 2006 р. у Луцьку відбувся уже третій конгрес істориків України. 
Проте за кордоном кілька десятиліть існують центри україністики, як і 
постійно проводять свої наукові заходи. Так, 19-24 червня 2006 року в Ур- 
бані -  Шампейн (С Ш А, штат Іллінойс) у  тамтешньому університеті відбу
лась ювілейна, 25-а, конференція з україністики, присвячена 150-річчю 
народження Івана Франка та подіям голодомору 1932-1933 pp. Проведен
ня форуму стало можливим завдяки функціонуванню спеціальної програ
ми з української проблематики при Центрі вивчення Росії, Східної Євро
пи і Євразії, якою керує професор Дмитро Штогрин.

Насамперед треба вказати на ун ікальн ість заходу, що відбувся в 
Ілл інойськом у університеті (загалом  у  цьому штаті є ще два Іллінойсь- 
ких університети -  у  Спрінгф ілді та Чикаґо, але вони не такі відомі і 
потуж ні). Адж е в сучасній Україн і майже цілковито відмовились від 
традицій радянського українознавства і україністам є мало що продов
жувати. З інш ого боку в українській діаспорі є певні безперервні тра
диції, проте жодна з них не була втілена в проведення 25 посп іль науко
вих форумів, незважаючи на те, що центр україн істики в Урбан і -  
Ш ампейн сформувався доволі пізно і сьогодні залиш ається не найпо
туж ніш им на північноамериканському континенті. Адж е першорядни
ми інституціями тут є Гарвардський центр українських студій при 
відомому університеті (С Ш А ) та Канадський інститут українських 
студій при Альбертськом у університеті в Едмонтоні (Канада), засновані 
ще в 70-ті pp. м инулого століття. Том у для розум іння цього феномену 
необхідно визначити к ілька  клю чових тез та навести дещо довідкової 
інформації.

Перше -  виникнення осередку відбувається завжди через особистість. 
Дмитро Ш тогрин народився на Тернопільщ ині у 1923 р. Його батько вою
вав у  лавах Української галицької армії, а згодом підтримував У к 
раїнську повстанську армію. Наприкінці Другої світової війни Дмитро 
Ш тогрин опинився у  Німеччині — у  таборі для переселенців в Ауґсбурзі. 
Відтоді він захопився україністикою, ставши у  1946 р. студентом У к 
раїнського вільного університету -  слухав таких науковців як Дмитро До 
рошенко (історіографія), Дмитро Чижевський (ф ілософ ія), Юрій Шерех- 
Ш евельов (мовознавство). Щ е у  40-ві pp. переїхав за океан, де здобував ви-
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щ у освіту у М іннесотському університеті в М іннеаполісі (С Ш А ) та 
Слов’янському в ідділі Оттавського університету (Канада). Там він одер
жав диплом магістра та захистив докторську дисертацію -  обидві наукові 
роботи присвячені українському літературознавству.

П ісля здобуття спеціальності з бібліотекознавства Д.Ш тогрин переїхав 
до Іллінойського університету в Урбані -  Шампейн (далі -  ІУ У Ш ) з про
заїчної причини -  там була вище платня бібліотекареві1. З початку 60-х 
років молодий фахівець заходився поповнювати книгозбірню виданнями з 
україністики. З 1964 по 1985 р. він очолював відділ каталогізування в 
слов’янській і східноєвропейській секції бібліотеки, а з 1995 р. -  на заслу
женому відпочинку, зосередивши всі сили на організації і проведенні кон
ференцій. Д ля  подальшого розвитку й збільш ення української секції 
бібліотеки Дмитро і Євстахія (дружина науковця, яка робить великий вне
сок і в організацію конференцій) Ш тогрини оформили окремий „Вічний 
фонд” їхнього імені. В ІУ У Ш  Д.Ш тогрин розробив і читав низку курсів, в 
тому числі з української культури та літератури. Сьогодні його послідов
ником є випускник історичного факультету ОНУ ім. 1.1.Мечникова, ко
лиш ній викладач кафедри історії України Володимир Чумаченко.

Друге -  осередок це завжди певні умови для розвитку. Вибір ІУ У Ш  
для Д .Ш тогрина був невипадковим. У  часи „холодної війни” заклад був 
визначений президентом Г. Труменом як один з к ількох американських 
університетів для поглибленого вивчення СРСР. І тут, разом з професором 
Лоренсом М іллером  і Ральфом Фішером, професором історії й директором 
Центру досліджень Росії та Східної Европи (тепер також Євразії), почав 
розбудовувати слов ’янське і зокрема українське зібрання.

Третє -  це місце розгортання осередку. Ш тат Іллінойс знаходиться на 
півночі С Ш А (як  часто пишуть -  на середньому заході) над озером 
М ічиґан або, як його там визначають, у  регіоні Північно-Східний Центр 
(разом зі штатами Огайо, Індіана, М ічиґан та Вісконсін). П лощ а його май
же 150 тис. кв. км (понад чотири Одеські області) з населенням майже 12 
млн (більш е ніж у  Б ельгії). Адміністративний центр Спрінґфілд, але, без
сумнівно, головне місто -  Чикаґо (третій мегаполіс країни після Нью- 
Йорка та Лос-Андж елеса). Територія майбутнього штату була, звичайно, 
заселена індіанцями -  залиш илось багато топонімів. Так, „Ч икаґо” на 
їхн ій  мові означає „дика цибуля” . У  X V II  столітті ці землі досліджували 
французи і були передані А н гл ії в 1763 р., а під управління С Ш А  перейш
ли в 1783 р. і стали 21-м штатом у  1818 р. Мешканці штату пишаються, 
що з його історією пов’язані такі особи як суфражистка Джейн Аддамс, 
фізик Енріко Фермі, письменник Ернест Гемінґуей, політик і громадсь
кий діяч Джессі Джексон, поет і романіст Едгар Л і  Мастерс, президент 
Рональд Рейган, архітектор Франк Ллойд Райт.

Принагідно зазначимо, що сьогодні українці масово проживають у  та
ких штатах: Массачусетс, Пенсильванія (150 тис.), Нью-Джерсі (140 
тис.), Нью-Йорк (130 тис.), Іллінойс, М ічиґан (100 тис.), Огайо (75 тис.),
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Коннектикут (60 тис.), Міннесота, Меріленд, Флорида, Каліфорнія, Т е 
хас, Вісконсін. Тобто українці мешкають майже у  всіх штатах Північно- 
Східного Центру, складаючи кількасоттисячну громаду, що так само 
можна віднести до сприятливих умов розвитку україністики.

Четверте -  ІУ У Ш  як місце осередку. Іллінойський університет в Ур- 
бані -  Шампейн (двох містечках, що злились, у  250 км на південь від Чи- 
каґо та озера М ічиґан) засновано у  1867 році і на сьогодні він є одним 
центрів світової науки. Заклад сьогодні має у  своєму розпорядженні 283 
га землі, зв’язавши два названих невеличких містечка (з населенням 100 
тис. разом). В університеті з бюджетом 1,38 млрд. американських доларів 
навчається майже 40 тис. осіб з 50 країн (2005/2006). За різноманітними 
рейтингами він входить до академічної еліти  не тільки  С Ш А, але й світу. 
Так серед 450 університетів С Ш А US News Ranking визначив йому 42-гу 
позицію, W ashington Monthly -  16-ту2 (а якщ о враховувати державні за
клади, то ІУ У Ш  є десятим). За рейтингом експертів Ш анхайського 
університету, як і враховували такі показники як якість викладання, на
укові дослідження закладу, міжнародна репутація, думка професорсько- 
викладацького складу та випускників, індекс цитування викладачів та 
число нагород, наукових премій, в тому числі й Нобелівських, то в світі 
ІУ У Ш  посідає 26-е місце (єдиний з пострадянських університетів -  М Д У 
ім. М .В.Ломоносова -  там 66-й). Варто лиш е зазначити, що його випуск
ники або співробітники понад 20 разів ставали лауреатами Нобелівської 
премії у галузі фізики, х ім ії, медицини, економіки. Є серед випускників 
володарі і Олімпійських медалей, і П улітцерівських премій. Отже, сам за
клад зобов’язує до високих наукових стандартів проведення форуму і 
якості його доповідей.

П ’яте -  формування традиції. Витоки конференції слід  шукати у  запо
чаткованій у  70-ті роки „Л ітн ій  дослідній лабораторії дослідів Росії і 
Східної Європи” , що виникла з ініціативи згаданого вище Центру. За цією 
програмою вченим для  дослідж ення певної проблеми пропонували 
приїхати до ІУ У Ш  і безплатно жити до двох місяців. Це дало підставу пе
ретворити такі приїзди на конференції. Перша з них на тему „Українська 
література в двадцятому столітті”  відбулась 24-28 червня 1982 року.

За ін іц іативою  Д .Ш тогрина та підтримкою Богдана Рубчака -  
славіста Іллінойського університету в Чикаґо і Ральфа Ф іш ера (директо
ра згаданого Центру) 1984 року було створено Українську науково- 
дослідну програму з наміром заснування постійної кафедри українських 
студій (на жаль, цей проект нереалізований і до сьогодні). Першим голо
вою програми був обраний Д. Ш тогрин. З метою успішного й постійного 
планування щорічних конференцій було створено Наукову раду. Наступ
ним кроком стало створення Ф ундації розбудови українських студій в 
Іллінойському університеті в Урбані -  Шампейн й Чикаґо (27 серпня 
1985 року). Головним стимулом до виникнення цього важливого компо
нента українознавчої програми була діяльність Української науково-
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дослідної програми. Фундацію очолює великий прихильник та меценат 
україністичного осередку в Іллінойсі Раїса Братків з Чикаґо. Разом зі 
своїм чоловіком Володимиром вони також фінансують видання науково- 
дослідної програми.

В історії конференцій можна виділити два етапи. Перший тривав з 
1982 по 1989 pp., коли їх  організовували у  межах наукового простору ук 
раїнської діаспори. Форуми були тематичними і у  виступах переважала 
англійська мова. З 1989 р. в конференціях почали брати участь науковці 
з України, тематика ставала ширшою і поступово домінування перейшло 
до української мови. У  такий спосіб тематичні конференції перетвори
лись на міні-конгреси україністів широкого кола наукових інтересів.

За 25 років у  роботі конференцій в ІУ У Щ  взяло участь близько 2300 
осіб, було прочитано 1375 доповідей, із них майже 950 -  українською мо
вою. Доповідачі на конференціях представляли 24 держави з п ’ яти конти
нентів. Найбільш е -  240 доповідей стосувалося історичної проблематики.

На ювілейній конференції у 2006 році так само були представлені до
повіді з української історії, літературознавства, мовознавства, педа
гогіки, менеджменту освіти тощо. У  роботі конференції взяли участь по
над 60 науковців з дев’яти країн. Половина учасників представляла У к 
раїну, а решта -  СШ А, Канаду, Австралію , Велику Британію, Італію , 
П ольщ у, Пуерто-Ріко, Сербію.

Засідання відбувались без поділу на пленарні та секційні. Всі учасни
ки працювали гуртом протягом всього часу і такі засідання, ще за тра
дицією першої половини X X  ст., називаються сесіями. На сесії, яка три
вала чітко визначений час -  дві години, один з науковців є головуючим, а 
ще троє -  учасниками. На доповідь кожному учасникові відводили півго
дини. А  той час, що залишався -  на запитання та обговорення доповідей. 
Внаслідок цього графік роботи конференції дуже напружений. Робочий 
день, включаючи нетривалу перерву м іж  сесіями та перервою на обід, а 
також післясесійні презентації тривав по 9-10 годин.

Так у  перший день відбулось чотири сесії. На першій з них, урочистій, 
з привітанням виступили Д .Штогрин та Ярослав Розумний (Університет  
М аніт оби, Канада), який дав огляд 25-літній діяльності україністичної 
програми в Іллінойському університеті4, відзначивши, що початок її при
пав ще на період „холодної війни” . Тепер ситуація докорінно змінилась і 
проявом цього стало помітне збільшення питомої ваги учасників з Ук
раїни. На другій — четвертій сесії, що були франкознавчими, виступили 
один з організаторів (і тих, кого можна назвати „душ ею” ) конференції Ле
онід Рудницький (Ласальський університет, Філадельфія, С Ш А ) з до
повіддю про раннього І.Франка-драматурга та фулбрайтівський сти
пендіат Тарас Лучук (університет М ассачусет са) з постмодерними па
ралелями у  творчості І.Франка та відомої давньогрецької поетеси V II-V I 
ст. до н.е. Сапфо (Сафо) з острова Лесбос. П ісля  цього пролунали виступи 
Ігоря Пасічника (ректор університету „Острозька академія” ) про відоб
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раження Острозького осередку культури у  творчості І.Франка, Людмили 
Попович (Белградський університ ет , Сербія) про місце І.Ф ранка у 
сербській літератур і та Степана Мельничука (ректор Чернівецького 
університету ім. Ю .Федьковича). Завершали день доповіді Андрія Гор- 
няткевича (Альбертський університет, Канада) -  образ лідера у твор
чості І.Франка, Івана Головинського (Рут герт ський університет, С Ш А ) 
та Елли Бистрицької (Тернопільський Д П У  ім. В .Гнат юка) -  погляди Іва
на Франка та Андрея Ш ептицького на розвиток України. Вечірня сесія 
була  присвячена презентації нов ітн іх  археограф ічних проектів у к 
раїнських науковців.

Перша сесія другого дня певною мірою продовжила тему презентацій. 
На ній Микола Желєзняк (Н А Н  України) та президент міжнародної 
асоціації україністів академік Ярослав Яцків (Н А Н  України) представи
ли  проект „Енциклопедія сучасної України” , Олег Купчинський (Н Т Ш  у 
Л ьвові) -  „Енциклопедія Наукового товариства імені Ш евченка” , а редак
тор газети „Літературна Україна” Петро Перебийніс розповів про видав
ничі труднощі в сучасній Україн і. Друга сесія мала архівознавче спряму
вання. Галина Сварник (Н аукова бібліотека ім. В.Стефаника, Н А Н  У к 
р а їн и ) присвятила свій виступ дол і архіву І.Ф ранка, Володимир 
Сергійчук (К Н У  ім .Т.Ш евченка) -  збереженню архівної спадщини ук 
раїнської діаспори, Ігор Галаґіда (Гданьський університет, Польщ а) -  
огляду справи про проникнення польських спецслужб наприкінці 40-х -  
на початку 50-х pp. у мережу ОУН. На наступній сесії були представлені 
проблемні доповіді Я.Яцківа про трансформаційні процеси в українській 
науці та Івана Ф ізера (Рут герт ський університет в Нью-Брунсвіку, 
С Ш А ) про проблеми розвитку української ф ілології. Заключну сесію дня 
було присвячено бібліографії та бібліотекознавству: Олена Башун (Д о 
нецька обласна універсальна бібліот ека) присвятила свій виступ проб
лем і бібліографування творчості І.Франка, Марія Климчак (Чиказький  
український національний музей) -  українській бібліотец і у Чикаґо, 
Людмила Пекарська (Ш евченківська бібліотека й архів у Л ондон і) -  у к 
раїнській бібліотеці у столиці Сполученого королівства.

Наступного дня роботу конференції відновив відомий історик Тарас 
Гунчак (Рут герт ський університет в Ньюарку, С Ш А ) з доповіддю про 
значення проголошення декларації незалежності України ЗО червня 1941 
р. П ісля нього виступила Анна Фурн’є (університет Дж она Гопкінса, 
С Ш А ) про трансформацію національної ідентичності молоді у постпома- 
ранчевий період. У  подальшому були  заслухані доповіді педагогічної і 
освітянської проблематики: Людмила Зязюн (К Н У  ім .Т.Ш евченка) торк
нулась проблеми освітніх цінностей в системі вітчизняної освіти, Світла
ни Роговик (М ічи га н ськ и й  університ ет , С Ш А ) проаналізувала спе
цифіку викладання української мови в умовах сучасної імміграції, проре
ктор київського університету економіки і права „КРОК” Тарас Фініїсов та 
ректор університету „Львівський ставропігіон” Ярослав Кміт розповіли

287



про досвід своїх закладів у галузі академічного партнерства та продов
ження вітчизняних освітянських традицій, а В італій Ж угай (Уж городсь
кий державний університет) -  про зміни у  медіа-просторі України після 
помаранчевої революції. Олена Сацюк (Університет П уерт о-Ріко) зосе
редилась на освітянських та наукових проблемах сучасної України на 
підставі своїх безпосередніх спостережень. Завершав робочий день „круг
лий ст іл ”  „Вища освіта в Україн і та західних країнах” (координатор 
Я .Розумний, основні диспутанти -  представники восьми університетів 
України, П івнічної Америки й Австралії), в якому взяла участь переваж
на більш ість учасників конференції. На ньому, зокрема, пролунали дум
ки про те, що навчальний процес в Україн і переобтяжений аудиторною 
роботою як для студентів, так і викладачів, що значною мірою обмежує 
наукову діяльність університетської громади і не дає можливості повніше 
розкрити свій інтелектуальний потенціал.

Початок четвертого дня було присвячено економічній проблематиці 
доповідями З іновія М ельника (університ ет  Ц инцинат т і, С Ш А ) -  
підприємництво і економіка України, Василя Лопуха (Н Т Ш  в Америці) -  
становище ринку праці в Україн і, Олега Воловини (In form ed  Decisions, 
In c .) -  аналіз імміграції з України до С Ш А у  2000-2004 pp. За цим розпо
чала роботу сесія, яку можна назвати біографічною, адже всі виступи тор
кались персоналій: Оксана Гайова (Ц Д ІА У  у Л ьвові) -  митрополитові 
Андрію  Ш ептицькому та його стосункам з греко-католиками Російської 
імперії, Ольга Лучук (Український католицький університет, Л ьв ів ) -  
літературознавцеві Юрію Луцькому та його оточенню, А лекс Коновал 
(Фундація Багряного) -  поетові Івану Багряному. Наступну сесію можна 
визначити як історіографічну -  на ній з доповідями виступили Наталя 
Яковенко (Національний університет „Києво-М огилянська академія”) -  
образ іноземця в „Історії України-Русі” М ихайла Грушевського, Анна 
П роцик ( коледж К ін гсборо м іського університ ет у Н ью -Й орка ) -  
західноєвропейські зв’язки Кирило-Мефодіївського братства, автор цих 
рядків (О Н У  ім. І.М ечникова ) -  історична україністика в Одеському 
університеті від часу його виникнення. На заключній сесії літературоз
навці Лада Колом ієць (К Н У  ім .Т.Ш евченка), А ся  Гумецька (М ічигансь 
кий університет, С Ш А ), М айкл Нейден (університет Пенна, С Ш А ) 
послідовно висвітлили деякі аспекти творчості поетів Івана Франка, Лесі 
Українки, Богдана Антонича. П ісля  робочого дня відбувся виступ банду
риста (і  учасника конференції) Андрія Горняткевича.

Передостанній день роботи конференції розпочався сесією, присвяче
ною Голодомору. На ній виступили Роман Сербин (Квебекський універси
тет в М онреалі, Канада) -  аналіз цієї трагедії як геноциду у  св ітлі кон
венції ООН 1948 p., Федеріко Арджентієрі (університет Дж она Кабота, 
Іт а л ія ) -  паралелі геноцидів вірмен (1915) та українців (1932-1933), Н ай
дж ел К ол і (незалежний дослідник, Сполучене королівство) — вплив Голо
домору на долю Гарета Джонса. Наступна сесія була цілком мовознавча -
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Ґалік Артемчук (Київський національний лінгвіст ичний університет) 
розглянув можливі загрози для України у  разі існування двох державних 
мов, Галина Кошарська (університет М аккварі, Авст ралія) -  мовні 
трансформації у  західних українців п ісля 1945 р., Олег Романчук (ж ур
нал „Ун іверсум ", Л ьв ів ) -  мова і культура як відображення соціально- 
політичних змін в Україн і. Заключна сесія дня мала культурологічно- 
політологічний характер завдяки доповідям Миколи Сергійчука (журнал 
„Н ація  і держ ава") -  про створення регіональної політики на українсько
му сході, Тетяни Конончук (Академ ія адвокатури України) та Галини 
Бойчук (Академія педагогічних наук України) про сприйняття творчості 
Ю рія Осмачки та Юрія Андруховича в сучасній Україн і.

Заключний день роботи конференції складався з двох великих сесій. 
Перша з них деякою мірою продовжила тематично попередню у доповідях 
Олени Бетлій (фулбрайтівський стипендіат, ІУ У Ш )  -  про можливість 
центральноєвропейського концепту в Україн і, Сергій Горянський (фул
брайтівський стипендіат, Корнельський університет), Людмили Вус- 
сек (незалеж на дослідниця, С Ш А ) про взаємини України та Литви, 
Ю ліана Ш иха (Н ац іональна  академ ія вет еринарної медицини ім.
С.Гжицького) -  про забруднення чорнобильською радіацією Східної і Ц ен
тральної Європи. Заключна сесія відбувалась у вигляді симпозіуму, при
свяченого 20-літтю чорнобильської трагедії. Основну доповідь виголосив 
Девід Марплз (Канадський інст ит ут  українських студій, Альбертський 
університет, Канада), а п ісля нього -  вузькі спеціалісти з медичних та 
фізичних аспектів катастрофи Ігор Масник (В ідділ  ракової епідем іології 
та генетики. Національний інст ит ут  ракових захворювань), Кейт Бра
ун (М ерілендський університет.) та Натаніель Трамбул (Ваш ингт онсь
кий університет).

П ісля  завершення симпозіуму відбулось закриття конференції. Ї ї 
учасники прийняли два документи: 1) відозву на захист державної мови в 
Укра їн і5 та 2) відкритий лист про занепокоєність станом збереження до
кументальних пам’яток у  державних архівах України, і, зокрема, в Ц ен
тральному державному історичному архіві України у  Львові.

Як зазначив Ярослав Розумний: „...Важ ливою  рисою цих конференцій 
є те, що вони зосереджуються на одному полі -  на актуальних питаннях 
українського політичного, культурного й економічного життя у діяспорі 
й Україні. Вони досліджують та заповнюють виниклі вакууми, аналізу
ють викривлення та неправомірне присвоювання духовних надбань ук 
раїнських талантів. Останньо ці конференції стали мостом м іж  інтелекту
альною Україною на материку і в діяспорі” .

Як зазвичай, подібні інформаційні повідомлення мають відповідний 
формат, що характеризується „сух істю ” викладу. Дозволимо собі дещо 
відійти від нього і поділитись деякими особистими враженнями. Вразила 
висока, понад 90% , наявність заявлених доповідачів; націленість на робо
ту -  початок сесій з 9-ї, а завершення о 18-й годині, а то і пізніше, протя
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гом шістьох повних робочих днів; широка ерудиція учасників, які брали 
активну участь у запитаннях і обговоренні (на три півгодинні доповіді 
відводилось дві години); організаційна чіткість у всьому; незаполітизо- 
ваність доповідей. Самі С Ш А  вражають своїм розмахом і досягненнями 
цивілізації, а Університет -  привітністю, демократичністю обстановки і 
здоровим глуздом в організації всього. Найхарактерніші приклади: для 
студентів літнього семестру у  головному корпусі у  конференцзалі встано
влено величезний екран, де вони сп ільно спостерігали за матчами 
чемпіонату світу з футболу; на луж ках навколо будівель величезного кам
пусу вільно швендяють білки і зайці; серед палючих на території закладу 
вдалось побачити лиш е поодиноких осіб -  всі виявились нашими 
співвітчизниками; високий рівень самоорганізації і самоврядування сту
дентів. В університетській книгарні автор статті придбав один з бестсе
лерів в оригіналі. Вразив напис на кульочку зі словами відомого амери
канського філософа і педагога к інцяХ ІХ  -  першої половини X X  ст. Дж о
на Д ’ юї, як і хотілось адресувати і вітчизняним студентам: „Education is 
not a preparation fo r life ; education is life  its e lf” („Здобуття освіти — це не 
підготовка до життя. Це саме ж иття” ).
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липня.

О. І. Брусиловська. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, 
внутрішні зміни. — Одеса: Астропринт, 2007. — 352 с.

Монографія Ольги Брусиловської «Посткомуністична Східна Європа: 
зовнішні впливи, внутрішні зм ін и », доцента кафедри міжнародних відно
син Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, присвя
чена трансформаційним змінам в країнах Центральної та Південно- 
Східної Європи 1989 -  2004 pp. В роботі представлене сучасне бачення 
проблем перехідного суспільства. Досягненням автора є компаративний
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вимір вивчення посткомуністичних змін в контексті впливу зовнішніх 
чинників на суспільн і перетворення.

Незважаючи на досить відмінні особливості кожної країни регіону, на 
перехідному етапі для усіх них визначальним став зовнішній вплив. При 
цьому автор мав на увазі, по-перше, позиції великих держав та міжнарод
них організацій Заходу, що мали або ж планували мати свої інтереси в цій 
частині Європи, по-друге, широку практику, особливо на початку 90-х pp. 
X X  ст., надання економічної допомоги у  залежності від попереднього ви
конання певних умов, в третє, саму географічну близькість до Заходу, що 
сприяла внутрішнім змінам: найбільш  швидко та наочно вони відбува
лись в тих країнах, чиї кордони безпосередньо стикаються з розвинутими 
державами Західної Європи.

Структурно монографія складається із чотирьох розділів, кожен із 
яких висвітлює окремий аспект посткомуністичних реформаційних про
цесів -  зовн іш ньополітичний, соц іально-економ ічний, внутріш ньо
політичний, ідеологічний. Причому, на перше місце поставлені зовнішні 
фактори впливу: Європейський Союз, НАТО , політика С Ш А та Ф РН . 
Вибір історичного матеріалу визначався, перш за все, намаганням проде
монструвати моделі посткомуністичних трансформацій, що виникли в 
Східній Європі протягом періоду п ісля революційних подій 1989 р. Це 
дозволило автору порівняти рівень впливу країн Західної Європи і С Ш А  
на східноєвропейських партнерів та показати еволюцію американських 
підходів до ЄС, вміння політиків С Ш А використати ситуацію у Східній 
Європі на свою користь.

До найбільш  цікавих сторінок монографії відноситься четвертий 
розділ, присвячений ідеологічному виміру трансформацій. Автор спра
ведливо зазначила, що саме в ідейній сфері існує найбільше проблем, бо 
вони менш за все вивчені. Становлення нової ліберально-демократичної 
ідеології тільки починається; воно проходить в несприятливих умовах за
гальної втоми і розчарування. На східноєвропейців постійно впливає по
всякденна атмосфера невпевненості у завтрашньому дню. Кожен третій 
східноєвропеєць відверто не задоволений своїм життям. А ле , пише Ольга 
Брусиловська, поряд із іншим, треба враховувати, що почуття втрачених 
надій певною мірою викликано тим, що саме ці сподівання на початку 90- 
х pp. були нереально високими. Крім  того, раніше східноєвропейці 
порівнювали себе із СРСР (виглядали на його фоні добре), але тепер вони 
рівняються на Захід (тобто демонструють завищений рівень домагань).

У  висновках автор вибудував ієрархічний ряд внутрішніх чинників 
трансформацій за ступенем важливості та поставив на перше місце ідео
логічний фактор. Та одночасно, О. Брусиловська однозначно стверджує, 
що «усп іх  реформ найбільше залежить не від внутрішніх, а від зовнішніх 
чинник ів ». Такий підсумок, як вбачається, дозволить автору у подальшо
му більш  поглиблено розглянути проблему співвідношення зовнішніх та 
внутрішніх чинників не тільки реформ у Східній Європі, але й загалом
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усього процесу переходу на сході Європи від одної суспільної моделі до 
іншої.

Обсяг рецензії не дозволяє розгорнуто подискутувати щодо ряду ціка
вих і науково плідних положень монографії, проте не можна пройти мимо 
деяких питань. Так, напевне прийшов час, із початком X X I ст., відмови
тись від ідеологізованого терміну «Східна Європа», тим більш , що автор у 
вступі, хоч і «за необхідністю» зазначив географічні кордони досліджен
ня -  країни Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. Навряд чи 
виправданим є й пряме віднесення СФРЮ  до радянського блоку.

Загальна ідея праці полягає в тому, що верховенство зовнішніх фак
торів не означає однозначно, що провідні верстви країн Східної Європи не 
впливають на процес розбудови суспільства, або, тим більш , не несуть за 
нього відповідальність. Мова йде про те, що новому керівництву треба 
навчитись скоріше пристосуватись до зовнішніх обставин та намагатись 
використати їх  на користь своїх народів. Саме ця теза стала провідною у 
монографії Ольги Брусиловської.

Д ьом ін  О. Б.
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П А М Я Т И  Д Р У Г А

23 апреля 2007 г. на 59 году жизни, в расцвете творческих сил, 
скончался Владимир Петрович Ванчугов -  директор Одесского ар
хеологического музея, известный ученый, кандидат исторических 
наук.

Родился он 15 декабря 1948 года в с. Селетино на Буковине, в 
семье военнослужащего. Детские годы прошли в г. Берегово в За
карпатье. После окончания средней школы стал работать в Закар
патской геологической экспедиции. Там он, разыскивая полезные 
ископаемые, впервые столкнулся с археологическими памятника
ми и очень заинтересовался седой древностью. Этот интерес при
вел его в стены исторического факультета Ужгородского государ
ственного университета.

Молодой студент с первых же курсов принимал активное уча
стие в археологических исследованиях под руководством профес
сора Э.А. Балагури. И  результаты не замедлили сказаться. Влади
мир Ванчугов выступал с серьезными докладами не только у себя 
в университете. Лучших докладчиков местные университеты на
правляли на Всесоюзные археологические студенческие конфе
ренции, которые проводил Московский государственный универ
ситет, где Ванчугову доводилось защищать честь своего универси
тета. Эти конференции были серьезной археологической школой 
для студентов. Многие их участники стали известными археолога
ми.

После окончания университета Владимир Петрович Ванчугов 
служил (1972-1974) офицером Советской Армии.

После армии он связал свою дальнейшую жизнь с Одессой. Его 
приняли научным сотрудником на кафедру истории древнего ми
ра и средних веков Одесского государственного университета. Тог
да кафедра вела большие археологические исследования в зонах 
новостроек. Трудолюбивый, основательный, ровный, сдержанный 
Владимир Петрович завоевал уважение и авторитет наставников, 
коллег, студентов. В Одессе он учился археологии у таких извест
ных ученых, как П.О. Карышковский, В.Н . Станко, И.Т. Черня
ков, А . Г. Загинайло. Позднее его руководителем был известный 
киевский археолог А .И . Тереножкин.

В 1975 году В.П.Ванчугов стал заместителем директора Одес
ского археологического музея А Н  УССР.

Темой своих научных исследований он избрал эпоху позднего 
бронзового века Северо-Западного Причерноморья. Начал само
стоятельные археологические разведки и раскопки. Благодаря его 
многолетним исследованиям, белозерская археологическая куль
тура, ранее считавшаяся этапом срубной или сабатиновской куль
туры, была выделена в отдельную историко-культурную общ
ность. Он выделил балтский локальный вариант белозерской 
культуры (по названию исследованного им поселения Балта).
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Им было раскопано также несколько поселений на юге Одес
ской области. Результаты раскопок позволили исследователю про
вести западную границу распространения белозерской культуры 
по левобережью Нижнего Дуная и охарактеризовать эти памятни
ки.

В 1983-1984 годах В.П.Ванчугов, уже признанный специалист, 
в составе экспедиции Одесского государственного университета 
участвовал в раскопках одного из крупнейших в Северо-Западном 
Причерноморье поселении бронзового века Вороновка II. Резуль
таты исследований, опубликованные в коллективной монографии, 
проливают свет на многие проблемы развития белозерской культу
ры.

Он принимал активное участие и в раскопках курганных мо
гильников. Результаты исследований изданы в коллективной мо
нографии и отдельных статьях. Они позволили решить важные 
вопросы, связанные с религиозными воззрениями и социальным 
устройством белозерского общества.

В 1987 году его назначили на должность директора музея, и в 
том же году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Заключительный этап бронзового века в Северо-Западном 
Причерноморье», которая затем была издана в виде монографии.

В основу диссертации В.П.Ванчугова легли материалы и иссле
дования западного ареала Белозерской культуры -  нового куль
турного явления в бронзовом веке Украины. В научных разработ
ках В.П.Ванчугова (более 60 опубликованных научных работ, в 
том числе в России, Англии, Болгарии, Румынии, Польше, Герма
нии) не обойдена также вниманием и киммерийская тематика, но 
особое место занимала проблема взаимосвязей с культурами эпохи 
бронзы -  раннего железа Юго-Восточной и Центральной Европы.

Руководство старейшим музеем Украины, перестройка его дея
тельности в современных условиях, участие в работе нескольких 
международных комиссий по проблемам археологии отнимало не
мало времени. Тем не менее, административную деятельность
В.П.Ванчугову удавалось успешно сочетать с педагогической на 
кафедре археологии и этнологии Одесского национального уни
верситета, где он работал.

И вот Владимира Петровича уже нет с нами. Не стало прекрас
ного ученого, руководителя, преподавателя, друга, товарища, 
коллеги. Он много сделал для науки, для музея. Светлая память о 
нем не умрет в сердцах всех, кто его знал.

С.Б. ОХОТНИКОВ,
заместитель директора по научной работе 
Одесского археологического музея Н А Н У
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