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РОЗДІЛ І 
АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Галушка Н. Б.
УДК  392.34(477.74)”1920/1940”

ДИТЯЧИЙ ПОБУТ ТА ВИХОВАННЯ У СІЛЬСЬКИХ 
РОДИНАХ 20-40 рр. ХХ СТОЛІТТЯ 

(за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів 
Одеської області)

Стаття присвячена аналізу дитячого побуту 20-40 рр. 
ХХ століття Кодимщини та Притилигулля. Основна увага 
приділяється проблемам вихованню дітей в період від наро-
дження до підліткового віку, в тому числі вивченню їх жит-
лових умов. Розглядається питання традиційних принципів, 
методів та форм виховання.

Ключові слова: етнопедагогіка, народне виховання, прин-
ципи виховання, дитячий побут.

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є 
важливим складником національної культури. Передача всіх 
культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів є 
гарантією гармонічного розвитку нації. Незаперечний закон 
дидактики: пізнання навколишнього світу починається із зна-
йомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, 
а вже потім — з іноземними, сусідніми краями. Головним 
соціальним інститутом який займається вихованням підрос-
таючого покоління, як відомо, є сім’я. Саме родина створює 
всі моральні, етичні, побутові ситуації, які сприяють вихо-
ванню тих чи інших навичок та вмінь. Однак ситуації різні, 
залежать від економічних, природно-географічних умов і 
соціокультурного середовища. На формування дитячої сві-
домості впливали і предмети, які її оточували і несли певний 
смисловий зміст, падіння побутового добробуту селянських 
родин селянської родини 20-х – 40-х років ХХ століття, по-
літичні репресії та культурні перетворення цього періоду, 
колективізація, голод та війна.
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Слід додати ще й регіональну специфіку традиційної куль-
тури, а значить і системи виховання, тому питання дитячого 
побуту у сільських родинах 20-х-40-х років ХХ століття на 
регіональному рівні для нас є ключовими. 

Джерельною базою для роботи послугували зібрані авто-
ром польові матеріали в українських селах Кодимського та 
Миколаївського районів Одеської області (2009-2012 рр). Об-
рання для дослідження цих регіонів – лише початок етнопе-
дагогічних розвідок на теренах південно-західної України. У 
майбутньому вони матимуть продовження в інших частинах 
степової зони.

Селянська громада 20-40-х років ХХ століття складалася 
переважно з малих сімей та незначної частини великих (роз-
ширених). Велика сім’я, як соціальний інститут розпадаєть-
ся, і фактично втрачає своє суспільне значення. Мала родина 
складалась з батьків та дітей, кількість яких коливалась від 
одного до п’яти, і більше. Значного скорочення кількість ді-
тей зазнала у період 1932-1933 рр, в наслідок Голодомору. 
[9] [11] Селянська родина проживала у невеликих житлах, 
які складались з однієї чи двох кімнат та сіней (коридор). 
У такій хаті готували їжу, облаштовували місце для спання, 
були тут і господарські приміщення. Крім житла сім’я во-
лоділа земельним наділом та присадибним господарством. 
Доглядом за всією власністю займались в тому числі і діти. 
[9] До колективізації селянські родини могли володіти зна-
чними земельними наділами, худобою тощо, але після роз-
куркулення у власності залишились незначні залишки майна. 
[14] Зі заснування колективних господарств була введена 
обов’язкова трудова діяльність, так звана «норма», яку отри-
мало все доросле сільське населення, в тому числі і діти, які 
з 12-13 років могли отримувати «неповну норму». [13]

У народній виховній практиці розрізняють такі вікові 
періоди розвитку: новонароджений (від появи на світ до 10 
днів), немовля (грудний вік) — від 10 днів до року, дитинство 
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— від одного до 10—11 років, отроцтво (підлітковий вік) — 
від 11—12 до 15—16 років, юність — від 16 до 20 —21 року, 
дорослий вік - від 20—21 до 40 років, зрілий вік — від 40 до 
55 років, літній вік — після 55—60 років. Від народження і 
до юності людина виховується у сім’ї, а потім, як правило, 
стає на самостійний шлях. Мета і зміст народного виховання 
мають і певну статеву диференціацію. [17, С. 25]

Залежно від вікового періоду дитині приділяли відповідну 
увагу, наділяли обов’язками, допускали розваги. Від самого 
народження дитина оточена родинною опікою. Головною у 
вихованні була мати, якій протягом перших шести тижнів 
не дозволяли покидати своє подвір’я, брати воду з криниці 
тощо, аж до проведення церковного обряду «виводу». 

У зв’язку з важким матеріальним становищем, та техніч-
ною нерозвиненістю, всіма побутовими благами селяни за-
безпечували себе самі, виготовляючи саморобні вироби. Ди-
тячі колиски («люльки») виготовляли з лози або лантухів, які 
не використовувались в господарстві, та чіпляли до сволоку 
[14]. Люльку застелювали соломою, зверху старими речами 
(«дрантя»), в які і закутували дитину. Під час колисання мати 
чи бабуся виконували колискових чи побутових пісень. Часто 
ці пісні народжувались спонтанно, і відображали господар-
ські, побутові та жартівливі ситуації. Наприклад:

Гойда люлі, гойда люлі,
Гойда, гойда, гойдася, ой дася, 
де кобила там лоша,
А кобила в лісі, а лоша у стрісі.[11]
Голі люлю попід сволок,
Мама одна, татів сорок. [12]
Люлі, люлі, прилетіли гулі,
Сіли на ворота
А ворота скрип-сприп,а дитина спит-спит. 
[14]
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Коли дитина підросте то того віку, що сама може ходити, 
вона переходила спати на піч чи припічок. На печі могли 
спати 4-5 дітей, які вкривались витканими з коноплі чи вовни 
рядном, або пілкою. [9], [11].

Харчування дітей відзначалось простотою. Поділу на 
дорослу та дитячі їжу не було. Як тільки дитина переста-
вала отримувати материнське молоко, то її переводили на 
споживання коров’ячого. У період 1932-1933 років, під час 
Голодомору, в якості їжі виступали будь-які продукти, в тому 
числі цвіт акації, кропива, бур’яни, жолуді тощо. [12, С.243-
251] Багатьох сімей врятувала наявність корови.[1] [7] У 
врожайні роки, діти харчувались овочами, які вирощували 
на своїх присадибних ділянках, стравами з кукурудзяної 
крупи (мамалига, хліб, тощо), пили узвар з фруктів та чай з 
ромашки, малини, абрикоси та інше. 

В період 20-30 х років не багато селянських сімей могли 
дозволити  купити тканину, тому полотно на одяг та рушники 
робили самостійно на ткацьких верстатах  з конопель. З ви-
біленого в золі та на сонці полотна робили рушники, а з твер-
дішого та міцнішого – одяг. Діти, незалежно від статі, до 6 
років носили сорочки, які доходили до колін. Одяг шила мати 
чи бабуся, або замовляли, і він мав служити кілька років. 

Статевої диференціації у дитячому віці щодо зовніш-
нього вигляду не було. Хлопчикам перші штани шили в 6-7 
років. [6]. З семи років діти починали ходити у школу, тому 
кількість одягу збільшувалась. Хлопчикам шили штани, ді-
вчаткам - спідниці чи сукні, які фарбовували відваром бузини 
(синій колір, і підперізувались мотузкою. Буденний одяг був 
мало прикрашений. [15] Щодо взуття, то дуже часто для усіх 
дітей в родині була одна пара чобіт чи черевик, які носили 
по черзі, не залежно від статті. 

Батьки приділяли увагу і санітарно-гігієнічному вихо-
ванню. Обов’язковою була суботня купіль, іноді двічі на 
тиждень. У якості миючого засобу використовували «луг», 
який готували з деревного або соняшникового попелу, який 
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набирали у панчоху чи іншу тканину, і варили в казані. Отри-
маною сумішшю мили волосся і тіло. Могли використовувати 
настоянки з трав, таких як ромашка, кропива тощо. 

Дівчаткам заплітали коси, так як в усіх було довге волосся, 
яке від народження не обстригали. [7] Дівчат заплітали один 
раз на кілька днів, залежало від наявності вільного часу у 
матері чи старшої сестри. [19] Значною проблемою, була на-
явність вошей, з яким боролись за допомогою різних засобів.

У народній педагогіці головними методами виховання є 
праця та власний приклад. Трудову діяльність діти почина-
ли рано. Найшвидше діти залучались до роботи, з причини 
втрати батька, або була велика кількість дітей. Обсяг роботи 
відповідала віку і статті дитини. Так діти до чотирьох років, 
займались легкою роботою, наприклад, носили воду на поле 
селянам, доглядали домашню птицю, навесні збирали гусінь 
з дерев, відганяли горобців з конопель тощо. До 10 років 
активніше залучались до дорослих занять, зокрема випасу 
худоби, свиней, заготівля дров, збору бур’яну, обробки влас-
ного поля тощо. Привчали до традиційних ремесел, таких як 
вишивання, ткацтво, гончарство. [7] Часто в цьому віці діти 
допомагали батькам виконувати колгоспну норму роботи. У 
віці від 10 до 15 років, підлітки виконували усі види дорослої 
праці, в тому числі могли самостійно працювати в колгоспі. 
Дівчата повністю відповідали за догляд молодших братів та 
сестер. [2] 

Перехід до дорослого життя, дівування починалось після 
15 років, або з періоду залучення до дорослої роботи.

У такій робочій активності знаходили діти час і для роз-
ваг. Популярні ігри відображали сімейний, господарський, 
та суспільний побут. Розвивали дитячий розум, кмітливість, 
моторику. Зокрема, поширеними на всій досліджуваній те-
риторії були ігри – гарбузики, свинки, жмурки, котирки та 
інші. Переважали колективні ігри, без статевого розділення. 
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Іграшок було мало, в основному, саморобні. Дівчата по-
любляли гратись ляльками з «дрантя» або з кукурудзяних 
качанів. [2] Хлопцям майстрували дерев’яні возики, свистки 
тощо. Досить рано батьки вводили дітей у громадське життя, 
показуючи своїм прикладом правильні зразки поведінки. 
Діти з дорослими відвідували віче, весілля, але ніколи їм 
на цих подіях не приділялось головної уваги. Їх завжди від-
діляли від дорослих, вважаючи, що дітям не варто слухати 
дорослі розмови. [3]

Отже, репрезентований польовий матеріал свідчить, що 
народна педагогіка Кодимщини і Притилігулля, базувалась 
на традиційних принципах, методах та формах виховання 
молодого покоління. Побут дітей у зазначений період не-
зважаючи, на важку економічну ситуацію, характеризується 
природовідповідністю та зв’язком з життям. У народній 
педагогіці головним методом виховання є праця та власний 
приклад. При наділені дітей обов’язками враховувались ві-
кові та індивідуальні особливості вихованців. Принципи, 
методи та форми виховання поєднували в собі педагогічне 
керівництво з розвитком самостійності та ініціативи дітей, 
були послідовними та систематичними. 

Galushka N. B.

CHILDREN’S LIFE AND EDUCATING IN RURAL 
FAMILIES 20-40 YEARS OF THE TWENTIETH 

CENTURY 
(based on Mykolayiv and Koduma districts of Odessa region)

Summary
This article focuses on child welfare 20-40 years of the 

twentieth century and Kodymschyny Prytylyhullya. Main focus 
is on educating children in the period from birth to adolescence, 
including their living facilities, employment, games. Considered 
questions of traditional principles, methods and forms of 
education.

Keywords: ethnopedagogical, public education, principles of 
education, children’s life.
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Галушка Н. Б.

ДЕТСКИЙ БЫТ И ВОСПИТАНИЕ В СЕЛЬСКИХ 
СЕМЬЯХ 20-40 ГГ ХХ ВЕКА ( по материалам 

Николаевской и Кодімского районов Одесской области)

Реферат
Статья посвящена анализу детского быта 20-40 гг. 

ХХ  века Кодимщины и Притилигулля. Основное внимание 
уделяется проблемам воспитания детей в период от рож-
дения до подросткового возраста, в том числе их бытовых 
условий. Рассматривается вопрос традиционных принципов, 
методов и форм воспитания.

Ключевые слова: этнопедагогика, народное воспитание, 
принципы воспитания, детский быт;
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РИТУАЛ ПЕРЕВЕРТАННЯ ПОСУДУ В 
ПОХОВАЛЬНОМУ ОБРЯДІ КАТАКОМБНОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА СПРОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЙОГО 
ЗНАЧЕННЯ

Розглянуто особливу групу поховального інвентаря 
кат акомбно ї  культурно- історично ї  сп ільності 
Дніпровського Передстепу, а саме посуд, що знаходився 
у похованнях в положенні догори дном. Очевидно, таке 
нестандартне положення є свідченням того, що даний 
посуд використовували у певних ритуальних діях і він мав 
глибоке семантичне навантаження. Питання щодо знакової 
функції перевернутого посуду в поховальному обряді має 
вагоме значення для реконструювання релігійних уявлень 
катакомбного населення.

Ключові слова: катакомбна культура, поховання,посуд, 
ритуал,символіка.

Одним з важливих завдань археологічного аналізу є 
реконструкція духовної культури давніх суспільств. 

Кераміка є однією з найбільш масових категорій 
знахідок в археології, надійною основою для локально-
хронологічних і культурно-генетичних побудов. На відміну 
від виробів з металу, каменю і кісти, що зустрічаються в 
похованнях відносно рідко, керамічні вироби різних форм 
і функціонального призначення присутні майже в кожному 
похованні, що дає можливість проведення їхнього всебічного 
аналізу. Кераміка катакомбної культури дає змогу не лише 
виділити саму культуру з поміж інших, виділити локальні 
варіанти катакомбної КІС, а й певною мірою дослідити 
духовну культуру її населення.
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У залежності від ситуації посуд міг мати різний 
знаковий статус, об'єднувати як утилітарні, так і ритуальні 
функції. Про це свідчать знахідки в похованнях як багато 
орнаментованого посуду, так і звичайного кухонного. 
Тобто, потрапляючи в інший (поховальний) простір посуд 
або ж об'єднував у собі ритуальні і утилітарні функції, або 
переходив у розряд ритуально-обрядових речей [19, с. 147].

Деякі вироби виготовлялися спеціально для поховань: 
це кальцитовий посуд, слабообпалений посуд, що не міг 
використовуватися в побуті, а деякі речі – наприклад, 
жаровні, у поховальному ритуалі катакомбної культури 
використовувалися у вигляді утилітарно непридатному. 

В даній статті ми розглянемо особливу групу керамічного 
поховального інвентаря катакомбної культурно-історичної 
спільності, який, очевидно, використовувався у певних 
ритуальних діях, що проявляється в його нестандартному 
положенні у похованні, а саме – догори дном. 

Питання про символіку перевернутого догори дном 
посуду неодноразово розглядалось в літературі. Починаючи 
з 70х років ХХ століття, семантика цього обряду привертає 
увагу як етнографів (М. І. Толстой, Ю. В. Балакін, 
Т. М. Свешнікова, Т. В. Цивʼян та ін.), так і археологів 
(М. О.  Чмихов, І.  Ф. Ковальова, С. М. Ляшко, О. В. Кияшко, 
Л. В. Панкратова та ін.).

Особлива властивість посуду – це його зв’язок з 
надприродними силами, як доброзичливими, так і злими. 
Посуд сприймався людьми як самостійний носій магічних 
властивостей. Магічні властивості посуду людина могла 
використати собі на користь, або ж постраждати від впливу 
потойбічних сил, що діють через нього.

Навмисно розбита або перевернута догори дном посудина 
могла означати втрату життєвих сил і символізувати 
припинення земного життя. Отже, цей обряд при похованні 
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і наступних поминках душ померлих мав глибоке сакральне 
значення.

У письмових джерелах давнього Сходу, зокрема в 
давньоєврейських ритуалах, розбитий посуд означав знак 
смерті. «Я забутий у серцях, як мертвий: я – як посудина 
розбита» – сказано в псалмі [17, с. 3]. 

Семантичний зв’язок «посуд – людська смерть» 
зафіксований в одному з індоарійских текстів рубежу 
ІІІ–  ІІ  тис. до н.е., де сказано, що тіло правителя було 
залишене на полі бою як розбитий посуд. У новоассірійських 
ритуалах розбиття посуду означало знищення ворога 
[17, с. 3]. Тобто, розбиття посуду в магічних ритуалах, в 
текстах замовлянь ототожнюється зі знищенням, оберненням 
в прах хвороб або ворогів, з закінченням певного стану та 
переходом до нового: «как разбиваются горшки, так пусть 
разбиваются болезни» [19, с. 147–190].

До питання про символічну функцію перевернутого 
посуду звертався М.Ф. Косарєв. На думку дослідника, 
ритуальне перевертання символізувало заміну одного 
простору іншим, що було важливою умовою переходу в 
«нижній світ» [10, с. 150–151]. М. Ф. Косарєв зазначав, 
що обряд «перекидання» або «перевертання» (посуду, 
тіла померлого), характерний для поховальних вірувань 
багатьох народів і являється елементом, перш за все, 
оборонної магії [19, с. 160–164]. Померлий з навмисно 
ушкодженими кінцівками, незвично розташованими, уже 
не міг повернутися з підземного світу і зашкодити живим 
[11,  с. 96]. 

На думку Ю. В. Балакіна, ритуал перевертання посуду 
є елементом магічних дій для спілкування з потойбічним 
світом. Перекинутий догори дном посуд, в деяких випадках, 
символізує рух вниз по світовій вертикалі, проте ціль такого 
ритуалу – відродження, повернення до життя. Крім того, 
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дослідник зазначає, що перевернутий посуд символізує 
нейтралізацію зла [1, с. 208].

У слов’янському поховальному обряді, за даними 
етнографії, прийнято було перевертати всі предмети, 
пов’язані з небіжчиком або похоронами [20, с. 145]. Таке 
перевертання предметів – магічна дія, складова поховального 
та деяких інших ритуалів, що мало на меті запобігти 
«поверненню» покійника, його «ходінню» після смерті або 
відігнати нечисту силу. Аби захиститись від негативного 
потойбічного втручання в життя живих здійснювали, 
наприклад, ритуал перевертання померлого, або людини, 
що перебувала в передсмертній агонії. В будь якому разі, 
перевертання асоціювалось людьми з уявленням про 
потойбічний світ, тому як правило оцінювалось негативно 
[21, с. 119].

Перевертання могло супроводжуватися ще одною 
ритуальною дією – звільненням посудини від вмісту, 
наприклад, води. Вода. як одна з фундаментальних стихій 
світобудови, була в уявлені давніх людей посередником 
між світом живих і світом мертвих. На уявленні про неї 
як стихії, пов’язаної з життям і смертю, базується ряд 
індоєвропейських міфів.

Проводячи аналогію з уявленнями давніх індоєвропейців 
І. Ф. Ковальова, зазначає, що подібний посуд мав виступати 
в ролі жертовників, символом акта створення всесвіту, з чим 
пов’язані уявлення про благополуччя сім’ї [9]. 

С. М. Ляшко пов’язувала ритуальне перевертання з 
відходом померлого, його переходом в інший світ, що має 
місце в похоронних традиціях багатьох народів [12,с. 17–18].

Особливо важливим, на думку О. В. Кияшко, є мотив 
Світового Древа на кераміці у перевернутому вигляді. 
Дослідник пов’язує цей мотив з поховальним культом 
і подорожжю в «нижній», загробний світ, в якому усе 
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перевернуто в порівнянні з верхнім і середнім світами 
[5,  с.  29]. 

На основі матеріалів катакомбної культури Дніпровського 
Передстепу нами був проведений аналіз поховань з 
переверненими догори дном посудом. Була зроблена вибірка 
з 404 катакомбних поховань. З них 21 супроводжувалося 
перевернутим посудом, що складає 5,2 %.

Визначити статевовікову приналежність похованих, 
які супроводжувались перевернутим посудом, нажаль, не 
завжди представляється можливим. З високою впевненістю 
можна говорити про три вікові групи похованих: поховання 
дорослих, підлітків, дітей. Найбільш масово представлені 
поховання дорослих – вони складають 66,67%. Поховання 
дітей з перевернутим посудом складають 28,57% вибірки. 
Третя статевовікова група (підлітки) становить 4,76%. 

В деяких похованнях з перевернутим посудом присутній 
й інший інвентар. У п.6 к.1; п.14 к. 5 біля с. Зелений Гай 
та п.4 к.1 біля с. Тракторне поряд з перевернутим посудом 
знайдений і посудин, що розташовувався в положенні устям 
догори [табл.].

У дитячому похованні з к. г. 12, к.1 п.20 у Верхній Маївці 
знайдений піщаник для розтирання вохри [табл.]. В цьому ж 
кургані в п. 3 знайдений талькова посудина кулястої форми 
з багатою орнаментацією.

В к.1 п.6 з с. Булаховка в лівій руці похованого знайдений 
крем’яний ніж. Слід зазначити, що крем’яні ножі відносяться 
до соціально значущої категорії поховального інвентарю 
катакомбної культури. 

На дні камер тільки в п’яти випадках виявлена рослинна 
підстилка. Вохра виявлена в 14 випадках, причому в 
основному грудка або пляма вохри розташовані праворуч 
від похованого (8 поховань), під черепом і в ногах. В одному 
випадку в районі таза похованого виявлено вугілля [табл.]. 
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У к. 5 п.6 біля с. Жемчужне знайдений малюнок у вигляді 
відбитків людських стоп з вишневої вохри (швидше за все, 
це інгульське поховання – витягнуте на спині) [табл.].

Поховальний інвентар дозволяє припустити прина-
лежність похованих до різних верств соціальної структури 
катакомбного суспільства. 

У двох випадках простежені поховальні споруди 
з прямокутною формою камери, які характерні для 
найранішого періоду катакомбної культури. Цей тип 
поховань був привнесений в Орільсько-Самарське межиріччя 
вже у готовому вигляді [22, с. 63]. Найраніше стратиграфічне 
положення цього типу серед катакомбних конструкцій 
відзначається В. Я. Кияшко в Приазов’ї [6, с. 49–50], 
Ю. О.  Шиловим [26, с. 9] та Ю.А. Шаталіним [24, с.  47– 47] 
для Нижнього Подніпров’я. За спостереженнями 
Г. Л. Євдокимова на ранньому етапі цей тип катакомб 
з’являється на всій території Північного Причорномор’я [4, с. 
45–46] . Проте, досить швидко починається зміна конструкції 
цього типу катакомб, пов’язана зі спрощенням внутрішнього 
устрою та втратою геометризму форм. В рамках раннього 
періоду набувають поширення овальні та округлі типи 
вхідного колодязю, а провідною формою камер стає овальна, 
рідше бобовидна [2, с. 20, 21; 18, с.47–51]. Саме до цього 
типу належить більшість поховань з перевернутим догори 
дном посудом, які ми аналізуємо. 

В обох похованнях з камерами під прямокутної форми 
зафіксовано положення кістяка скорчено на спині. Така сама 
поза похованих спостерігаються ще в трьох похованнях, які, 
проте, здійсненні в округлих, овальних камерах. Така поза 
похованого по класифікації І.Ф. Ковальової відноситься до 
першої обрядової групи катакомбних поховань Орільсько-
Самарського межиріччя. Поховання цієї обрядової 
групи відображають складення катакомбної культури в 
досліджуваному регіоні. Скорченність на боці зустрічається 
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дуже рідко в ямних похованнях Орільсько-Самарського 
межиріччя [13, с. 59–60]. Тому, на думку І. Ф. Ковальової, 
катакомбне населення цього регіону продовжують перейняту 
від ямного населення традицію трупопокладення на спині 
[8, с. 10.] Процент таких поховань невеликий, що свідчить 
про короткочасність початкового періоду [8, с. 19].

Проте переважна більшість поховань здійснена у 
положенні витягнуто на спині. Ці поховання можна віднести 
до другої обрядової групи катакомбних поховань Орільсько-
Самарського межиріччя за І.Ф. Ковальовою. 

Поховань здійснених за обрядом скорчено на боці, які б 
містили перевернутий догори дном посуд в нашій вибірці 
не виявлено.

Якщо взяти до уваги, що перевернутий посуд 
зустрічається і в похованнях ямної культури [9, с. 38–40; 14, 
с. 30–31], то не можна виключати можливість запозичення 
цієї традиції катакомбним населенням. 

Отже, очевидно, що в катакомбній культурі Орільсько-
Самарського межиріччя обряд перевертання посуду у 
поховальному обряді був досить розповсюджений і, 
безсумнівно, мав складне семантичне навантаження. Тому, 
спроби розкриття символіки цього ритуалу, має велике 
значення для реконструкції духовної культурі катакомбного 
населення.

Якщо взяти до уваги, що зв’язок посуду з потойбічним, 
магічним світом обертається на користь людини: в посудину 
можна заточити негативну сутність, в тому числі хворобу, 
тим самим знешкодити її [19, с. 147 – 190], то перевернутий 
посуд в таких випадках міг би вказувати про особливості 
смерті похованих (епідемія, хвороба), і, відповідно, мав 
би захистити інших членів колективу від лиха, через яке 
померли поховані. Доказом такого припущення можна 
вважати те, що в похованнях, які були проаналізовані нами, 
не виявлено критеріїв, які б дозволили виокремити сталу 
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статевовікову, соціальну групу. Наявність перевернутого 
догори дном посуду в одиночних та групових, жіночих 
та чоловічих, дитячих та дорослих, інвентарних та 
безінвентарних похованнях може слугувати доказом 
того, що саме певна хвороба, епідемія стала причиною 
смерті похованих. Особливий інтерес в даному випадку 
становлять на сам перед колективні поховання (к. 10 п. 7 
біля с. Котовка; к.г. 2 к. 1 п.3 між с. Буровка і с. Воєводовка). 
Адже цілком вірогідно, що причиною смерті кількох членів 
колективу одночасно могла бути саме епідемія чи певна 
хвороба. Перевернутий посуд, в таких випадках вказував на 
особливість смерті, і міг уособлювати захист від лиха, від 
якого помер похований.

Безперечно, така інтерпретація є досить вільною і спірною. 
Так, розглядаючи пізньокулайську кераміку, Л. В. Панкратова 
відзначає, що звичай встановлювати в могили перевернутий 
догори дном посуд був способом маркування саме соціальних 
категорій. Перекинуті чаші і горщики виявлені в похованнях 
чоловіків похилого віку, рідше – жінок, а також у деяких 
дитячих могилах. На думку дослідниці таким способом 
кулайці відзначали категорії людей, які володіють магічною 
здатністю переміщуватись в різних сферах міфологічного 
простору Всесвіту, що супроводжується символічною 
смертю та набуттям особливої життєвої сили [16, с. 72]. 
Якщо розвивати таку точку зору, то цікавим може виявитись 
катакомбне поховання шаманки з кургану біля м. Гребінки 
Полтавської області опублікованої В. В. Шерстюком [25, с. 
12 – 21]. В даному випадку ціллю перевертання горщика 
було викриття або позначення чаклуна, який був у живому 
світі перевтіленням нечистої сили, і перебував у немовби 
невидимому перевернутому стані [21, с. 120].

 Цікавою є версія Т. М. Свєшнікової та Т. В. Цивʼян, які 
досліджували фольклор східних германців, що людина і 
посуд в певній мірі тотожні поняття, оскільки обидва 
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являються вмістилищем для якоїсь сутності (наприклад 
душі), проте така сутність може виявитись як доброзичливою 
так і негативною, небезпечною [19, 147–190]. Відомо, що 
відродження, переродження людини після смерті є однією з 
центрових ідей у віруваннях давнього населення. Тому, якщо 
взяти до уваги ідею про можливість використання посуду як 
вмістилища душі, то можна припустити, що перевернутий 
(«закритий») посуд міг перешкодити переродженню 
небажаної, небезпечної (з тієї чи іншої причини) для 
суспільства особистості. 

На зв’язок ритуалу перевертання посуду з особли-востями 
смерті похованого вказує і І. Ф. Ковальова. Дослідниця, 
підкреслюючи довготривалість збереження зв’язку 
перевернутого посуду з заупокійним культом, вказує на 
присутність перевернутого посуду в похованнях ХІХ століття 
на європейській Півночі Росії. Посуд встановлювали догори 
дном в похованнях не «отпетых» священиком (самогубці, 
нехрещені діти) [9, с.39].

На матеріалі андронівської культури епохи бронзи 
символіку перевертання посуду догори дном досліджував 
Ю.І. Михайлов. Він звернув увагу на ті поховання, в яких 
перекинутий догори посуд знаходились в одному комплексі 
з посудом, що знаходився в положенні устям вгору. Він 
вважав, що подібний спосіб їх розміщення передавав образ 
вод, що піднімаються на поверхню і йдуть під землю [15, 
с. 239 – 240]. Аналогію таких поховань ми зустрічаємо і на 
досліджуваній нами території в похованнях катакомбної 
культури – к.1 п. 6; к. 5 п.14 у с. Зелений Гай; к. 1п. 4 у 
с.  Тракторное. 

Цікава думка була запропонована М. О. Чмиховим – посуд 
в катакомбних похованнях виступає в ролі жертовників. 
Якщо взяти до уваги, що оптимальним варіантом читання 
катакомбного орнаменту в силу його зональності і форм 
посуду являються дві проекції – чітко з гори і з низу, з 
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центру дна, – то «перевернуте» положення посудини може 
знаходитись в прямому зв’язку з семантикою зображення 
[23, с. 16–27]. Тут не можна не згадати посуд у положенні 
догори дном у похованнях, який оздоблений орнаментом 
на днищі. Подібний орнамент зустрічається на кераміці 
катакомбної культури досить часто. Безумовно ці зображення 
мали ритуальне значення, адже орнамент на дні не міг мати 
естетичного значення [7, с. 105 – 109].

Поховання катакомбної КІС з перевернутим догори дном 
посудом, безсумнівно, мають ритуальний характер. На жаль, 
однозначно та остаточно інтерпретувати даний ритуал, поки 
що не виявляється можливим. З впевненістю можна говорити 
про те, що кераміка являється поліінформативним джерелом 
катакомбної КІС і займала одне з центрових місць в їхніх 
духовно-релігійних уявленнях та обрядах. Питання щодо 
знакової функції посуду в поховальному обряді, має вагоме 
значення і потребує подальшої розробки при залученні нових 
матеріалів.

Демченко О. В.

РИТУАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ПОСУДЫ 
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ КАТАКОМБНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ПОПЫТКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ЕГО ЗНАЧЕНИЯ

Реферат
В данной статье рассмотрен ритуал переворачивания 

посуды в погребальном обряде Катакомбной КИО. Вопрос 
о знаковой сущности данного ритуала неоднократно 
привлекал внимание, как археологов, так и этнографов. На 
основе подкурганных захоронений катакомбной культуры 
Днепровского Предстепья произведена выборка погребений, 
которые сопровождались перевернутыми сосудами. По 
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типам погребальных сооружений и положению умерших в 
могилах удалось установить их принадлежность к раннему 
периоду катакомбной культуры. Сделана попытка раскрыть 
семантическую нагрузку данного обряда. 

Ключевые слова: катакомбная культура, погребение, 
сосуд, ритуал, символика.

Demchenko O. V.

RITUAL OVERTURNING UTENSILS IN THE 
FUNERAL RITES CATACOMB CULTURE AND 

ATTEMPTS TO INTERPRET ITS MEANING

Summary
In this article we analyzed the ritual of overturning utensils in 

the funeral ceremony of the Catacomb culture. The question of 
the symbolic nature of this ritual has repeatedly drawn attention 
to how archaeologists and ethnographers. On the basis of burial 
under barrows Catacomb culture Dnieper Predstepya made   Picks 
burials accompanied overturned dishes. According to the types 
of burial structures and the situation in the graves of the dead 
were able to establish that they belong to the early period of the 
Catacomb culture. An attempt was made to reveal the semantic 
load of this rite.

Keywords: Catacomb culture, burial, utensils, ritual, symbolism.

Джерела та література

1. Балакин Ю. В. Урало-сибирское культовое литье в 
мифе и ритуале. – Новосибирск: Наука, 1998. – 288 
с.

2. Братченко С. Н. Донецька катакомбна культура 
раннього етапу. Ч. ІІ. – Луганськ: Шлях, 2001 – 
124  с.

3. Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху средней 
бронзы. – К.: Наукова думка, 1976. – 252 с.



26

4. Евдокимов Г. Л. О раннем этапе катакомбной 
культуры в Северном Причерноморье // Проблемы 
эпохи бронзы юга восточной Европы: тез. док. 
конф. – Донецк, 1979. – С. 45–46.

5. Кияшко А. В. Морфология и орнаментика 
эпохи средней бронзы Волго-Донских степей //
Нижневолжский археологический вестник. – 
Волгоград, 2001. – Вып. 4. – С. 25–43.

6. Кияшко В. Я. Параллели развития погребальных 
обрядов эпохи ранней бронзы в Приазовье и на 
Западном Кавказе // Проблемы эпохи бронзы юга 
Восточной Европы: тез. док. конф. – Донецк, 1979. 
– С. 49–50.

7. Клименко В.Ф. О сосудах катакомбной культуры с 
солярными знаками в Среднем Подонцовье //ДАС. 
– Донецк: ДонГУ, 2004 – Вып. 11. – С. 105–109.

8. Ковалева И. Ф. Погребальный обряд и идеология 
ранних скотоводов. – Днепропетровск: ДГУ, 1983. 
– 108с.

9. Ковалева И. Ф. Социальная и духовная культура 
племен бронзового века (по материалам 
левобережной Украины). – Днепропетровск: ДГУ, 
1989. – 89с.

10. Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: 
По сибирским археолого-этнографическим 
материалам. – М.: Ладога-100, 2003. – 352 с

11. Косарев М. Ф. Приобщение к внеземным сферам 
в сибирском язычестве (по жертвенным ритуалам 
и погребальным обрядам) //Жертвоприношение. 
Ритуал в искусстве и культуре от древности и до 
наших дней: сб. науч. ст. – М., 2000. – С. 98–101.

12. Ляшко С.Н. О «перевернутых» сосудах в 
погребениях катакомбной культуры//Доно-
Донецкий регион в системе древностей эпохи 



27

бронзы Восточноевропейской степи и лесостепи: 
сб. науч. ст. – Воронеж: ВГУ,1996. – Вып.2. – 
С.17– 18.

13. Марина З.П. Периодизация и хронология 
погребений ямной культуры Орельско-Самарского 
междуречья //Курганные древности степного 
Поднепровья III – I тыс. до н.э. – Днепропетровск: 
ДГУ, 1978. – С. 59–60.

14. Марина З. П., Ромашко В. А., Фещенко Е. Л., 
Войтюк П. В. Курганный могильник у с. Вербки 
// Исследования по археологи Поднепровья. – 
Днепропетровск: ДГУ, 1990. – С. 30–31. 

15. Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ 
юга Западной Сибири (эпоха бронзы). – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – 364 с.

16. Панкратова Л.В. Историко-культурные особенности 
позднекулайской керамической: автореферат 
диссертации на соискание учетной степени канд. 
ист. Наук. – Кемерово, 2007. – 89с.

17. Ртвеладзе Э. Культовая семантика керамики //Sana’t 
[электронный ресурс]. – 2002, №2. – С. 3–5. Режим 
доступа: http://www.sanat.orexca.com/rus/archive

18. Санжаров С.Н. Катакомбные культуры Северо-
Восточного Приазовья. – Луганск: Изд-во ВНУ 
им. В. Даля, 2001. – 172с. 

19. Свешникова Т. Н., Цивьян Т. В. К функциям 
посуды в восточногерманском фольклоре // 
Этнографическая история восточных германцев 
(Древность и средние века). – М.: Наука, 1979. – 
С.  147–190.

20. Толстой Н. И. Религиозные верования древних 
славян // Очерки истории культуры славян. – М.: 
Издательство «Индрик», 1996. – С. 145–195.

21. Толстой Н. И. Переворачивание предметов в 



28

славянском погребальном обряде // Исследования 
в области балто-славянской духовной культуры. 
Погребальный обряд. М., 1990. – С. 119–128.

22. Фещенко Є. Л. Типологія поховальних споруд 
ранньокатакомбного горизонту Орільсько-
Самарського межиріччя //Проблеми археології 
Подніпров’я. – Дніпропетровськ: ДГУ, 2009. – 
С.  61–70. 

23. Чмыхов Н. А. Принцип зодиакального датирования 
в археологии // Материалы по хронологии 
археологических памятников Украины: сб. науч. 
ст. – Киев, 1982. – С.16–27.

24. Шаталин Ю. А. К вопросу классификации 
погребений катакомбной культуры Нижнего 
Поднепровья //Проблемы эпохи бронзы юга 
Восточной Европы: тез. док. конф. – Донецк, 1979. 
– С. 46–47.

25. Шерстюк В.В. Катакомбне поховання шаманки з 
Гребінки //АЛЛУ. — Полтава : Археологія, 2008. – 
№ 1-2 (23-24). – С. 12–21.

26. Шилов Ю. А. Нижнее Поднепровье в середине 
ІІІ – середине ІІ тыс. до н. э. (Исследование 
культурно-исторического процесса) / Автореферат 
диссертации на соискание уч. Ст. кандидата 
исторических наук. – К.: Наук. думка, 1982. 



29

Новосьолова Ю. І.
УДК  392.8:316.34(477.75)

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ 
ТРАПЕЗІ НА ПРИКЛАДІ КОРІННИХ НАРОДІВ 

КРИМУ

Традиційна трапеза через культуру поведінки дає най-
більш повне уявлення про народ, його характер, менталітет, 
стереотипи поведінки, культурні традиції і уподобання, со-
ціальну градацію, статевовікові стосунки і т. д. У зв’язку 
з цим в данні статті розглянуто один із головних аспектів 
традиційної трапези, а саме соціальну стратифікацію на 
прикладі корінних народів Криму. 

Ключові слова: трапеза, соціальна стратифікація, чоло-
вік, жінка, гість.

Спільне споживання їжі являє собою універсальний фено-
мен, який існує в різних культурах: простих і складних, ста-
родавніх і сучасних. Нагальна необхідність вивчення цього 
явища полягає в тому, що без нього неможливо осягнення 
основоположних принципів життєвого укладу, особливостей 
національно-етнічного світовідчуття і менталітету.

Вивчення ритуалу колективної трапези в різних культурах 
дозволяє позначити своєрідне «обличчя» цих культур, оха-
рактеризувати їх в цілому. 

У зв’язку з цим, вивчення соціальної стратифікації в тра-
диційній трапезі на прикладі корінних народів Криму є вель-
ми актуальною темою, тому що вона не залишається осто-
ронь розвитку сучасних процесів. Не дивлячись на втрату 
цілісності, кількості дійових осіб, спрощенню деяких форм, 
все-таки ще збереглося чимало специфічних етнічних рис. 
Суттєвий зв’язок між соціальною стратифікацією в трапезі 
має приналежність до певної релігії, та місця проживання.
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Дана стаття базується на польових матеріалах, зібраних на 
протязі багатьох років на території Кримського півострова в 
Бахчисарайському районі. 

Структуру соціальної диференціації трапези можна роз-
поділити на наступні елементи, а саме на склад учасників 
трапези. Пам’ятаємо, що трапеза обов’язково має колектив-
ний характер. Трапеза може бути сімейно-родинною, сімей-
но-сусідською, сімейно-родино-сусідською, загальносіль-
ською, міжсільською, чоловічою, жіночою; за її характером: 
повсякденною, святковою, обрядова чи святково-обрядовою 
(особливості такої трапези виконуються тільки за певним 
приводом); за часом: повсякденною (в свою чергу: сніданок, 
обід, вечеря), казуальною (з певного конкретного приводу) 
чи на календарну дату; за місцем: в хаті (на кухні, у погребі, 
в парадному приміщенні), просто неба (на вулиці, на кладо-
вищі, в церковній огорожі, в спеціально призначеному місці 
«на природі»).

Окрім практичної функції – вживання їжі, основні функції 
трапези –соціонормативна, що встановлювала та підкрес-
лювала статус людини в сім’ї та суспільстві, релігійна (не 
випадково само слово первісно позначало вживання їжі у 
монастирі). 

Особливе значення в організації трапези має їжа, яка ви-
конує нормативну і комунікативну функції. Параметрами 
кожної трапези є набір учасників, характеристика осіб, які 
подають її на стіл, розпоряджаються нею за столом, забез-
печують матеріальний склад трапези.

Організацією застілля зазвичай займається господар бу-
динку. Господиня грає чільну роль на кухні, в її обов’язки 
входить приготування їжі для трапези і подача її на стіл. 
Якщо в першій половині ХХ століття трапезою розпоряд-
жався господар – він розподіляв їжу, різав хліб, ділив м’ясо, 
солив їжу, і без його відома заборонялося сідати за стіл і 
вставати з-за нього – то тепер такі правила етикету дотри-
муються в дуже небагатьох сім’ях і то не в повному обсязі.
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Традиційно під час трапез за загальним столом збиралися 
всі члени сім’ї, розсаджуючи строго певним чином. Як вірно 
зауважив Байбурін А. К.: «Порядок розсаджування за столом 
є по суті справи просторовою моделлю відносин, що діють 
в сім’ї. Протиставлення господар – інші члени сім’ї, старші 
– молодші, чоловіки – жінки виявляються переведеними на 
мову застільного простору: праворуч – чоловіки, ліворуч – 
жінки і діти. Цінність простору підвищується у напрямку до 
місця господаря, синонімом якого є «вгору», і знижується 
до протилежного кінця столу – «низу». Приходячи до ви-
сновку Байбурін А. К. і Топорков А. Л. називають порядок 
розсаджування навколо столу в будні «наочною моделлю 
статевовікової соціальної стратифікації».[1, c. 137]

Порядок і правила споживання їжі у відповідності з тра-
диціями носили досить стійкий характер. На самому по-
чесному місці на чолі столу (тер – кримськи татари, софра 
– караїми, кримчаки) сідав глава сім’ї – батько, поруч з ним 
– мати, потім розташовувалися старші й молодші діти. Якщо 
в родині були люди похилого віку або гості, то найпочесніші 
місця надавалися їм.[2]

Старших поважали як хранителів сімейних традицій і но-
сіїв культурних цінностей народу. Необхідно відзначити, що 
перед їжею обов’язково мили руки. Приступав до їжі першим 
голова родини, а потім і всі інші учасники трапези. Пору-
шення цього порядку вважалося ознакою невихованості.[3]

Батьки не допускали, щоб діти брали їжу лежачи (на спині 
або животі), опершись на подушку, спираючись на руку, а 
також стоячи і на ходу. На приклад після закінчення трапези 
у кримських татар не вставали з-за столу до тих пір, поки 
старший не прочитає коротку молитву (софра дуваси), яка 
включала в себе аят з Корану та благопобажання, зазвичай, 
у римованих рядках.[4]

Особливі правила поведінки у корінних народів Криму іс-
нували під час прийому гостей. Згідно неписаним традицій-
ними правилами етикету господар мав виявляти привітність 
і бути уважним по відношенню до гостя, всіляко сприяти на 
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його прохання. Як правило, гостю відводять найбільш по-
чесне місце в глибині самої просторої кімнати.[5]

Відповідно до етикету, господарі не можуть сісти за стіл 
перш свого гостя. На стіл подають найкраще з домашніх 
запасів. Зазвичай розсаджують так, щоб чоловік і дружина 
сиділи поруч, хоча раніше звичай робити цього не дозволяв. 
Спочатку на стіл ставлять холодні страви. Господарі не про-
стягають руки першими до їжі - закликають зробити це гостя. 
У тому випадку, коли частування розкладені порційно, кожен 
їсть зі своєї тарілки.

Є страви (плов, бастирма), які подаються на стіл в одно-
му великому блюді. Із загального блюда кожен бере собі, 
причому бере з тієї частини їжі, яка знаходиться перед ним. 
Тягнутися в сусідні ділянки їжі непристойно. І зовсім не до-
пустимо вибирати. Не соромно з однієї страви брати кілька 
разів, але при цьому слід знати міру.

Якщо гість їсть, господарі повинні скласти йому компа-
нію, якщо він закінчив, то закінчити разом з ним. Наситив-
шись, господарі не повинні припиняти трапезу, щоб інші не 
брали з них приклад. Найсмачніші, найвишуканіші страви 
прийнято пропонувати гостю, в той же час самим прийнято 
їсти якомога менше, щоб побільше залишилося йому.

Вагітну жінку розцінювали як надзвичайно важливу гос-
тю. За існуючими етичними нормами в будь-якому будинку, 
в який би вона не зайшла, її повинні були запросити за стіл 
і пригостити тим, що вона побажає.[6]

Колективна трапеза актуальна на всіх етапах весільно-
го циклу. Основною метою трапез було знайомство один 
з одним родичів з обох сторін. Цим, мабуть, керувалися, 
починаючи з трапези з приводу вдалого сватання (в даному 
випадку ще один ключовий мотив – оформлення угоди). Далі 
вживання присутніми щербета на обряді одруження – це теж 
символічний, спосіб об’єднання всіх учасників.[7]

Поминальна трапеза проводилася в будинку покійного. 
Якщо населений пункт був досить великий, а чоловіків у 
ньому багато, то вони брали їжу першими, окремо від жінок. 
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Є уривчасті відомості про те, що за одним столом не реко-
мендувалося бути молодим дівчатам і жінкам до 40 років.[8]

Польові матеріали останніх років показали, що на сьогод-
нішній день соціальна диференціація в традиційній трапезі 
у корінних народів Криму зберігається у відповідності до 
традицій у повсякденному житті, а також на свята, при зу-
стрічі гостей готують найкращі страви, відводять найпочес-
ніше місце за столом. В певні святкові та ритуальні дійства, 
спостерігається чітке відокремлення в приміщенні жінок та 
чоловіків, в деяких моментах присутність лише чоловіків або 
жінок (в родильній обрядовості, приготування наречених і 
т.д.), пошана людей похилого віку. 

Novosylova Y. І.

SOCIAL STRATIFICATION IN TRADITIONAL MEAL 
EXAMPLE INDIGENOUS PEOPLES OF CRIMEA

Summary
A traditional meal in a culture of behavior gives the most 

complete picture of the people, their character, mentality, 
behavior patterns, cultural traditions and preferences, social 
gradation, gender and age relations, etc. In this regard, this 
article will be considered one of the best aspects of traditional 
meal , namely, the social stratification of the example of 
indigenous people of Crimea is an important and interesting 
subject for study.
Keywords: Meal, social stratification, male, female, guest.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В 
ТРАДИЦИОННОЙ ТРАПЕЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ КРЫМА

Резюме
Традиционная трапеза через культуру поведения дает на-

иболее полное представление о народе, его характере, мен-
талитете, стереотипы поведения, культурные традиции и 
предпочтения, социальную градацию, половозрастные отно-
шения и т. д. В связи с этим в данной статье будет расс-
мотрен один из главных аспектов традиционной трапезы, 
а именно социальная стратификация на примере коренных 
народов Крыма.

Ключевые слова: трапеза, социальная стратификация, 
мужчина, женщина, гость.
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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ, 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

У статті розглянуто самі відомі світові та вітчизняні 
типології неорелігійних об’єднань та зазначені існуючі 
підходи з розробки подібних типологій. Розроблено авторсь-
ку цільову типологію на прикладі неорелігійних об’єднань, що 
діють або діяли безпосередньо в Україні. 

Ключові слова: типологія, нові релігійні течії, неорелігійні 
об’єднання, культи, секти, НРТ. 

Головним завданням типологізації неорелігійних 
об’єднань є систематизація різноманіття форм неорелігійних 
об’єднань. Кожне змістовне дослідження неорелігійних 
об’єднань намагається впровадити певну їх типологізацію. 
Але враховуючи те що даний феномен достатньо 
різноманітний та постійно зазнає зміни, існують різні 
типологізації, і саме тому в цьому питанні немає єдиної 
загально прийнятої думки. Так наприклад Н. Макфарленд 
виділяє 4 підходи до типологізації неорелігійних об’єднань, 
а саме:

1. по відношенню до класичної традиції;
2. по відношенню до попередників з числа неорелі-

гійних об’єднань;
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3. відповідно до схеми «дисципліни надії» соціолога 
М. Уінгера;

4. по соціальним ролям. [17, с.95]
В зв’язку з чим, багато дослідників навпаки наголошують 

на тому, щоб не шукати універсальної типологізації, а роз-
робляти саме таку, що характерна для тієї або іншої країни 
або регіону. 

Вдалі типологізації впливають певним чином на розвиток 
досліджень цього феномену, а тому заслуговують особливої 
уваги. Переважна більшість всіх типологізацій розроблена на 
підставі загальної спрямованості неорелігійних об’єднань. 
Найчастіше під загальною спрямованістю розуміють 
географічне або релігійне походження організації та основні 
риси її віровчення. При цьому такі типології можуть виділяти 
від трьох до п’ятдесяти різних типів об’єднань. 

Вдало розроблена типологія може бути простим, зручним 
та достатньо наочним засобом опису різноманіття форм 
неорелігійного середовища. У наданих нижче типологія 
буде зазначено, як вітчизняний так і зарубіжний опит 
систематизації подібних об’єднань. Також слід вказати, що 
нажаль у вітчизняних дослідженнях відтворені біль менш 
відомі зарубіжні типології, а тому не відтворюють саме 
українські особливості.

Серед самих відомих типологій, слід в першу чергу вка-
зати Гордона Мелтон (Melton) опубліковану в «Енциклопедії 
американських релігій» («The Encyclopediaof American 
Religions») у 1980 р. Ця енциклопедія витримала 5 видань, в 
ній Г. Мелтон всі релігії та неорелігійні об’єднання, ділить 
на 23 великі категорії відповідно до віровчення та обрядів. 
[11, с.173-176]

Далі слід вказати французьку типологію, яка була роз-
роблена фахівцями різних сфер, що увійшли до складу 
парламентської комісії під головуванням Алена Геста у 1995 
р.. Дана типологія міститься у звіті слідчої групи, який був 
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представлений на Національних зборах 20 грудня 1995 Жа-
ком Гуардія під назвою «Секти у Франції». Окрім наданої 
типологізації в звіті акцентовано увагу на труднощах право-
вого визначення поняття «секта», надані десять критеріїв 
небезпеки, виявлених службою загальної інформації, перелік 
173 сектантських відхилень та пропозиції про створення 
міжвідомчого дослідного відділу. Метод, який використо-
вувала Служба загальної інформації полягав у тому, щоб 
приєднувати кожне вивчене відхилення до «родинної» думки 
або практики.

Сама типологізація складається з 13 груп сектантсь-
ких відхилень: Нового віку (NouvelAge); Альтернативні; 
Евангеличні та псевдо-католицькі; Апокаліптичні; 
Неоязичницькі; Знахарські; Орієнталістські; Окультні рухи; 
Психоаналітичні; Уфологічні; Синкретичні. [18]

Також слід вказати достатньо цікаву та опрацьо-
вану типологізацію В. О. Мартиновича, доктора 
Віденського університету та керівника Мінського 
інформаційно-консультативного центру Іосифа Во-
лоцького. Вона складається з 17 типів та розроблена 
на підставі аналізу віровчення неорелігійних об’єднань, 
що існують у Білорусі:Астрологічні центри;Рухи ново-
го мислення; Комерційні культи; Неоязичники; НЛО-
культи; Східної орієнтації; Окультно-містичні; Політичні 
культи; Псевдонаукові культи; Псевдопсихологічні; 
Псевдохристиянські; Сатанізм; Синкретичні культи; 
Спіритизм; Утопічні культи;Християнські секти; Центри 
екстрасенсорного впливу, магії та цілительства. [13, с.32-49]

Далі з зарубіжних типологій неорелігійних об’єднань 
слід вказати окремі розробки різних науковців, як прави-
ло вони загального типу, проте заслуговують на увагу. Це 
в-першу чергу типологія М. Ландау Тобіаса та Ж. Лалиш, яка 
складається з 9 типів:Східні медитативні; Релігійні; Політичні 
расистські та терористичні; Психотерапевтичні (спрямовані 
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на повне використання можливостей людини ); Комерційні; 
Новий Вік; Окультні об’єднання, сатанинські та чорної магії; 
Гуруістичні (Один на один); Засновані на вірі, що мають 
конкретне віровчення та згуртовані навколо харизматичного 
лідера. [5, с.35]

Також, слід вказати типологію доктора філософських 
наук та керівника антикультових організацій Франції ССММ 
СІЗРА Макса Будерліка. Він розділяє неорелігійні об’єднання 
на 5 груп: Релігійні; Езотеричні; Космічні (Уфологічні); 
Гуруістичні; Політичні. [19. с.113]

Досить цікава типологія Маргарет Тейлер Сінгер, пси-
холога, ад’юнкт-професора Каліфорнійського університету 
у Берклі, яка відома своїми дослідженнями феноме-
ну неорелігійних об’єднань. Вона виділяє 11 типів цих 
об’єднань:Неохристиянські; Індуїстські та східні; Окультні, 
чаклунські та сатанинські; Спіритичні; Дзен та інші 
китайсько-японської філософсько-містичної спрямованості; 
Расові групи; Об’єднання що виникли біля НЛО та інших 
позаземних феноменів; Психологічні або психотерапевтичні; 
Політичні; Системи самовдосконалення, самореалізації або 
саморозвитку. [5, с.35]

Типологія Роналда Енрота, професора соціології та 
відомого християнського фахівця в області досліджень 
неорелігійних об’єднань, містить п’ять типів груп:Східні 
містичні групи; Псевдохристиянські; Духовно-психологічні 
групи та групи самовдосконалення; Еклектичні та 
синкретичні групи; Парапсихологічні, окультні та астральні 
групи. [5, с.35]

З вітчизняних класифікацій, в першу чергу слід вказати 
типологію неорелігійних, що запропонувала Бєлікова  Н. Ю. 
у своєму авторефераті на тему «Релігійні конфесії України 
(кінець 80-х - 90-і рр. ХХ століття)». Зокрема вона виділила 
такі групи: Неохристиянські або неопротестантські 
(привнесенні з за кордону християнські Місії та Церк-
ви, християнські об’єднання українського походження, 
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проросійські неохристиянські утворення); Орієнталістські; 
Неоязичницькі; Синтетичні; Сциєнтиські рухи; Поза 
віросповідні езотеричні; Сатанізм (ортодоксальні сатаністи, 
люцеферіані, реформовані дияволопоклонники). [2, c.15]

У книзі під авторством Н. Дудар та Л. Филипович 
класифікація нових релігійних течій названа генетич-
ною типологізацією, згідно з якою вони поділяються на 
шість типів: Неохристиянство та навколо християнство; 
Неоорієнталізм; Теософські та езотеричні общини; Неоязич-
ництво; Сайєнтологічні; Психотерапевтичні течії. [4, c.19-21]

Певне зауваження викликає питання чому наукові 
(сциєнтиські) або псевдонаукові течії названі саме 
сайєнтологічними. Можливо це методологічна похибка або 
певна зверхність до саєнтології, що і обумовила назву цьо-
го розділу. Слід додати, що певна зверхність Л.Филипович 
до цього утворення, також можна простежити у позитив-
них експертних відгуках стосовно цієї громади. Цікавим є 
те, що така назва цієї групи впроваджена і в деяких інших 
вітчизняних типологіях.

Також з вітчизняних типологій неорелігійних об’єднань 
слід вказати В. Лубського та В. Теремка. Згідно цієї типології, 
вони поділяються на такі течії: Неохристиянські; Вірування 
на загальнохристиянській основі; Релігії орієнталістського 
напряму; Езотеричні об’єднання; Неоязичництво; 
Синкретичні релігії; Саєнтологічні; Сатанізм. [12, c.6]

Далі слід навести типологізацію В.Петрика, на його дум-
ку, слід використовувати одночасно дві окремі типологіза-
ції. Критерієм поділу першої є форма функціонування, а 
другої – сутність. Отже, за формою функціонування вони 
поділяються: Церковні організації; Курси та центри духо-
вного удосконалення і розвитку можливостей;Філософські 
школи;Школи східних бойових мистецтв;Центри і гуртки 
народних та нетрадиційних методів лікування, які можуть 
набувати інших форм.
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За сутністю неорелігійні об’єднання поділяються на: 
Християнські; Східного типу (орієнталістські); Синкретич-
ні; Наукологічні (сайєнтологічні); Езотеричні; Язичницькі; 
Сатанинські.

Також певні типології наводили у своїх роботах: Є. Бала-
гушкін [1], В. Бондаренко [14], О. Дворкін [3], Р. Конь [11], 
Н. Колодний [9], Ю. Калінін [10], М. Жеребят’єв [7], Є. Єлен-
ський [6], С. Сьомін [16] та ін. 

Найбільш вдалою, на наш погляд, є розгорнута типологія 
французької служби загальної інформації та В. О. Марти-
новича, адже по-перше ці типології постійно задіяні, так 
французьку типологію використовує у своїй роботі між-
міністерська місія з контролю та протидії сектантським 
відхиленням (MIVILUDES), а типологія В. Мартиновича за-
ймає певне місто у науковому обігу у Білорусі. Також обидві 
типології окрім того, що розроблені постійно оновлюються 
новою інформацію о неорелігійних об’єднаннях, що дає ба-
гатий матеріал для подальшого додаткового дослідження та 
кореляції отриманих даних.

Розглянувши ці дві типології можна побачити що у фран-
цузькій окремо виділяється апокаліптична група, як група 
ризику, а також відсутня згадка про політичні утворення. Зна-
чна увага саме до апокаліптичних груп та поділ їх на христи-
янські та орієнталістські, обумовлена трагічною діяльністю 
у Франції такого об’єднання як Орден Храму Сонця, по-
слідовники якого покінчили життя самогубством очікуючи 
кінець світу. Політичні утворення не враховані у французькій 
типологізації, в зв’язку з сильною секуляризацією країни. 
Як приклад можна навести те, що можливість побудови 
культової споруди мормонів у Парижі, викликало масові 
протести французів. Розглядаючи типологію В.Мартиновича 
слід вказати, що на нашу думку дещо незручний поділ хри-
стиянських утворень на дві окремі групи, а саме: християнсь-
ку та псевдохристиянську. Слід зазначити, що доцільніше 
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було б назвати неохристиянські та псевдоправославні, 
адже саме псевдо православні неорелігійні об’єднання 
представлені у достатній кількості в Україні. Це пов’язано 
з тим, що православ’я є традиційною, історичною та куль-
туроутворюючою релігією в Білорусі і Україні та являється 
самою чисельною релігією. 

Враховуючи українські реалії на наш погляд типологія 
неорелігійних об’єднань повинна бути більш розроблена 
ніж існуючі вітчизняні. У той же час повністю запозичи-
ти зарубіжні приклади неможливо, адже вони мають на-
уково-прикладний характер саме для тих країн у яких вони 
опрацьовані та апробовані. В зв’язку з чим враховуючи 
усі вищевказані напрацювання в цій сфері та враховуючи 
неорелігійну середу саме України, ми розробили власну 
типологію з певним розкриттям груп та об’єднань що скла-
дають ці групи.

Нью Ейдж (інші назви: Нова ера, Ера Водолія та Новій 
вік) – цю групу складають організації, що посилаються на 
езотеричну практику та сприймають абсолют як «енергію-
свідомість». Вони використовують різні методи та прак-
тики аби підключитися до абсолюту. Доктрини «Нового 
віку», у більшості випадків, ґрунтуються на ідеях, що світ 
готується до переходу в нову еру «Еру Водолія», з новим 
усвідомленням та грандіозним стрибком з відповідними 
духовними та ментальними змінами. Початок цієї епохи 
відносять до сучасності або до найближчого майбутнього 
(ХХ–ХХІ століття).

Послідовники цієї групи достатньо часто визнають 
нову світову релігію, якій наперед визначено замінити 
християнські релігії ери «Риби» на релігію «Ери Водолія», 
відповідно до їх уявлень.

До цієї течії слід віднести такі неорелігійні організації 
що існують в Україні: Деір, Центр духовного розвитку «Ера 
Водолія», Центр духовного розвитку людини НОВОСВІТ, 
Подих Всесвіту тощо. 
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Комерційні об’єднання – цю групу складають організації 
мережевого маркетингу, які отримують прибуток, в першу 
чергу від вербування нових послідовників і вже потім від 
продажу товару. В системі подібного продажу достатньо 
часто експлуатують релігійні та псевдорелігійні мотивації 
необхідності придбання того або іншого товару. У деяких 
групах товар може бути відсутнім взагалі. До подібних ут-
ворень відносять: Дакос, Гербалайф, ІПСУМ, Супер Банк 
Сістем, Мері Кей тощо. 

Неоязичницькі об’єднання. Під неоязичництвом 
слід розуміти сукупність неорелігійних, парарелігійних, 
суспільно-політичних та історико-культурних об’єднань і 
рухів, які звертаються у своїй діяльності до дохристиянських 
вірувань і культів, обрядових і магічних практик, та займа-
ються їх відродженням та реконструкцією. Також характер-
ною рисою для неоязичництва є переважно «міський» харак-
тер, оскільки воно виникло та розвивається самеуполісах. 
Цікавим є те, що сучасні неоязичники є носіями саме 
міського менталітету. Головним аспектом створення 
неоязичницької історико-культурної ідентичності є встанов-
лення асоціацій з автентичними язичницькими культурами 
та запозичення їхнього фасаду релігійних ідей та ритуалів. 
На території України діють такі організації неоязичницького 
спрямування: Релігійний центр ОСІДУ РУНВіри, Релігійний 
центр силенкіян, Собор Рідної Української віри, Незалежні 
громади Рідної Віри, тощо.

Уфологічні. В уфологічних групах притримуються 
поглядів про існування та контактування з іноземними при-
бульцями або з неземним розумом. Проте можна прослідити 
різну задіяність у цій групі людей, що притримуються 
подібних поглядів. Так одна частка уфологів просто вивчає 
НЛО, збирає відповідний матеріал, інформацію про них та 
про паранормальні явища. Досить часто дослідники цієї 
теми, маючи інтерес до досліджень та не в змозі дати своїм 



43

відкриття обґрунтованого наукового пояснення зупиняються 
на відомих псевдонаукових концепціях та інтерпретаціях 
побаченого. Подібним чином вони містифікують природні 
явища видаючи їх за існування НЛО. Інша група уфологів, 
ідеї НЛО сприймає як релігійну доктрину та обожнюють 
її. Зрозуміло що подібне поклоніння стало актуальним за-
вдяки першим аматорським дослідникам, що поширюють 
через ЗМІ хибну інформацію. Ця група представлена такими 
об’єднаннями як: Українська Уфологічна Асоціація (УКУ-
ФАС), Науково-дослідний інститут з досліджень аномальних 
явищ (НДІАЯ), Раеліти тощо.

Орієнталістські (східні) об’єднання. Орієнталіська гру-
па представлена організаціями, що відкололись від якої не 
будь традиційної релігії Сходу або такими, що частково 
або повністю відтворюють їх віровчення та культову прак-
тику у своїй діяльності. Як правило вони себе декларують 
спадкоємцями тієї або іншої традиції, однак на справді мож-
ливо навіть не усвідомлюючи в певній мірі адаптують прак-
тику східних релігій. Подібна адоптація призводить до зміни, 
перегляду або навіть виключенням традиційних практик та 
віровчення цих релігій та супроводжується привнесенням 
інших практик та поглядів, які іноді взагалі нехарактерні 
східним релігіям. Об’єднання цієї групи представлені 
різними: індуїстськими, даоськими, сінтоіськими, мусуль-
манськими, іудаїстськими та іншими утвореннями. Пред-
ставлена ця група такими об’єднаннями: Тантра-Сангха, 
Міжнародне товариство свідомості Крішни (МОСК), Пуль-
Тхо, Дхарма-тхату, Гух’ясамаджи тощо.

Окультно-містичні об’єднання. Вчення сучасних 
езотериків акумулює окультно-містичні традиції різних епох 
та включають віру в існування надприродного світу, магічні 
засоби спілкування з цим світом та підкорення його своїм 
інтересам. Як правило послідовники цієї течії переконані, 
що лише вони знають і дають приховані від непосвячених 
тайні знання про світ. В тій чи іншій мірі вони можуть та-
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кож вдаватись до алхімії, астрології, гадання на картах, 
хіромантії, магії, некромантії, радіестезії, телепатії тощо. 
До цієї групи відносять позавіросповідні окультно-містичні 
об’єднання: Реріхівські товариства, Школа Єдиного Прин-
ципу (ШЕП), Асоціація «Живої етики», Науково-езотерична 
група «Альтаір», Школа «У-вей» тощо.

Політичні - це об’єднання, націоналістичної, екстре-
містської, терористичної або іншої спрямованості, що у про-
граму своєї діяльності поклали ті чи інші релігійні уявлення 
традиційних релігій або псевдорелігійні уявлення. Головною 
запорукою успіху своєї діяльності вони вважають поши-
рення релігійних поглядів групи. Відповідно до ступеню їх 
радикалізації будуть переслідувати різні цілі, так помірні 
утворення будуть намагатись брати участь у політичному 
житті, більш екстремістські розхитувати ситуацію та прово-
дити сутички, а саме терористичні будуть займатися вибуха-
ми розстрілами неугодних відповідно до їх уявлень. Самими 
відомими з подібних утворень в Україні: є Армія Христа та 
Хізбут-Тахрір, окремі неязичницькі об’єднання теж можна 
класифікувати, як політичні неорелігійні утворення.

Псевдонаукові - це групи, що за допомогою наукових 
дисциплін як то: математика, фізика, хімія розробляють 
власне віровчення або псевдорелігійну систему. Як прави-
ло подібні погляди побудовані на хибних ідеях та містять 
у своїх припущеннях ряд методологічних помилок. Зви-
чайно подібні групи можуть іменувати себе як науково-
дослідницький інститут, науковий колектив та ін.. З подібних 
організацій, що діяли в Україні слід вказати наступні: Наука 
Розуму, Спінор Інтернешенел, Торсіонні Поля Акімова А. Є., 
Ефірна енергетика Прусова В. Д.

Псевдопсихологічні. До цієї групи відносяться 
об’єднання, що використовують у своїй діяльності май-
же увесь спектр психологічних послуг, який змішується 
з альтернативними психологічними методами, практика-
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ми та псевдорелігійними уявленнями. Досить часто люди 
які надають подібні послуги взагалі не мають академічної 
та практичної підготовки. Вони заволікають обіцянками, 
що за допомогою їх тренінгів або семінарів можна до-
сягнути любих ідеалів як то: духовного, морального, 
фізичного, психічного та інтелектуального самовдоско-
налення, кар’єрного росту та фізичного одужання тощо. 
Іноді подібні методики змішуються з різним окультними, 
містичними уявленнями, а сам керівник курсів з часом стає 
особистим гуру, який знає відповіді на всі запитання. До цієї 
групи відносяться такі об’єднання: Соціоніка, СІМОРОН, 
Підводний Човен, Саєнтологія, Лайфспринг та ін..

Неохристиянські та псевдоправославні об’єднання. 
До цієї групи відносяться об’єднання, що посилаються на 
християнську традицію (протестантську та католицьку в 
першому випадку та православну у другому) або посила-
ються на біблійні тексти та об’єднані навколо харизматичних 
людей (пастора, пресвітера або в минулому священика) та 
по відношенню до якого створюються гуруістичні стосунки.

Розглядаючи псевдоправославні об’єднання, слід зазна-
чити, що досить часто їх доктрина та культові практики 
настільки віддалені від теології та віровчення Православної 
Церкви, що іноді можна поставити питання, а чи православ-
ного походження вони взагалі. Яскравим прикладом може 
бути Реформована православна Церква або Українська Авто-
кефальна Православна Церква (канонічна), Готська помісна 
Церква, інокентієвці та леонтьєвці.

Розглядаючи неохристиянські течії слід вказати що самі 
відомі це: різні харизматичні організації, п’ятидесятники, 
Свідки Єгови та Адвентисти Сьомого Дня. 

Сатаністські об’єднання - це достатньо строката група 
до якої різні дослідники відносять по різному. Так наприклад 
вітчизняні дослідники об’єднання цієї групи поділяють на 
три течії: ортодоксальні диявопоклонники, люцеферіанці та 
реформовані дияволопоклонники.
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Інші дослідники поділяють лише на дві групи: молодіжний 
та поміркований сатанізм. У першому випадку він 
практикується підлітками, як певний символ повстання про-
ти любого типу власті. А віра та служіння супроводжується 
зовнішньою пихатою символікою. У поміркованому сатанізмі 
взагалі відсутня характерна символіка та певне релігійне 
поклоніння. Бог поміркованого сатанізму – сам сатаніст, який 
не визнає жодних інших авторитетів. З об’єднань цієї групи в 
Україні діють наступні: Присвячений сатані лицарський ор-
ден Чорної меси, Орден чорного кола, Орден чорного хреста, 
Орден меча та змії тощо.

Синкретичні об’єднання. До цієї групи відносяться 
об’єднання та різні новоутворення - віровчення яких уявляє 
синтез різних релігійних традицій, окультно-містичних 
вчень та практик. Як правило подібні об’єднання заявля-
ють що перейняли з світових релігій все саме найкраще, 
найцінніше та найважливіше, відкинувши наносний про-
шарок та все другорядне. Ця група представлена в Україні 
такими організаціями: «Біле Братство»,Всесвітня віра Бахаї, 
Церков останнього заповіту та Організація Шрі СатьяСаї 
Баби. 

Альтернативні. Організації цієї групи представлені у 
якості релігійних або громадських об’єднань, що намага-
ються побудувати суспільство шляхом створення громад з 
альтернативною формою організації, на противагу існуючим 
економічним, соціальним, виробничим та політичним фор-
мам. Подібні групи створюють унікальні системи мораль-
но-етичних та інших норм поведінки у середині громади. 
Подібні норми можуть регулювати: трудові та міжособисті 
стосунки, особисте життя, інтимне життя, розподіл 
обов’язків, обмеження у їді або у використанні предметів 
тощо. Характерною рисою подібних груп є екологічна 
спрямованість, причому слід зазначити, що в подібних по-
селеннях можуть суміщатися різні світоглядні погляди, адже 
головною нормою прийняття до подібних громад є здібність 
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людини до органічної інтеграції у системі між особистих 
стосунків що склалися в середині. Представлена ця група: 
Проект Венера, Дух Часу, Концепція Громадської Безпеки 
та різного роду Родові поселення та помістя. 

Цілительські. Цю групу можуть складати, як організації 
так і окремі люди, що займаються та практикують різні 
види цілительства за допомогою магії, екстрасенсорних 
здібностей або завдяки іншим теоріям або практикам, які не 
визнаються медичною наукою. Подібні цілительки практики 
намагаються дістати певне їх визнання медициною, навіть 
трапляються випадки коли лікарі або допоміжний медичний 
персонал стають представниками цієї групи і таким чином 
компрометують офіційну медицину. Центр ведичної меди-
цини «РАСАЯНА», Школа Здоров’я та Гармонії академіка 
Гуляєва, Інститут нетрадиційних методів зцілення «Віватон» 
тощо.

Незважаючи на те, що неорелігійні об’єднання ма-
ють ряд спільних рис вони дуже відмінні друг від друга 
особливістю виникнення, віровченням, культовою практи-
кою, організаційною формою тощо. Складність виробки 
критеріїв типологізації неорелігійних об’єднань посилюється 
синкретичним та еклектичним характером багатьох з них. В 
зв’язку чим іноді одне об’єднання можна віднести одразу до 
трьох або чотирьох різних груп. Розроблена нами типологія 
неорелігійних об’єднань налічує 14 різних груп та побудо-
вана безпосередньо на прикладах об’єднань, які діють саме 
в Україні. При розробці типології ми орієнтувались безпо-
середньо на певні особливості нашої країни та значний пласт 
місцевих неорелігійних об’єднань, окремий пласт з яких 
становлять об’єднання православного походження.
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З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ 
СПОРІДНЕНОСТІ БОЛГАР

Дана розвідка присвячена історії дослідження системи 
термінів спорідненості болгар як метрополії, так і в Україні 
та Молдові. Автор доходить висновку, що дотепер склалася 
певна традиція в дослідженні системи спорідненості болгар 
метрополії, але цей бік культури у болгар України і Молдови 
розпочав досліджуватися лише на початку 1990-х років в 
Одеському університеті.

Ключові слова: терміни спорідненості, система термінів 
спорідненості, болгари.

Дослідження етнології болгарського населення Північ-
ного Причорномор’я завжди займало значне місце серед 
наукової проблематики одеських науковців, зокрема в Ново-
російському (Одеському) університеті [40, с. 35-54]. Однією 
з актуальних проблем в дослідженнях болгар є вивчення їх 
системи термінів спорідненості, так як спорідненість та її 
термінологічний вираз займає в повсякденному житті цього 



52

етносу виключне місце [23, с. 243]. Дана розвідка присвячена 
історії дослідження системи термінів спорідненості болгар 
як метрополії, так і в Україні та Молдові, в якої певні досяг-
нення є і у представників Одеського університету.

Достатньо повне дослідження термінології і системи 
термінів спорідненості болгар метрополії було здійснене в 
1970-і роки колективом співробітників Інституту етнографії 
Академії наук Болгарії І. Георгієвою, Д. Московою и Л. Ра-
дєвою. Ними була підготовлена серія статей, що відбивають 
результати проведеного дослідження [23, с. 243-247; 10, 
с.  271-285; 11, с. 159-174; 12, с. 60-68; 7, с. 249-252].

Природно, і до, і після даного дослідження друкувалася 
література, присвячена термінології спорідненості болгар, 
але, в основному, вона носила чисто описову – фольклорис-
тичну і лексикографічну спрямованість. Вперше достатньо 
повний список термінології спорідненості болгар, хоча він 
далеко і не охоплює всієї етнічної території, увійшов до 
компендіуму Л. Г. Моргана [Див.: 8, с. 228]. Деякі терміни 
найшли відображення в відомому етнологічному атласі Дж. 
Мердока [Див.: 8, с. 229]. Разом з тим, основним досягнен-
ням в даній області є вищезгадане дослідження, тому зупи-
нимося на ньому докладніше.

У своєму дослідженні автори використовували метод ан-
кетування. Розроблений запитальник, що охоплює всі осно-
вні стосунки спорідненості і свояцтва [10, с. 277-278], був 
розісланий в школи низки сіл Болгарії, враховуючи відомі 
науковцям в країні етнографічні кордони. Отримані з близько 
600 сіл [10, с. 278-284] відповіді, що охоплюють 10 % всіх сіл 
Болгарії і лягли в основу подальшого аналізу. Для контролю 
були здійснені також експедиційні поїздки, при яких був зі-
браний і додатковий матеріал [10, с. 274-275].

На основі зібраного матеріалу було розроблено 70 карт 
розповсюдження в країні окремих термінів і їх різновидів. 
На жаль, опублікованими були лише декілька з них – повні 
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карти розповсюдження терміну і звернення “мати”, роз-
повсюдження різновиду терміну “мати”, розповсюдження 
терміну для позначення “сестри матері” [10, вклейка на сс. 
276-277], сумарні карти розповсюдження терміну для позна-
чення чоловіка сестри батька (а також сестри матері?) [23, 
рис. 2 на с. 246; 12, рис. 2 на с. 61] і району «термінів, що 
зустрічаються одиничне» (зейка, гаго і ненчо), а також «по-
вторюваності» декількох термінів (дядо і баба, леля і калеко, 
стрико і стричина) [23, рис. 2 на с. 245].

Картографування показало наявність в Болгарії певних 
етнографічних меж, співпадаючих, в цілому, з межами, ві-
домими за іншими джерелами, що, у свою чергу, може слу-
жити для пояснення етногенетичних і міграційних процесів 
в країні. Це особливо важливо, враховуючи етнографічну 
строкатість болгарських земель, специфіки походження і роз-
витку численних етнографічних груп болгар [23, с. 244-247; 
10, с. 275-277]. Втім, подальшого розвитку ця тема у авторів 
не знайшла.

Наступним завданням, яке поставили перед собою І. Ге-
оргієва, Д. Москова і Л. Радєва, стала типологізація самої 
системи термінів спорідненості болгар. Виділені ними типи 
також були картографовані, зроблена спроба їх пояснення 
[11, с. 160-172; 12, с. 62-68].

Дослідниками, відповідно до пануючої в “алгебрі спорід-
неності” парадигми, – на основі злиття /розділення прямий і 
бічний, а також – злиття /розділення батьківській і материн-
ській ліній спорідненості в + 1, 0, – 1 і – 2 поколіннях, було 
виділено 3 типи системи термінів спорідненості, що існували 
у болгар ще в кінці XIX – на початку XX ст. У свою чергу, 
два з них представлені в двох варіантах.

Найбільш архаїчним є тип I, в якому в + 1 п послідовно 
розмежовуються батьківська і материнська лінії. Існують 
окремі терміни для сестри матері (тетка) і сестри батька 
(леля), для брата батька (чичо) і брата матері (уйко). У типі 
I-а також батьківська і материнська лінії розмежовуються і в 
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0 п, діти брата матері (уйкови), діти брата батька (чичовчета), 
діти сестри матері (теткини) і діти сестри батька (лелинче-
та) термінологічно розмежовуються. У типі I-б ці стосунки 
спорідненості об’єднуються під загальним терміном (брато-
вчеди). Ареал розповсюдження типів I-а і I-б охоплює Пів-
нічно-Західну Болгарію і Середньо-Західну Болгарію. Межа 
проходить через Врачанський і Софійський округа і досягає 
північної частини Благоєвградського округу. У двох мікрора-
йонах підкреслюється злиття термінів висхідного покоління, 
що позначають сестру з боку батька і з боку матері (леля або 
тета) [12, с. 62-63, рис. 3 на с. 61].

Для своєрідного типу II, який поширений в Благоєвград-
ському окрузі, Родопах, Піріні, Странджі і взагалі південних 
районах країни (він уривається в південній частині Хась-
ковського і Ямбольського округів і по обох берегах річки 
Маріци), а також в декількох “островах” в Північно-Східній 
Болгарії, характерні наступні особливості. По-перше, – злит-
тя термінів, що позначають сестру батька і матері (леля [у 
основній частині ареалу] або тета [у північній і середній 
частині Благоєвградського округу]), по-друге, – в терміноло-
гічному злитті всіх сиблингів (братовчеди), і, нарешті, по-
третє, – в злитті в терміні внук [од.], внуци [мн.] дітей брата і 
сестри (– 1 п, бічна спорідненість) і дітей дітей (– 2 п, пряма 
спорідненість), тобто, зливаються терміни для позначення 
внуків і племінників [12, с. 63-64, рис. 7 на с. 64] (з помил-
ковим підписом «схема III-а», слід – «схема II», в той час, як 
замість підпису «схема II» – на с. 63 – треба – «схема III-а»).

Нарешті, тип III, поширений в останній, основній частині 
країни (Північна Фракія, Середньо-Північна і Північно-Схід-
на Болгарія) характеризується термінологічним об’єднанням 
сестри матері і сестри батька (леля), при збереженні роз-
межування батьківської і материнської ліній в чоловічому 
терміні першого висхідного покоління: брат батька – чичо, 
брат матері – уйчо. У типі III-а, при цьому, розмежовуються 
діти брата (братов син) і діти сестри (сестрин син), а в типі 
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III-б, який, по припущенню авторів, “є розвитком типу III-а 
і є найпізнішим етапом розвитку сучасної системи кров-
ної спорідненості у болгар” – об’єднуються (племенници) 
[12, с. 63–64, рис. на с. 63 (вірний підпис: «схема III-а», за-
мість «схема II»), рис. 8 на с. 64].

Далі дослідники намагаються намітити основні чинники, 
що зумовили існування різних типів системи термінів спо-
рідненості у болгар: “Ми припускаємо, – пишуть вони, – що 
симетричний вид системи (тобто тип I. – Ш. А.) зі своєю 
багато розгорненою термінологією показує більш повно і 
чітко зв’язки і стосунки кровних родичів. Він проводить 
строге розмежування спорідненості по матері і по батькові. 
Цей симетричний вигляд, поширений в Північно-Західній 
і Середньо-Західній Болгарії і, можливо, пов’язаний з сі-
мейно-родовими або сімейно-господарськими утвореннями 
(голямо семейство, челядна задруга, задружно семейство), 
в яких об’єднувалися малі сім’ї двох або декількох братів, 
іноді навіть з їх одруженими синами і з їх дітьми. У такому 
численному сімейно-родовому колективі кожна особа займає 
певне ієрархічне місце, виконує певну господарську функцію 
і належить до однієї з малих сімей, утворюючих колектив.

Перехідно-симетричний вид системи (тобто типи II–III. 
– Ш. А.) зустрічається в решті частин країни і є, ймовірно, 
пізнішим варіантом або етапом в розвитку системи термінів 
кровної спорідненості. Він близький до сучасних систем 
деяких європейських народів (англійці, росіяни, французи), 
схеми яких асиметричні (тобто – до лінійного типу. – Ш. А.) 
і відображають чіткіше зв’язки родичів при пануючій формі 
малої індивідуальної сім’ї” [12, с. 64-65]. В іншому місці 
своєї праці строге розмежування батьківській і материнській 
ліній спорідненості болгарські дослідники пояснюють дещо 
по-іншому – збереженням елементів системи, що відображає 
економічну єдність роду і родову екзогамію [12, с. 67].

В якості критики вказаного погляду, відзначимо, що у 
болгар строго дотримувалися патрилокальності, тому біль-
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шість з родичів, що термінологічно строго розмежовуються, 
належали якраз до різних сімейно-споріднених колективів 
і, таким чином, не могли складати ієрархічну структуру, з 
певною господарською функцією кожного з її елементів з 
центром відліку в особі «особи, що говорить» – его. Так, 
брат матері належав до великої сім’ї батька матері, сама мати 
– до великої сім’ї батька его, до якої також могли належати 
тільки брати батька і його діти; сестри батька і сестри матері 
зі своїми дітьми – до сімейно-споріднених колективів своїх 
чоловіків.

Втім, якщо уточнити формулювання дослідників і ви-
значити, що більш архаїчний, відповідний біфуркативно-лі-
нійної моделі, тип системи термінів спорідненості західних 
болгар пов’язаний зі стійкішим збереженням у них архаїчної 
сімейно-спорідненої структури, а перехідні типи від біфур-
кативно-лінійної до лінійної системи відображають більш 
модернову соціальну організацію, що історично притаманна 
східним болгарам, то з такою думкою, на наш погляд, можна 
погодитися.

Відзначимо також дуже важливе і вірне зауваження І.  Ге-
оргієвої, Д. Москової и Л. Радєвої про те, що “територіальне 
відособлення різновидів схем і розповсюдження деяких 
термінів, пов’язаних з ними, дають нам підставу припускати, 
що вони обумовлені не тільки суспільним розвитком, але і 
особливостями етногенезу болгарського народу (курсив мій. 
– Ш. А.)” [12, с. 65].

У цьому відношенні найбільш показовий тип II (пошире-
ний в Південній Болгарії), в якому зливаються під одним тер-
міном внук і племінник. Автори лише відзначають наявність 
подібної особливості в класичній латинській мові і те, що 
дана особливість, ймовірно, пов’язана з відмиранням авун-
кулату [12, с. 67]. Незалежно від причин такого об’єднання, 
відзначимо, що дана особливість має чітко окреслений ареал 
розповсюдження, який охоплює, окрім Південної Болгарії, 
Італію (латинська мова), захід Балканського півострова і Пів-
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денну Німеччину і, таким чином, враховуючи стародавність 
її походження, можливо пов’язана з автохтонним населенням 
цього ареалу, яке й передало дану рису етносам пізніших 
формацій. Таким чином, підкреслюється більш значна роль 
автохтонного (фракійського) компоненту при формуванні 
південних болгар, що, таким чином, простежується й за ма-
теріалами системи термінів спорідненості.

До рис, пов’язаних з розкладанням родової громади і 
виникненням патріархальної сім’ї, що знайшло віддзерка-
лення в системі термінів спорідненості болгар, болгарські 
дослідники відносять виникнення вікових відмінностей в 
поколінні «особи, що говорить», і спеціальних термінів для 
старших братів і сестер [12, с. 68]. Однак, на наш погляд, ця 
особливість виникла у болгар під впливом своєрідних систем 
термінів спорідненості тюркських народів. Тут відзначимо 
лише наступне: велика “патріархальна” сім’я існувала у ба-
гатьох народів світу, але у більшості з них не спостерігається 
термінологічне виділення старших братів і сестер.

Що стосується визначення причин загальних особли-
востей системи термінів спорідненості болгар (її відносна 
архаїчність), то авторки вважають, що вони полягають в 
специфіці історичного розвитку болгарського народу в XV–
XIX  ст.: сповільненому темпі суспільно-економічного роз-
витку, порівняно слабкому розвитку міст і товарно-грошових 
відносин, а також – в особливостях його побуту, “в якому під-
тримувалися дуже тісні споріднені зв’язки. Ці постійні кон-
такти між родичами в господарському і культурному житті 
визначали у великій мірі і існування розгорненої термінології 
спорідненості і тоді, коли сім’я вже стала індивідуальною.

Можна також допустити, що типи систем кровної спо-
рідненості, які мають чітке територіальне відособлення, 
указують і на відомі особливості історичного і соціально-еко-
номічного розвитку районів, де вони збереглися” [12, с. 68].

Таким чином, болгарськими дослідниками І. Георгієвою, 
Д.  Московою і Л. Радєвою були закладені основи вивчення 
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болгарської номенклатури і системи термінів спорідненості. 
Була зібрана і картографована термінологія спорідненості, 
виділені основні типи і ареали системи термінів спорідне-
ності, зроблена попередня спроба визначити детермінанти 
цих типів, а також загальних особливостей термінології 
спорідненості болгар. На жаль, надалі даний напрям дослі-
джень в болгарській науці спеціального розвитку не отримав. 
Хоча окремі роботи, що стосуються системи спорідненості 
Болгарії, з’являлися і пізніше, але вони носили швидше 
уточнюючий характер.

Серед них – детальний емпіричний опис системи спорід-
неності населення Середніх Родоп [9, с. 79-113]. І. Георгіє-
вою і Д.  Московою була детально описана і картографована 
термінологія спорідненості 49 населених пунктів цього ре-
гіону. У системі термінів спорідненості тут було виявлено 
2 основних типів, таких, що мають певні ареали розповсю-
дження. Для першого з них характерне часткове злиття ма-
теринської і батьківської ліній в терміні, що позначає сестру 
батька і сестру матері, при розмежуванні брата батька від 
брата матері. У другому – материнська лінія повністю роз-
межовується від батьківської в термінах для позначення се-
стри матері, сестри батька, брата матері, брата батька. Деякі 
дані, як вважають автори, дають підставу припускати, що в 
цьому регіоні в кінці XIX ст. пряма і бічна лінії спорідненості 
зливалися в низхідних поколіннях в терміні внук, що позна-
чав і внука, і племінника [9, с. 105, 109].

Таким чином, можна сказати, що в Середніх Родопах про-
стежуються риси всіх трьох основних типів системи термінів 
спорідненості, виявлених в Болгарії в цілому, і, отже, цей 
ареал як би розташований на стику між трьома основними 
етнографічними зонами країни, що виділяються по типології 
системи термінів спорідненості, – заходом, півднем і сходом.

Автори відзначають, що “релевантними компонентами 
кровної спорідненості в розглянутій області є стать альте-
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ра, часткове, – покоління, пряма і колатеральна лінії, стать 
зв’язуючого родича. У спорідненості за свояцтвом фігурують 
і додаткові складові, такі як характер зв’язуючої ланки (спо-
рідненість за свояцтвом або кровна спорідненість), стать 
особи, що говорить, і ступінь віддаленості (через одного 
або більше родичів)” [9, с. 109]. Наголошується також, що 
зміни і в референтивної, і у вокативної підсистемі швидше 
відбуваються в поколінні особи, що говорить, або в низхід-
них поколіннях, тоді як висхідні покоління консервативніші 
[9, с. 110].

Що стосується джерел формування самої термінології 
спорідненості населення Середніх Родоп, то авторки пишуть: 
“При порівнянні термінологічних систем окремих ареалів 
виникає враження (?! – так! – Ш. А.) про наявність у ви-
користанні термінів тюркського і турецького походження, 
таких як бубайко, бубамулу, була, баджанак, гюве (даний 
список, виходячи з матеріалів цих дослідників, можна значно 
розширити. – Ш. А.). У болгар, чиї предки були ісламизовані, 
терміни спорідненості – слов’яно-болгарські, такі як башта, 
майка, брат… Багато термінів, які уживаються, мають до-
турецький тюркський характер. У різних ареалах ступінь 
проникнення турецьких термінів різна – найбільш слабка в 
східній частині області, інтенсивніша – в західній... Але змі-
ни з проникненням турецьких термінів наступили переважно 
в термінах звернення, що можна пояснити впливом адміні-
стративного і релігійного життя на побут цього населення... 
Велика кількість цих термінів поширена і в решті Болгарії, 
наприклад, бубайко, гюве (Странджа, Східна Болгарія), була, 
буля (Східна Болгарія), каинчо (Східна Болгарія), а олум і 
кызым – майже повсюдно, як вираз емоційного відношення 
до сина, дочки, внука і взагалі молодшої людини. Слід мати 
на увазі, а це – виключно важливо, що проникнення деяких 
турецьких термінів не змінює структуру системи і її харак-
тер” [9, с. 110–111].
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Дані твердження можна прокоментувати так. Вірним і 
надзвичайно важливим на наш погляд є зауваження про 
наявність значного тюркського пласту в термінології спо-
рідненості болгар, причому він хронологічно і лінгвістично 
розподіляється на дотурецький і турецький.

Можливо, проникнення турецьких термінів і не змінило 
систему термінів спорідненості болгар (це вимагає додат-
кового аналізу, на нашу думку, дане твердження вірне лише 
частково), але ранньотюркський субстрат якраз зробив зна-
чний вплив на формування самої специфіки болгарської 
системи термінів спорідненості в плані принципів її верти-
кальної структуризації.

Що стосується турків, то, дійсно, вони самі в ході транс-
формації своєї соціальної структури, чи то під впливом авто-
хтонного населення, що влилося в їх склад, а також сусідів, 
чи то при переході від кочового способу життя до осіло-
землеробського, в значній мірі загубили особливості дав-
ньотюркської системи термінів спорідненості, їх система 
стала досить близькою за своїми структуроутворюючими 
принципами до систем тих народів, що їх оточують – індо-
європейських, семітських, кавказьких.

Стаття І. Георгієвої, що вийшла в 1972 р., повторює 
основні виводи згаданих авторів, що були викладені вище 
[7, с. 249-252]. Відомий інтерес представляє інша її робота, 
що побачила світло в 1981 р. [8, с. 228-234]. У ній стисло 
характеризуються основні типи і особливості системи тер-
мінів спорідненості болгар, основні субетнічні особливості 
самої термінології спорідненості. У дослідженні окремо роз-
глядаються референтивна і вокативна термінологія спорід-
неності, термінологія кровної спорідненості, спорідненості 
за свояцтвом, назви “інших” видів спорідненості (штучної 
спорідненості). Характеризуються основні риси системи 
спорідненості болгар діаспори, зокрема болгар України і 
Молдавії (докладніше про це – нижче). Визначаються соці-
альні і етнічні детерминанти, що зумовили систему термінів 
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спорідненості у болгар. При цьому важливим вважаємо ви-
сновок І. Георгієвої про наявність у східних болгар термінів 
спорідненості, що мають дотурецький тюркський характер 
[8, с. 233]. Більш того, автор підкреслює, що до дотурецьких 
рис слід відносити і таку особливість, як термінологічне роз-
межування у вокативної підсистемі в нульовому поколінні 
родичів залежно від їх віку [8, с. 233] (точніше – старшин-
ства. – Ш. А.). До близьких виводів автор цих рядків неза-
лежно прийшов через два десятки років. Правда, список 
дотурецьких термінів І. Георгієвої (калина, буля, каинчо) 
можна значно розширити і уточнити. Термін каинчо, віро-
гідно, проник в болгарську мову (деякі його говірки) вже в 
турецький період, від турок та/або гагаузів.

Деякий розвиток отримало вивчення системи термінів 
спорідненості болгар метрополії і в радянській етнографічній 
літературі. До таких робіт відносяться невелике дослідження 
Л. В. Маркової [22] і стаття М. В. Никуліної [24, с. 82-85].

Своєрідними є погляди Л. В. Маркової на трансформацію 
південнослов’янської, зокрема, болгарської системи спорід-
неності і її співвідношення з еволюцією сімейно-спорідненої 
структури цих народів. Вона, спираючись на власні польові 
матеріали по термінології спорідненості болгар, а також 
на наявну літературу [22, с. 1], запропонувала оригінальну 
концепцію, що до певної міри не вписується в традиційну 
парадигму досліджень систем термінів спорідненості.

Типологія дослідниці базується на трьох, запропонова-
них нею критеріях: “найбільш послідовне розчленовування 
родичів усередині групи пов’язано з поняттями про ступені 
спорідненої ієрархії. Вони виділяються на підставі різних 
комбінацій трьох змінних: рівня покоління, кількості наро-
джень, відмітки і напряму відліку” [22, с. 2], і складається з 
чотирьох типів, як вона пише, – “чотири принципи (або пра-
вила) побудови споріднених ступенів”. Це наступні “прин-
ципи”: 1) за рівнем покоління; 2) за кількістю народжень, 
відлічуваних до Его і Альтера від їх загальних предків-си-
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блингів; 3)  за кількістю народжень, відлічуваних до Альтера 
від його і Его загального предка; 4) за кількістю народжень 
від Его до Альтера з урахуванням рівня покоління [22, с. 3].

Перше правило рахунку спорідненості, відзначає 
Л.  В.  Маркова, найширше представлено в термінологіях 
Сербії, Чорногорії, Західної Болгарії і частині Македонії 
[22, с. 3].

“У ряді районів Південної Болгарії круг родичів, організо-
ваних за принципами генеалогічної відстані, розширений на 
пряму рідню від прадідів до дітей і на братів-сестер Его. По-
колінне розчленовування цим істотно порушується” [22, с. 4].

“У частині термінологій Македонії і Південної Болгарії 
за четвертим правилом маркіруються всі прямі родичі плюс 
сиблингі Его і його батьків, а значна частина бічних родичів 
позначається як би з погляду прямих висхідних, при цьому 
всякий подальший предок Его організовує навколо себе та-
кий же круг рідні, що і він сам. «Точка відліку» послідовно 
пересувається по прямій лінії вгору” [22, с. 5].

Нарешті, “в частині Хорватії і в Східній Болгарії круг ро-
дичів, що позначаються за четвертим правилом ще ширше, 
включаючи племінників, а в Хорватії і внучатих племінни-
ків” [22, с. 5].

При цьому Л. В. Маркова підкреслює, що “описані пра-
вила термінологізації розповсюджуються на яку-небудь час-
тину тієї або іншої спорідненої номенклатури, створюючи 
її субструктури; однорідних структур не зустрічається. Але 
неодмінним елементом є 4 субструктура, і в той же час серед 
різноманітних її комбінацій з 1, 2 і 3 субструктурами виді-
ляються такі, в яких одна з останніх переважає. Поєднання 
4 субструктури з однією з трьох інших, що мають істотне 
значення, можна покласти в основу розрізнення структур 
споріднених ступенів. У описаних прикладах підібрані саме 
такі варіанти. Таким чином, 1 структура виділяється за озна-
кою присутності в ній першого і четвертого правил побудови 
споріднених ступенів, 2 – по другому і четвертому, 3 – по 
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третьому і четвертому правилах і, нарешті, в 4 домінує 4 
субструктура, що поєднується з неспецифічними формами 
зв’язків в середовищі затухаючої рідні” [22, с. 7].

Зупиняючись на еволюції системи спорідненості півден-
них слов’ян автор пише: “Прийнята нумерація типів струк-
тур споріднених ступенів відповідає, як нам здається, етапам 
їх розвитку, судячи по спостереженням над діахронними їх 
варіантами і перехідними формами. Вони показують, по-
перше, що питома вага 4-ї субструктури збільшується від 1-ї 
структури до 4-ї. Важливість її визначається і її «активніс-
тю», оскільки саме розширення 4-ї субструктури приводить 
до порушення колишніх правил маркіровки термінів; вона 
руйнує гомогенність «поясів» і створює ділення на прямих 
і колатеральних родичів” [22, с. 9]. Таким чином, основним 
змістом трансформації цих систем спорідненості, на думку 
дослідниці, був перехід від “поясу братів”, як основи сис-
теми, до індивіда (его), що стає її центром; від групового 
– до індивідуального співвідношення родичів між собою 
[22,  с.  12].

Переходячи до аналізу суспільних детермінант виділених 
структур, Л. В. Маркова пише: “Характер термінології 1-ї 
субструктури, переважаючої в першій системі спорідненості, 
створює уявлення, що покоління як би колективно породжує 
покоління, «брати» – «братів», тому рівень покоління до-
статній для ієрархії родичів і немає розділення на прямих і 
бічних. Це, неправильне з біологічної точки зору уявлення, є, 
очевидно, формою віддзеркалення в спорідненій організації 
відносин колективної власності, засвідченої в найбільш арха-
їчних типах великої сім’ї. Насправді, поколінне спадкоємство 
землі, рівне в межах «коліна», право дядьків на долю сиріт – 
племінників, якщо їх батько помер до розділу; звідси форма 
розділу – сегментація і початок генеалогії в групі братів – все 
це узгоджується з ладом 1 субструктури. Пряма лінія (4 суб-
структура), що виділилася у зв’язку із спадкоємством при-
ватної власності, не порушує в цілому її ладу. Це відповідає 
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малому соціальному значенню індивідуальної сім’ї в ранніх 
формах сімейної громади. Представляється, що перша систе-
ма спорідненості відображає відносини в братській великій 
сім’ї, або в ширшої, однотипною з нею по ладу, спорідненій 
групі (братерство, влака, рід). Архаїчний лад першої сис-
теми і факт її розповсюдження в області найбільшого збере-
ження у південних слов’ян громадсько-родових пережитків 
говорять на користь гіпотези про «фратріархальну» велику 
сім’ю як найбільш ранню з її відомих форм.

Якщо прийняти, що 4 субструктура є віддзеркаленням 
зв’язків за лінією індивідуального спадкоємства, то слід 
визнати рушійною пружиною в трансформації спорідненої 
організації розвиток приватної власності” [22, с. 13-14].

У зв’язку з цим Л. В. Маркова також відзначає, що “стій-
кість роздвоєння дядьків при тенденції до однакового позна-
чення тіток можна, очевидно, пояснити впливом звичайного 
права, що відчужує жінок і їх рідню від спадкоємства...” [22, 
с. 16], а “біфуркація в системах спорідненості південних 
слов’ян відображає характерні для них позаекономічні відно-
сини (взаємодопомога, сумісний захист від ворогів, причет-
ність до певних ритуалів, торжеств і ін.), якими патрилінійні 
родичі пов’язані з іншими «родами» через жінок” [22, с. 16].

Таким чином, можна відзначити, що суспільні структу-
ри і інститути, що зумовили виникнення і функціонування 
південнослов’янських, зокрема болгарських, типів систем 
термінів спорідненості і їх окремих особливостей визначені 
Л. В. Маркової точніше і конкретніше, ніж у І. Георгієвої, 
Д.  Москової и Л. Радєвої, які лише абстрактно посилаються 
на архаїчні соціальні об’єднання, типа великої сім’ї. Основні 
риси еволюції системи термінів спорідненості теж в цілому 
намічені вірно, але конкретна типологія Л. В. Маркової і її 
критерії носять дискусійний характер, і більш сталі в етно-
логії принципи типологізації, навпаки, представлені в до-
слідженнях болгарських авторів.
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Підводячи деякі підсумки, можна сказати, що дослідження 
термінології і системи термінів спорідненості болгар метро-
полії, перш за все, в роботах фахівців Болгарської Академії 
наук і Л.  В.  Маркової намітили основні проблеми і шляхи 
їх рішення в цій галузі науки. Зібраний багатий фактичний 
матеріал, який, на жаль, лише частково введений в широкий 
науковий обіг. Проте отримані результати є тільки першим 
етапом на шляху до детального висвітлення соціальних, іс-
торичних і етнічних детермінант термінологічного і струк-
турного різноманіття системи спорідненості болгар. У свою 
чергу, всебічний аналіз цієї підсистеми культури і мови бол-
гар може зіграти ключову роль у вирішенні багатьох проблем 
етнографії і історії цього народу.

Першим, хто звернув увагу на термінологію спорідненості 
болгар Російської імперії, був М. С. Державін, згодом відо-
мий славіст-історик і філолог. Його стисла характеристика 
цієї частини лексики болгар вперше була опублікована в 
науковому періодичному виданні [13, с. 137-138], а згодом 
увійшла до його фундаментальної праці, присвяченої етно-
графії і лінгвістиці цієї етнічної групи [14, с. 99-100]. Аналіз 
термінології спорідненості болгар у М. С. Державіна відсут-
ній, його відомості носять суто описовий характер, та і цей 
опис дуже фрагментарний.

Наприклад, дослідник відзначає, що “принцип пошани до 
старших” “має повну силу в болгарській сім’ї; так, напри-
клад, молодший брат старшого завжди називає тільки загаль-
ним ім’ям бати, лале, а зятя бачо, бака, бае; у Бессарабської 
губернії – сваку; менша сестра старшу загальним ім’ям кака; 
цими ж іменами і взагалі всі молодші члени сім’ї називають 
всіх старших; невістка до своєї свекрухи завжди звертається, 
як дочка до матері, називаючи її ім’ям мамо. Старші ж члени 
молодших називають за їх іменами” [14, с. 99].

Далі слідує перелік назв кровних родичів, враховуючи 
деякі діалектні відмінності. Для нас представляє інтерес 
матеріали автора по термінології спорідненості болгар Тер-
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нівки, суч. Запорізькій області, оскільки ми не маємо інших 
матеріалів по цій етнографічній групі, а також, оскільки це 
– єдине сіло в Україні, засноване виключно переселенцями 
із Західної Болгарії, що мають іншу систему термінів спо-
рідненості, ніж східні болгари і не представлені більше в 
українсько-молдавській діаспорі. Так, “тітка по матері” у 
інших груп болгар називається тим же терміном, що і “тітка 
по батькові”, у болгар же Тернівки сестра матері називалася 
тэтка, тоді, як сестра отця – леля [14, с. 100].

Дослідник також досить детально зупиняється на спо-
рідненості за свояцтвом, особливо стійко вона зберігалася 
знову ж таки у тернівських болгар: “Невістка в Бердянському 
повіті і в Бессарабської губернії називається словом буля (так 
її називають молодші члени сім’ї) або булка (так її назива-
ють старші члени); менша невістка старшу називає словом 
како, а її чоловіка – бачу або бате; у Бессарабської губернії 
цим ім’ям вона називає всіх братів чоловіка, їх дітей, дво-
юрідних братів, якщо вони були народжені до приходу її в 
будинок; всі сестри чоловіка вона називає тут зязе; вони по 
відношенню до неї зылви, а брати – девери; декілька невісток 
в будинку називаються итăрви; наречена називається тут 
словом гудиница. У Феодосійському повіті для нареченої і 
невістки вживають одну назву «булка»; у Мелітопольському 
повіті невістка називається словом снаа, наречена – годени-
ца; старшу дочку свого свекра невістка називає тут калино, 
меншу – ябалка; старшого брата свого чоловіка – лале; пер-
шого наступного за чоловіком брата – брайно, наступного 
– драгинко, третього – савелько…“ [14, с. 100].

Словом, заслугою М. С. Державіна є те, що він вперше 
звернув увагу на таке найважливіше етнографічне джере-
ло як номенклатура спорідненості. З іншого боку, робота 
М.  С.  Державіна представляє інтерес тільки як джерело, 
обмежене за обсягом.

Наступна робота, в якій з етнографічних позицій згадуєть-
ся термінологія спорідненості болгар СРСР, побачила світло 
тільки в 1966 р. У ній Л. В. Маркова, розглядаючи особли-
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вості культури і побуту болгарської етнічної групи, згадує, 
що у них до цього дня збереглася старовинна термінологія 
спорідненості, що охоплює велике коло родичів і свояків і 
що розрізняє таких по чоловічій і жіночій лінії [21, с. 11].

Болгарський дослідник І. Георгієва в своїй статті, що 
побачила світло в 1981 р., згадує про систему термінів спо-
рідненості болгар діаспори. Вона пише: “Термінологічна 
система споріднених назв болгар, переселених до Бессара-
бії і Південної Росії ще на початку XIX ст. носить ті ж риси 
системи і має ті ж споріднені терміни, які характерні для 
областей, з яких походять переселенці (каинчо, буля, калина, 
свако) – для Східної Болгарії, калеко – Південна Болгарія, 
зязя – Північно-Східна Болгарія, тетка і її чоловік уйчо – 
для Західної Болгарії, лало для старшого брата в Західній 
Болгарії і т. д.“ [8, с. 232-233], посилаючись на згадані вище 
матеріали М.  С. Державіна.

З її виводами, в цілому, можна погодитися. В більшості 
випадків термінологія болгар діаспори співпадає з термі-
нологією тих районів, з яких вони переселилися. Проте 
в Бессарабії відбувалися процеси змішення між різними 
групами болгарського народу, що знайшло віддзеркалення і 
в термінології спорідненості, в деяких мікрорегіонах Північ-
но-Західного Причорномор’я ці процеси не мали істотного 
значення, але в інших, в результаті таких процесів, склалися 
своєрідні термінологічні системи, що не зводяться до таких 
в метрополії. Так, своєрідна термінологія деяких сіл в районі 
м. Болграда, де активно змішувалися не тільки болгари – 
представники різних субетнічних груп, але і болгари з гага-
узами. З іншого боку, численна в діаспорі група так званих 
туканців – переселенців з Північно-Східної Болгарії не має 
аналогів в метрополії, у тому числі і в термінології спорід-
неності, оскільки значна їх частина свого часу виселилася з 
прабатьківщини, а ті, що залишилися асимілювалися іншими 
групами, що поселилися на місце тих, що пішли.
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Що стосується системи термінів спорідненості, то за 
останні 200 років вона зазнала значних трансформацій, як 
в метрополії, так і в діаспорі, природно, ці процеси не були 
синхронними. Тому, хоча спочатку система термінів спорід-
неності болгар-переселенців і їх родичів, що залишилися на 
батьківщині, була єдиною, єдиними були і напрями транс-
формації, але швидкість цих процесів, а, відповідно, і той 
підсумок, який ми маємо на сьогоднішній день, різняться.

Спираючись на дуже неповні, а деколи і неточні (у ви-
значенні ареалу побутування термінів) відомості М. С. Дер-
жавіна, І. Георгієва, звичайно ж, транслює ці неточності. А 
саме: термін каинчо характерний не для всіх болгар північ-
но-східної діаспори і Східної Болгарії. У нас він фіксується 
тільки в одній нечисленній групі шуменських болгар, що 
складають більшість лише в двох селах Бессарабії – Кри-
ничному (та її вторинних колоніях) і Червоноармійському. 
Термін калина, хоча широко, але далеко не повсюдно, по-
ширений у болгар діаспори і в Східній Болгарії. Термін ка-
леко – не тільки у переселенців з Південної Болгарії, але і у 
згадуваних туканців – з Північно-Східної Болгарії. Чоловік 
тітки, у М.  С.  Державіна, не уйчо, а уке, уте [14, с. 100], він 
характерний для переселенців з Північно-Західної Болгарії 
(Тернівка Запорізької області). Зязя – не в Північно-Східній 
Болгарії, а тільки у однієї, невеликої групи північно-східних 
болгар – гребенців, представлених в діаспорі населенням 
Вільшанки і декількох її дочірніх сіл.

На жаль, не звернули належної уваги на термінологію 
спорідненості автори “Атласу болгарських говірок в СРСР“. 
Матеріал по термінології спорідненості міг бути одним з ви-
рішальних в розв’язанні найважливішої задачі, поставленої 
в цій роботі, – картографування діалектних відмінностей 
болгар України і Молдавії. У роботі були картографовані 
тільки відмінності в двох термінах спорідненості – для по-
значення матері, і для позначення дочки. Перший має тут два 
варіанти – майка – у більшості болгар Радянського Союзу і 
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майкя – в двох західноболгарських говірках – тернівської і 
шопської, у ряді фракійських говірок одеської групи і в одно-
му балканському говорі в Комраті [1, с. 59]. Другий – також 
в двох варіантах – дъштеря – в більшості говірок, і штерка 
– в більшості фракійських говірок; у деяких говірках відоме 
також російське запозичення дочка [1, с. 73-74].

Деякі матеріали по цій лексичній групі містяться також і 
в інших роботах, виданих у зв’язку з підготовкою “Атласу“, 
проте, вони, в частині термінології спорідненості, дуже фраг-
ментарні і часом неточні [3; 4, с. 3-84; 5, с. 5-123; 6, с. 9-63; 
15, с. 18-62; 26, с. 64-134; 48, с. 84-98].

У контексті цього – лінгвістичного – напряму вивчення 
термінології спорідненості останніми роками вийшло де-
кілька робіт філологів, в яких згадуються деякі болгарські 
терміни спорідненості, проте, ні нових емпіричних матері-
алів, ні нового осмислення цієї проблематики, принаймні, в 
етнологічному аспекті вони не дають [16, с. 337-350. 340-341, 
343, 345, 349; 17, с. 63-67; 18, с. 23, 24, 28, 34, 38 и др.; 2].

Термінологія і система термінів спорідненості болгар сіла 
Євгенівка знайшла віддзеркалення в роботі, присвяченій 
етнографії цього села [25, с. 49-51, 68]. Проте даний розділ 
роботи грішить масою фактичних помилок і носить компі-
лятивний характер, повторюючи ті дані, які раніше вже були 
опубліковані.

Відміченим практично вичерпуються роботи (за винят-
ком досліджень автора цих рядків), в яких аналізуються або 
навіть просто згадуються номенклатура і система термінів 
спорідненості болгар України і Молдови.

Фактично першою публікацією, що започаткувала наукове 
вивчення системи термінів спорідненості болгар діаспори 
з’явилася постановочна доповідь В. Н. Станко, що побачила 
світло в 1991 р. і характеризувала перші результати дослі-
джень в цьому напрямі, розпочаті на історичному факультеті 
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова [27, 
с. 150-151]. Розвиток цей напрям отримав в роботах автора 
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цих рядків (деякі з них – у співавторстві) [41, с. 71-78; 42, 
с. 163-182; 43, с. 30-34; 44, с. 86; 31, с. 86-88; 32, с. 84-92; 
33, с. 36-37; 34, с. 70-78; 35; 28, с. 79-86; 29, с. 99-102; 30, с. 
15-27; 36, с. 353-367; 37, с. 38-40; 38, с. 234-245; 39, с. 587-
607]. Крім цього, деякі результати даного дослідження, що 
охопило згодом також і представників інших балканських 
етнічних груп – гагаузів і албанців, були використані в пу-
блікаціях Ю.  О. Шабашової [45, с. 37, 39-41; 46, с. 93; 47, с. 
37-38], М.  М. Шабашової (Маленкової) [20, с. 131-137] і в 
навчальному посібнику В. Г. Кушніра [19, с. 187].

Таким чином, до досліджень, розпочатих в Одеському 
державному університеті ім. І. І. Мечникова на рубежі 80–
90- х рр. XX ст. термінологія і система термінів спорідненос-
ті болгар України і Молдови фактично предметом наукових 
досліджень не була. Виключенням з цього може вважатися 
хіба що фрагментарна публікація термінології спорідненості 
болгар в роботі М. С. Державіна.

Підводячи підсумки, можна сказати, що до теперішнього 
часу склалася певна традиція в дослідженні системи спо-
рідненості болгар метрополії, але цей бік культури болгар 
України і Молдови розпочав досліджуватися лише на почат-
ку 1990-х років в Одеському університеті.

Shabashov A. V.

HISTORY OF THE STUDYING OF THE KINSHIP 
TERMINOLOGY SYSTEM AMONG THE BULGARIANS

Summary
Given study is a denoted history of the study of the kinship 

terminology system among the Bulgarians, both parent states, 
and in Ukraine and Moldova. The аuthor comes to conclusion 
that at present formed the certain tradition in study of the kin-
ship terminology system among the Bulgarians parent states, but 
this side of the culture beside among the Bulgarians of Ukraine 
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and Moldova begin be researched only at the beginning initially 
1990-h years in Odessa university.

Key words: kinship terminology, kinship terminology system, 
Bulgarians.

Шабашов А. В.

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕРМИНОВ РОДСТВА БОЛГАР

Реферат
Данное исследование посвящено истории исследования 

системы терминов родства болгар, как метрополии, так 
и в Украине и Молдове. Автор приходит к выводу, что в 
настоящее время сложилась определенная традиция в ис-
следовании системы терминов родства болгар метрополии, 
но эта сторона культуры у болгар Украины и Молдовы на-
чала исследоваться только в начале 1990-х годов в Одесском 
университете.

Ключевые слова: термины родства, система терминов 
родства, болгары.
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БЕ – Българска етнология (София).
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РОЗДІЛ ІІ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Асанова У. К.
УДК  39(477.75):001.891–057.4 1920–1930

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ 
МЕРЕЖІ КРИМСЬКОЇ АРСР (1920-1924 рр.)

До наукового обігу вводиться новий корпус архівних доку-
ментів, присвячений історії музейного будівництва у Криму 
в першій половині 20-тих рр. ХХ ст., виявлений у фондах 
Державного архіву Російської Федерації (м. Москва). Аналі-
зується участь центральних органів Народного комісаріату 
освіти РРФСР в цьому процесі, репрезентуються форми 
співпраці керівних органів та їх регіональних підрозділів у 
забезпеченні організаційної, методичної, матеріальної, до-
слідницької ініціативи в процесі роботи кримських музеїв.

Ключові слова: музеї, Кримська АСРР, Головмузей Нар-
комату освіти РРФСР, КримОХОРІС.

Проблеми збереження пам’яток минулого, їх концентра-
ції, відповідних критеріїв визначення цінності, значення, 
створення логічно завершених і обґрунтованих колекцій і 
експозицій, організації огляду «свідків минувшини» входить 
в коло актуальних завдань сучасного музеєзнавства. У цьому 
контексті територія Криму є одним з показових прикладів 
успішного синтезу: на обмеженій території співіснують зна-
чні пам’ятники природного, ландшафтного, матеріально-
го, духовного походження, які отримали статус музеїв або 
являють собою експонати музейних колекцій. Відсутність 
послідовного і вичерпного висвітлення цієї проблеми в іс-
торіографії, недостатність документального забезпечення 
даної теми, необхідність виявлення нових документів з до-
сліджуваної проблеми  – зокрема з історії функціонування 
кримських музеїв в 20-ті-30-ті рр. ХХ ст. – формулює акту-
альність нашого дослідження.
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Формуванню усталеної стабільної музейної мережі в Кри-
му передував тривалий і змістовний процес її створення і 
становлення, який проходив на протязі XIX – початку ХХ ст. 
Вичерпним чином він відображений в сучасній історіографії: 
в капітальній монографії професора Таврійського національ-
ного університету ім. В. І. Вернадського, доктора історичних 
наук А. А. Непомнящего «Музейна справа в Криму і його 
старателі (XIX – початок ХХ століття): Біобібліографічні 
дослідження» [1, с. 288-290] представлений нарис організа-
ційних заходів щодо створення музейних установ у Керчі, 
Севастополі, Сімферополі, Феодосії, проаналізовано основні 
принципи їх роботи, є рівень наукового забезпечення роботи 
кримських музейників, представлені біографічні відомості 
про подвижників музейної роботи в дорадянський період. 
Своїм дослідженням професор А. А. Непомнящий заклав ме-
тодологічні основи роботи наступних дослідників в цій темі.

Представлені в історіографії розрізнені публікації з історії 
розвитку музейної справи в Криму в 20-ті-30-ті рр. ХХ ст. 
[2] не відповідають необхідному дослідницькому рівню, за-
сновані, на залучені незначної частини архівних документів 
за темою, часто, по суті, є компілятивним. У свою чергу, в 
останні роки з’явилися також публікації, які розглядають 
суміжний процес музейної роботи в 20-ті-30-ті р. ХХ ст. ак-
тивну памятніко-охоронну діяльність, яка також мала свою 
методологію і досягнення, що виразилися в створенні сис-
теми державної охорони пам’яток. У цьому контексті для 
нашого дослідження актуальні матеріали дисертаційного 
дослідження А. В. Хливнюка [3], заснованого на залученні 
нових архівних матеріалів, також відображені в ряді статей 
[4].

Наслідки революційних подій і Громадянської війни на 
території Криму, часта зміна влади і пріоритетів їх гума-
нітарної політики не сприяли стабільному розвитку куль-
турного і наукового життя в регіоні, піддавали відповідні 
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дорадянські форми та установи постійної загрози знищення 
або реорганізації. Разом з тим, у 1917 – першій половині 20-х 
рр. ХХ  ст. в Криму спостерігалася концентрація значної 
кількості представників столичних наукових кіл, вимушено 
прибулих у кримські міста з Петербурга, Москви, Києва з 
метою сховатися від проявів «білого» і «червоного терору», 
голоду, або щоб отримати можливість продовження система-
тичної наукової діяльності у філіалі Київського Університету 
Святого Володимира, в жовтні 1918 р. перетвореного в са-
мостійний Таврійський університет. Однією з найбільш по-
мітних в цьому відношенні стала робота ряду представників 
наукових кіл дорадянській епохи (Д. В. Айналов, А.  С. Баш-
кіров, І. Н.  Бороздін, В. І. Вернадський, Р. В. Вернадський, 
Б. Д.  Греків, До. Е. Гриневич, І. А. Линниченко, Б. В. Фар-
маковский та ін.) і представників регіональної інтелігенції 
(О.-Н. А. Акчокракли, Я. П. Бирзгал, У. А. Боданинский, 
А.  Р. Коренев, А. І. Маркевич, Ю. Ю. Марті, Л. А. Моїсеєв, 
П. Я. Чепуріна, Н. Л. Ернст), відповідних державних органів 
щодо збереження унікальної історико-культурної спадщини 
різних епох у формі постійно діючих музейних експозицій, а 
музеїв – як невід’ємної ланки в системі освітніх і культурних 
установ Криму.

Підсумком громадської та меценатської діяльності з роз-
витку музейної справи в Криму до 1921 р. стало функціону-
вання музеїв в Бахчисараї, Євпаторії, Керчі, Сімферополі, 
Феодосії, Ялті. За більш ніж столітній період функціонуван-
ня музеїв у Криму як спеціалізованих установ сформувалася 
їх спрямованість і певний рівень наукової організації праці. 
Так, превалюючи історико-археологічний профіль просте-
жувався в діяльності перших музейних установ півострова: 
Феодосії (заснований в 1811 р.) і Керченської (офіційна за-
снування відноситься до 1826 р., однак, існування колекції 
зафіксовано вже в 1817-1818 рр.) музеїв старожитностей. 
Їх підстава відбулася завдяки об’єднанню зусиль дослід-
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ників-любителів старовини і представників місцевої влади 
(С.  М.  Броневський, Б. Галлера, І. І. Грапперон – у Феодосії, 
П. Дюбрюкс, І. П. Бларамберг, І. А. Стемпковський – в Кер-
чі). Спочатку діяльність цих установ фокусувалася на збір 
предметів старовини, які часто були випадковими знахідка-
ми, їх концентрації в спеціально відведеному приміщенні. 

Період другої половини XIX – початку ХХ ст. ознаме-
нувався залученням до роботи музеїв кваліфікованих фа-
хівців (Е. Ф. де Вільньов, С. І. Веребрюсов, О. Ф. Ретов-
ський, Л.  П.  Коллі у Феодосійському музеї старожитностей; 
А.  Е.  Люценко, С. І. Веребрюсов, Ф. І. Гросс, К. Е. Думберг, 
В. В. Шкорпил – в Керченській) дозволило почати системати-
зацію пам’ятників, складання логічно й історично обґрунто-
ваних експозицій. Цей процес був відображений у спеціалі-
зованих публікаціях: Феодосійський музей старожитностей 
зробив кілька видань «Вказівника», згідно з даними якого, 
можна простежити динаміку музейної роботи, керівники 
Керченського музею старожитностей були авторами на-
рисів про його діяльність в періодичній пресі і триваючих 
виданнях статистичного характеру Керч-Єнікальского гра-
доначальства.

 Завдяки історичної значущості пам’ятників Керчі і Фе-
одосії, було встановлено зв’язок з контролюючими громад-
ськими (Одеське товариство історії та старожитностей) і дер-
жавними установами (Імператорська археологічна комісія), їх 
керівники (А. А. Бобринський, Н. Н. Мурзакевич, В. Н.  Юр-
гевич) сприяли виділенню коштів на археологічні розкопки і 
зміст музеїв, значною була і меценатська допомога (І. К.  Ай-
вазовський). Також було налагоджено систематичне архео-
логічне дослідження пам’яток Керчі і Феодосії (А. Б.  Ашик, 
А.  Л. Бертьє-Делагард, Е. Ф. де Вільньов, С. І. Веребрюсов, 
П. А. Дюбрюкс, А. Є. і Є. Є.  Люценко, А. А. Сибірський, 
В. В. Шкорпил, Х. П. Ящуржинский). Ініціатива окремих 
дослідників (О. Ф. Ретовський, В.  В.  Шкорпил) поклала 
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початок нумізматичних і епіграфічних досліджень,вони від-
крили нові сторінки в стародавній історії Східного Криму 
[5; 6; 7; 8].

Особливий статус діючих археологічних розкопок мали 
дослідження другої половини XIX – початку ХХ ст., прово-
дилися на території античного і середньовічного городища 
в Херсонесі, яке знаходилося в межах міста Севастополя. 
Масштаб пам’ятника, значимість знахідок вимагали створен-
ня постійно діючого музею, що було предметом невпинних 
дій Одеського товариства історії та старожитностей і Мос-
ковського археологічного товариства в особі його голови – 
графині П. С. Уварової (1840-1924). У 1888 р. городище було 
передано у відання імператорської Археологічної комісії, 
були затверджені наукові керівники (А. Л. Бертьє-Делагард, 
Н. П. Кондаков) і безпосередні виконавці робіт (К.  К.  Кос-
цюшко-Валюжініч), а в 1892 р. був заснований «Склад міс-
цевих старожитностей» - місце тимчасового утримання 
херсонеських знахідок. Створення повноцінного музею в 
Херсонесі, незважаючи на офіційне схвалення представ-
леного проекту, так і залишилося проектом, це пов’язано, 
насамперед, з браком коштів, а також з невизначеною по-
зицією Імператорської археологічної комісії щодо значення 
і перспектив вивчення Херсонеса. 

Разом з тим, сама територія городища і приміщення для 
тимчасового зберігання археологічних знахідок стали сво-
єрідним музейним комплексом, до якого мали доступ від-
відувачі. У зв’язку з цим, Херсонеський музей можна роз-
глядати як приклад діяльності першого музею під відкритим 
небом на території Криму. Також необхідно виділити систе-
матичну роботу з проведення археологічних розкопок під 
керівництвом К. К. Косцюшко-Валюжинича, Р. Х. Лепера, 
Л. А. Моїсеєва, яка проводилася протягом трьох десятиліть і 
заклала основи наукового вивчення городища. У свою чергу, 
дана дослідницька діяльність не мала відповідного якісного 
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продовження у вигляді наукової музеєфікації пам’ятників, 
їх повноцінної охорони. Документи зафіксували відсутність 
систематизації знахідок у Складі місцевих старожитностей», 
найбільш цінні експонати відправлялися до зборів Ермітажу 
(м. Санкт-Петербург) та Історичного музею (м. Москва), 
що завдавало шкоди розвитку музею в Херсонесі. Значення 
Херсонеса як унікального пам’ятника музейного значення 
підкреслювалося і тим, що завдяки знахідкам на городище 
значно просунулися нумізматичні (А. В. Орєшников) і епігра-
фічні (В. В. Латишев) дослідження античного періоду історії 
на території Російської імперії [1, с. 209-232]. 

Ініціатива увічнення пам’яті героїв оборони Севастополя 
1854-1855 рр. під час Кримської війни (1853–1856) належала 
самим учасникам подій і була виражена у всеросійському 
зборі коштів для улаштування відповідного музею. Даний 
захід було підтримано владою Таврійської губернії. Музей 
Севастопольської оборони був відкритий в 1869 р., і, згідно 
з виявленими документами про планування його роботи, 
може вважатися першим музеєм в Криму, має не тільки екс-
позиційну, але й значну дослідницьку роботу. Вона, на думку 
першого директора установи П. В. Алабіна, повинна була 
виражатися в концентрації в музейних фондах, насамперед, 
творів, матеріалів періодичних видань, записів, щоденни-
ків, мемуарів, листів учасників оборони опублікованого і 
неопублікованого характеру. Також передбачалося збирати 
біографічні, портретні, художні, інженерні, речові джерела 
з історії оборони 1854–1855 рр. Увага державних установ 
проявилася і в виділенні коштів на будівництво спеціального 
приміщення для музею, який з грудня 1895 р. став носити 
нову назву, яка відповідала його дослідницькому призна-
ченню – Військово-історичний музей Чорноморського флоту. 
Музей також мав джерело фінансування у формі прибутку 
від володіння землями в материкових повітах Таврійської 
губернії, наданими згідно рішення імператора Олександра 
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II. Значну допомогу в організації експозиції музею надавала 
робота спеціальної Комісії з організації музею, яка займала-
ся присиланням документів і речей зі всієї країни. Високий 
рівень наукової роботи в музеї відображався у виданні скру-
пульозно складених каталогів музею, в яких в суворому хро-
нологічному порядку вказувалося розташування експонатів 
і складалася їх характеристика та історія отримання музеєм. 
Величезне значення для завершення становлення Військо-
во-історичного музею Чорноморського флоту як музейного 
закладу мала організація Панорами «Штурм 6 червня 1855 
року», у центрі якої використовувалося батальне полотно 
художника Ф. А. Рубо. Відкриття даного підрозділу музею 
відбулося в 1905 р. і сприяло значному сплеску уваги відвід-
увачів до роботи музею в цілому і пам’ятників оборони 1854-
1855 рр. – як його основної матеріальної складової – зокрема 
[1, с.  197-202, 280-282]. 

Прикладами активності наукових краєзнавчих співтова-
риств в організації музейної справи в Криму в дорадянський 
період є ініціатива членів Кримсько-Кавказького гірського 
клубу щодо створення Музею організації в Ялті і діяльність 
ТВАК зі створення музеїв в Сімферополі і Бахчисараї. Осно-
вним напрямком Музею Ялтинського відділення Кримсько-
Кавказького гірського клубу (заснований в 1892 р.) стала 
концентрація експонатів і матеріалів за естественноїсторі-
чеськом профілем. До 1914 р. в його структурі виділилися 
наступні відділи: альпінізм, ботаніка, зоологія, метеорологія 
і петрографія, художньо-картографічний, етнографічний. 
Робота музею,незважаючи на її багатопрофільності, поклала 
початок музейної справи на Південному березі Криму, стала 
фундаментом роботи декількох музейних установ надалі 
[9, с. 193–194].

Ініціатива глави ТВАК А. Х. Стевена щодо створення Му-
зея старожитностей в Сімферополі була здійснена в 1889 р. 
Основою експозиції стали археологічні знахідки, зроблені 
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членами ТВАК при розкопках в Сімферополі і його околицях 
(Неаполь Скіфський, курганні поховання), Херсонесі, Пан-
тікапеї. Ряд експонатів являв собою дублікати пам’ятників, 
передані з інших музеїв, сформувалася самостійна нумізма-
тична колекція античного і середньовічного періодів. Осно-
вним недоліком в роботі музею була слабка матеріальна 
забезпеченість, що проявилася в виділенні під приміщення 
музею невеликого і недостатнього приміщення. Це впливало 
на розміщення експозиції, не дозволяло проводити повно-
цінну роботу з обліку та каталогізації експонатів. Першим 
кримським музеєм з постійною етнографічної експозицією 
став Етнографічний і історико-археологічний музей ТВАК в 
Бахчисараї, що розпочав свою діяльність у 1897 р. [10]. 

Свідченням безперервного розвитку музейної справи ста-
ло заснування в 1916 р. за ініціативою завідувача розкопками 
і музеєм в Херсонесі Л. А. Моїсеєва і при активній участі 
професора Петербурзького університету М. І. Ростовцева 
(1870-1952) Євпаторійського археолого-етнографічного му-
зею [11, с. 139].

Аналіз стану музеїв у Криму в дорадянський період вияв-
ляє кілька особливостей їх становлення і розвиток. Характер-
ною рисою цього процесу була відсутність безпосередньої 
участі в створенні і діяльності музейних установ профільних 
органів влади центрального, регіонального або місцевого 
рівня. Це обставина пояснюється, у свою чергу відсутністю 
такої практики в Російській імперії в принципі. Найчастіше 
поява нових культурних осередків була наслідком ініціативи 
кіл провінційної інтелігенції, в окремих випадках підтриму-
ваних представниками влади на добровільних засадах (Євпа-
торійський археолого-етнографічний музей, Феодосійський 
музей старожитностей), громадськими профільними орга-
нізаціями (Одеське товариство історії та старожитностей) 
або державними установами (Імператорська археологічна 
комісія). Єдиним прикладом безпосередньої участі представ-
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ників держави у створенні музейного закладу у Криму слід 
вважати постійну підтримку роботи Військово-історичного 
музею Чорноморського флоту в Севастополі. Це поясню-
ється, насамперед, ідеологічної та виховної функціями його 
роботи.

Таким чином, слід констатувати, що в дорадянський пе-
ріод була відсутня єдина система керівництва музейними 
установами, як на регіональному рівні, так і в масштабах 
держави. Ініціатива дослідників знайшла розуміння в ме-
ценатах, однак і цю співпрацю не можна охарактеризувати 
як системну і постійну. Період 1917–1920 рр. наочно про-
демонстрував регресивність відсутності схеми контролю за 
роботою музейних установ. Музеї в містах Криму і їх спів-
робітники повністю залишилися без засобів до існування, 
здійснення ж наукової та експозиційної діяльності в умовах 
постійної зміни влади було неможливим. Реалії Громадян-
ської війни – голод, розруха, мародерство – стали характер-
ною особливістю виживання музеїв Криму.

Asanova U. K.

MILESTONES OF MUSEUM NETWORK 
CRIMEAN ASSR (1920-1924 YEARS)

Summary
The new case of archival documents devoted stories of mu-

seum building in Crimea in first half 20th ХХ century is entered 
into a scientific turn, revealed in funds the State Archive of Rus-
sian Federation (Moscow). Participation of the central bodies 
of the State commissariat of education of RSFSR in this process 
is analyzed, forms of interaction of directing bodies and their 
regional divisions in maintenance of the organizational, me-
thodical, material, research initiative in the course of work of the 
Crimean museums are represented.

Keywords: museums, Crimean ASSR, Glavmuzej of the State 
commissariat of education of RSFSR, KrymOHRIS.
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ОСНОВНЫЕ ЕТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЙНОЙ 
СЕТИ КРЫМСКОЙ АССР (1920-1924 ГГ.)

Реферат
В научный оборот вводится новый корпус архивных доку-

ментов, посвященный истории музейного строительства в 
Крыму в первой половине 20-х гг. ХХ в., выявленный в фондах 
ГАРФ (г. Москва). Анализируется участие центральных ор-
ганов Народного комиссариата просвещения РСФСР в этом 
процессе, представляются формы взаимодействия руководя-
щих органов и их региональных подразделений в обеспечении 
организационной, методической, материальной, исследова-
тельской инициативы в процессе работы крымских музеев.

Ключевые слова: музеи, Крымская АССР, Главмузей Нар-
комата просвещения РСФСР, КрымОХРИС.
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КАТЕРИНОСЛАВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНСЬКА 
РАДА: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 

КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ 
(березень-травень 1917 року)

У статті розглядаються передумови та створення Ка-
теринославської української губернської ради навколо якої 
об’єднувалися найвпливовіші українські громадсько-політич-
ні, військові та культурницькі товариства. Аналізуються 
партійний склад губернської ради, її соціальна база та перші 
дії впродовж весни 1917 р.

Ключові слова: Катеринославщина, революція, губерн-
ська рада, Просвіта, Центральна Рада

Паралельно з загальноросійськими революційними проце-
сами в Катеринославській губернії розгорталися організацій-
но-політичні процеси, які слід трактувати в площині Укра-
їнської революції. Тобто ті, які були направлені на відбудову 
національної держави й створення її представницьких та 
владних інституцій, що мали стати делегованими установами 
Центральної Ради в регіоні, і від її імені контактувати з тими 
комітетами й радами (совєтами), що виникали повсюдно на 
Катеринославщині. Оскільки вони генетично були пов’язані 
з українськими культурно-просвітницькими товариствами 
та організаціями, що існували з дореволюційних часів, як 
наприклад «Просвіта», яка ще до і під час Першої світової 
війни заклала основи українського національного руху, що 
охопив службову інтелігенцію, робітників та мешканців на-
вколишніх сіл [3, c. 61], то з самого початку отримали вираз-
не етнічне забарвлення, як, зрештою, сама Центральна Рада. 
Такою консолідуючою інституцією стала Катеринославська 
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українська губернська рада, яка мала об’єднати навколо 
себе активних учасників громадсько-політичного життя, що 
підтримували основні постулати національної революції. У 
такому вигляді дана проблема комплексно не вивчалася, тому 
в даній статті ставиться завдання виявити механізми консо-
лідації українських громадських діячів краю навколо ідеї 
створення загальногубернського політичного об’єднання, 
проаналізувати темпи та особливості створення губернської 
ради, дослідити партійний склад її керівного органу та со-
ціальну базу.

Перші кроки по вивченню даної проблематики зробили 
радянські історики ще на початку 1930-х років. Так, А.  Горб 
вказував, що у Катеринославі поряд з громадськими ко-
мітетами і радами виник Об’єднаний комітет українських 
організацій, «політичний центр української буржуазії на 
Катеринославщині, який пізніше приймає назву Українська 
губернська рада. Її представники посідають місця в «Комітеті 
громадських організацій»» [2, c. 10].

З цитованого фрагменту видно лише матричні схеми, які 
не мають чіткої прив’язки до дат та імен, не вказують на по-
літико-ідеологічні завдання тощо. За схожими методологіч-
ними принципами описували події й наступні дослідники, 
з праць яких можна отримати вкрай скупу інформацію про 
механізми створення не тільки губернської ради, але й пові-
тових рад чи інших українських політико-представницьких 
інституцій [10, c. 150]. У пізніших працях заявлялося про 
створення протягом весни 1917 р. цілої низки українських 
повітових рад, які перебували переважно під впливом УПСР 
[5, c. 573; 6, с. 26]. Власне цим вичерпувалася наративна база 
з проблеми.

Суттєво доповнив спадщину радянської історіографії 
щодо початкового етапу національного державотворення в 
регіоні сучасний дніпропетровський науковець В. Заруба. 
Він скурпульозніше реконструював хід подій у березневі дні 
1917 р. й зазначав, що протягом 3-6 березня українські орга-
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нізації Катеринослава проводили наради і врешті-решт ство-
рили координаційний центр, схожий на Центральну Раду. За 
його словами вже до 7 березня у місті існувала губернська 
рада, бо цим числом датується посвідчення А. Синявського 
під №305 [4, c. 137-138].

Але судячи і з його наступних міркувань, і опублікованих 
документів, і наведеної вище цитати радянських істориків, 
це була не стільки повноцінна українська губернська рада, 
на зразок тих, що виникали повсюдно на інших теренах 
протягом квітня – серпня 1917 року, скільки Катеринос-
лавський український об’єднаний комітет. Це дотично під-
тверджує своїми словами А. Синявський: «Ми працюємо 
в об’єднаному комітеті, видавничій спілці, «Просвіті», ра-
дикально-демократичній партії. Мусимо робити виклади, 
виступав і кілька разів на мітингах» [4, c. 138]. 

Зазначений документ відтворює персональне керівни-
цтво Катеринославського українського об’єднаного комітету 
(В.  Біднов), а також її можливий кількісний склад – декілька 
сотень осіб. Хоча, як стверджував Д. Дорошенко, «…коли 
почалася революція, то активних політичних діячів серед 
українців знайшлося дуже небагато…» [3, c. 61]. Відомі кате-
ринославські громадсько-політичні діячі того часу І. Мазепа 
та П. Феденко були ще більш точними. Перший стверджував, 
що «свідомих українців» у Катеринославі було близько двох 
десятків, а головною їхньою базою стало село, оскільки зру-
сифіковане місто перебувало передусім під впливом інших 
партій та організацій [7, c. 34-35]. Його однопартієць вислов-
лювався у подібній тональності: «В місті, в установах дер-
жавних і громадських, перед вели росіяни або «малороси», 
що часто ставилися до українського руху з більшою непри-
язню, ніж самі росіяни з Московщини… Українські сили в 
самому місті Катеринославі були дуже малі і не на високому 
рівні… Українська інтелігенція міста Катеринослава не була 
підготована до політичної роботи в масах, як вимагали об-
ставини революції» [15, c. 288-289].
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Отже комітет, у якому суттєвий вплив мала Українська 
радикально-демократична партія, зі своєрідним дихотомним 
поділом на пасіонаріїв та чисельну, але малодієву групу, з 
самого початку взявся до проведення публічних акцій, як 
правило у вигляді віче, перше з яких пройшло не пізніше 9 
березня. На ньому виступили Ф. Сторубель і В. Пузаненко. 
Це були перші політичні збори українців Катеринослава, 
скликані службовцями-залізничниками з ініціативи інже-
нера І. Труби [1, c. 10]. Як показали наступні події це був 
лише початок організаційних заходів, адже 11 березня з 
ініціативи Є. Вирового відновлює існування «Просвіта», 
яка наступного дня провела своє перше зібрання за участі 
гостей з Києва, Одеси, Олександрівська, Верхньодніпров-
ська та навколишніх сіл Мануйлівки, Діївки та інших. На 
ньому обрали правління з 13 осіб, а також створили комісії: 
по організації філій і проведення вечорів, видавничу, шкіль-
но-лекційну та бібліотечну. Урочистості по відкриттю Кате-
ринославської «Просвіти» відбулися 18 березня [1, c.  10]. 
Вона розпочала видавати «Вістник Просвіти», далі утвори-
лося Українське вчительське товариство (рада складалася з 
О.  Біднової, Є.  Вирового, М.  Луценка, А. Сорокаліта, С. 
Швеця та Я. Януші) [8, 2  квітня], «Українське Видавни-
цтво», які здійснювали активну роботу по своїх напрямах 
[3, c. 61], з ініціативи Є. Вирового планувалося утворити 
«Юнацьку спілку» [8, 2 квітня]. Протягом березня – травня 
1917 р. Катеринославська «Просвіта» мала вже 30 філій, у 
тому числі в містах Олександрівськ, Кривий Ріг, Павлоград, 
Новомосковськ, Гуляйполе та інших [1, c.  11]. А також в на-
вколишніх селах – Мануйлівка, Діївка, Таромське, Сухачівка, 
Михайлівка, Кайдак, Підгороднє – у яких громади, з підказ-
ки просвітян, висловлювалися за демократичну республіку 
[8,  31 березня].

Незабаром, 12 березня Катеринославський український 
об’єднаний комітет спромігся провести у кінотеатрі «Колі-
зей» масштабне віче. Воно закінчилося велелюдними, не ба-



95

ченими раніше в місті заходами, зокрема учасники пройшли-
ся до Соборного майдану, де навіть спорудили трибуну з якої 
до присутніх промовляли оратори. Припускаємо, що саме 
про дане віче йдеться у статті журналіста І. Гаврилюка, який 
писав до одеського альманаху про міське багатотисячне віче, 
у якому під червоними і синьо-жовтими прапорами взяли 
участь військові, робітники, священики та інші. Під остан-
німи виступила українська громада, яка провела свій захід 
у театрі «Колізей» і згодом прилучилася до загальноміських 
акцій. Дописувач вказав наступні прізвища виступаючих – 
доктор Ю. Павловський, директор гімназії А. Синявський, 
службовець залізниці П. Ємець, інженер І. Труба, адвокат 
П.  Благонадьожин [13, c. 6-7].

Як і в інших частинах південної України, на даному 
етапі організації типу Катеринославського українського 
об’єднаного комітету де-факто неначе пробували реанімувати 
колишні культурницько-просвітянські традиції. Як згадував 
І. Мазепа, найбільш свідомі українці Катеринослава – А. 
Синявський, І. Рудичев, Є.  Вировий, В. Біднов, І. Труба та 
інші взялися насамперед за справу культурно-освітнього 
характеру, а збори комітету, за його ж словами були схожі на 
сходки «Просвіти», а для політичної праці кадрів майже не 
було [7,  c. 36-37]. Але джерела й сучасні праці доводять, що 
так було тільки частково. З них випливає, що вже 11 березня 
низка політичних сил Катеринослава висунули вимогу орга-
нізації «українських легіонів» [11, c. 132], а 17 березня під 
егідою представника українського комітету В.(?) Благонадьо-
жина відбулося зібрання шкільної молоді для обговорення 
«справи про організацію молоді біля об’єднаного комітету 
для політичної праці» [8, 2 квітня]. 

Попередня організаційна робота та постанови Всеукраїн-
ського національного конгресу 6-8 квітня 1917 р., на якому 
від Катеринославського українського об’єднаного комітету 
промовляв Ю. Павловський [12, c. 54], підготували підґрунтя 
для завершення підготовчого етапу в становленні загально-
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губернських українських структур. 15 квітня загальні збори 
катеринославської «Просвіти», на яких були присутні 125 чо-
ловік, вирішили організувати місцеву українську губернську 
раду. Тоді ж обговорили і порядок виборів до неї [1, c. 13]. 
Тимчасова Катеринославська українська губернська рада по-
стала за різними даними або 20 квітня на губернському з’їзді 
українських організацій, проведеному об’єднаним комітетом 
в приміщенні Комерційного училища [4, с. 139], або 5 травня 
[1, с. 13; 11, с. 128]. Зважаючи на суттєві розбіжності в хро-
нології дана колізія передбачає подальший пошук документів 
для підтвердження однієї з дат створення ради. 

На захід зголосилися різноманітні професійні й українські 
товариства та партійні осередки: «Просвіта», поштова, ви-
давнича, учнівська та вчительська спілки, комітет службов-
ців і робітників залізничної станції Катеринослава, громада 
службовців депо, залізничні службовці, Катеринославська 
українська військова рада, осередки УСДРП, УПСР, УРДП, 
автономістів-федералістів, які й увійшли до новоствореної 
установи. Форум, який очолював В. Біднов, обрав прези-
дію, виконавчий комітет, організаційно-агітаційну, видавни-
чу, шкільну і маніфестаційну секції, створив інформаційне 
бюро, що зайвий раз підтверджує думку про культурниць-
ко-пропагандистську специфіку діяльності комітетів і рад 
на початках свого існування. Головою Катеринославської 
української губернської ради став адвокат А. Шкамарда, за-
ступником, за версією В. Заруби, В. Біднов [4, c. 139], а за 
словами Д. Дорошенка, український есер П. Коробчанський 
й секретарем – український есдек П.  Щукин [3, c. 62]. На 
перших порах головні важелі адміністрування знаходилися 
в руках Є. Вирового, якому належала чи не головна заслуга в 
заснуванні ради [14, c. 279]. Часопис «Нова Рада» подає по-
вний перелік членів президії ради – Шкамарда, Павловський, 
Полівець, Благонадьожин, Штефан, Федорів, Усик-Базилев-
ський, Осинський, Базілев, Якуша (очевидно Януша – Т. В.), 
Самійленко, Сухенко, Дубіщев і Калиниченко [8, 18 травня]. 
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До складу губернської ради увійшли представники від 
військових комітетів (8 осіб), «Просвіти» й об’єднаного 
комітету автономістів-федералістів (по 6 осіб), українсько-
го товариства поштових працівників (5 чол.), видавничо-
го товариства (3 людини – А. Кащенко, Т. Калиниченко, 
Самійленко) [8, 17 травня], по 2 – від учительської спілки 
і українського гуртка служби рухів, 1 – від українського 
комітету робітників і службовців депо. Окрім цього, до її 
складу увійшли члени Центральної Ради В. Біднов, Ф.  Дубо-
вий, К. Герасимів, М.  Кузьменко, Ф. Сторубель і П. Тушкан 
[11, c. 129; 1, c. 13]. Таким чином, губернська рада налічувала 
разом 39 осіб. До зазначених постатей можна додати членів 
ради від «Просвіти», яких встановив запорізький науковець 
В. Гвоздик – Є. Вировий, Б. Усик-Базилевський, М. Федорів, 
А. Синявський, Ю. Павловський та В (?). Януша [1, c. 13].

Значний інтерес становить й партійний склад Катери-
нославської української губернської ради. Вона складалася 
переважно з членів соціалістичних партій – І. Вирва, Ф. Ду-
бовий, Д. Лисиченко, І. Мазепа, І. Романченко, П. Феденко, 
П. Щукин (усі – УСДРП), С. Бачинський, П. Коробчанський, 
Ф.  Сторубель, Б. Усик-Базилевський [9, c. 27], М. Федорів 
(усі – УПСР), В. Біднов, П. Єфремов, А. Синявський (усі – 
УПСФ [16]), І. Труба (народний соціаліст), Лук’янов (УПСС) 
[7, c. 37-38]. Три останні партії формували досить умовне 
праве крило українського політикуму, дещо віддалене від 
соціалістичних ідей, попри назву, вони радше були лібера-
лами. І що характерно, у даному переліку немає УРДП, про 
яку йшлося раніше, як одну з найпомітніших у березневі дні.

За рівнем впливу вони поступалися крилу лівому, власне 
соціалістичному. За мемуарами, до українських есдеків на-
лежало декілька сотень осіб, здебільшого робітників, що 
формували своєрідність соціальної бази української рево-
люції на Катеринославщині. На відміну від інших півден-
них губерній, де підтримка Центральної Ради та її місцевих 
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представницьких органів з боку робітників залишилась по-
одинокою, відтак невиразною, у окресленій губернії вони, 
поряд з селянами, взяли активну участь у побудові підвалин 
національної держави, що простежується зокрема за пред-
ставництвом на перших масштабних заходах, проведених у 
Катеринославі та за його межами. В тому числі їхнє пред-
ставництво стало помітним у численних «Просвітах», які в 
багатьох випадках складалися саме з робітників, очевидно 
насамперед у приміських робітничих селищах, навіть попри 
те, що значна частина робітників, особливо зрусифікованих, 
перебувала під впливом російської соціал-демократії, з якою 
українські есдеки ще під час Першої світової війни уклали 
угоду про спільні дії. Душею Катеринославського комітету 
УСДРП був Ф. Дубовий, що працював чиновником на місце-
вій залізниці, й де зумів зорганізувати товариство, яке протя-
гом усього року регулярно підтримувало заходи української 
губернської ради. 

Партійне представництво А. Шкамарди встановити поки 
не вдалося, що на перший погляд, є логічним утрудненням. 
Відповідь на дану апорію, на нашу думку, слід шукати в мож-
ливій позапартійності голови ради, завдяки чому той став 
компромісним кандидатом на посаду. Звертає на себе увагу й 
те, що дехто з очільників, як наприклад, В. Біднов, І. Мазепа, 
П. Феденко входили до керівних органів своїх партійних ор-
ганізацій в загальноукраїнському масштабі, що посилювало 
авторитет місцевих комітетів, та й самої Катеринославської 
української губернської ради.

Засадничі принципи проводу ради співпадали з політич-
ною доктриною ідеологів української національної револю-
ції. Тому вони виступали за досягнення головної на той час 
мети – автономії України у складі Російської федеративної 
республіки, але попри це, поява української губернської ради 
викликала насторожене ставлення до неї з боку політичних 
конкурентів [4, c. 140], які перейняли ментальні рецепції з 
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імперської епохи щодо «українського питання». На думку де-
яких фахівців, запозичену з мемуаристики, серед очільників 
катеринославських українців начебто було чимало прихиль-
ників повної самостійності, але вони побоювалися відверто 
оголошувати свої погляди, зважаючи на сильні позиції міс-
цевих органів Тимчасового уряду та загалом прихильників 
збереження Російської держави в старих кордонах [4, c. 140]. 
Вважаємо дану тезу скоріше надто сміливим припущенням, 
яке не базується на серйозній доказовій базі, отже втрачає 
конґруентність з оприлюдненим партійним складом губерн-
ської ради. Та й з політико-ідеологічною модою того часу, 
де самостійницькі гасла не стали близькими для більшості 
українських політиків й урядовців. Отже, основною метою 
діяльності організації стало впровадження в життя рішень 
Центральної Ради [11, c. 129] і відстоювання інтересів укра-
їнської громади Катеринославської губернії [7, c. 35], але 
судячи зі слів одного з учасників подій полковника М. Оме-
ляновича-Павленка тривалий період часу вона залишалася 
не надто помітною політико-громадською установою, яка не 
зуміла заволодіти увагою місцевих мешканців. Офіцер росій-
ського війська прибув до Катеринослава не раніше червня 
1917 р. і його перші враження від побаченого залишились 
песимістичними: «...Шкамарда прийняв мене дуже радо, але 
що до української справи, то тут він певно вже добре попікся, 
бо був повний песиміст…» [9, c. 26].

Таким чином, створення Катеринославської української 
губернської ради слід розглядати як взаємно направлені 
вектори революційних процесів на початку 1917 р. З одного 
боку, її постава стала наслідком створення Центральної Ради 
та оприлюдненням її політичної доктрини, а з іншого, чима-
лих зусиль доклали місцеві активісти, що підтримували курс 
Києва на відродження Української держави. Відзначаємо 
високі темпи консолідаційних процесів у Катеринославській 
губернії, адже вже у перші тижні в містах регіону постали 
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філії «Просвіти», навколо якої й проходило об’єднання най-
впливовіших українських інституцій. Партійне обличчя гу-
бернської ради загалом співпало з політичними симпатіями 
тогочасного соціуму, отже сформувалося передусім з есдеків 
та есерів. Соціальною базу національної революції в краї 
стали не лише селяни та інтелігенція, але й робітники.
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Реферат
В статье рассматриваются предпосылки и создание 

Екатеринославского украинского губернского совета, вокруг 
которого объединялись влиятельные украинские обществен-
но-политические, военные и культурные деятели. Анализиру-
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ются партийный состав губернского совета, ее социальная 
база и первые действия на протяжении весны - лета 1917 г.
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ПРОДОВОЛЬЧЕ СТАНОВИЩЕ В ОДЕСІ ПРОТЯГОМ 
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(липень 1914-лютий 1917 рр.)

В статті досліджується вплив Першої світової війни 
на продовольче становище в Одесі (липень 1914–лютий 
1917  рр.), динаміка цін та причини подорожчання основних 
продуктів. Аналізуються ставлення населення Одеси до 
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спекуляції та дефіциту товарів, дії місцевої та центральної 
влади, направлені на вирішення продовольчих проблем.

Ключові слова: Одеса, Перша світова війна, продовольче 
становище, таксування, спекуляція, дорожнеча.

Перша світова війна є малодослідженою темою у вітчиз-
няній історичній науці, що головним чином було викликано 
тим, що довгий час вона залишалася у затінку революцій-
них подій 1917–1921 рр. Хоча окремі проблеми даної теми 
стають предметом наукових праць сучасних українських 
істориків, більшість питань залишається малодослідженою 
та потребує додаткового аналізу. Одним з них є повсякденне 
життя населення під час війни, зокрема продовольче питан-
ня. Радянські історики висвітлювали окремі аспекти даної 
проблеми в працях, присвячених економічним питанням, або 
робітничому руху протягом Першої світової війни [1; 2; 3; 
4; 5]. Серед новітніх досліджень необхідно виділити роботи 
Н. Шапошнікової, в яких аналізуються причини виникнення 
дефіциту багатьох продуктів, політика влади по відношенню 
до цієї проблеми, динаміка цін тощо [6; 7]. Дане питання де-
тально досліджено у ґрунтовному виданні «Економічна істо-
рія України. Історико-економічне дослідження в двох томах» 
[8]. Різноманітні аспекти продовольчої кризи розглядають 
такі сучасні українські історики, як О. Реєнт, О. Вільшанська, 
О. Сердюк та інші [9; 10; 11]. Займалися проблемами еконо-
мічного розвитку Російської імперії в період Першої світової 
війни західні дослідники [12; 13].

Метою статті є дослідити вплив Першої світової війни 
на продовольче становище у місті, реакцію місцевого на-
селення, дії місцевої та центральної влади, направлені на 
стабілізацію становища. 

До 1913 р. Російська імперія була безумовним світовим 
лідером у виробництві зерна (однак його виробництво на 
душу населення було нижчим, ніж в інших країнах, напри-
клад Німеччини та США), а її економічний потенціал кон-
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центрувався у аграрному секторі [14, с. 21]. Здавалося, що це 
мало захистити населення імперії від продовольчої кризи під 
час війни. Однак, на думку західних дослідників П. Ґетрел-
ла та М. Харіссона саме аграрні економіки мали тенденції 
до розпаду під напором тотальної війни [12, p. 428]. Таким 
чином, високі абсолютні показники виробництва сільсько-
господарської продукції не врятували Російську імперію від 
продовольчої кризи.

Перед тим, як аналізувати забезпечення продовольством 
населення Одеси під час Першої світової війни, необхідно 
охарактеризувати продовольче становище та рівень цін у 
місті напередодні її початку. Відомий письменник Ю. Олеша, 
який перед війною навчався у гімназії, в своїх спогадах від-
значав, що п’ять копійок, які йому давали на сніданок, – «це 
мало, але не так вже мало». За них можна було придбати у 
їдальні бублик, яблуко та стакан чаю або котлету [15, с.  416]. 
Згадував тогочасні ціни театральний режисер СРСР В. Га-
лицький, який разом з родиною переїхав до Одеси навесні 
1913 р. У своїх спогадах він описував похід на базар разом 
з батьком: «Помню, папа, имея рубль в кармане, брал с со-
бой две корзины, и за ним в качестве помощника увязывался 
младший братишка. Око (три фунта) груш – две копейки. 
Два фунта винограда – пятак. Большая свежая камбала, еще 
трепещущая своими панцирными шишаками на мокром 
брезенте, оттягивающем корзину торговки, – пятиалтынный» 
[16, с. 19]. При цьому середня заробітна плата робітників в 
Одесі у 1903 р. складала 285 руб. на рік (в цілому по Росій-
ській імперії – 206 руб.) [17, с. 316-317].

Однак війна корінним чином змінила продовольче стано-
вище та ціни не тільки в Одесі, але й в Російській імперії. 
За підрахунками Союзу міст з початком Першої світової ві-
йни дорожнеча виникла у 70 % великих та 50% малих міст 
країни. А вже у січні 1915 р. вона мала місце у всіх великих 
та 85% малих міст [1, с. 55]. В Одесі подорожчання това-
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рів розпочалося практично відразу ж зі вступом Російської 
імперії у війну. В першу чергу виросли ціни на імпортні 
товари, оскільки було зрозуміло, що в найближчий час об-
сяги торгівлі будуть суттєво зменшені. Підвищилися ціни на 
каву, цукор, рослинну олію тощо, досить дешевою була риба. 
Щодо молочних продуктів, то на початку війни ціни на них 
у місті різко впали [18, 2 августа, 26 июля, 31 июля]. Восени 
дефіцит імпортних товарів в Одесі загострився: ціни на ли-
монну кислоту підвищилися з 40 до 65 руб. за пуд, какао – з 1 
до 2 руб. за фунт, рис – з 4.80 до 7 руб. за пуд, імбир – з 12  до 
18 руб. за пуд, ваніль – з 8 до 13 руб. за пуд [18, 5  ноября, 
7 ноября]. В цілому слід відзначити нестабільність ринку в 
цей час. Наприклад, внаслідок відсутності імпорту кунжуту 
з Константинополя ціни на халву збільшилися в два рази. 
Проте, коли вже через деякий час були налагоджені поставки 
кунжуту з Кавказу, ціни на халву упали. Торгівці, які до цьо-
го часу закупили її за новими цінами у оптовиків, отримали 
суттєві збитки [18, 7 ноября, 8 ноября].

При цьому внаслідок призупинення експорту можна було 
спостерігати незначне зменшення цін на продукти, які виро-
щувалися або вироблялися в Російській імперії. Однак не за-
вжди цим могли користуватися споживачі, оскільки продукти 
за заниженими цінами намагалися скуповувати різноманітні 
торгівельні фірми з метою подальшого продажу населенню 
[19, с. 204]. На подорожчання продуктів впливали різнома-
нітні афери, коли великі фірми та банки скуповували певний 
вид товару. Так, Одеське відділення Російсько-Азіатського 
банку у 1915 р. відзначилося масштабним розмахом хлібних 
операцій з метою приховування зерна й борошна [8, с. 91].

В грудні 1914 р. суттєво збільшилися ціни на масло, 
оскільки значні його запаси у Сибіру були реквізовані для 
армії, а внаслідок поганого врожаю кормових культур та 
реквізиції великої рогатої худоби для потреб армії, обсягів 
його виробництва було замало [20, с. 4; 18, 8 декабря]. На по-
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чатку 1915 р. масло виросло у ціні з 35 до 60–65 коп. за фунт. 
А вже у грудні 1915 р. його продавали по 1 рублю за фунт. 
Так само змінилися ціни і на інші молочні продукти. Напри-
клад, сир став в два рази дорожчий. Несуттєво збільшилися 
ціни на м’ясо, що пов’язували з потребою цього продукту 
для армійських консервів [21, 4 февраля; 22, 24 октября, 
26 ноября]. Слід також сказати про погану якість продуктів 
та їх фальсифікацію. Часто зустрічалися випадки, коли до 
молочних продуктів додавали значну кількість води. Так на 
Новому ринку затримали жінку, яка додала до молока 50% 
води. Свій вчинок вона пояснила тим, що її чоловіка забрали 
на війну і на утримання родини зовсім не вистачало коштів 
[22, 1 ноября]. О. Вільшанська відзначає, що широкого вжит-
ку в багатьох містах та містечках під час війни набула прак-
тика додавання в борошно для випікання хліба різного роду 
домішок. Так, в Одесі за скаргою покупця полковника було 
притягнуто до відповідальності власника кондитерської за 
виготовлення й продаж недоброякісного хліба [9, с. 63]. Під-
робляли навіть чай, замість якого продавали звичайне сміття 
[30, 22 января]. А в серпні 1916 р. продавали цукрові відходи 
коричневого кольору, який господарки вважали шоколадним 
цукром [30, 16 августа].

Ще однією категорією товарів, на яку стрімко виросли 
ціни, стала алкогольна продукція. Подорожчання горілчаних 
виробів та вина було викликано скороченням виробництва 
внаслідок антиалкогольної кампанії та підвищення акцизу. В 
серпні 1914 р. спирт 90% коштував 28 р. 80 коп. за відро, а в 
вересні наступного року виробники підпільної торгівлі про-
давали його вже по 70–75 руб. [22, 16 сентября; 18, 15 авгус-
та]. Так само змінилися ціни і на вино з 50–55 коп. за пляшку 
в вересні 1915 р. до 2 руб. на початку 1916 р. [22,  8 сентября; 
23, 24 января].

Під час війни в Одесі, як і в інших містах Російської імпе-
рії, можна було спостерігати дефіцит цукру. За підрахунками 
Н. Шапошнікової, ціни на цукор у місті з вересня 1914 р. по 



107

лютий 1916 р. виросли на 35–52% [6, с. 133]. Особливо від-
чутною нестача цукру стала в кінці 1915 – на початку 1916 
рр. В Одесі з’явилися чутки, що його взагалі перестали виро-
бляти. А газета «Одесские новости» заспокоювала мешкан-
ців міста і писала про деякі тимчасові затримки у його вироб-
ництві та нестачу робочої сили під час свят [23,  10  января]. 
Однак, насправді, дефіцит цукру в цей період був створений 
штучно, оскільки цього товару було вдосталь, але закупити 
його можна було за цінами в півтора рази вищими у відді-
леннях Петроградського міжнародного банку, розташованих 
у Харкові, Сумах та інших містах імперії [10, с. 383]. 

Краєзнавці В. Файтельберг-Бланк та В. Савченко відзна-
чають, що в Одесі в середньому ціни у 1915 р. виросли на 
30–35 % [24, с. 15]. Спробуємо проаналізувати подорожчання 
окремих продуктів протягом цього року на основі відомостей 
з довідковими цінами, які зберігаються в Державному архіві 
Одеської області (див. табл. 1).

Найбільше у ціні за 1915 р. виросли: картопля, яка по-
дорожчала на 119%, гречана крупа – на 73 %, сіль – 72%, 
коров’яче масло – 64 %, макарони – 52%. Не таким від-
чутним було подорожчання яловичини – на 21%, борошна 
– 10%, чаю – 9%, капусти – 7% [25, арк. 1-3, 56-58].

Більш суттєво ціни підвищилися протягом 1916 р. За під-
рахунками англійського історика Пітера Гатрелла товари 
стали дорожчими у 1914 р. на 27%, 1915 р. – 20%, 1916 р. – 
94% [13, р. 144]. При цьому слід відмітити, що 1916–1917 рр. 
стали складним випробуванням не тільки для Російської 
імперії, але й для інших держав, які брали участь у Першій 
світовій війні. В цей час суттєво загострилася продовольча 
проблема у Великій Британії, США та Німеччині, що збіль-
шувало кількість виступів та страйків серед населення [26, р. 
323; 27, р. 484]. Напередодні падіння царизму в Одесі окремі 
продукти коштували в декілька разів більше, ніж на початку 
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1915 р. Ціни на крупи, сіль, сало виросли у 3–4 рази, соняш-
никова олія – у 8, овочі, такі як капуста та картопля стали 
дорожчими в 9–10 разів [28, арк. 225–225 зв., 150–153 зв.].

На початку 1916 р. у місті почалися проблеми з продажем 
м’яса. Дефіцит м’яса викликав величезні черги на ринках та 
скорочення його споживання населенням. В одеській періо-
дичній пресі публікувалися різноманітні фейлетони на цю 
тему, які, скоріш за все, створювали ще більший ажіотаж 
навколо дефіциту м’ясних продуктів. Наприклад, в одному 
з них сім’я дізнається, що у Німеччині вже почали викорис-
товувати у їжу м’ясо собак та китів і вирішує з’їсти улюбле-
ного пса. В іншому фейлетоні один з персонажів розказує 
своєму товаришу, що їх служниця дістає м’ясо, оскільки має 
роман з м’ясником на ринку [23, 14 февраля, 17 февраля]. 
Очевидно, що в період дефіциту м’яса, отримували його ті, 
хто мав налагоджені контакти з продавцями та постачальни-
ками. Так, на початку лютого 1916 р., коли м’ясо продавали 
за 26 коп. фунт (кошерне 35 коп.) при встановленій таксі у 
20 коп., продавці в першу чергу відпускали товар своїм по-
стійним клієнтам, а всім іншим суттєво підвищували ціну 
[23, 7 февраля]. Особливо відчутним дефіцит м’яса був на-
передодні свят, коли попит на нього суттєво збільшувався. 
Напередодні Великодня 1916 р. яловичину продавали вже 
по 30–45 коп. за фунт, а кошерне м’ясо – 45–70 копійок [23, 
3 апреля, 4 апреля]. За офіційними даними ціни на м’ясо в 
Одесі з червня 1914 р. по липень 1916 р. виросли на 80% 
[29, с. 119]. Подорожчання м’яса та риби збільшило кількість 
не професійних рибалок, які вже з 3-4 год. ночі прямували 
до моря. Для багатьох родин рибальство стало додатковим 
джерелом отримання продовольства [30, 2 августа].

Безумовно, що подорожчання цін викликало, з одного 
боку, негативну реакцію населення, а, з іншого, стимулювало 
владу діяти у напрямку стабілізації ситуації.

Західні дослідники Першої світової війни Том і Сара Пен-
деграст відзначають, що хоча становище з паливом та про-
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довольством було неоднаковим в різних країнах, проте воно 
скрізь впливало на бажання людей працювати та витриму-
вати труднощі, викликані війною [31, р. 162]. Тому неабияке 
значення для центральної та регіональної влади мало об-
ґрунтування такого стрімкого підвищення цін. 

Як в центральних часописах Російської імперії, так і регі-
ональних періодичних виданнях часто публікувалися статті, 
присвячені проблемі подорожчання продуктів. В багатьох 
з них, принаймні на самому початку війни, основною при-
чиною дорожнечі називалася спекуляція та недобросовісна 
конкуренція. Так, в журналі «Нива» наголошувалося, що спе-
кулятивний характер подорожчання товарів першої необхід-
ності очевидний і заперечується лише самими спекулянтами 
[19, с. 204]. Подібні за змістом статті виходили в одеській 
періодичній пресі. Наприклад, в газеті «Маленький одесский 
листок» відзначалося: «За последнее время продукты первой 
необходимости сделались до крайности чувствительными. 
Вернее, можно было бы сказать, что не так сами цены на них, 
как торговцы, руководящие ценами, приобрели некстати эту 
повышенную чувствительность» [22, 26 ноября].

З іншого боку, не забуваючи про спекуляцію, автори ста-
тей, присвячених продовольчій проблемі, не могли не ви-
знавати інших закономірних причин подорожчання про-
дуктів, таких, як проблеми зі шляхами сполучення, в першу 
чергу залізницями, хабарництво, бюрократизм, введення 
таксування та заборон на вільний вивіз певних категорій 
продуктів, концентрація біженців у великих містах імперії 
тощо [32,  с.  4-5; 33, с. 168-170; 34, с. 160-161]. Подорож-
чання хліба пояснювали збільшенням попиту на нього серед 
робітників внаслідок запровадження заборони на продаж 
алкогольних напоїв або навіть таємним експортом до Швеції 
та Німеччини через Фінляндію [35, с. 3]. Лунали менш об-
ґрунтовані думки, наприклад, підвищення цін на продукти і 
товари першої необхідності пов’язували з діяльністю таємної 



110

німецької організації, яка влаштовувала пожежі, вибухи, не-
щасні випадки на виробництві тощо [36, с. 13].

Одним з найголовніших факторів, який впливав на подо-
рожчання продуктів були проблеми зі шляхам сполучення, в 
першу чергу залізничними дорогами. Хоча загальна кількість 
перевезень за перші два роки війни збільшилася, однак об’єм 
комерційних перевезень неухильно зменшувався [2, с. 184]. 
До того ж бюрократизм та хабарництво суттєво ускладню-
вали перевезення вантажів, а вагони часто затримувалися в 
дорозі замість 6–7 днів пробігу до 2–3 місяців [11, с. 31]. В 
Одесі затримки у постачанні продуктів викликали їх дефіцит 
та підвищення ціни. Наприклад, у березні 1916 р. під час по-
сту збільшилися ціни на рибу, яка не була вчасно перевезена 
з Астрахані [23, 19 марта].

Продовольче становище як в Одесі, так і в інших містах 
Російської імперії, ускладнювалося забороною вивозити 
окремі товари з місць його виробництва [10, с. 350-351]. У 
січні 1916 р. це викликало дефіцит у місті картоплі, особливо 
в лікарнях, лазаретах та інших державних установах. Тоді 
одеська влада спробувала напряму звернутися до київської 
адміністрації з проханням виключити картоплю зі списку 
продуктів, які було заборонено вивозити до інших губерній 
[23, 3 января].

Відбувалися й інші спроби запобігти спекуляції та дефі-
циту окремих продуктів в Одесі. В січні 1916 р., коли були 
зменшені постачання м’яса, спеціальна комісія розробила 
проект скорочення вживання його населенням міста. Серед 
запропонованих засобів була заборона продажу та вживання 
м’яса протягом 3 днів на тиждень. В ці дні планувалося за-
кривати бійні та забороняти продаж м’ясних страв у рестора-
нах [23, 26 января]. Пізніше, 31 травня 1916 р., аналогічний 
закон було ухвалено Державною думою Російської імперії. 
Зокрема передбачалося скоротити вживання м’ясних продук-
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тів (яловичини, баранини, свинини) та дозволявся їх продаж 
лише чотири дні на тиждень (з вівторка по п’ятницю) [37, с. 
53]. Однак дана міра відразу викликала підвищення попиту 
та цін на продукти, які мали замінити м’ясо – рибу та птицю 
[30, 30 июля].

Ще одним способом боротьби з підвищенням цін на про-
дукти першої необхідності було встановлення твердих цін. 
Дана проблема неодноразово ставала предметом дискусій з 
боку провідних російських економістів та державних діячів. 
М. Туган-Барановський, М. Боголєпов, Л. Барк, Я. Букшпан 
та інші економісти наголошували на необхідності запро-
вадження монополії та жорсткого контролю ринку за допо-
могою таксування [38, с. 133; 39, с. 492, 494]. На відміну від 
інших воюючих країн, першою серед яких була Німеччина, в 
Російській імперії, не зважаючи на подорожчання та дефіцит 
окремих продуктів, так і не було запроваджено карткової сис-
теми на державному рівні [8, с. 92–93]. На думку П. Ґетрелла 
та М. Харіссона причинами цього були: широко розповсю-
джені переконання, що сільськогосподарська Росія ніколи не 
буде голодувати, необхідність проведення повної реєстрації 
населення, а також думка про те, що карткова система зруй-
нує мораль військових та цивільного населення [12, р. 445].

Не зважаючи на те, що в імперії не було застосовано єди-
ної карткової системи, місцева влада часто запроваджувала 
талони на окремі види продуктів. Зокрема в Одесі було при-
йнято рішення ввести картки на цукор з 1 серпня 1916 р. 
Для цього були заготовлені картки терміном на півроку з 
щомісячними відривними талонами. Але оскільки це ново-
введення було відкладене до вересня, градоначальник роз-
порядився вилучити з карток зайвий талон за серпень. Цим 
довелося займатися студентам та курсисткам (загалом 69 
осіб), які працювали в Центральному бюро по складанню 
карток. Слід відмітити, що вже з 1 лютого 1917 р. картки на 
цукор мали бути змінені, через те, що їх стали підробляти. 
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Картки нового взірця планувалося друкувати літографічним 
способом і захищати штемпелями та підписами [9, с. 63].

Більш активно одеська міська влада робила спроби проти-
стояти дорожнечі за допомогою введення твердих цін на про-
дукти першої необхідності. Так, у квітні 1915 р. в Одесі була 
встановлена такса у розмірі 6,5 коп. за фунт білого хлібу пер-
шого сорту, 5,5 коп. – другого сорту, 4,5 коп. – третього сорту. 
Однак, не зважаючи на зменшення ціни на борошно влітку 
того ж року, такси на хліб не були змінені. Член одеської 
міської думи П. Прокудін аргументував це подорожчанням 
робочої сили та палива на 50% [40, с. 988; 22, 25  августа]. 
Таким чином, якщо з січня по грудень 1915 р. білий хліб по-
дорожчав на 50% (першого сорту) та 44% (другого сорту), 
то ціни на борошно виросли лише на 10% [25, арк. 1, 56]. 
Введення таксування не завжди означало зменшення реаль-
ної ціни. Дослідниця продовольчого становища в Україні під 
час Першої світової війни Н. Шапошнікова відзначає, що 
фіксовані ціни часто суттєво відрізнялися від справжніх рин-
кових [6, с. 127]. Так, в Одесі хліб першого сорту, який мав 
би продаватися за 6,5 коп., деінде у місті коштував 7,5–8 коп. 
[25,  арк. 59; 22, 29 ноября]. А в 1916 р., коли максимальна 
ціна на цукор була встановлена на рівні 5 руб. 95 коп. за пуд, 
його продавали по 8–9 руб. [23, 13 мая, 16 мая].

Дефіцит продуктів та введення таксування зробили черги 
у 1916 р. звичайним явищем. Дуже яскраво це ілюструє фей-
летон, надрукований в газеті «Маленький одесский листок»:

«Везде хвосты в две-три версты
Почти во всех теперь местах,
От нетерпения горя,
Мы целый день торчим в хвостах,
И лишь теряем время зря» [30, 9 октября].
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Місцева влада намагалася контролювати зростання цін 
за допомогою адміністративних засобів. У листопаді 1915 
р. в газеті «Маленький одесский листок» була опублікована 
постанова по Одеській військовій окрузі, яка передбачала 
покарання у вигляді штрафу (до трьох тисяч рублів) або 
ув’язнення (до трьох місяців) власникам магазинів та складів 
за відмову продавати наявний у них товар з метою подаль-
шого підняття ціни [22, 21 ноября].

На початку 1916 р. одеський градоначальник І. Сосно-
вський після отримання відповідних вказівок від міністра 
внутрішніх справ наказав начальнику жандармського управ-
ління Одеси встановити пильний нагляд за особами, які за-
ймаються спекуляцією [41, арк. 2].

Безумовно, підвищення цін на продовольчі продукти мало 
неабиякий вплив на життя населення міста. Простежити його 
відношення до подорожчання продуктів дозволяють звіти 
начальника жандармського управління м. Одеси товаришу 
(заступнику) міністра внутрішніх справ. Так, в жовтні 1915 р. 
він доповідав, що дорожнеча, хоча і спостерігається, однак 
вона не може викликати голод та інші явища, які можуть за-
грожувати безпеці у суспільстві. Однак вже у грудні того ж 
року у звіті відмічалося, що подорожчання предметів повсяк-
денного вжитку викликає серед населення, особливо неза-
можної його частини, роздратування та незадоволення. А в 
січні 1916 р. начальник жандармського управління доповідав 
про незадоволення в масах на подорожчання продуктів і то-
варів, які звинувачують в цьому міністерство шляхів сполу-
чення [42, арк. 10, 29, 42]. Отже негативна реакція населення 
на постійне підвищення цін з часом ставала все гострішою.

В одеській періодичній пресі постійно публікувалися фей-
летони та анекдоти, в яких у карикатурній формі зображува-
лася реакція населення на постійну дорожнечу. Наприклад, 
в одному з них дружина вимагає від чоловіка більше грошей 
на ведення домашнього господарства, оскільки всі продукти 
сильно виросли у ціні:
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«Слушай муж, – жена сказала – 
Все в цене у нас растет…
Пять рублей теперь мне мало:
Не хватает на расход!
Вздорожали все продукты:
Уголь, сахар и дрова,
Яйца, масло, мясо, фрукты…
Перечислишь все едва…» [22, 18 октября].

Неспроможність влади запобігти спекуляції та підвищен-
ню цін на продукти не тільки викликала негативну реакцію з 
боку місцевого населення, але й змусила одеситів самостійно 
вирішувати проблему з забезпеченням продовольства. Най-
поширенішим засобом була організація різноманітних коо-
перативних та акціонерних товариств, які купували продукти 
оптом за доступною ціною та продавали їх своїм членам без 
суттєвих надбавок. Такі товариства були організовані на фа-
бриці бляшаних виробів торгового дому «Д. Вальтух» та при 
механічному заводі Гена. В них робітники мали можливість 
придбати цукор, картоплю, вугілля та інші товари за зниже-
ними цінами [22, 16 ноября, 19 ноября].

Підвищення заробітної плати не встигало за ростом цін. 
Тому під час війни робітники окремих заводів та фабрик 
організовували страйки з вимогами підвищити їм рівень за-
робітної плати. Протягом 1914 – початку 1917 рр. участь у 
страйках брали робітники маслоробного заводу, майстерні 
Литовського, цукрорафінадного заводу, механічного заво-
ду Гена, хлібних магазинів міста, тютюнової фабрики Ас-
вандурова, одеського порту, залізничних майстерень тощо. 
Й.  Т.  Щербина відмічав, що всі ці страйки мали економіч-
ний характер, тобто були викликані подорожчанням товарів 
та погіршенням життя [3, с. 342-346].

Намагалися протистояти постійним підвищенням цін на 
їжу в їдальні студенти Новоросійського університету. В січні 
1917 р., коли була збільшена плата за обіди, вони організу-



115

вали спеціальну комісію для вирішення цього питання. Слід 
відмітити, що нарікання на рівень обслуговування та якість 
їжі у їдальні почалися ще у 1916 р. [43, арк. 23; 23, 20 марта].

Дорожнеча та значна кількість біженців в Одесі викликали 
збільшення відвідувачів вегетаріанської їдальні, ціни в якій 
були більш дешевими та доступними у порівнянні з іншими 
закладами міста [22, 31 октября].

Отже, можна зробити висновки, що продовольче стано-
вище в Одесі під час Першої світової війни постійно по-
гіршувалося, спостерігався стрімкий ріст цін на продукти. 
Особливо відчутним він був у 1916 – на початку 1917 рр. 
Причинами подорожчання були адміністративні заходи з 
боку влади, порушення традиційних економічних зв’язків 
та розвиток спекуляції. Звичним явищем у повсякденному 
житті населення міста стали черги та дефіцит багатьох про-
дуктів. Введення карткової системи на окремі продукти, 
таксування, адміністративні заходи з боку місцевої влади не 
змінили ситуацію у місті. Загострення продовольчого стано-
вища в Одесі негативно сприймалося населенням міста та 
стало причиною страйків серед робітників.

Djumyga E. Y.

THE PROVISIONS SITUATION IN ODESSA 
DURING THE FIRST WORLD WAR 

(july 1914 – february 1917)

Summary
The impact of the First World War on food situation in Odesa 

(July 1914 – February 1917), dynamics of prices and reasons of 
high prices are researched. We analyze the reaction of the popu-
lation of Odesa to speculation and deficit of products, activities 
of local and central powers to solve the product problems.

Key words: Odesa, First World War, food situation, assess-
ment of statutory prices, speculation, high prices.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОДЕССЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ І МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(июль 1914-февраль 1917 гг.)

Реферат
В статье исследуется влияние Первой мировой войны на 

продовольственное положение в Одессе (июль 1914–февраль 
1917 гг.), динамика цен и причины вздорожания основных 
продуктов. Анализируется отношение населения Одессы 
к спекуляции и дефициту товаров, действия местной и 
центральной власти, направленные на разрешение продо-
вольственных проблем.

Ключевые слова: Одесса, Первая мировая война, продо-
вольственное положение, таксировка, спекуляция, дорого-
визна.
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Таблиця № 1
Довідкові ціни на продукти в Одесі (за матеріалами ДАОО)

Ціни
Продукти

січень 1915 р. грудень 1915 р. лютий 1917 р.

Рублі % Рублі % Рублі %

Білий хліб 1 
сорту (фунт)

0,05 100 0,075 150 – –

Борошно 
пшеничне 1 
сорту (пуд)

2,55 100 2,8 110 – –

Яловичина 1 
сорту (пуд)

6,40–6,80 100 8 121 – –

Сало свине 
свіже (пуд)

8,40–10,40 100 10–14 128 34–38 383

Гречана крупа 
(пуд)

2,30–2,80 100 4,2 – 4,6 173 9,60–
10,50

394

Перлова крупа 
(пуд)

2–2,60 100 2,5 – 4 141 6,80–8 322

Макарони 
(пуд)

3,90 – 4 100 6 152 10,40 263

Сіль (пуд) 0,40–0,50 100 0,70–0,85 172 1,40-
1,80

356

Цукор (пуд) 5,80–
6,90р.

100 7,60–7,80 121 10,40 164

перець чорний 
(фунт)

1,15–1,25 100 1,10 92 1,2 – 
2,60

158

Картопля (пуд) 0,45-0,60 100 1,10 – 1,20 219 4 – 6 962
Капуста (пуд) 1 – 1,80 100 1,40 – 1,60 107 8 – 20 1000
Чай (фунт) 1,60 – 3 100 2–3 109 2,30 – 

3,60
257

Молоко 
(ведро)

1,4–1,6 100 2–2.4 147 – –

Масло 
коров’яче (пуд)

19–26 100 34–40 164 – –

Олія 
соняшникова 
(пуд) 

5,20–5,40 100 – – 42 – 
44

811
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ІСТОРИКО−КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ

В цій статті автор розглядає сучасний стан, головні 
проблеми збереження та перспективи використання істо-
рико-культурної спадщини Тернопільської області, місцевих 
традицій та звичаїв для розвитку туристичної галузі до-
сліджуваного регіону.

Ключові слова: історико-культурна спадщина, Тернопіль-
ська область, культура, традиції, звичаї, туризм.

Історико-культурна спадщина належить до найцінніших 
надбань люд ства, вона є ключовим елементом розвитку іс-
торичної свідо мо сті, впли во вим чинником формування єди-
ної національної ідентич но сті й утвер дження об’єднавчих 
цінностей у суспільстві. Пам’ятки істо рії та куль тури 
залиша ються свідками економічного, суспільно-політично-
го, науково-техніч ного й культурного розвитку будь-якого 
народу. Цю спадщину потрібно берегти, розумно викорис-
товувати, вивчати, примножувати і як естафету передавати 
наступним поко лін ням. Ефективне збереження, відновлення 
та відповідне викори стан ня культурно-історичної спадщини 
вимагає особливого підходу у ви вченні, потребує наукових 
досліджень у цьому перспективному на пря мі, науково об-
ґрунтованої державної політики в цій галузі та чіткої діяль-
ності всіх органів влади щодо її реалізації, тісної їх вза ємо дії 
з інституціями громадянського суспільства (недержавними 
орга ні заціями, ЗМІ, благодійними фондами тощо). 

Тернопільська область, край багатих національних тра-
дицій, середовище унікальної культури, яка поєднує в собі 
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найрізноманітніші прояви людської життєдіяльності, по-
чинаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоденням. 
Всі ці історико-культурні аспекти створюють надзвичайний 
колорит цього регіону. Особливої туристичної привабливості 
цій території надають численні об’єкти історико-культур-
ної спадщини, які включають в себе незліченну кількість 
сакральних пам’яток, замків і фортець, музеїв, цінних в 
архітектурному плані громадських споруд тощо. Виходячи з 
вищесказаного обрана тема є досить актуальною і потребує 
більш детального вивчення.

Питання вивчення стану і перспектив розвитку туристич-
но-рекреаційного та історико-культурного потенціалу Терно-
пільської області проводили: Н. Волинець [1], І. Дацюк [2], 
О. Заставецька [4], Г. Мельниченко [7], К. Поливач [10, 11], 
В. Полисаєва [12], М. Притуляк [13], М. Сивий [16]. Однак, 
на сьогодні відсутнє комплексне дослідження окресленої 
теми. 

В центрі уваги даної статті – сучасний стан, головні про-
блеми збереження та перспективи використання істори-
ко-культурної спадщини Тернопільської області, місцевих 
традицій та звичаїв для розвитку туристичної галузі регіону.

Тернопільська область є однією із найпривабливіших 
для туристів і має всі можливості стати одним з найпопу-
лярніших регіонів в Україні. Тут досить багатий історико-
культурний, природно-рекреаційний потенціал і величезні 
перспективи по впровадженню масового туризму. 

На території області (поблизу с. Королівка Борщівського 
району) знаходиться найдовша в Європі карстова печера 
«Оптимістична». Занесена до Книги рекордів Гінесса як 
найдовша в світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та 
друга за довжиною серед печер світу. Сумарна картографо-
вана довжина її ходів становить понад 240,5 км. [13, с. 30]. 

Також досліджуваний регіон славиться Дністровським 
каньйоном − одним із «Семи природних чудес України». 
Він утворений річкою Дністер і розташований на межі 4  об-



123

ластей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької 
та Хмельницької. Загальна довжина його становить близь-
ко 250 км., що забезпечує Дністровському каньйону місце 
серед найбільших каньйонів не лише України, а й Європи 
[17,  с.  28].

На Тернопільщині нараховується 35 % замків розташо-
ваних у Західній Україні [8]. Найкраще зберігся палацо-
во-замковий комплекс у м. Збаражі та замкова гора Бона у 
м.  Кременці.

На території Тернопільської області взято під охорону 
держави 3,5 тис. пам’яток історії та культури [7]. У цих 
пам’ятках відображена історія нашого народу, його життя 
й побут, рівень соціально-економічного та культурного роз-
витку. З них відомі нам: Почаївська лавра, Троїцький собор 
(1906−1912 pp.), Церква Воздвиження (кін. XVІ ст.), Церква 
св. Покрови (1764 p.) та ін.

На території Тернопільської області розташовано: 426 
пам’яток археології (з них − 6 національного значення), 
1673 пам’ятки історії (з них − 1 національного значення), 
1315 пам’яток архітектури та містобудування (з них − 180 
національного значення), 164 пам’ятки монументального 
мистецтва [3, с. 3]. 

До Списку історичних населених місць України включе-
но 30 населених пунктів Тернопільської області: Бережани, 
Борщів, Бучач, Вишнівець, Гримайлів, Гусятин, Залізці, За-
ліщики, Збараж, Зборів, Золотий Потік, Козова, Копичинці, 
Коропець, Кременець, Ланівці, Мельниця-Подільська, Ми-
кулинці, Монастириська, Підволочиськ, Підгайці, Почаїв, 
Скала-Подільська, Скалат, Теребовля, Тернопіль, Товсте, 
Хоростків, Чортків, Шумське.

Культурна спадщина минулого, зберігається в музейних 
закладах Теронопільської області, в таких як: Тернопіль-
ський художній музей, Борщівський краєзнавчий музей, Ве-
леснівський етнографічно-меморіальний музей В. Гнатюка, 
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Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса, Меморіальний 
музей Богдана Лепкого (Бережани), Літературно-меморіаль-
ний музей Юліуша Словацького та інші.

Тернопільська область поєднала у собі частини трьох дав-
ніх українських етнічних земель: Галичини, Волині, Поділля. 
Звідси неповторний колорит Тернопільщини, величезне роз-
маїття побутових та обрядових традицій, багатищий фоль-
клор, унікальні народні промисли, смачна кухня. У регіоні 
проводяться різноманітні фестивалі. Широку популярність 
здобувають традиційне фольклорно-обрядове дійство «Ма-
ланка» у с. Горошов, кулінарний фестиваль борщу в м. Бор-
щів, фольклорний фестиваль «Зимові гостини» у м. Зборові, 
фестиваль «Мандруємо замками Тернопілля». На свою увагу 
заслуговують Андріївські вечорниці у м. Тернополі, це свято 
є одним із найчаруючих, найвеселіших, найзагадковіших і 
посідає особливе місце в культурі місцевого населення.

Отже, Тернопільська область має всі передумови для 
інтенсивного розвитку туризму, зокрема цьому сприяють 
унікальний природно-рекреаційний потенціал, значна кіль-
кість територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
сприятливий клімат, багата історико-культурна та архітектур-
на спадщина, самобутня культура (звичаї, традиції, обряди, 
автентичні народні промисли), високий рівень духовності та 
культури, проведення культурних заходів, міжнародних та 
всеукраїнських фестивалів. Взаємодіючи між собою ці фак-
тори створюють те неповторне природне оточення, у якому 
людина реалізує свої потреби у відпочинку та оздоровленні. 

В області існують сприятливі умови для розвитку турис-
тичної індустрії, проте, цей потенціал не використовується 
туристами в достатній мірі, так як матеріально-технічна база 
туристично-рекреаційних об’єктів не відповідає сучасним 
вимогам і потребує значних капіталовкладень для пере-
оснащення та модернізації. Існує ряд і інших проблем, які 
вагомо перешкоджають туристичному використанню істо-
рико-культурної спадщини Тернопільської області, зокрема: 
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недосконалість нормативно-правової бази, низький рівень 
рекламно-інформаційного забезпечення, низький рівень 
розвитку транспортної інфраструктури та поганий стан збе-
реженості багатьох об’єктів історико-культурної спадщини. 
Тільки раціональне вирішення цих нагальних проблем дасть 
змогу широко залучати наявні пам’ятки в туристичну галузь.

Вивчення історико-культурного потенціалу Тернопіль-
ської області дозволяє встановити основні напрямки раціо-
налізації їх використання:

− залучення інвестицій у розвиток територій, що сприяти-
ме підвищенню загального інвестиційного рейтингу області;

− створення заходів по збереженню, охороні та відновлен-
ні пам’яток історико-культурної, архітектурної та природної 
спадщини регіону, реставрації історичних місць;

− збереження традицій через проведення нових фести-
валів, що відображають самобутню культуру місцевого на-
селення;

− створення спільних туристичних продуктів із сусідніми 
областями;

− формування інформаційного простору туризму;
− посилення ролі місцевих громад і громадських органі-

зацій у запровадженні принципів сталого розвитку туризму 
в області;

− розробка та реалізація державних програм з розвитку 
туризму досліджуваного регіону;

− створення високого рівня реклами та просування Тер-
нопільської області як культурного центру.
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РОЗШИРЕННЯ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЖІНОЦТВА м. ОДЕСИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
(за матеріалами державного архіву Одеської області)

Стаття присвячена аналізу сфер професійної діяльності 
жінок м. Одеси в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
З’ясовано, що з другої половини 70-х років ХІХ ст. жіноцтво, 
більшою частиною міщанки, починають відкривати 
приватні підприємства. Можемо констатувати факт, 
що урбанізація вплинула на зміну соціостатевих ролей в 
суспільстві.

Ключові слова: жіноцтво, підприємницька діяльність, 
Одеса.

Одним із провідних напрямків сучасної української 
історичної науки є гендерна історія. Важливе місце в ній 
належить питанням професійної діяльності та зайнятості 
жіноцтва. Об’єктивна оцінка становища жінок вдома, на 
роботі та суспільстві на сьогоднішній день можлива за умо-
ви врахування досвіду минулого. Друга половина ХІХ ст. 
характеризується активним технічним прогресом, що спри-
яло залученню жінок до різних сфер професійної діяльності. 
Але в ХІХ ст. жінки все ще залишалися викресленими з 
публічної сфери.

Серед українських історично-культурологічних жіночих 
студій умовно можна виділити два напрями: перший ре-
презентують роботи, що висвітлюють участь і роль жінок 
в історичному процесі, у загальноцивілізаційних куль-
турних змінах; другий тематично є набагато вужчий – це 
публікації, присвячені історії суспільно-політичного руху за 
рівноправність жінок [11, с. 42-43].
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Метою дослідження є аналіз підприємницької діяльності 
жінок в місті Одесі в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Одним із визначальних чинників, що зумовив глибинні 
зміни суспільного становища жінок, був розвиток вироб-
ництва. Первісне нагромадження капіталу, перехід до 
промислової епохи супроводжувалися, окрім всього іншого, 
безконтрольним визиском праці жінок та дітей. Якщо 
феодальні цехи послідовно й системно забороняли жінкам 
вступати в ці ремісничі фахові корпорації, то мануфактурне 
та згодом промислове виробництво широко відкрило двері 
перед жінками й дітьми і там радо наймали їх на роботу. 
Впродовж майже всього XIX ст. праця жінок на виробництві 
з позиції офіційного законодавства була майже не регламен-
тованою [2, с. 183]. 

Згідно з поглядами традиційної історіографії, жінки у 
другій половині ХІХ ст. займалися переважно педагогічною 
діяльністю та домашнім господарством. Жінці в місті було 
досить важко знайти собі достойну та добре оплачувану 
роботу. Більш того, відсутність загальнодоступної жіночої 
професійної освіти лише підкреслювала наявність гендерної 
дискримінації щодо професійної діяльності жіноцтва в того-
часному суспільстві. Навіть російський дослідник ХІХ  ст. 
С. Шашков у своїй праці “Історія руської жінки” (1879) за-
значав, що жіночі гімназії не дають жінкам засобів не лише 
для розширення сфери жіночої праці, але навіть для покра-
щення професій, які були доступні жінкам [13, с. 287].

Як зазначає О. Маланчук-Рибак, урбанізація теж вела 
до помітних змін соціостатевих структур виробничо і 
професійно зайнятого населення. Одним із наслідків роз-
витку міської культури була поступова зміна гендерних 
культурно-поведінкових стереотипів, “еталонних” уявлень 
про “жіноче” та “чоловіче” [11, с. 42-43]. Тенденцію зміни 
соціостатевих ролей під впливом урбанізації підкреслює і 
Н. Земзюліна [10, с. 86]. 
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Матеріали Державного архіву Одеської області (далі 
ДАОО) демонструють, що починаючи з другої половини 70-х 
років ХІХ ст., жінки починають відкривати власні приватні 
підприємства. Для того, щоб одержати дозвіл на відкриття 
їх, необхідно було отримати згоду декількох державних 
інстанцій: Лікарське Управління, Поліцейське Управління та 
Міська Управа. Кінцеве рішення щодо відкриття підприємств 
приймав Одеський градоначальник. Треба зазначити, що 
переважна більшість листів до Одеського градоначальника 
на відкриття певних закладів надходила від міщанок. 

Показовою є справа про відкриття дворянкою Розалією 
Недзялковською парової пральні [1]. Лист-прохання на 
дозвіл поставити паровий котел в будинку почесного грома-
дянина Івана Івановича Авчинникова було подано Одеському 
градоначальнику 11 грудня 1876 р. Після огляду даної спору-
ди інженером статським радником Вейтко було сформульо-
вано декілька пунктів, обов’язкових для виконання:

1. Паровий котел необхідно відділити від пральні 
кам’яними стінами.

2. Димова залізна труба має мати іскростримуючий 
ковпак.

3. Якщо паровик високо тиску, то його потрібно ви-
пробувати до відкриття пральні згідно 44 ст. ХІ 
Тому Законів.

4. Використання пристрою для парової пральні має 
бути під наглядом техніка [1, арк. 4].

Лікарське Управління не мало жодних претензій для 
відкриття пральні. Одеським головою була висунута єдина 
вимога підняти димову трубу пральні над дахами сусідніх 
будинків, яка і була виконана Розалією Недзялковською. Про-
те не всіх задовольняло сусідство з пральнею, тим більше 
для прання сифілітичної лікарняної білизни. Так, ктитора-
ми і прихожанами Одеської Новобазарної синагоги було 
подано лист-прохання Одеському градоначальнику з про-
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ханням закрити пральню через такі причини: заклад че-
рез використання паровика міг заразити вихідними парами 
повітря, що негативно відобразиться на людях, які постійно 
відвідують синагогу. Більш того через сусідство з “живими 
приміщеннями” може бути нанесено нещастя обивателям 
від випадкового розриву паровика [1, об. арк. 14]. Лікарське 
Управління не знайшло причин для закриття пральні, за-
значивши, що заразитися можна лише від безпосереднього 
контакту з матерією, але не від пару. Дозвіл від Одеського 
поліцмейстра на відкриття пральні було отримано 13 люто-
го 1877 р. Таким чином, ми бачимо, що жодних перешкод 
з боку державних інстанцій не було. Хоча треба зазначити, 
що прання білизни належало все ж таки до більш “жіночої” 
прерогативи.

Розглянемо справу з більш “універсальною” сферою 
професійної діяльності. Так, Кейлою Черашкіною було 
подано лист-прохання до Одеського градоначальника на 
відкриття в її будинку фруктово-горілчаного заводу (24 
квітня 1880 р.) [2]. Дозвіл від Лікарського Управління було 
отримано 14 травня 1880 р., від Одеського поліцмейстра – 30 
травня 1880 р., а від Одеського міського голови – 25 червня 
1880 р. Як ми бачимо, оформлення всіх документів не за-
ймало більше двох місяців.

Матеріали ДАОО свідчать також про певні успіхи жінок у 
сфері торгівлі. Так, кременчуцька міщанка Сура Маслюкова 
в 1887 р. отримала дозвіл на відкриття складу для роздрібної 
торгівлі петролеумом [5], але з умовою на зберігання не 
більше 30 пудів керосину. Проте це свідчить не про певні 
утиски, а про виконання норм пожежної безпеки. Одеська 
міщанка Пелагея Мемедова отримала дозвіл на відкриття 
фабрики для виготовлення халви та рахат-лукуму в 1891 р. 
[7]. Єдиною умовою з боку Лікарського інспектора було 
влаштування в приміщенні, призначеному для фабрики, 
водостічної труби, яку і було встановлено. Особливістю 
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цієї справи є більша тривалість у часі, яка була пов’язана 
з більшої кількістю паперів (дозвіл Ремісничої Управи). 
Міщанкою Марьєм Схоцькою було отримано дозвіл на 
відкриття заводу для виготовлення “гарної” олії холодним 
способом у 1901 р. [8].

Одеська міщанка Гольда Цаузмер у 1887 р. отримала після 
смерті свого чоловіка дозвіл на виготовлення спиртового 
лаку та політурки холодним способом [4, об. арк. 4]. Вже в 
1893 р. цей заклад Гольдою Цаузмер було продано одеському 
міщаніну Менделю Зборовському [4, арк. 6], якому потрібно 
було отримати дозвіл тих самих державних інстанцій 
(інженер-архітектор, Лікарський інспектор, міська управа) 
для відкриття закладу для виготовлення спиртового лаку та 
політурки холодним способом. Цей прецедент засвідчує факт 
рівноправності чоловіків і жінок у можливості реалізувати 
себе у будь-якій сфері професійної діяльності.

Початок опанування більш чоловічими сферами 
професійної діяльності ми можемо розглянути на прикладі 
справи Олександри Падакіної [6]. Так, дружиною колезь-
кого асесора Олександрою Падакіною було подано лист-
прохання Одеському градоначальнику на дозвіл видобувати 
“дикарний” щебінь на спадковому хуторі 24 травня 1889 р. 
Для видобутку необхідне технічне зобов’язання інженера-
техніка, яке було отримано строком до 1 червня 1890 р. У 
лютому 1891 р. Олександрою Падакіною знову було подано 
лист-прохання до Одеського градоначальника на дозвіл для 
відновлення робіт в каменоломні. Процедура була та сама 
і вже 9 лютого 1891 р. було отримано повторне технічне 
зобов’язання інженера-техніка строком до 1 жовтня 1891 р. 
Найбільш цінними для нас є справи про видачу Шпаковой та 
Ніколаєвой дозволу на відкриття каменоломні (1886 р.) [3] та 
клопотання Марії Ходаковської та Олександри Сумарокової 
про дозвіл їм на улаштування та відкриття парового муко-
мельного млину (1901 р.) [9]. Розглянемо їх детальніше. 
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Одеська міщанка Ірина Шпакова та маяцька міщанка Дарія 
Ніколаєва надіслали лист прохання Одеському градоначаль-
нику на дозвіл видобувати каміння в закритих каменолом-
нях, які їм належать. До листа додавалися дві копії плану 
та технічне зобов’язання штейгера Бурта строком на один 
рік (з 17 липня 1886 р. до 17 липня 1887 р.). Цей дозвіл 
було ними отримано. Вже 6 вересня 1891 р. бобруйською 
міщанкою Лібою Шерман було подано Одеському градо-
начальнику лист-прохання на видачу дозволу на видобуток 
каміння підземним способом [3, арк. 3]. Видобуток каміння 
мав проходити на землі, орендованій у Дарії Ніколаєвої. До 
цього листа додавався договір між Дарією Ніколаєвою та 
Лібою Шерман, завірений нотаріусом. У договорі визначався 
розмір орендованої землі, плата за найм, умови, згідно з яки-
ми Ліба Шерман могла видобувати каміння та реалізовувати 
його [3, арк. 4]. Дозвіл на видобуток каміння Лібою Шерман 
було отримано. 

Одеською міщанкою Марією Ходаковською та її дочкою 
дворянкою Олександрою Сумароковою 2 листопада 1901 р. 
було подано Одеському градоначальнику лист-прохання на 
відкриття млину. Особливістю цієї справи є наявність до-
говору між матір’ю та дочкою, в якому Марія Ходаковська 
делегувала всі права на володіння і розпорядження власним 
майном Олександрі Сумароковой [9, арк. 2]. Дозвіл Одесь-
кого лікарського інспектора було отримано 23 січня 1902 р. 
Одеська міська Дума теж не мала жодних перешкод для 
дозволу на право відкриття парового мукомельного мли-
ну (29 січня 1902 р.). Старшим фабричним інспектором 
Херсонської губернії був проведений огляд парового котлу та 
надано дозвіл для його встановлення. І вже в березні 1902 р. 
жінкам надано свідоцтво на відкриття млину. Ці справи 
свідчать про те, що жінки були суб’єктами цивільного права.

Джерела засвідчують, що найбільша кількість архівних 
справ належить до 80-х років ХІХ ст., ми можемо припусти-
ти, що саме в цей час формується новий тип жінки, більш 
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активної, самостійної матеріально, незалежної та сильної. 
Жінки мали можливість продемонструвати себе також в 
якості керівника.

Таким чином, матеріали Державного архіву Одеської 
області продемонстрували, що урбанізація сприяла зміні 
соціостатевих ролей у тогочасному суспільстві. Жіноча 
освіта не давала практичних навиків для галузевої 
професійної діяльності. Проте з другої половини 70-х років 
ХІХ ст. жінки, в основному міщанки, почали отримувати до-
зволи на відкриття фабрик та заводів, виробництво певних 
продуктів та матеріалів, каменоломень, складів тощо. Також 
спостерігалося розширення ринку торгівлі, бо всі матеріали 
та продукти призначалися на продаж. Тому ми можемо кон-
статувати, що з другої половини ХІХ ст. жінки м. Одеси 
значно розширили сфери своєї професійної діяльності. 

Перспективою подальших досліджень можуть стати пи-
тання пов’язані з аналізом діяльності жіночих товариств на 
півдні України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Korolevska Y. Y. 

WIDENING OF SPHERES PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF WOMEN CITY ODESSA IN THE SECOND HALF 

XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX сс. 
(according to materials of state archive of Odessa’s region)

Summary
The article is devoted to the analysis of the spheres of 

professional activity of women city Odessa in the second half 
XIX – at the beginning of the XX cc. In the second half of the 
70s years of XIX century bourgeois women had began to create 
private business. The urbanization has affected on change of 
gender roles in a society.
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Реферат
Статья посвящена анализу сфер профессиональной 

деятельности женщин г. Одессы во второй половине ХІХ 
– начале ХХ вв. Выяснено, что со второй половины 70-х 
гг. ХІХ  века женщины, в основном мещанки, начинают 
открывать частные предприятия. Можем констатировать 
факт, что урбанизация повлияла на смену социополовых 
ролей в обществе. 

Ключевые слова: женщины, предпринимательская дея-
тельность, Одесса.
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ТОВАРИСТВА ОПІКИ НАД ДІТЬМИ НА ПІВДНІ 
УКРАЇНИ

(друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)

У статті аналізується процес створення доброчинних 
товариств опіки над дітьми на Півдні України. Показана 
їх спеціалізація. Досліджено основні напрями діяльності 
товариств допомоги неповнолітнім.

Ключові слова: Діти, доброчинне товариство, опіка, при-
тулки, неповнолітні, патронат.

Історія доброчинного руху в Російській імперії ХІХ – по-
чатку ХХ ст. привернула до себе дослідників на початку 
1990-х рр. Розпочалось вивчення діяльності окремих ме-
ценатів, розглядалася доброчинність різних родин та орга-
нізацій. Важливе історичне значення, на наш погляд, має 
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дослідження суспільної доброчинності, спрямованої на най-
більш незахищену частину населення – неповнолітніх, які в 
силу об’єктивних причин (сирітство, соціально-економічні 
чинники) були не в змозі про себе подбати.

Як відомо, у другій половині ХІХ ст. у зв’язку з 
пом’якшенням законодавства у Російській імперії активі-
зувалась діяльність громадських доброчинних товариств. У 
тому числі почали виникати товариства, які ставили за мету 
допомагати дітям – опікували, виховували, навчали, турбу-
вались про подальшу долю своїх підопічних.

Реабілітаційна діяльність виправно-виховних закладів, у 
тому числі на Півдні України стала предметом дослідження 
полтавського педагога В. П. Шпак [53]. Діяльність добро-
чинних організацій на території Херсонської губернії дослі-
джували миколаївський історик Ю. І. Гузенко [9], херсонські 
архівісти З. С. Орлова і О. І. Шинкаренко [22]. Сімферо-
польський історик А. М. Савочка висвітлював виникнення 
і розвиток благодійних товариств у Таврійській губернії 
[41–43]. Харківська дослідниця О.В. Кравченко аналізувала 
діяльність доброчинних товариств у сфері опіки над дітьми 
в Одесі [19]. Одеські вчені І. С. Грєбцова та В. В. Грєбцов 
ретельно дослідили історію державної опіки та громадської 
доброчинності на Одещині [7], І. С. Грєбцова і С. А. На-
каєва показали участь жінок в організації доброчинності у 
південних губерніях Російської імперії [6]. Але комплексно 
показати розвиток суспільної опіки над дітьми на Півдні 
України не представлялось можливим.

На території Південної України, до якої входили Херсон-
ська, Таврійська та частина Катеринославської губерній, 
громадська доброчинність, зорієнтована на неповнолітніх, 
була досить розвинутою. Слід зазначити, що дітьми опіку-
валися різноманітні товариства загального типу, які крім 
того надавали допомогу дорослому населенню. Окремі жі-
ночі, станові, етнічні, конфесійні доброчинні організації 
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також піклувались про малолітніх сиріт. Але функціонувала 
окрема категорія товариств, які ставили за мету винятково 
піклування над неповнолітніми. Отже, метою статті вбачає-
мо висвітлення основних напрямів діяльності доброчинних 
товариств опіки над неповнолітніми та сиротами на території 
південноукраїнських губерній.

Одним з найбільших доброчинних товариств Півдня Укра-
їни, що опікувалось покинутими дітьми, було Одеське това-
риство опіки над немовлятами та породіллями. Ідея створен-
ня товариства зародилась після відкриття в Одесі притулку 
для підкинутих дітей. 30 червня 1864 р. ініціативна група 
у складі 53 осіб звернулась до Одеського градоначальника 
І. Й. Веліо з проханням про відкриття тимчасового притулку 
для підкидьків і декілька ліжок для найбідніших породіль 
[12, арк. 1–1 зв.]. Вони розробили проект притулку і планува-
ли відкрити в Одесі виховний будинок. Але, відповідно до ді-
ючого тоді законодавства, з 1828 р. заборонялось створювати 
нові виховні будинки в губерніях. Проте міністр внутрішніх 
справ П. О. Валуєв дав дозвіл на відкриття в Одесі притулку 
для підкидьків [12, арк. 29].

Був обраний комітет тимчасового притулку для підкидьків 
і бідних породіль, до складу якого увійшли А. Лінк, С. Дунін, 
С. Гурович, В. Вагнер, П. Сокальський, І. Єфручі, Л. Лос-
ський, М. Севатопуло та ін. На першому засіданні 23 липня 
1864 р. обрали президента – відставного майора А. М. Абаза, 
віце-президентом став дворянин С. О. Дунін, директором 
притулку був обраний А. В. Лінк, його помічником – лікар 
П. С. Латрі, скарбничим став купець першої гільдії В.Ф. Ваг-
нер, секретарем – надвірний радник В. Ф. Міхневич [12, арк. 
7]. Фактично тимчасовий притулок був відкритий 22 серпня 
1864 р. [12, арк. 12].

Майже за чотири роки, 17 травня 1868 р. комітет тимча-
сового притулку звернувся до Одеського градоначальника з 
проханням про затвердження проекту товариства для опіки 
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над безпорадними немовлятами і бідними породіллями та 
просив дозволити відкрити при притулку школу повитух 
[12,  арк. 38]. З 1868 р. по 1890 рр. до притулку прийма-
лись вихованці-підкидьки Одеського міського сирітського 
будинку. Міська дума надавала на їх утримання субсидію 
[46,  с.  3–4]. 18 квітня 1873 р. був затверджений статут то-
вариства опіки над немовлятами та породіллями [49, с. 1].

У 1873 р. притулок отримав назву «Павловський» на честь 
Новоросійського генерал-губернатора Павла Євстафійовича 
Коцебу (1801 – 1884), який дуже багато зробив для закладу. 
Лікар Андрій Вільгельмович Лінк (1812 – 14.03.1882) був 
директором притулку майже 18 років. Після своєї смерті усе 
майно заповів закладу. На екстреному засіданні товариства 
8 квітня 1882 р. директором Павловського притулку був 
обраний лікар Феліціан Іванович Яхимович [26, с. 3, 8–9], 
який очолював заклад 9 років. Потім три роки директором 
правління притулку був Цезар Казимирович Горецький, а до 
1914 р. протягом 20 років притулок очолював Ф. О. Спіра 
[46, с. 13–14].

Метою діяльності товариства було запобігання незакон-
ному підкиданню дітей. Для цього товариство видавало що-
місячну допомогу найбіднішим матерям, щоб вони залишали 
дітей при собі. Товариство утримувало притулок, до якого 
приймалися немовлята відомих матерів, які могли б прихо-
дити до закладу й годувати дітей грудьми, а також підкидьки, 
доставлені поліцією [49, с. 1–2]. На 1917 р. товариство від-
крило при притулку пологове відділення, повивальну школу, 
лікарню для хворих жінок і дітей з аптекою, найбіднішому 
населенню надавалася безоплатна акушерська допомога на 
дому [50, с. 3].

Товариства виправних притулків для неповнолітніх на 
Півдні України діяли у Херсонській і Таврійській губерніях 
– в Одесі, Херсоні та Сімферополі. Їх створення розпочалось 
у 1880-х рр. Першим виникло Сімферопольське товариство 
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виправних притулків. Його заснування було пов’язано з 
ідеєю про створення спеціального притулку ще з 1872 р. 
Приватним гуртком була зібрана невелика сума ‒ 307 руб., 
у 1881 р. написаний проект притулку, а 7 листопада 1882 р. 
відбулось перше зібрання членів новоствореного товариства 
[18,  с.  426]. З ініціативи колишнього голови Сімферополь-
ського окружного суду Д. Г. Тальберга (1853‒1891) поблизу 
Сімферополя розпочалось влаштування притулку для мало-
літніх злочинців. Кошти на кримську колонію збирали за 
рахунок місцевих пожертвувань, а земля відводилась дер-
жавна. Проектувалось влаштувати там сад, городи, ремісничі 
майстерні, скотний двір. Д. Г. Тальберга планувалось обрати 
почесним директором цієї колонії [39, с. 38].

У 1888 р. Сімферопольське товариство виправних при-
тулків придбало за 6,1 тис. руб. дачу в декількох верстах від 
міста у відомого лікаря, громадського діяча М. А. Арендта 
(1833 ‒ 1893) [45, с. 96]. Притулок для неповнолітніх злочин-
ців був відкритий товариством 3 червня 1890 р. у с. Сарай-
ли-Кіят Сімферопольського повіту [3, с. 426]. З 1893 р. при 
притулку почали діяти школи садівництва, бджільництва та 
реміснича майстерня [41].

У 1886 р. був затверджений статут і розпочало свою ді-
яльність Одеське товариство виправних притулків для не-
повнолітніх. Капітал товариства становив 50 тис. руб., з 
яких 10 тис. руб. виділила міська дума [37, с. 12]. На почат-
ку вересня 1888 р. був закладений фундамент приміщення 
майбутнього притулку, яке складалось з трьох будинків: дім 
для 20 хлопчиків з наглядачем, їдальня й кухня [16, с. 576]. 
Притулок для малолітніх злочинців був відкритий 1 серпня 
1889 р. [38, с. 486].

Товариство опікувало близько 50 хлопчиків віком від 10 
до 19 років, переважали 14–17-річні особи, в основному 
засуджені вперше. За становою ознакою найбільше серед 
них було дітей міщан. У 1910 р., наприклад, представни-
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ків міщанського стану нараховувалося 33, селянського – 
17, дворянського лише 1 [35, с. 18–19]. У 1915 р. Одеське 
товариство виправних притулків розташовувалось на розі 
Хуторської вулиці та Високого провулку, будинок № 11, а 
виправний притулок – у власному будинку на Великій Фон-
танській дорозі [1, с. 403].

На початку ХХ ст. Одеське товариство виправних при-
тулків відкрило також виховно-ремісничий притулок для 
неповнолітніх жіночої статі, статут якого був затверджений 
24 лютого 1901 р. [48, с. 3]. До притулку приймались дівчатка 
віком від 10 до 14 років за рішенням суду, безпритульні та 
бездоглядні або жебрачки. Заклад влаштовувався спочатку 
на 20 неповнолітніх, за правильністю виховання й навчання 
спостерігав директор Одеського виправно-виховного притул-
ку для неповнолітніх чоловічої статі [48, с. 4–5]. У притулках 
надавалася початкова освіта за програмою народних учи-
лищ. Діти навчалися домашньому господарству й ремеслам. 
При завершенні терміну перебування у притулку підопічні 
отримували від товариства необхідне взуття, одяг, білизну, 
за можливістю грошову допомогу. Товариство підшукувало 
вихованцям необхідну роботу [48, с. 7,9].

Питання про створення товариства виправних притулків і 
колоній у Херсоні обговорювалось на засіданні губернської 
земської управи ще у 1895 р. [15, с. 80–81] Притулок був 
створений не пізніше 1902 р. У закладі перебували хлопчики 
віком 12–16 років, в основному православні. У 1914 р. на-
раховувалось 25 вихованців [33, с. 14].

Початок Першої світової війни важкою ношею відбився на 
діяльності виправних притулків: вчителі, наглядачі, кучера, 
розсильні були призвані на фронт. Діти це сильно пережи-
вали. Вони були змушені брати на себе частину роботи й 
відповідальності в притулках. Директор Херсонського ви-
правного притулку Г. Радоєв писав: «З 18 липня по 1 серпня 
не було жодної втечі, жодної сварки, бійки, і я ще більше 
переконався, що ці діти, не дивлячись на свої злочинні діян-
ня до визначення в притулок, на всі важкі уроки, винесені з 
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тюрем, етапів, кордегардій, змогли зберегти багато хорошого 
й чисто дитячого й потрібно лише уміння й любов до них, 
щоб розвинути в них ці якості» [33, с. 28].

Першим в Україні товариством патронату над колишніми 
злочинцями стало Одеське товариство покровительства тим, 
хто відбув покарання, і безпритульним [24, с. 1]. Статут був 
затверджений 15 серпня 1887 р., а сама організація була від-
крита 22 жовтня 1887 р. [44, с. 86]. Її створенню передували 
такі події. 16 лютого 1886 р. присяжний повірений Яків 
Йосипович Альберт (1860 – 1888) у власному будинку на 
Пушкінській вулиці відкрив притулок та майстерню для без-
домних і тих, що відбули покарання хлопчиків.

До створення такого закладу Я. Й. Альберта спонукало 
ознайомлення з європейським досвідом діяльності виправ-
них притулків. Цей досвід він набув перебуваючи за кордо-
ном на лікуванні, куди був змушений виїхати, покинувши 
через хворобу навчання в університеті [20, с. 732].

Притулок-сховище, відкритий Я. Й. Альбертом, існував 
не офіційно, тому виникла потреба його легалізації. 5 лис-
топада 1887 р. Одеське товариство покровительства тим, хто 
відбув покарання, і безпритульним прийняло у своє відання 
майстерню і притулок, але Я. Й. Альберт до своєї смерті 18 
листопада 1888 р. завідував цими установами [44, с. 86]. 
Діти його дуже любили, називали «вчитель». У перші роки 
існування закладу там проживали усього 23 дитини, лише 6 
– повернулись на злочинний шлях [20, с. 732]. Я. Й. Альберт 
використовував щодо дітей нетипові на той час методи ви-
ховання – дотримувався принципу не примушування, тобто 
дозволяв дітям самим обирати – чи повертатися до притулку, 
чи йти з закладу [4, с. 188].

Метою створення Одеського товариства було надання 
моральної й матеріальної допомоги колишнім засудженим 
неповнолітнім, сиротам, безпритульним дітям, а також ма-
лолітнім до 14 років, які були судом та законом звільнені 
від покарання. Організація діяла за рахунок членських і до-
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брочинних внесків. Суттєву допомогу товариству надавала 
родина графів Толстих – М. М. Толстой-старший і М. М. Тол-
стой-молодший входили до складу комітету товариства. На 
їхні кошти купувалось обладнання для майстерень, одяг, 
взуття, посуд, білизна, розширювалось приміщення притулку 
[5, с. 56]. Одеський міський голова Г. Г. Маразлі пожертвував 
1 тис. руб. товариству, міська дума виділяла субсидію по 
500 руб. щорічно, Одеське земство – 300 руб. на рік. Відомі 
особи читали на користь товариства лекції – І. І. Мечников, 
Г. І. Рассомо, М.В. Шимановський. Останній у вересні 1892 
р. був обраний головою комітету товариства. 12 вересня 1893 
р. було відкрито нове двоповерхове приміщення притулку й 
майстерень товариства на території Ботанічного саду, виді-
леній безплатно міською думою [44, с. 86–87]. У 1898 р. з 
ініціативи та коштом почесного члена Г. Г. Маразлі товари-
ство відкрило відділення для неповнолітніх повій [44, с. 88].

На 1 січня 1907 р. у притулку-сховищі товариства пере-
бувало 23 хлопчики віком від 11 до 18 років. Після закін-
чення терміну перебування дітей у сховищі їх відправляли 
до приватних майстерень для навчання ремеслам, віддавали 
батькам, відправляли під опіку родичів [25, с. 17]. Головою 
комітету товариства була у 1907 р. Є. В. Кукуранова, члена-
ми комітету ─ К. К. Вітте, М. О. Юзефович, О. Й. Альберт, 
В. О. Бертенсон, Е. М. Гільчер, Я. С. Балабан, С. Л. Стець-
кий, П. Г. Мєліков [25, с. 25].

Подібні функції виконувало з 1914 р. Одеське товариство 
патронату над неповнолітніми, яке здійснювало допомогу й 
заступництво неповнолітнім особам, притягнутим до суду й 
слідства; дітям, які звільнялися з місць позбавлення волі, а 
також тим, хто «постраждав від злочинів або знаходився під 
впливом середовища, що негативно впливало на їх мораль-
ність» [51, с. 1].

Окремим напрямком діяльності доброчинних товариств 
можна вважати допомогу хворим та ослабленим дітям. Цю 
мету в Одесі реалізовувало товариство опіки над хворими 
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дітьми, створене 4 жовтня 1887 р. [34, с. 3]. За статутом воно 
мало право влаштовувати лікарні, амбулаторії, літні санітарні 
станції. Кошти товариства складалися з щорічних та однора-
зових членських внесків, сплати за лікування, випадкових по-
жертвувань речами та грошима, нерухомого майна, прибутків 
від вистав, концертів, публічних читань тощо [47, с. 1, 4].

На першому засіданні Ради головою товариства була об-
рана Л. І. Курис, заступником голови Н. Я. Шведова, скарб-
ничим Н. К. Вейс, секретарем А. Ю. Тимченко. Правління 
лікарів очолив доктор Томашевський [34, с. 3].

18 травня 1888 р. на Хаджибейському лимані на хуторі 
Усатово на найманій дачі Марголіна була відкрита санітарна 
станція на 30 осіб. Приміщення представляло собою дім з 
восьми кімнат. Господарською частиною завідували заступ-
ник голови товариства Надія Яківна Шведова (1852 – 1892) 
та член товариства Федір Никифорович Шведов (1840 – 
1905). Медичну частину очолювали лікар В. В. Филипович 
та член правління доктор Гольд [32, с. 3].

У перший рік існування станція діяла лише по 5 вересня, 
за цей час було прийнято 62 дитини віком від 2 до 15 років: 
40 дівчаток і 22 хлопчики. Вони загалом провели 2936 днів. 
Серед дітей троє були круглими сиротами та 27 дітей не мали 
батька, отже, переважна більшість дітей були сиротами вдів, 
притому прислуги та робітників. Декілька дітей прибули з 
притулків: лютеранського, імператриці Марії, єврейського 
сирітського, училища глухонімих. За національністю пере-
важали росіяни (41), були євреї (10), німці (6), поляки (4) та 
один італієць. Серед хвороб у дітей переважала золотуха (39 
осіб) [32, с. 6–7]. Наступного 1889 р. на станції перебувало 
вже майже 100 дітей [21, с. 514]. Різні приватні особи та 
організації надавали товариству безоплатну допомогу: служ-
бовці кінної залізниці безкоштовно перевозили різні речі для 
станції, аптеки Гаєвського, Натанзона та Центральний склад 
аптекарів надавали безплатно ліки [32, с. 6].
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На зібрані за підпискою кошти, на землях пожертвува-
них графом Михайлом Дмитровичем Толстим (близько 10 
десятин), товариство розпочало будівництво власного при-
міщення станції, яке було закінчено 23 травня 1890 р. З 3 
червня по 25 серпня 1890 р. на станції лікувалося 116 дітей, 
з них безкоштовно – 45, інші за незначну плату “соразмерно 
со своим имущественным состоянием” [40, с. 15].

Для влаштування амбулаторної лікарні член Ради товари-
ства О. О. Мочутковський у пам’ять своєї матері К. О. Мо-
чутковської збудував власним коштом дім на землі розміром 
500 кв. сажнів, відведеній містом [34, с. 6–7]. 15 травня 1890 
р. амбулаторія розпочала працювати, а вже до 1 жовтня 1890 
р. у ній було надано допомогу 3015 хворим дітям, надано 
6389 порад і 376 ванн. Перевага у відправленні до санітарної 
станції та амбулаторії надавалася круглим сиротам, дітям 
найбідніших батьків та вихованцям Одеських доброчинних 
установ. На станцію на приймалися діти молодше 2 років 
і старше 13 років (хлопчики), а дівчатка старше 15 років 
[40,  с. 10, 16]. Одеське товариство опіки над хворими дітьми 
проіснувало понад 30 років: у 1917 р. воно знаходилось на 
Старопортофранківскій вулиці, 38 [2, с. 82].

З 1901 р. в Одесі функціонувало дамське опікунство над 
бідними та хворими дітьми, засноване парафіяльним добро-
чинним товариством при римсько-католицькій церкві. До 
складу установи, яку 1904 р. очолював декан Одеської рим-
сько-католицької церкви Казимир Варпуцянський, входили 
К. Березовська, М. Ястржембська, С. Стемпковська, М. Ал-
лар, В. Гаєвська, О. Кавинська, Ц. Кржечковська, В.- Ж. де-
Лестранж, В. Лонська, М. Маєвська, С. Мицинська, Е. Пава-
ні, В. Піотровська, Ю. Трачевська [27, с. 3].

Діяльність опікунства виявлялась у забезпеченні найбід-
ніших учнів теплим одягом, білизною, взуттям. З 700 дітей, 
які навчалися в училищі, 360 отримали в 1904 р. 1064 пред-
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мети одягу на суму 1561 руб. 17 коп. [27, с. 15]. Видавалися 
теплі сніданки, влаштовувалася на Різдво ялинка, надавалась 
медична допомога дітям. Зокрема, дві дитини були відправ-
лені за рахунок опікунства до дитячої санаторної станції на 
Хаджибейському лимані. За їх шеститижневе перебування 
опікунство заплатило станції по 20 руб. за кожного [27, с. 18].

У 1904 р. дамське опікунство про бідних і хворих дітей 
відкрило літню колонію на Середньому Фонтані, придбавши 
дачу Н. та М. Купиних [27, с. 19]. Дача була розташована у 
тінистому садку, двохповерхова, з 15 кімнатами, з кухнею, 
пральнею, терасами, балконами, сараями та ін., близько до 
моря, розрахована на 40–50 дітей [27, с. 26]. У 1904 р. в коло-
нії перебувало 98 дітей, з них 22 – по 2 місяці [27, с. 27]. У 
1909 р. у літній колонії протягом трьох сезонів перебувало 
105 дітей [28, с. 4], у 1910 р. відпочивало в колонії 42 хлоп-
чики та 84 дівчинки [29, с. 2].

У 1890-х рр. під впливом європейських традицій в Ро-
сійській імперії стали відкриватись доброчинні товариства 
опіки над дітьми, метою яких було сприяння фізичному та 
моральному вихованню, турбота й захист дітей від жорсткого 
поводження з боку батьків, дорослих. Фізичний і духовний 
розвиток дітей мав важливе значення для суспільства. У 1892 
р. виникло Одеське товариство сприяння фізичному вихо-
ванню дітей з відділом «захисту дітей від жорсткого з ними 
поводження і шкідливої експлуатації» [3, с. 945].

З 1895 р. товариство відкрило лікувальну дитячу коло-
нію на два відділення. Для дівчаток відділення відкрили на 
дачі на Великому Фонтані в 15 хвилинах від моря, завдяки 
зібраним пожертвуванням, організованій виставі та член-
ським внескам. Для хлопчиків було безкоштовно надано 
приміщення народного училища в 10 хвилинах від берега. За 
два сезони у 1896 р. колонію відвідало 125 дітей: 65 дівчаток 
і 60 хлопчиків – вихованців міських та народних училищ 
[30,  с.  9]. Лише за 8 років діяльності (з 1895 р. по 1902 р.) 
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колонію відвідало 1380 дітей, на що було витрачено близько 
24 тис. руб., перебування одної дитини обходилось в 24 руб. 
за літо [8, с. 237].

Товариство влаштовувало безкоштовні екскурсії дітей 
на Ланжерон [30, с. 5]. 21 травня 1896 р. в екскурсії взяло 
участь до 900 дітей шкільного віку. Товариством були орга-
нізовані уроки плавання для навчальних закладів, відкрита 
школа плавання у відділенні Чорноморського яхт-клубу, 
яку відвідували підлітки від 11 до 20 років (більшість з них 
14–16-річні). Проводились також уроки греблі. Почесним 
головою товариства був Г. Г. Маразлі, почесними членами – 
Н. М. Зелена, О. П. Демидова, княгиня Сан-Донато, В. М. Лі-
гін, П. Ф. Лесгафт [30, с. 3].

У 1910 р. під керівництвом М. М. Павлова-Сільвинського 
було створене Севастопольське товариство сприяння вихо-
ванню та захисту дітей. Воно відкрило школу та два літні 
майданчики, які працювали з травня по вересень [42, с. 155].

У 1896 р. був затверджений статут Херсонського товари-
ства сприяння фізичному вихованню дітей [52, с. 2]. У перші 
роки існування товариства його діяльність була зосереджена 
головним чином на облаштуванні дитячого майданчика та 
проведенні вистав. У 1911 р. відкрило дитячу літню коло-
нію у порту Скадовськ [23, с. 4]. Ідея про відкриття колонії 
виникла у квітні 1910 р., коли на засіданні правління товари-
ства обговорювалось це питання й було створено спеціальну 
комісію для організації колонії. Комісія опікувалася пошуком 
коштів, визначила місце розташування колонії, підбором 
інвентарю, частину якого було взято з ясел товариства. Ви-
явилося понад 150 дітей, які претендували на перебування 
у колонії. Лікарями було відібрано лише 22 хлопчики та 25 
дівчаток переважно хворих на малокров᾽я [23, с. 5].

У 1897 р. було створено товариство опіки над дітьми у 
Маріуполі Катеринославської губернії, яке того ж року від-
крило притулок-ясла на 20 осіб. У 1898 р. 17 дітей постійно 
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проживали у притулку, ще 32 приходили щоденно [3, с. 174].
28 вересня 1899 р. виникло товариство опіки над дітьми 

в Керчі. 8 липня 1900 р. товариство відкрило притулок для 
сиріт, який у першій половині 1909 р. був переданий у збудо-
ваний коштом вдови почесного громадянина Олени Костян-
тинівни Калініної та дочкою почесного громадянина Надією 
Костянтинівною Месаксуді дім. Благодійниці пожертвували 
20 тис. руб., звели будинок на Карантинній вулиці з власною 
школою, кухнею та ігровим майданчиком на 53 дитини [11, 
арк. 98].

У 1910 р. товариство обладнало «Краплю молока». У 
1912  р. з «Краплі молока» було видано 39607 пляшок мо-
лока, з яких 792 великих, 16190 малих пляшок за плату, за 
зменшену плату Лізі боротьби з туберкульозом, створеної 
1911 р. – 1523 великих пляшки та безплатно – 18347 малих 
та 2755 великих пляшок [36, с. 106].

Серед національних товариств допомоги бідним дітям 
можна виділити насамперед єврейські. Товариство піклу-
вання над бідними і безпритульними єврейськими дітьми 
м. Одеси, яке виникло у 1899 р., утримувало дитячу без-
платну їдальню, денний притулок, інтернат та рукодільню 
для матерів [31, с. 3]. Товариство здійснювало допомогу не 
лише безпосередньо дітям-сиротам, а й батькам – у вигляді 
роботи, видачі позик. Найбідніші родини отримували вугіл-
ля, мацу. У їдальні, розташованій на Базарній вулиці, а потім 
перенесеній на Прохоровську вулицю, годувалися від 130 до 
280  дітей [31, с. 9, 25].

Денний притулок товариства, розрахований на круглих 
сиріт і покинутих батьками дітей, розміщувався у шести 
кімнатах будинку № 14 в Авчинніковському провулку (зараз 
провулок Нечипуренко). У 1901 р. там проживало 98 дітей 
[31, с. 11].

У 1869 р. у м. Керч-Єнікале Таврійської губернії виникло 
доброчинне товариство «Ясла», яке 1895 р. відкрило приту-
лок-ясла на 30 дітей. У 1898 р. заклад відвідали 95 хлопчиків 
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та 212 дівчаток [3, с. 808]. У листопаді 1909 р. товариство 
«Ясла» об’єдналось з Керченським товариством опіки над ді-
тьми [10, арк. 5]. З 1895 р. у Ялті існувало товариство «Ясла 
Заріччя», товариство опіки над малолітніми дітьми під на-
звою «Ясла» було відкрито у 1899 р. у Феодосії Таврійської 
губернії [3, с. 807]. У Таврійській губернії діяли також з 1900 
р. товариство допомоги дітям-сиротам лікарів у Сімферопо-
лі, з 1913 р. – товариство опіки над дітьми у Євпаторії [42, 
с.  266–267].

У лютому 1902 р. з ініціативи Сімферопольського міського 
голови М. В. Ракова, Таврійського губернатора М. Д. Істин-
ського, єпископа Таврійського Миколи (Зіорова) було відкри-
то товариство «Дитяча допомога», метою якого стало піклу-
вання про дітей збіднілих родин міста та околиць. 27  квітня 
1902 р. відбулось перше засідання товариства. Міська влада 
надала земельну ділянку 3744 кв. сажнів [42,  с. 155]. У 1905 
р. товариство заснувало літню колонію на 60 місць для дітей 
початкових класів. У 1906 р. 70 дітей відвідало колонію, яка 
працювала у безкоштовно наданій садибі Шнейдера в 5  вер-
стах від моря [17, с. 72]. Товариство також зібрало капітал 
в 37,5 тис. руб. та витратило 33,7 тис. руб. на будівництво й 
обладнання лікарні для дітей бідняків Сімферополя.

У 1905 р. виникло товариство дитячих кліматичних ко-
лоній у Ялті, яке у садибі «Ай-Тодор» Павла Григоровича 
Шелапутіна, московського купця 1-ї гільдії, відкрило дитячу 
колонію. У 1906 р. у колонії перебувало 17 дітей 7–15 років, 
ослаблених після перенесених хвороб, але не хворих. Оплата 
за місяць становила 45 руб., але товариство планувало у по-
дальшому приймати дітей за зниженою платою, а бідних – 
безкоштовно. Що цікаво, колонія працювала круглий рік, на 
відміну від тодішніх звичайних колоній, і в ній проводились 
навчальні заняття [17, с. 72].

У 1908 р. в Одесі було створено товариство допомоги 
бідним єврейським дітям дошкільного віку, які були позбав-
лені денного притулку. Членами товариства, за статутом, 
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могли бути особи незалежно від національності [13, арк. 
2  зв.]. Засновниками товариства були одеські міщани-євреї 
Я. І. Буднік, Я. Н. Барський, Л. Я. Брейтман, Р. Л. Брей-
тман, І. І. Шульберг, купець І. Я. Кохріхт, доктор медицини 
М. І. Фельдман та ін. [13, арк. 9]. Їм двічі відмовляли, змушу-
вали переробити статут товариства (в лютому та травні 1908 
р.). Але товариство було відкрито. Воно у 1915 р. щомісяця 
отримувало субсидію від Одеської міської управи з сум ко-
робочного збору [14, арк. 1–9].

Отже, доброчинні товариства, що опікувалися дітьми та 
діяли на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст., на нашу думку, можна класифікувати наступним 
чином:

1) Товариства опіки над немовлятами та покинутими ді-
тьми;

2) Товариства виправних притулків над неповнолітніми 
злочинцями;

3) Товариства патронату над неповнолітніми;
4) Товариства допомоги хворим дітям;
5) Товариства фізичного виховання дітей;
6) Товариства «Ясла»;
7) Товариства допомоги бідним і безпритульним дітям.
Критерієм класифікації є соціальний статус, вікові осо-

бливості неповнолітніх та характер допомоги. Товариства 
опіки над немовлятами піклувались про покинутих ново-
народжених. Товариства виправних притулків допомагали 
малолітнім злочинцям, які за рішенням суду відправлялись 
не до в’язниць, а до спеціальних притулків і колоній.

Товариства патронату піклувались про неповнолітніх, 
які відбули покарання. Організації допомоги хворим дітям 
влаштовували літні санітарні станції та колонії для дітей з 
малозабезпечених родин та сиріт. Метою товариств фізич-
ного виховання неповнолітніх був фізичний розвиток дітей 
шкільного віку та розповсюдження правильного погляду 
на це батьків і вихователів. Тому товариства прагнули вла-
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штовувати дитячі садки, купальні, гірки, дитячі школи пла-
вання, колонії за містом для літнього перебування слабких 
дітей. Товариства «Ясла» організовували денний притулок 
малозабезпечених дітей, чиї батьки працювали. Поширення 
представлених об’єднань на території Півдня України було 
нерівномірним: найбільша їх кількість була зосереджена в 
Одесі, що очевидно пояснювалось розвинутим економічним 
становищем міста, наявністю залізничного сполучення, що 
забезпечувало міграцію населення з навколишніх регіонів до 
міста і можливість знайти притулок для дітей. Характерним 
для Півдня України виявилось існування національних та 
релігійних об’єднань допомоги неповнолітнім.

Таким чином, діяльність товариств опіки над дітьми була 
спрямована на різноманітні категорії неповнолітніх: новона-
роджених, дошкільнят, школярів. Ці доброчинні об’єднання 
проводили превентивні (профілактичні) заходи щодо недо-
пущення дитячого жебрацтва, злочинності та експлуатації 
неповнолітніх. Історичний досвід суспільної доброчинності, 
спрямованої на дітей, є корисним і заслуговує на вивчення й 
використання в сучасних умовах.

Kravchenko E. V.\

CHILDREN POORHOUSES IN THE SOUTH OF 
UKRAINE (the second part of the 19th - the beginning of the 

20th century)

Summary
The article analyses the creation process of children poor-

houses in the south of Ukraine. Their specialization has been 
shown. There have been studied the basic activity directions of 
the organizations providing aid for the minors.

Key words: Children, charity organization, care, asylums, the 
minors, patronage.



153

Кравченко Е. В.

ОБЩЕСТВА ПРИЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 
(вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.)

Реферат
В статье анализируется процесс создания благотвори-

тельных обществ призрения детей на Юге Украины. Пока-
зана их специализация. Исследованы основные направления 
деятельности обществ помощи несовершеннолетним.

Ключевые слова: Дети, благотворительное общество, 
призрение, приюты, несовершеннолетние, патронат.

Джерела та література

1. Адрес-календарь Одесского градоначальства на 
1915 год. – Б. м.: Изд. Ведомостей Одес. градона-
чальства, 1915. – 491, LXI c.

2. Адрес-календарь Одесского градоначальства на 
1917 год. – Одесса: Изд. Ведом. Одес. градонач., 
1917. – 132, CLXVII, 60 с.

3. Благотворительные учреждения Российской им-
перии. Составлено по Высочайшему повелению 
Собственною Его Императорского Величества Кан-
целяриею по учреждениям императрицы Марии: В 
3 т. – СПб.: Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России 
Е. Евдокимова, 1900. – Т. 2. – 986 с.

4. В мастерской малолетних преступников // Детская 
помощь. – 1888. – № 6. – С. 186–189.

5. Гоголина Т. А. Благотворительная деятельность 
графов Толстых (по материалам рукописного фонда 
ОГНБ им. М. Горького) / Т. А. Гоголина // Страницы 
истории благотворительности в Одессе. К 100-де-
тию вступления графа М. М. Толстого в должность 
в должность попечителя Одесской городской пу-



154

бличной библиотеки: материалы конф., Одесса, 
4  дек. 1997 г. – Одесса, 2000. – С. 52–61.

6. Гребцова И. С. Очерки развития женского благотво-
рительного движения на юге Российской империи 
(первая половина ХІХ в.) / И. С. Гребцова, С. А. На-
каева. – Одесса: Астропринт, 2007. – 279 с.

7. Гребцова И. С. Становление государственного по-
печительства и общественной благотворительно-
сти в Одессе в конце XVIII – 60-е гг. XIX ст. (В 
аспекте проблемы: центр – регион) / И. С. Гребцова, 
В. В. Гребцов. – Одесса: Астропринт, 2006. – 318 с.

8. Грузенберг М. О. Детские лечебные и дачные ко-
лонии в России / М. О. Грузенберг // Обществен-
ное и частное призрение в России. – СПб., 1907. 
– С.  227–242.

9. Гузенко Ю. І. Становлення і діяльність громадських 
благодійних об’єднань на Півдні України в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах 
Херсонської губернії) / Ю. І. Гузенко. – Миколаїв: 
Іліон, 2006. – 232 с.

10. Державний архів в Автономної Республіки Крим 
(Держархів АР Крим), ф. 162, оп. 2, спр. 5904, 
24  арк.

11. Держархів АР Крим, ф. 162, оп. 2, спр. 6038, 
303  арк.

12. Державний архів Одеської області (Держархів 
Одеської обл.), ф. 2, оп. 1, спр. 653, 49 арк.

13. Держархів Одеської обл., ф. 2, оп. 7, спр. 236, 
32  арк.

14. Держархів Одеської обл., ф. 16, оп. 124, спр. 15772, 
11 арк.

15. Доклады Херсонской губернской земской управы 
губернскому земскому собранию очередной сессии 
1895 года // Сборник Херсонского земства. – 1895. 
‒ № 12. ‒ С. 80‒81.



155

16. Закладка здания для исправительного приюта в 
Одессе // Детская помощь. ‒ 1888. ‒ № 18. ‒ С. 576.

17. Зеленецкий А. М. О заграничных и русских летних 
колониях (их развитие, современное состояние и 
влияние на физическое развитие детей): дисс. док-
тора медицины / А.М. Зеленецкий. – СПб.: Тип. 
И.  В. Леонтьева, 1908. – 179, XVI с.

18. Исправительный приют в Симферополе // Детская 
помощь. ‒ 1890. ‒ № 12. ‒ С. 426.

19. Кравченко О. Доброчинні товариства опіки дітей в 
Одесі (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / 
О.Кравченко // Скарбниця української культури: Зб. 
наук. праць. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 119–123.

20. Некролог. Я.О. Альберт // Детская помощь. – 1888. 
– № 23. – С. 731–732.

21. Общество о больных детях в Одессе // Детская по-
мощь. – 1889. – № 17. – С. 514.

22. Орлова З. З історії благодійництва на Херсонщині 
/ З. Орлова, О. Шинкаренко. – Херсон: Держархів 
області, 2000. – 24 с.

23. Отчет детской летней колонии для слабых детей за 
1911 год. – Херсон: Паров. Типо-лит. О.Д. Ходуши-
ной, 1911. – 20 с.

24. Отчет комитета Одесского общества покровитель-
ства отбывшим наказания и бесприютным с 30-го 
октября 1887 г. по 1-е января 1889 года. – Одесса: 
Тип. «Одес. листка», 1889. – 16 с.

25. Отчет комитета Одесского общества попечитель-
ства отбывшим наказания и бесприютным, состоя-
щего под Августейшим покровительством Ея Им-
ператорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны. За 1906 год. – Одесса: 
Тип. «Одес. новости», 1907. – 31 c.

26. Отчет Одесского общества для призрения младен-
цев и родильниц за 1881 – 1882 год. – Одесса: Слав. 



156

тип., 1882. – 46 с.
27. Отчёт о деятельности дамского попечительства о 

бедных и больных детях за 1904 год. – Одесса: Тип. 
Печ. дела, 1905. – 47 с.

28. Отчёт о деятельности дамского попечительства о 
бедных и больных детях католического прихода 
за 1909 год. – Одесса: Тип. Л. Корнштейна, 1910. 
– 11  с.

29. Отчёт о деятельности дамского попечительства 
о бедных и больных детях римско-католического 
прихода при Костёле Успения Пресвятой Девы в 
Одессе на Екатерининской улице за 1910 год. – 
Б.  м. и г. – 8 с.

30. Отчёт о деятельности Одесского общества содей-
ствия физическому воспитанию детей за 1896 г. – 
Одесса: Тип. Печат. дела, 1897. – 48 с.

31. Отчёт о деятельности правления Общества попе-
чения о бедных и бесприютных еврейских детях 
г. Одессы в 1901 году. Год третий. – Одесса: Тип. 
Исаковича и Бейленсона, 1902. – 65 с.

32. Отчёт о деятельности санитарной станции обще-
ства попечения о больных детях г. Одессы за летний 
сезон 1888 года. – Одесса: Рус. тип. Исаковича, 
1888. – 19 с.

33. Отчет правления Херсонского общества исправи-
тельных приютов за 1914 год и смета на 1916 год. 
– Херсон: Тип. С. В. Поряденко, 1915. – 43 с.

34. Отчёт Совета Общества попечения о больных детях 
г. Одессы с 4-го октября 1887 г. по 1-е января 1889 
г. – Одесса: Тип. А. Шульце, 1889. – 25 с.

35. Отчёт состоящего под Высочайшим Его Импера-
торского Величества покровительством Одесского 
общества воспитательно-исправительных приютов 
для малолетних преступников за 1910 год и смета 



157

на 1911 год. – Одесса: Типо-лит. М. Железняка, 
1911. – 57 с.

36. Памятная книжка Керчь-Еникальского градона-
чальства / Изд. Керч. стат. комитета. – Керчь: Тип. 
Х. Н. Лаго, 1914. – 14, ХХХ, 128, ХХІ, V, 131 с.

37. Петров Г. Русская благотворительность в 1886 г. 
/ Г. Петров // Детская помощь. ‒ 1887. ‒ № 1. ‒ 
С.  8–15.

38. Приют для малолетних преступников в Одессе // 
Детская помощь. – 1889. – № 16. – С. 486.

39. Приют для малолетних преступников в Симферопо-
ле // Детская помощь. ‒ 1888. ‒ № 2. ‒ С. 38.

40. Протоколы общих собраний членов Общества по 
попечению о больных детях города Одессы за 1890 
год. – Одесса: Тип. Штаба Одес. Воен. округа, 1891. 
– 17 с.

41. Савочка А. Н. Благотворительные заведения Сим-
ферополя ХІХ ‒ начала ХХ века / А. Н. Савочка 
// Историческое наследие Крыма. ‒ 2007. ‒ № 18. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http:/www.
commonuments.criamea-portal.gov.ua.

42. Савочка А. М. Становлення і розвиток громадської 
благодійності в Таврійській губернії (ХІХ – по-
чаток ХХ століття): дис… канд. іст. наук: 07.00.01 
/ Савочка Антон Миколайович. – Сімферополь, 
2012. – 274 с.

43. Савочка А. Становлення та розвиток благодійних 
товариств загального типу Таврійської губернії 
(сер. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. Савочка // Краєзнав-
ство. – 2008. – № 1–4. – С. 78–84.

44. Селиванов А. Одесское общество покровительства 
отбывшим наказание и бесприютным / А. Селива-
нов // Вестник благотворительности. – 1899. – № 2. 
– C. 85–88.



158

45. Симферопольское общество исправительных при-
ютов // Детская помощь. ‒ 1888. ‒ № 3. ‒ С. 95 – 96.

46. Спира Ф.О. 1864 – 1914. Историческая записка о 
деятельности общества для призрения младенцев и 
родильниц за 50-летие его существования. Состав-
ленная директором Ф. О. Спира. – Одесса: Слав. 
тип. Е. Хрисогелос, 1915. – 14 с.

47. Устав Общества попечения о больных детях г. Одес-
сы. – Одесса: Б. м., [1887]. – 16 с.

48. Устав Одесского воспитательно-ремесленного 
приюта для несовершеннолетних женского пола. - 
Одесса: Тип. «Польза» Я. В. Гринзафта, б. г. - 10 с.

49. Устав Одесского общества для призрения младен-
цев и родильниц. – Одесса: Тип. П. Францова, 1873. 
– 17 с.

50. Устав Одесского общества для призрения младен-
цев и родильниц. – Одесса: Слав. тип. Е. Хрисоге-
лос, 1917. – 15 с.

51. Устав Одесского общества патроната над несовер-
шеннолетними. – Одесса: Слав. тип. Е. Хрисогелос, 
1914. – 25 c.

52. Устав Херсонского общества содействия физи-
ческому воспитанию детей. – Херсон: Тип. губ. 
правл., 1897. – 14 c.

53. Шпак В. Реабілітаційна діяльність зарубіжних і 
вітчизняних виправно-виховних закладів у ХІХ – 
на початку ХХ ст. / В. П. Шпак. – Полтава: АСМІ, 
2005. – 336 с.



159

Лекар А. М. 
УДК  94(477.43/.44)«1918» 

БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В 
ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО

Відстежується процес політичного та збройного 
протистояння за владу в Подільській губернії в квітні – 
грудні 1918 р. Досліджується співпраця та конкуренція 
за здійснення юрисдикції влади в краї між австро-угорсь-
кою окупаційною та гетьманською адміністраціями. 
Аналізуються антивладні акції громадянської опозиції, 
діяльність політичних партій, насамперед, українських 
соціалістів та більшовиків, направлені на усунення геть-
манського режиму від влади.

Ключові слова: Подільська губернія, гетьманський ре-
жим, австро-угорські війська, політичні партії, громадянсь-
ка опозиція, повстанський рух.

Боротьба за владу політичних та військових інституцій в 
добу революції 1917-1921 рр., зокрема, в період Гетьманату 
П. Скоропадського, займає особливе місце в вітчизняній 
історії. Регіональні дослідження даної проблеми дозволяють 
краще зрозуміти локальні особливості процесу означеного 
протистояння, що сприяє системній дефрагментації подій в 
загальнодержавному вимірі.

Вагомий внесок в поділлєзнавство вніс В. С. Лозовий, 
який в низці публікацій дає системну характеристику да-
ного періоду [18-21]. А. П. Антонишин фокусує свою увагу 
на діяльності політичних партій та збройних повстансь-
ких угруповань Подільської губернії [1, 2]. Регіональне 
становлення осередків гетьманського політичного режиму, 
протистояння інститутів влади антидержавним виступам, 
персоналії доби досліджують К. В. Завальнюк, С. Л. Калитко, 
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О. М. Кравчук, Р. П. Панасюк та ін. [11, 14, 15-17, 22]. Реалії 
містечкового життя на Поділлі в добу Української революції 
відстежують О. М. Завальнюк та Ю. Б. Комарніцький [12].

Не дивлячись на солідний доробок, проблема бороть-
би за владу в Подільській губернії в квітні-грудні 1918 р. 
залишається відкритою, тож метою даної статті є узагальне-
на реконструкція воєнно-політичного протистояння за владу 
в Подільській губернії в добу гетьманату П. Скоропадського 
шляхом дослідження антирежимної діяльності місцевих 
осередків політичних партій та громадських організацій, а 
також співпраці місцевих гетьманської та австро-угорської 
військової адміністрацій, зокрема, в контексті протистояння 
за здійснення юрисдикції влади в краї.

29 квітня 1918 р. П. Скоропадський, патронований коман-
дуванням німецьких військ, проголосив себе гетьманом.  
Ряд службовців УНР в Подільській губернії не визнали 
легітимності нової влади та закликали до громадянської не-
покори режиму [14, с. 245]. 

Ситуацію стабілізувала позиція австро-угорського ко-
мандування, яке 5 травня 1918 р. публічно визначилось на 
користь підтримки гетьманського режиму, повідомивши 
населення Поділля про переслідування виступів про-
ти українського уряду засобом військово-польових судів, 
що невдовзі було підтверджено як арештами політичних 
опонентів нової влади, так і придушенням селянських 
виступів в губернії [6, с. 188]. 

В загальній масі населення індиферентно поставилось 
до зміни влади та не стало на захист Центральної Ради, що 
свідчить про втрату нею соціальної бази. Мали місце лише 
поодинокі антигетьманські акції [21, с. 276]. Лише з часом, 
відреагувавши, насамперед, на аграрну політику нового 
режиму, подоляни місцями проводили збори та приймали 
резолюції («вироки»), в яких виявляли запізнілу підтримку 
УНР, протестували проти обрання гетьмана та вимагали 



161

скликання демократичних Українських Установчих зборів, 
як це мало місце на початку травня в Вінницькому повіті 
[26, с. 136-137]. В Ольгопольському повіті відбулось по-
биття місцевими жителями заможних селян, що делегували 
представників на вибори гетьмана в Києві [19, с. 5]. 

Зміна влади було негативно протрактована більшістю 
провідних політичних та громадських сил держави: в 
першій половині травня 1918 р. відбулись з’їзди УПСФ, 
УПСР, УСДРП, які засудили факт перевороту. Надалі ІІ-й 
Всеукраїнський селянський з’їзд (8-10 травня) та IV з’їзд 
УПСР (13-16 травня) закликали селянство готуватись до 
збройного повстання, а Всеукраїнський робітничий з’їзд і V 
з’їзд УСДРП (13–14 травня) своїми резолюціями рекоменду-
вали вести легальну політичну боротьбу з новим режимом 
засобом страйків, агітації, пропаганди [1, с. 240; 3, с. 355]. 

Першим публічним зібранням, що виступило на підтримку 
гетьманської влади на Поділлі, був з’їзд хліборобів, що 
відбувся 9 червня в м. Ольгополі. [1, с. 240]. 

Протягом травня відбувається зміна губернської 
адміністрації, при цьому більшість з її складу були 
колишніми царськими бюрократами консервативних пере-
конань, нерідко одвертими українофобами [15, с. 644]. Ви-
користання низкою установ печаток часів імперії з двома 
орлами, бланків із штампами російською мовою створювало 
у подолян враження відновлення дореволюційної моделі 
управління [19, с. 21].

Подільським губернським старостою було призначе-
но С. Кисельова [16, с. 337]. Як зауважує В. С. Лозовий, 
останній був лібералом, але анархічні прояви населення, 
статус великого землевласника та тиск панівних верств ча-
сто змушували його йти на жорсткі репресії [20, с. 13]. До 
червня, під особистим куруванням С. Кисельова, було за-
вершено формування губернського апарату державної вар-
ти. Проте в реаліях 3,5 тис. її службовців та близько 3 тис. 
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осіб, залучених до охоронних сотень, не могли забезпечити 
правопорядок у краї з числом населення більше 4 млн. чол. 
[14, с. 246; 26, с. 16]. Це обумовило залучення до каральних 
акцій окупаційних військ – 18 червня 1918 р. С. Кисельов 
наказав повітовим старостам провести примусове обеззбро-
ювання селян, задіюючи збройну підтримку австро-угорців 
[16, с.  338]. 

Заходи влади мали тимчасовий ефект. В червні-серпні 
1918 р. в Подільській губернії повстанський рух поступав-
ся розмаху Київської, Чернігівської, Катеринославської, 
Харківської губерній, проте з кінця серпня центр селянсь-
кого збройного протесту перемістився на Поділля та Во-
линь. Загалом на Поділлі в березні-листопаді 1918 р., за 
підрахунками С. К. Гуменюка, діяло 194 партизанських та 
повстанських загони різних політичних кольорів [7, с. 152].

Дестабілізуючим чинником для гетьманського режиму 
був також страйковий рух робітників, який активізувався 
внаслідок прийняття низки законів, які істотно обмежували 
права загалом нечисленного на Поділлі пролетаріату. Затри-
мувались зарплати та зростало безробіття, яке станом на 1 
липня сягало 37 300 чол. [7, с. 139; 26, с. 28]. Були розпущені 
залізничні комітети, заборонено страйки, встановлено 
адміністративний контроль за діяльністю житлових комісій 
при обмеженні їх фінансування, збільшено робочий день до 
12 годин. Акції протесту пролетаріату нейтралізовувались, 
зокрема, за допомогою австро-угорців [12, с. 87]. В липні 
1918 р. залізничники Проскурова та Жмеринки підтримали 
Всеукраїнський страйк залізничників. В цьому ж місяці 
мав місце страйк друкарів у Кам’янці-Подільському 
[23,  с. 63]. В деяких повітових центрах починають ство-
рюватись нелегальні збройні робітничі загони, як це мало 
місце в Балті, де з червня, під прикриттям організації шкіл 
ліквідації неписьменності, серед робітників (цукерників, 
шкірників, пекарів) під керівництвом більшовиків засно-
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вувались підпільні бойові робочі дружини під загальною 
орудою Л. Безносова, які потому відіграють ключову роль в 
поваленні гетьманської адміністрації в місті в кінці листопа-
да 1918 р. [10, арк. 6].

Осередками легальної опозиції гетьманському режиму 
були місцеві самоврядування. Обирались вони в період 
революційних перетворень в добу УЦР, тож у складі 
повітових та волосних народних управ більшість членів 
складали представники українських лівих соціалістичних 
партій, а в містах серед гласних міських дум переважали 
демократично та ліберально налаштовані діячі [20, с. 17]. 
Головою Подільського губернського земства 25 квітня 1918 р. 
був обраний В. Приходько, член УПСР. Станом на 29  квітня 
1918  р. губуправа перебувала у Вінниці, незабаром поверну-
лась до Кам’янця-Подільського [15, с. 637]. Прогетьмансь-
кий «Союз землевласників» неодноразово клопотав перед 
С. Кисельовим про розпуск губернської земської управи 
[15,  с. 638]. 

Останній, аби не викликати відкритого протистояння, за-
стосував практику введення до складу демократично обраних 
самоврядувань представників прогетьманських сил; повітові 
старости повсюдно втручались в їх роботу обмежували або 
забороняли діяльність [20, с. 18].

Прагнучи надати владі більшого авторитету, С. Кисельов 
вдавався до активізації релігійного чинника задля впливу 
на свідомість православних жителів губернії. 20 червня 
1918  р. він звернувся листом до єпископа Балтського Пимена 
(Пегова), виконуючого обов’язки єпископа Подільського та 
Брацлавського, з пропозицією оголосити звернення церкви 
до вірян з підтримкою П. Скоропадського, а також похвально 
згадувати ім’я гетьмана при богослужіннях, на що отримав 
згоду [2, с. 167]. 

В той же час багато римо-католицького духовенства, за 
визначенням В. І. Ульяновського, окрім релігійної, виконува-



164

ли також ідеологічно-пропагандистську функцію пропольсь-
кого спрямування. До міністерства ісповідань постійно 
надходила інформація про пропольську агітацію ксьондзів 
[27,  с. 205].

В намаганні розширити соціальну базу режиму, гетьмансь-
ка адміністрація вдавалась також до експлуатації історичних 
міфів українського народу: розповсюджувались листівки, 
які актуалізували позитивний образ інституту гетьманства в 
творчості Т. Г. Шевченка [19, с. 7].

Політтехнології із застосуванням церкви, історичних 
сюжетів покликані сприяти зростанню авторитету влади 
не мали достатнього ефекту: селян, які складали більшість 
подільської громади, категорично не задовольняла аграр-
на політика режиму. А карні експедиції із залученням ав-
стро-угорських військ несли сільським та містечковим жи-
телям продуктові контрибуції, арешти, тілесні екзекуції, 
розстріли. В результаті значно посилилась антивладна 
агітація, відбулось зростання повстанського руху. Протест-
ний потенціал використовувався осередками політичних 
партій, що прагнули прийти до влади. 

Найчисельнішою опозиційною партією на Поділлі була 
Українська партія соціалістів-революціонерів – напередодні 
приходу гетьмана до влади, її кількість в губернії складала 
811 чоловік, структурованих в 13 партійних осередків (за 
умови, що точна кількість членів відома лише в 9; всього 
в Україні нараховувалось 29475 чол. в 285 організаціях) 
[1,  с. 241; 3, с. 504]. Проте гетьманський переворот посилив 
внутрішній розкол партії на центральну (помірковану) та ліву 
течії. Спільно засудивши переворот, поміркована частина 
членів партії на Поділлі під ідейним керівництвом Ксендзю-
ка, Бачинського, Д. Зосімато виступали з критикою діяльності 
гетьманських органів влади та методів окупаційних військ, 
проте вважали за необхідне мирне відсторонення гетьмана 
від влади засобом легальної політичної боротьби з режимом, 
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зокрема, шляхом участі в роботі новопосталих органів влади. 
Ця течія українських есерів мала істотну підтримку серед се-
лянства Ольгопільського, Гайсинського, Літинського повітів. 
В той час ліві українські есери перейшли в крайню опозицію 
до гетьманського режиму та розпочали проти нього активну 
агітацію та повстанську боротьбу. Ліві есери мали вплив в 
Кам’янецькому, Могилів-Подільському, Ямпільському, Брац-
лавському, Вінницькому, Летичівському, Ольгопільському, 
Балтському, Проскурівському повітах [1, с. 241].

Повстання 14-24 серпня, очолюване в Могилів-Поділь-
ському повіті есером-селянином Пастуховим та військовим 
комендантом Могилів-Подільського А. Вовком, в Брацлавсь-
кому повіті – есером І. Бобом знаменували пік діяльності 
лівих есерів на Поділлі, які переважно контролювали се-
лянсько-повстанський рух в губернії. Завдячували цим 
вони підтримці Всеукраїнської ради селянських депутатів 
зокрема, її низових організацій. Проте після жорстокого 
придушення виступу австро-угорськими підрозділами та 
державною вартою, покаранні через повішання Пастухова, 
арешту А. Вовка, організаційний центр есерів перемістився 
до Кам’янця-Подільського. Тут голова губернської земської 
управи В. Приходько об’єднав навколо себе близько ше-
стидесяти чоловік (Пащенка, Вороніна, Браницького та 
ін.) в «Соціалістичне коло», яке зайнялось підпільною 
агітаційною антигетьманською діяльністю серед селян [1, с. 
241; 2,  с.  168-169]. 

В політичному спектрі Поділля були присутні також 
російські ліві есери, очолювані Петровим та Лайнер-Дере-
винським. Співпрацюючи з більшовиками, свій вплив вони 
поширювали на робітників у Жмеринці та Вінниці. Серпне-
вий страйк залізничників відбувся під супроводом, зокрема, і 
цієї партії, що пропагандистську кампанію будувала на гаслі 
«Влада революції». Тактично партія сповідувала практику 
індивідуального терору проти політичних опонентів, проте 
на Поділлі резонансних акцій вона не провела [1, с. 241-242]. 
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Губернську партійну організацію Української соціал-
демократичної робітничої партії очолювали діючий губернсь-
кий комісар освіти Ю. Щириця та колишній губкомісар УЦР 
В. Дудич. Партія засудила нелегітимний прихід гетьмана до 
влади та декларувала легальну опозицію режиму. Істотний 
вплив ця політична сила мала в Вінницькому, Кам’янецькому, 
Брацлавському, Літинському повітах [1, с. 242; 22, с. 85]. 

Ситуативну політику щодо гетьманського режи-
му вирішила проводити польська община Поділля на 
об’єднавчому з’їзді у Вінниці 7 липня 1918 р., на якому було 
обрано голову проводу – С. Стемповського [25]. Польська 
громада відгукнулась на заклик гетьманських властей про 
створення добровільних дружин для підтримки правопо-
рядку. Зокрема, в Кам’янці-Подільському створено загін 
кількістю 150 чол. на чолі з К.Лясковським, який одразу був 
командирований в Лянцкорунь, Збриж, Оринь. Об’єктивно 
ці формації, хоч і нечисельні, певний час відігравали 
роль збройних гарантів гетьманського режиму на місцях 
[1,  с.  243]. 

Присутність австро-угорських військ протягом корот-
кого часу мінімізувала діяльність більшовиків в губернії. 
На квітень 1918 р. на Поділлі залишалось кілька дієвих 
партійних осередків, зокрема у Вінниці, Могильові-
Подільському, Проскурові. Певна дезорієнтація владних 
структур, викликана переворотом у Києві, призвела до їх 
активізації на місцях, зокрема в Ямпільському повіті, де 
створенням «загонів самооборони» займався колишній 
комендант Зимового палацу більшовик Ф. Криворучко 
[2,  с. 165; 26,  с.  130]. Захоплення влади в повіті розпоча-
лось з опанування 7 травня повітового центру, після чого 
південь повіту був охоплений повстанням. Проте до 22 трав-
ня воно було нейтралізоване австрійськими частинами, лише 
невелика частина повстанців відступила в Ольгопільський 
повіт [23, с.  41; 2, с. 166; 7, с. 143]. Більшовики спромогли-
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ся організувати ще декілька виступів, зокрема в м.Тульчині 
Брацлавського повіту, де під їх орудою 9 травня обрано 
революційний комітет на чолі з В. Ульріхом, який утриму-
вав владу в Тульчині до початку червня [13, с. 633; 23, с. 41]. 

Значно активізувався осередок більшовиків у Балтсь-
кому повіті з центром в с.Березівці Мошнягської волості, 
очолюваний до червня 1918 р. А. Пашкевичем. В червні 
1918 р. тут був створений повітовий повстанський комітет 
на чолі із І. Дячишиним [10, арк. 8]. Протягом весни й літа 
в лісистому районі навколо с. Березівки І. Дячишин ство-
рював партизанські загони, які жили в навколишніх лісах 
під виглядом лісорубів. При цьому більшовики винищили в 
навколишніх лісах всіх лісників за «шпигунську діяльність» 
на користь гетьманців [8, арк. 68]. На кінець вересня під 
орудою І. Дячишина нараховувалось, за різними даними, від 
2 до 4 тисяч повстанців [9, арк. 6; 10, арк. 10]. Характерно, 
що радянські дослідники зображали червону партизанщину 
в Балтському повіті як монолітний рух селян повіту, проте 
загони мали радше немісцевий та інтернаціональний склад, в 
чому переконує аналіз чисельного складу 1-го революційного 
батальону, що складався з роти дезертирів, яких зняв з Ру-
мунського фронту і привів в березівські ліси фельдфебель Є. 
Шаповалов; 30 чоловік, що опинились поза законом в Одесі 
і яких сюди направив відомий більшовицький функціонер 
А. Трофімов; 100 робітників, котрих більшовицькі агітатори 
(Н. Нарцов, М. Смільчак) навербували в Придністров’ї та 
декількох десятків наймитів з навколишніх сіл. З селян бесса-
рабських та придністровських сіл була створена й кавалерія 
загону під командуванням І. Кіршула [8, арк. 68, 73].

Загалом, більшовики Поділля влітку поступались 
українським есерам в масштабах впливу на населення. Для 
них це був час певної дезорганізації та малочисельності – 
на липень в губернії нараховувалось 58 комуністів (загалом 
в Україні – близько 4 тис.). Істотне організаційне значення 
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для комуністичних осередків України мав І-й з’їзд КП(б)
У, який відбувся в Москві 5-12 липня 1918 р. Як правило, 
дослідники вказують, що Подільську організацію представ-
ляли Освальд – від Проскурівського осередку та Снєгов – від 
Вінницького [1, с. 243]. В «Спогадах» балтських партизан, 
згадуються також місцеві більшовики Ф. Крижанівський та 
Л. Безносов, яких в червні 1918 р. делегував підпільний рев-
ком в с. Березівці Мошнягської волості [10, арк. 8]. На І-му 
з’їзді був створений Всеукраїнський Центральний Військово-
Революційний Комітет (ВЦВРК) – більшовицький керівний 
орган з підготовки й проведення повстання робітників і селян 
України проти австро-німецьких військ і режиму П. Скоро-
падського та встановлення контролю над територією України 
на чолі з А. Бубновим (військово-технічну підготовку по-
встання на місцях з-за кордону спрямовував Головний штаб 
на чолі з С. Петриковським) [28, с. 664]. Після І-го з’їзду 
КП(б)У в губернію для підсилення складу партії прибув 
М. Ткачук [1, с. 243]. 

З огляду на активізацію антивладних виступів в Київській 
та Чернігівській губерніях ВЦВРК 5 серпня 1918р. видав 
наказ №1 про загальне повстання в Україні з метою захо-
плення влади. Організаційно та чисельно слабка Подільська 
більшовицька організація здійснила спробу виконати наказ 
№1. В Могилів-Подільському під керівництвом уповноваже-
ного ЦК КП(б)У П. Полякова був створений штаб повстан-
ня, до складу якого входили А. Аркадьєв, П. Врублевський, 
І. Ільїнський. Проте виступ не мав належної масштабності, 
навіть більшовики визнали передчасність акції [7, с. 147]. 
Втрата позицій в губернії більшовиками, яку засвідчила 
серпнева повстанська кампанія на тлі активності українських 
лівих соціал-революціонерів, призвела до кадрових чисток 
в лавах більшовиків: було відкликано голову губернського 
осередку П. Полякова, його наступником з 6 вересня став 
П. Фішер [1, с. 243]. 
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Оргвисновки більшовики робили також 12 верес-
ня у Жмеринці, де відбулась І-а Подільська губернсь-
ка конференція КП(б)У. Зібрання засвідчило зростан-
ня чисельності партії – 20 її делегатів представляли 200 
комуністів (всього в губернії, за твердженням К. С. Гуме-
нюка, їх нараховувалось 300 чол.). Було обговорено пи-
тання боротьби за владу, обрано підпільні губком партії та 
штаб партизанського руху на Поділлі на чолі з М. Ткачуком 
[7,  с.  150]. 

Після II-го з’їзду КП(б)У, що представляв вже близько 4 
тис. комуністів України, який відбувся в Москві 17-22 жовтня 
1918 р., на Поділля знову було делеговано партійний десант 
для посилення місцевої організації, серед них – москвич 
О. Іванов, який влився до Вінницької організації, що в вересні 
зазнала репресій режиму [7, с. 152]. Арешти більшовицького 
підпілля державна варта проводила з середини серпня. Так, 
були, зокрема, заарештовані секретар Подільського губкому 
партії О. Снєгов (Фалікзон), керівник повстанських загонів 
у м. Вінниці Я. Тимощук та ін. [26,  с. 17]. 

Певну активність в губернії проявляли російські мен-
шовики, центр губернської організації яких був у Вінниці 
та очолювався адвокатом І. Слуцьким та членами викон-
кому Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів 
Шубою та Рабиновичем. РСДРП(м) декларувало лояльне 
ставлення до гетьманського режиму, оскільки в порівнянні 
з більшовиками вбачали у ньому менше зло. Меншовиць-
кий осередок мав чималий вплив на Вінницькі профспілки 
[1,  с. 243].

Претензії на владу висували також праворадикальні 
монархічні кола Поділля, які прагнули відновлення 
«єдиної та неподільної» на чолі з царем Михайлом. В 
губернії існувало «Общество «Красной точки»» (загальне 
керівництво якою здійснював Константінов, а членом ви-
конкому від Подільської губернії був І.Совєтніков). Його 
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відділи, що за припущеннями Подільського губернського 
коменданта, складались з «монархічно налаштованих бувших 
офіцерів російської армії та урядовців-великоросів», були 
представлені в Брацлаві, Журавлівцях, Рахнах, а централь-
ний осередок перебував у Вінниці. У відозвах та наказах, які 
поширювались через пошту, виконком організації закликав 
до збройної нещадної боротьби із «українцями, ляхами, 
німцями… жидами, які на кожному кроці продають «руський 
народ»» та до «відродження і укріплення єдиної Росії під 
главенством Государя-Імператора» [26, с. 104, 123-125]. Вже 
у вересні, за даними освідомчого відділу Державної варти, 
«Червона точка» уявляла собою маловпливове нечислене 
утворення, яке не могло серйозно впливати на перебіг подій 
[1, с. 244]. 

Міністр внутрішніх справ Української держави В.Рейнбот 
в кінці жовтня 1918 р. в доповідній записці з оцінкою 
політичної ситуації визначив п’ятірку найнебезпечніших для 
державного ладу партій: РКП(б), КП(б)У, анархістські партії 
та гуртки, російські та українські ліві есери «як прилягаючі 
до більшовиків» та праві російські есери (за намагання ство-
рити військові організації) [3, с. 348].

24 травня 1918 р. в державі виник Український 
національно-державний союз (з серпня – Український 
національний союз) – координаційний центр українських 
політичних партій, громадських, культурницьких 
організацій, професійних об’єднань, що перебували у 
опозиції до гетьманського режиму. Провід УНС прагнув 
розбудувати загальноукраїнську мережу філій, при цьо-
му на Поділлі вони постали одними з перших. Спочатку 
осередки виникли в Кам’янці-Подільському та Вінниці, 
а згодом – в Могилівському, Ямпільському, Літинському 
та інших повітах. Найчисельнішою була вінницька філія, 
яка кооптувала до своїх лав членів УПСР, УСДРП, УПСФ, 
«Просвіти», Подільської спілки вчителів, Централь-
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не управління кредитної та споживчої кооперації та інші 
організації [22,  с.  83].

Діяльність філій УНС на місцях, фактично, не виходила 
за рамки законів: зусилля скеровувались на різного роду 
протестні петиції, депутації до органів влади стосовно 
культури, освіти, мови – питань, які в більшості випадків 
актуалізували «Просвіти» [26, с. 190]. Міністр внутрішніх 
справ В. Рейнбот не відносив УНС до інституцій, які несуть 
надзвичайну загрозу режиму [3, с. 348].

Проте погіршення ситуації з дотриманням законності 
на тлі антигетьманських виступів дала можливість деяким 
старостам на місцях здійснювати заходи адміністративно-
репресивного характеру стосовно філій УНС, «Просвіт», 
народних бібліотек, які у своїй діяльності виявляли озна-
ки опозиційності. Намагаючись поставити діяльність гро-
мадських організацій під свій контроль та унеможливи-
ти антигетьманські виступи, губернські власті запровади-
ли практику проведення зборів «Просвіт» лише за умови 
обов’язкової присутності представника Державної варти 
[22, с. 85]. З часом були заарештовані понад 50 українських 
діячів, переслідувань зазнали члени президії вінницької філії 
УНС Є. Щириця та П. Відибіда (голова Подільського кредит-
ного союзу) [11, с. 23]. Тоді ж у Вінниці були заарештовані 
колишні члени Вінницької Ради П. Бунт, Д. Кошмак, С. Мель-
ниченко та М. Козоріс (останній, як галичанин, був переда-
ний австрійцям) [26, с. 17].

Чергова хвиля арештів накрила Поділля в кінці серпня: 
за наказом міністра внутрішніх справ на місцях затриму-
вались особи, які вважались ворожими до існуючого ладу. 
Проте заходи були малопродуктивними: дізнання виявля-
ло відсутність вини за затриманими, тож більшість з них 
звільнялись. Наслідком було обурення населення [20, с. 19].

Репресії породили до життя Меморандум українського 
громадянства на Поділлі Подільському губернському 
старості на захист української державності, заявлений С. Ки-
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сельову 27 серпня 1918 р. Підписанти вказували на одверті 
антиукраїнські заходи адміністрації в краї, українофобство 
осіб, які обіймали відповідальні посади в губернії, репресії 
проти «національно свідомих синів України», каральні та 
реквізиційні акції «мадярських військових команд», втру-
чання у справи місцевих самоврядувань та ін. Меморандум 
підписали: губерніальний Національний Союз Українців, 
Подільська Селянська спілка, Подільське товариство 
«Просвіта», Подільська губерніальна народна управа, упра-
ва Всеподільської учительської спілки, Подільське духовен-
ство на Поділлі, Подільський Союз кооперативних установ, 
споживчі союзи Поділля. Широка репрезентація суспільних 
інституцій краю в цьому переліку свідчить про наявність 
істотної громадянської опозиції режиму в губернії. Проте 
рекомендації Меморандуму містять лише заяви «про крайню 
необхідність» коригування дій влади, а не заклики боротьби 
з нею [26, с. 189–192]. 

Серпень 1918 р. позначився повсюдним зростанням 
соціальної напруги. Губернський інформаційний відділ 
доповідав 12 жовтня 1918 р. С. Кисельову про надзвичайно 
напружене становище в губернії та прогнозував, що у ви-
падку залишення австрійськими військами Поділля вибухне 
селянське повстання, яке перекинеться на місто та може мати 
успіх [26, с. 104; 20, с. 19]. 

Парадокс ситуації полягав в тому, що між гетьмансь-
кою адміністрацією та австро-угорським військовим коман-
дуванням фактично точилось протистояння за здійснення 
юрисдикції влади в краї – окупаційні війська, будучи го-
ловною підвалиною гетьманського режиму, в той же час 
складали істотну загрозу останньому, торпедуючи своїми 
діями його авторитет. Командування нехтувало українською 
владою, виступаючи з позиції сили вершило розправу згідно 
своїх наказів та інструкцій й майже не реагувало на про-
тести гетьманських посадовців. Офіцери не повідомляли 
гетьманські владні структури про свої акції (арешти, обшу-
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ки, суди, конфіскації), встановлювали таємне стеження за 
місцевими адміністраціями, чинили обшуки та реквізиції в 
українських комендатурах, вилучали зброю та амуніцію й, за 
свідченнями з місць, поводили себе як завойовники. Повсюд-
но запроваджувалась система солідарної відповідальності 
жителів найближчого населеного пункту за злочини, яка пе-
редбачала грошову чи продуктову контрибуцію або розстріл 
заручників [18, с. 187]. З іншого боку, не маючи достатніх ре-
пресивних потенцій, органи влади періодично звертались до 
австро-угорців з проханням заарештувати опозиційних діячів 
відповідно до поданих списків для здійснення гетьманського 
правосуддя [20, с. 16]. 

Підривали авторитет влади також дії поміщиків по залу-
ченню окупаційних військ до кампанії «примусу до миру» 
подільських селян, що мала на меті забезпечити повернення 
власникам землі, реманенту, майна, а також почасти стяг-
нення компенсаційних виплат, які нерідко відігравали роль 
«гонорарів» австрійському командуванню за надані послуги 
[23, с. 104]. Завдячуючи подібним діям народне невдово-
лення гетьманським політичним режимом мало широку 
соціальну базу [16, с. 339]. 

Загалом, за приблизними підрахунками А. П. Антони-
шина, на Поділлі в тих чи інших формах протесту, зокрема, 
в повстанському рухові, лише селян взяло участь близько 
325- 390 тис. чол. Загальноукраїнський показник складає 
2,5- 3 млн. чол., з яких близько 10 тис. осіб притягнуті до 
такого виду юридичної відповідальності, як примусові ро-
боти на території Австро-Угорщини та Німеччини. Зазнали 
втрат в Україні у боях із повстанцями й окупанти – близько 
30 тис.  чол. [2, с. 170]. 

Показово, що численні протести П. Скоропадського ав-
стро-угорському командуванню в Одесі з вимогою при-
пинити карні експедиції, які вбивали клин між владою та 
селянством, були безрезультатними [2, с. 167].
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Одним з чинників стримування боротьби з владою 
було те, що наростила репресії, подолавши процес ста-
новлення в травні-червні, Державна варта. Уряд, з огля-
ду на складну політичну ситуацію, розширив функції цьо-
го органу. За ініціативою С. Кисельова, яку підтримали й 
інші губернські старости, 29 червня 1918 р. були створені 
губернські освідомчі відділи, головне завдання яких поля-
гало в протидії державним злочинам, фактично – боротьбі 
з політичною опозицією владному режимові [2, с. 168]. 
Посилення активності репресивної машини ілюструє О. 
Кравчук, який приводить порівняльні дані утримуваних 
в’язнів на Поділлі: на 1.01.1918 р (доба УЦР) – 518 чол.; 
період гетьманату: 1.07. 1918 р. – 945 чол., 4.11.1918 р. – 1789 
чол. Серед загальної кількості арештантів, яка включає й 
кримінальні елементи, виділяється 608 чол., які затримані 
вартою протягом червня-листопада саме за антиурядову 
агітацію [16,  с.  339].

Проте це не врятувало гетьманський режим. Його падіння 
обумовлено непопулярністю внутрішньої політики та при-
скорене зовнішніми чинниками, пов’язаними з перебігом І 
світової війни. Революція у Австро-Угорщині кінця жовтня 
1918 р. призвела до втрати бойового духу та деморалізації 
окупаційних військ, які, повторюючи багатонаціональну 
конфігурацію своєї держави, були «клаптиковими», 
неоднорідними, що вносило додатковий елемент проти-
стояння, каталізований революційними відцентровими 
тенденціями. Так, в Могилів-Подільському дійшло навіть 
до збройних сутичок між угорськими та слов’янськими 
формаціями [18, с. 189]. 

Вже з початку листопада австро-угорці масово поверта-
ються на батьківщину, супроводжуючи від’їзд всілякими 
деструкціями: погромами поміщицьких маєтків, в’язниць, 
продажем чи обміном зброї тощо. Правопорушення 
були зафіксовані у Вінницькому, Балтському, Могилів-
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Подільському, Летичівському, Ямпільському повітах. С. Ки-
сельов видав наказ українським частинам роззброювати ті 
частини, що вдавались до правопорушень [17, с. 331].

9 листопада 1918 р. в Подільській губернії, за наказом 
П. Скоропадського, запроваджується військовий стан. Вся 
повнота влади передавалася командиру 2-го Подільського 
корпусу Української Держави, – генералу П. К. Ярошевичу 
[17, с. 331]. 

Намагаючись зберегти владу, губернський староста звер-
тався до Києва з проханням прислати на Поділля навзамін 
занархізованих австро-угорських військ німецькі для на-
ведення порядку. 12 листопада він також наказує всім 
повітовим старостам терміново скликати представництва 
всіх урядових, цивільних, військових органів влади, залу-
чивши лояльні до себе громадські, національні, політичні 
організації та прийняти відозви до місцевих територіальних 
громад із закликом дотримуватись правопорядку, аби не 
спровокувати прихід інших іноземних військ для наведення 
ладу в регіонах Української держави [20, с. 21]. 

13 листопада 1918 р. гетьман П. Скоропадський заборонив 
УНС проводити 17 листопада Український Національний 
Конгрес, на якому, як він дізнався, планувалось легально 
позбавити його влади, а днем пізніше проголосив федерацію 
із небільшовицькою Росією, що форсувало початок антигеть-
манського повстання [24, с. 305]. 

Київ одразу ж попередив місцеві власті про можливість 
виступу. Вже 14 листопада С. Кисельов отримав попереджен-
ня про очікуваний антигетьманський виступ українських 
партій. Наступного дня через мирових посередників губернії 
він закликав населення, насамперед селян, зберігати спокій 
[17, с. 332].

Директорія задіяла до боротьби за владу колишніх 
урядовців УНР в губернії, які отримали директиву про 
організацію повстання та перебирання влади на місцях. 
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Так, колишній подільський губернський комісар УНР 
Г. Степура з початком антигетьманського повстання очо-
лював збройні формування в Кам’янець-Подільському 
повіті, в Гайсинському – А. Волинець. У Вінниці від імені 
Директорії діяв С. Синявський, успіх якого уможливився 
переходом на бік повстання генерала П. Ярошевича (теж 
колишнього начальника 2-го Подільського корпусу Армії 
УНР в часи Центральної Ради), який 19 листопада теле-
графував регіональним відділам УНС про перебирання на 
себе, іменем Директорії, всієї військової та цивільної влади 
на Поділлі. П. Ярошевич також відкомандирував під Київ, 
оточений військами Директорії, кулеметну сотню та ко-
манду важкої гармати з особового складу очолюваного ним 
2-го Подільського корпусу для боротьби із гетьманськими 
військами [17, с. 333]. П. Скоропадський потому згадувати-
ме: «повідомлення з губерній надходили доволі бентежного 
порядку. Головною неприємною новиною була зрада коман-
дира Подільського корпусу, генерала Ярошевича, який пере-
йшов на бік Директорії» [24, с. 310]. 

На підтримку Директорії у повстанні проти гетьманату 
скерували єврейські організації лідери Цоалей Ціону Голь-
деньман і Ревуцький, які в листопаді прибули в Вінницю 
[1,  с. 242].

Активізувались в умовах наростання боротьби про-
ти гетьманського режиму більшовицькі угрупування. В 
Летичівському та Літинському повітах з’єднання партизансь-
ких загонів під керівництвом Н. Сандлера та М. Ревуцького 
оголосили про створення Летичівської радянської республіки. 
В середині листопада силами партизанського з’єднання 
Д. Туза, Л. Панасюка та С. Шіндера була проголошена Де-
ражнянська радянська республіка [2, с. 170]. В Кам’янець-
Подільському повіті постала Янчинецька республіка, голова 
якої селянин Ф. Іваницький закликав не підкорятись жодній 
владі [19, с. 17]. Квазидержавні локальні «республіки», які 
проголошувались в Україні та на Поділлі, були, з одного боку, 
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результатом цілеспрямованих дій політсил (насамперед, 
КП(б)У) по виведенню із юрисдикції Української держави 
певних територій, а з іншого – стихійною спробою части-
ни територіальних громад до самоорганізації на засадах 
легітимного – в недавньому минулому – гаслі автономізації, 
захисною реакцією від влади, держави, реквізицій… Подібна 
тенденція до атомізації подільського соціуму була, за виснов-
ком В. С. Лозового, виявом «утопічної вузькорегіональної 
самосвідомості селян» [19, с. 11].

Характерно, що в умовах антигетьманського повстання 
більшовики подекуди вимушено пішли на ситуативне виз-
нання адміністрації Директорії, обумовлену «неможливістю 
боротьби і з гетьманцями, і з Директорією». Так, 30 листо-
пада 1918 р. у залишену гетьманцями Балту ввійшла колона 
повстанців, очолювана двома вершниками: новопризначе-
ним Директорією повітовим комісаром О. Сікорським та 
більшовиком-командиром повстанського загону І. Дячиши-
ним. Позиції О. Сікорського та вимушений компроміс І. Дя-
чишина в даному випадку пояснюються наявністю в складі 
повстанців сильного загону С. Заболотного, сформованого 
переважно з сільської та містечкової української інтелігенції 
та заможних селян повіту, які підтримували О. Сікорського 
– в недавньому минулому авторитетного балтського ви-
кладача приватних українських освітніх курсів І. Жебіна 
[10,  арк.  13;  8, арк. 80]. 

Перехід основної військової підвалини гетьманського 
режиму в губернії – 2-го корпусу – на бік повстанців де-
факто призвів до втрати юрисдикції губернським старо-
стою С. Кисельовим, тож надвечір 20 листопада у Кам’янці-
Подільському відбулась мирна процедура передачі службо-
вих справ представнику Директорії – Г. Степурі [5]. С. Кисе-
льов невдовзі після переїзду до Проскурова був заарештова-
ний за наказом отамана Й. Біденка та ув’язнений в місцевій 
в’язниці [17, с. 334].
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Місцеві відділи УНС під час антигетьманського повстан-
ня відіграли істотну роль у встановленні влади Директорії, 
займаючись інформуванням населення губернії про розпо-
рядження Директорії, агітаційними заходами, друкуванням 
відозв, наказів, газет, проте не перебирали на себе керівну 
роль [22, с. 86]. Лише в окремих випадках еволюція УНС в 
реаліях боротьби за владу призвела до трансформації його 
філій в тимчасові (на період антигетьманського повстан-
ня) суб’єкти адмінюрисдикції: Вінницька філія УНС 19 
листопада довела до міського голови Вінниці А.Фанстіля 
повідомлення, що вона перебирає від імені Директорії всю 
владу на Поділлі до призначення нової адміністрації. Тут 
же наказувалось: перебрати владу у повітах та губернії 
колишнім комісарам Центральної Ради, а де їх нема – го-
ловам демократичних народних (земських) управ чи їх 
заступникам; відновити розпущені гетьманським урядом 
демократичні (земські) і міські установи, усунувши зі своїх 
рядів призначенців гетьманського режиму та перевіривши 
використання ними матеріальних ресурсів. Особливо акцен-
тувалось на неприпустимості пограбувань цивільного насе-
лення, військових складів, єврейських погромів, «бо євреї по-
магають українцям в Галичині, і у нас на Вкраїні повинні йти 
разом з нами…». Завізували даний документ члени Президії 
Вінницької філії УНС: О. Базилевич (голова), Е. Щириця, 
В. Мачушенко, П. Відибіда, П. Журавель [26, с. 196]. 

Після перемоги Директорії місцеві філії УНС, коопту-
вавши значне представництво до органів самоврядуван-
ня, збереглись аж до поразки Директорії та саморозпуску 
УНС, як місцеві осередки національно-культурного жит-
тя, продовживши зусилля, направлені на українізацію 
освіти, відродженню культури, проведення різноманітних 
благодійних акцій тощо [22, с. 86]. 

В умовах боротьби за владу 20 листопада 1918 р. 
Директорія оголосила на Правобережній Україні військовий 
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стан, що передбачав рішуче припинення силою зброї, з 
розстрілом на місці, всіх виступів проти нового режиму, за-
бороняв контрагітацію, саботаж, грабунки, псування шляхів, 
засобів зв’язку, пошкодження військового чи державного 
майна [17, с. 334]. 

Подільський губернський комісар 21 листопада визна-
чив міру покарання за агітацію проти Директорії: розстріл, 
арешт на строк до трьох місяців або три тисячі карбованців 
штрафу [5]. 

Жорсткі заходи стосовно своїх політичних та військових 
конкурентів у боротьбі за владу застосовували більшовики: 
опоненти, в більшості випадків, відразу ж фізично знищува-
лись. Показовими в цьому відношенні були події 29 листопа-
да в м. Балті, де місцеві збільшовизовані робітники-пекарі на 
чолі з Л. Безносовим роззброїли, захопивши зненацька, геть-
манський кавалерійський ескадрон, розстріляли 18 офіцерів, 
а зразу ж потому, після короткого бою оволодівши в’язницею, 
також розстріляли всю її адміністрацію, звільнили всіх – і 
політичних, і кримінальних – в’язнів, що мало наслідком 
масований грабунок міста протягом доби [10, арк. 6]. 

Отже, доба гетьманату на Поділлі позначилась певною 
стабілізацією внутрішньополітичної ситуації, а присутність 
визвольно-окупаційних австро-угорських військ довгий 
час мінімізувала шанси на виборювання влади всіма анти-
гетьманськими воєнно-політичними формаціями. Існуючий 
політичний режим для збереження своєї влади використову-
вав комплекс заходів: від експлуатації релігійного чиннику та 
актуалізації позитивного стереотипу інституту гетьманства 
до одверто репресивних, каральних акцій, зокрема, за до-
помогою окупаційної адміністрації, яка перебирала на себе 
істотну складову здійснення юрисдикції влади в краї. 

Проте неприваблива для більшості населення краю 
соціально-економічна політика, неспроможність проро-
сійської адміністрації гетьманського режиму домови-
тись з україноцентричною опозицією (через небажання 
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останньої йти на компроміс), каральні та реквізиційні акції 
австро-угорських військ, антигетьманська спрямованість 
більшості політичних партій, насамперед, повстанська 
боротьба українських соціалістів та патронованих ззовні 
більшовиків, розвинена громадянська опозиція в губернії, 
перехід військових формацій краю на бік повстанців, при-
пинення підтримки гетьманської влади внаслідок поразки 
в І-й світовій війні державами Четверного Союзу призвели 
до падіння режиму консервативно-авторитарної Гетьман-
щини та приходу до влади соціалістично-демократичної 
Директорії. 

Lekar A. M.

THE STRUGGLE FOR POWER IN PODIL PROVINCE 
IN THE TIMES OF SKOROPADSKYI HETMANATE

Summary
The process of the political and military confrontation for 

power in Podil province in April-December, 1918. The investi-
gation is focused on the collaboration and rivalry for prosecut-
ing jurisdiction of the power over the territories ruled by the 
Austrian-Hungarian occupation and Hetmanate authorities. The 
analysis is given to the anti-regime actions of the civil opposition, 
political parties’ activities, particularly, those of Ukrainian so-
cialists and bolshevists, directed on the removal of the Hetmanate 
administration from the power. 

Keywords: Podil province, Hetmanate regime, Austrian-Hun-
garian army, political parties, rebel movement.
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Лекарь А. М. 

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 
ПЕРИОД ГЕТМАНАТА П.СКОРОПАДСКОГО

Реферат
Отслеживается процесс политического и военного про-

тивостояния за власть в Подольской губернии в апреле – 
декабре 1918 г. Исследуется сотрудничество и конкуренция 
в реализации юрисдикции власти в регионе между австро-
венгерской и гетманской администрациями. Анализируются 
акции гражданской оппозиции и деятельность политических 
партий, прежде всего, украинских социалистов и большеви-
ков, направленные на ликвидацию гетманского политическо-
го режима и смену власти. 

Ключевые слова: Подольская губерния, гетманский ре-
жим, австро-венгерские войска, политические партии, по-
встанческое движение.
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«ПОШУКИ ВІДЬОМ» ЧИНОВНИКАМИ 
НОВОРОСІЙСЬКОГО 

І БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА 
НАПЕРЕДОДНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1863 р. 

(за матеріалами державного архіву Одеської області)

У статті розглядаються питання становища польсь-
кого населення у новоросійському і бессарабському генерал-
губернаторстві під час Січневого польського повстання 1863 
р. З’ясовані основі аспекти внутрішньої політики місцевої 
адміністрації щодо поляків та чинники, які впливали на неї. 

Ключові слова: польське населення, новоросійське і бесса-
рабське генерал-губернаторство, Січневе повстання 1863 р.
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На початку ХІХ ст. більша частина земель колишньої 
Речі Посполитої опинилися під владою Російської імперії. 
Росія приєднала державу з давніми державними традиціями 
та політично активною елітою, яка не погоджувалася по-
ступатися панівним становищем та правами. Польське на-
селення слабо піддавалося русифікації, намагаючись не 
лише на власних, але й на інших землях Російської імперії 
триматися згуртовано. Національно-визвольне повстання в 
Польщі 1830-1831 рр. (Листопадове повстання) сформувало 
образ нелояльного населення, яке бореться за власні права та 
привілеї. Це змусило російську владу бути більш стриманим 
і обережним у так званому “польському питанні”. Ще більше 
загострила ці проблеми Східна війна 1853-1856 рр. Під час 
неї та після неї з  представників польської еміграції ство-
рювалася розвинена мережа підпільних відділень, які мали 
різні назви – Уряди, Агентства, Комітети та ін. і діяли, крім 
Російської імперії  в межах різних країн – Франції, Румунії, 
Османській й Австрійській імперіях. На території Російської 
імперії, особливо на території Південної України та кордо-
нах з Австрійської імперією вони мали таємних агентів, які 
повинні були сприяти підготовці нового польського виступу 
про російської влади. Напружена ситуація складалась і в зем-
лях власно Польщі, Литви й Правобережної України у 1863 
р. Польські еміграційні структури підтримували учасників 
майбутнього виступу не лише організаційно, але й коштами, 
зброєю, формуванням воєнізованих груп. Вищезазначене, 
зрозуміло створювало напругу в прикордонних губерніях 
Російської імперії, вимагало від чиновників пильного кон-
тролю та перевірки будь-яких фактів або чуток про можливі 
співчуття або підтримку діячам “польського руху” різними 
верствами населення Південної України, особливо звісно 
польським. Інколи ці підозри виявлялись безпідставними.

У вітчизняній та польській історіографії існує численний 
доробок, присвячений польському національному руху, в 
тому числі й так званому Січневому повстанню 1863–1864 
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рр., його соціальним і культурним наслідкам. Більшість робіт 
дослідників торкаються безпосередньо підготовки та подій 
повстання на землях польських і Правобережної України, 
окремо Лівобережної України – Н. Дейвіс [1], П. Вандіч 

[2], Д. Бовуа [3], Л. Зашкільняк [4] та ін. [5,6]. В той самий 
час поза увагою залишається  багато різних аспектів допо-
моги і участі  населення Південної України. Проте саме вив-
чення дій імперської російської адміністрації запобіганню 
діяльності польських центрів у Південній Україні, знач-
но розширюють територіальні рамки підготовки самого 
повстання та суспільне ставлення до нього різних верств 
населення, дають можливість зрозуміти формування об-
разу “польського інсургента” (повстанця) в непольському 
оточенні, а також виявити засоби запобігання й боротьби 
чиновників з “польським питанням”, в тому числі і таки, що 
можна схарактеризувати як “пошуки відьом” напередодні 
повстання 1863–1864 рр. Це й стало метою і завданням 
даної публікації, дають змогу розв’язати їх матеріали Дер-
жавного архіву Одеської області, які хронологічно охоплю-
ють події 1861–1863 рр. Ці документи з фонду “Управління 
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора” 
(ф.1) являють собою звіти чиновників різного рангу щодо 
місцевих або приїжджих поляків, анонімні листи та скар-
ги на ім’я генерал-губернатора, листування з Міністром 
внутрішніх справ, херсонським губернатором, одеським 
градоначальником, керівником 5-го округу жандармів м. 
Одеси, листи від дворянства щодо поляків, які працюють в 
їх маєтках, тощо.

Напередодні Січневого повстання 1863–1864 рр. на 
території новоросійського і бессарабського генерал-гу-
бернаторства проживала значна кількість вихідців з 
колишніх теренів Речі Посполитої, які після 1795 р. по-
чали емігрувати на південь Російської імперії. Але се-
ред них відсоток етнічних поляків був незначним: за 
підрахунками І. Т. Лісевича, з 470 тис. поляків, що прожива-
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ли на українських землях, приблизно 18–19 тис. мешкало на 
Лівобережжі та Півдні України [7, с. 9]. Проте, якщо додати 
до цієї цифри українців, білорусів, литовців та представників 
інших етносів, які народилися й жили на землях колишньої 
Речі Посполитої, а отже, увібрали в себе частину її культу-
ри, правових й соціальних відносин, то цей відсоток значно 
зросте. Це проявилося у присутності вихідців із Царства 
Польського та Західного краю Російської імперії у багатьох 
важливих структурах генерал-губернаторства: від митниці 
до війська.

В жовтні 1861 р. у Царстві Польському запроваджується 
військовий стан. Підготовка повстання значно ускладнюється, 
виникли проблеми із закупівлею зброї та амуніції. Зростає 
стратегічне значення інших земель Російської імперії, де є 
можливість отримати необхідні матеріали. Найкраще для 
цього підходили землі новоросійського і бессарабського 
генерал-губернаторства. Вони мали морське сполучення 
з Константинополем (де сформувалась численна польсь-
ка еміграція після 1831 р.) та річкове з Галацом, – отже, 
можна було переправити зброю та гроші звідти до Царства 
Польського. Тому напередодні й під час Січневого польсь-
кого повстання 1863–1864 рр. перед керівниками строка-
того за етнічним та релігійними складом генерал-губер-
наторства постало надзвичайно складне завдання в умо-
вах масштабної партизанської війни (якою був за формою 
Січневе повстання) – протидіяти інсургентам, що викори-
стовували землі новоросійського і бессарабською краю у 
своїх планах; виробити ставлення до вихідців з Царства 
Польського та Західного краю Російської імперії, які про-
живали на цій території і при цьому не розпочати «пошуки 
відьом». Під цим визначенням ми розуміємо безпідставне 
або невідповідне знайденим доказам переслідування людей 
з боку адміністрації, часто на підставі суто релігійних та 
етнічних ознак. 
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У протидії інсургентам місцева адміністрація в особі 
генерал-губернатора вбачала своє першочергове завдання, 
що часто переростало у намагання, якщо не позбутися, то 
принаймні перешкодити збільшенню їх кількості на Півдні. 

Політичне напруження в Царстві Польському набира-
ло обертів. 10 квітня 1862 р. Міністр внутрішніх справ 
розсилає генерал-губернаторам розпорядження № 864 з 
іменами політично неблагонадійних поляків, які втекли за 
кордон. Серед них було прізвище літератора Володимира 
Вольського [8,  Арк. 1]. За іронією долі, в листопаді цього 
ж року Російську імперію вирішив відвідати у пошуках ро-
боти італійський підданий, поляк за походженням Казимир 
Вольський. Він був затриманий в одеському порту. Долю од-
ного поляка Вольського вирішували 4 високопосадові особи 
Російської імперії – генерал-губернатор, міністр внутрішніх 
справ, керівник ІІІ відділу та намісник Царства Польського. 
Поки йшло листування, Казимир Вольський знаходився в 
Одесі під наглядом поліції, аж до його відправки до Варшави 
під охороною двох жандармів [9, арк. 13]. І хоча там було 
з’ясовано, що сталася помилка, залишитися у Російській 
імперії йому не дозволили. Його вислали, за вибором Вольсь-
кого, до Пруссії [10, арк. 13 зв.]. Цей випадок лише один з 
багатьох, які свідчать про те, наскільки серйозно ставив-
ся російський уряд до розшуку та затримання політичних 
злочинців, та про небажання впускати до Росії іноземних 
поляків, вбачаючи, заздалегідь, у них неблагонадійних.

Ця недовіра з боку місцевого керівництва тільки посилю-
валася. Якщо до 1860-х років під уважний нагляд поліції по-
трапляли іноземні поляки, а також вихідці з Царства Польсь-
кого та Західного краю Російської імперії, які перебували 
під таємним наглядом за участь в подіях 1831 р. чи іншу 
неблагонадійність [11], то відтепер коло розширюється за 
рахунок ксьондзів, які фактично перебували на службі в 
уряду. В травні 1863 р. одеський поліцмейстер надсилає 



190

розпорядження до приставів – протягом трьох днів створити 
детальний список усіх сімей прибулих з Царства Польсько-
го, а також з Волинської, Подільської та Київської губернії 
до Одеси, а також відмічати всіх новоприбулих до міста 
[12, арк. 1]. Із спалахом повстання, місцеве керівництво 
намагається тримати усіх поляків під наглядом, заочно об-
винувачуючи їх у співчутті інсургенції. 

Суттєві обмеження накладалися і на місцевих поляків. 
24 лютого 1861 р. Міністерство внутрішніх справ надсилає 
телеграмою вимогу щодо обережності й ретельності у 
видачі закордонних паспортів полякам, особливо службов-
цям [13, арк. 2]. Посилюється розшук польських емісарів 
на Півдні: вони і раніше докучали генерал-губернатору, але 
зростаюче напруження в Царстві Польському, а також форму-
вання польських загонів в Об’єднаному князівстві Волощини 
та Молдови, змушує спочатку О. Г. Строганова, а потім і 
П. Є.  Коцебу надсилати контррозвідників до прикордон-
них населених пунктів. За своєю ефективністю ці пошуки 
дорівнювали полюванню за примарами.

Складно сказати, чи мала місце цілеспрямована політика 
генерал-губернатора П. Є. Коцебу по усуненню поляків 
від виконання службових повноважень, але знаходимо 
численні випадки, коли люди звільнялися або переводилися 
до внутрішніх губерній за вказівкою генерал-губернатора 
без особливих причин. Ця тенденція посилюється влітку 
1863 р. Як пише сам П. Є Коцебу: «Я знаходжу зібрання 
трьох поляків в одному присутственому місці, якщо не не-
безпечним, то шкідливим [14, арк. 8]». Він вимагає перевести 
поляка-городничого в Тирасполі на службу в іншу губернію 
[15,  арк. 8], заборонити перевозити кур’єрами-поляками по-
шту з Об’єднаних князівств Волощини та Молдови [16, арк. 
77], а в червні за його розпорядженням в.о. бессарабського 
губернатора І. О. Веліо проводить ревізію в Хотинському 
повіті. На нашу думку, ця ревізія обумовлюється стратегічним 
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положенням повіту, що межував з Австрійською імперією та 
Об’єднаними князівствами Волощини та Молдови, звідки 
могли перейти загони повстанців та Подільською губернією, 
де в цей час розгорталися активні бойові дії. Незважаючи 
на те, що барон І. О. Веліо дійшов висновку про відсутність 
ознак допомоги польській інсургенції, було проведено ряд 
звільнень та переводів серед місцевих поляків-службовців 
[17, арк. 1], щоб максимально розсіяти їх чисельність. 

Утиски поляків в новоросійському і бессарабському 
генерал-губернаторстві стосувалися не лише їхнього служ-
бового положення. Так, 12 вересня 1863 р. одеський градона-
чальник видає і розповсюджує припис про заборону носіння 
будь-якої символіки, що засвідчує місцеву винятковість, 
противну законному порядку [18, арк. 63]. І хоча ніде прямо 
не зазначалось, що заборона стосується саме поляків, але її 
зміст дає опосередковано це зрозуміти. Під опис мешканців 
прикордонних губерній, які тимчасово покидали місце 
постійного проживання і могли носити хрести, противні за-
конному порядку підпадали саме поляки із західних губерній 
Російської імперії.

Побоювання і жахи щодо польського повстання знайшла 
відгук і у частини мешканців генерал-губернаторства. За до-
помогою наклепів й скарг польську «небезпеку» намагалися 
використати у власних планах місцеві жителі, в першу чергу, 
службовці та місцеве дворянство. 

Причини різні, але більшість пов’язана з власною ко-
ристю – звести давні рахунки, змістити з бажаного місця, 
приховати службові зловживання чи недбалість. Ці листи 
найчастіше були грою фантазії авторів, або дуже сильни-
ми перебільшеннями. Налякані розгортанням повстання у 
прикордонних губерніях, поміщики вбачали у своїх еконо-
мах, які часто походили з поляків, прихованих інсургентів. 
Так, дійсний статський радник Вороновський, охоплений 
підозрами щодо свого економа-поляка Марковського, звер-
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нувся до Херсонського губернатора П. М. Клушіна з бажан-
ням повідомити про небезпеку та проханням заарештувати 
«неблагонадійного» робітника. Цього економа допитував 
особисто генерал-губернатор П. Є. Коцебу [19, арк. 2],  і 
дійшов висновку про безпідставність обвинувачень.

Таким чином паралельно з розгортанням подій у Царстві 
Польському зростає напруження у відносинах між поля-
ками та місцевою адміністрацією. Керуючись розпоряд-
женнями з Санкт-Петербурга й власним баченням ситуації, 
вона посилює нагляд за польським населенням, суттєво 
обмежуючи їх в правах порівняно з представниками інших 
етносів, які проживали на території новоросійського і бесса-
рабського генерал-губернаторства. Керівник губернаторства 
П. Є. Коцебу не лише продовжує політику свого попередника 
на цій посаді О. Г. Строганова, а й незважаючи на спро-
би бути об’єктивним, сприймає полонофобські настрої у 
внутрішній політиці. Місцеві польські жителі стають заруч-
никами ескалації насилля в Царстві Польському та Західному 
краї Російської імперії. П. Є. Коцебу сприймав будь-які дії 
польського національного руху на території губернаторства 
чи на кордонах з ним, як серйозну небезпеку, тому викори-
стовував усі можливі заходи, щоб її нейтралізувати. Про-
те, найчастіше подібна загроза була надто перебільшена, 
або взагалі безпідставна. Найменші підозри у політичній 
неблагонадійності тягли за собою звільнення, арешт, обшук, 
депортацію чи нагляд з боку поліції. Від цих енергійних 
та радикальних заходів часто страждали люди, далекі від 
інсургентів, що перетворювало дії влади на «полювання на 
відьом». 
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МИХАЙЛО ЧАЙКОВСЬКИЙ І КОЗАК-АЛАЙ
В ОСМАНСЬКІЙ АРМІЇ (1853-1877 рр.)

На матеріалах спогадів М. Чайковського та нещодавно 
віднайдених в Державному архіві Одеської області докумен-
тів, реєстру офіцерів Корпусу козаків оттоманських та 
інших джерел визначена роль Садик-паші (М. Чайковського) 
в історії османського козацтва. Встановлено, що керівник 
козаків Османської імперії розгорнув бурхливу діяльність 
в Добруджі з метою укріплення створеного під час Крим-
ської війни підрозділа. Однак кардинальний оберт внутріш-
ньополітичного курсу імперії та відмова від використання 
панславістських ідей призвів до повернення Садик-паші до 
Російської імперії і ліквідації особливого статусу козак-алай.

Ключові слова: козак-алай, османські козаки, Садик-Па-
ша, Михайло Чайковський.

Українське козацтво за влучним визначенням О. А. Ба-
чинської «після козацької доби» зберегло традиції і донесло 
живу пам’ять про розквіт козаччини до часів становлення 
модерної української нації другої половини ХІХ століть [1]. 
Безумовно, «козаччина» як ідеологічний концепт в 1840-х 
роках радикально відірвалась від «козаччини» як реальної 
військової сили. Нащадки запорожців по обидва боки Ду-
наю адаптувались до імперських законів і інтегрувались в 
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соціальну структуру Російській та Османській імперії. Ці-
кавим поєднанням ідеологічної та реальної військової ваги 
українського козацтва стало відновлення в лавах османської 
армії підрозділу козаків (козак-алай), який проіснував до 
1877 року. Вирішальну роль в долі цього підрозділу зіграв 
видатний польський письменник «української школи», ав-
тор історичних романів з козацькими сюжетами Михайло 
Чайковський (на османській службі після прийняття ісламу 
носив ім’я Мехмеда Садика). Ця непересічна постать та 
українське козацтво в складі османської армії стали пред-
метом дослідження даної статті.

Реформи державного апарату, модернізація економіки і 
суспільства, перетворення в армії були в середині ХІХ сто-
ліття першочерговим завданням керівництва не однієї лише 
Османської імперії. Але тільки на теренах її реформування 
відбувалося в умовах протистояння на території держави 
відразу декількох великих держав, які реалізовували свої іде-
ологічні концепти. Османська імперія опинилась в ситуації, 
коли реформування повинні були провести іноземці, які без-
умовно втілювали в життя окрім реформ і «свої» національні 
та державні проекти.

Одним із прикладів була служба в османській армії «коза-
ків» (представників різних слов’янських і неслов’янських на-
родів: запорожців-українців, липован-старообрядців, болгар, 
сербів та інших). Творцем, ідейним натхненником і керівни-
ком османських козаків був вище згаданий Мехмед Садик, 
який в 1853 році після початку Кримської війни отримав від 
султана згоду на формування козацького легіону - спочатку 
полку, потім дивізії козаків. 

Мехмед Садик-паша був відомим письменником, 
військовим і громадським діячем. Під впливом популярних 
в середовищі поляків-емігрантів панславістскіх ідей, він ще в 
1837 році в Парижі сформулював проект об’єднання слов’ян 
під верховенством Османської імперії. Особливе місце в 
створенні такої слов’янської федерації повинні були зайняти 
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військові підрозділи козаків. Вони з одного боку були реаль-
ною військовою силою, а з іншого символізували нерозрив-
ний зв’язок з козаками-борцями проти Російської імперії. 
Його концепція вступила в зіткнення з слов’янофільством, 
популярним в Російській імперії. Різнобічну постать Садик-
паші і його вплив на модернізацію в Південно-Східній 
Європі давно активно вивчають болгарські, польські, ту-
рецькі, румунські, українськів, американські, російські до-
слідники.

Бурхлива літературна діяльність Садик-паші була при-
свячена обгрунтуванню «історичної єдності українців 
і поляків», знищенню образу ворога-турка в уявленнях 
слов’янських народів. На його думку, тільки Стамбул міг 
бути «столицею царства слов’янського» - і тільки османські 
султани як спадкоємці сербських царів по жіночій лінії могли 
бути на чолі цього царства. Неподалік від столиці Осман-
ської імперії на доручення некоронованого короля Польщі в 
еміграції Адама Чорторийського ще Михайло Чайковський 
заснував слов’янську колонію, яку назвав Адампіль (пізніше 
вона була перейменована в Полонезкьой).

Тісні стосунки склалися у Садик-паші з донськими 
козаками-старовірами, з сербами, з румунами, з євреями, а 
також з болгарами. Він всіляко сприяв створенню окремої 
Болгарської патріархії, вітав вступ болгар в свої козацькі 
полки, мав тісні контакти з болгарськими політичними і 
культурними діячами.

Особливу увагу приділяв Садик-паша «українському 
питанню». Його мати була українкою, нащадком одного з 
гетьманів. Тому в проектованій козацькій державі – члені 
слов’янської федерації – Садик-паша мав стати спадковим 
правителем країни козаків. Його твори створили цілий на-
прямок в польськомовній літературі – «український». Са-
дик-паша всіляко сприяв популяризації терміна «українець» 
замість «малорос». Видатний український поет Тарас Ше-
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венко і знаменитий український історик Володимир Анто-
нович сформувалися в тому числі під впливом цих повістей 
та оповідань, а російська поліція зафіксувала вплив його 
шпигунських мереж на Поділлі, в Бессарабії, на Волині, в 
Одесі і у Києві.

Його двадцятирічне перебування в Османської імперії 
стало періодом активних пошуків союзників у боротьбі з 
російським імперіалізмом – і закінчилось примиренням 
польського політика з двоголовим орлом. Незважаючи на 
приголомшливий вплив Чайковського на події середини 
ХІХ століття, його постать досі не стала об’єктом досліджен-
ня в сучасній українській історичній науці. Джерела щодо 
діяльності Садик-паші розпорошені по архівах Парижа, 
Стамбула, Софії, Одеси, Києва, Кракова та багатьох інших 
архівосховищ.

На даний момент діяльність Садик-паші в напрямі ство-
рення козацьких підрозділів в Османській армії відображена 
у великій кількості опублікованих джерел [2] та літературі 
[3]. Зокрема, діяльність Садик-паші в якості керівника ко-
зацьких загонів в складі османської армії привертала увагу 
багатьох істориків – турецьких [4], польських [5], російських 
[6] та українських [7], болгарських [8].

***
Козацькі підрозділи в складі османської армії перебували 

на середину ХІХ століття вже протягом декількох століть. 
Так, у XVII ст. правобережні козацькі полки брали участь у 
взятті Кам’янець-Подільського (1672), у XVIII ст. – в Прут-
ській війні (1711-1714), у ХІХ ст. – під час російсько-турець-
ких війн 1806-1812 та 1828-1829 рр. Напередодні останньої 
із згаданих війн козаки вперше в історії османської армії 
отримали статус регулярного підрозділу – був сформова-
ний Силістрійський полк. Протягом Кримської війни 1853-
1856 року традиції функціонування козацьких підрозділів 
продовжив створений 20 жовтня 1853 р. з ініціативи Мехмеда 
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Садик-паші «полк козаків оттоманських», згодом перефор-
мований в дивізію, а ще згодом – навіть у корпус. Польська 
історіографія відзначає польську приналежність більшості 
персонального складу цих підрозділів [9], проте з огляду на 
відкриття нових джерел (або й просто послідовного прочи-
тання старих) стає очевидним багатонаціональність створе-
них на Балканах козацьких полків та вагому роль українців 
та вихідців з України в них.

Рекрутування до Османської армії відбувалось через збір 
серед мусульманського чоловічого населення у віці від 20 до 
25 за допомогою жеребу (kur’a). Військова служба в осман-
ській армії тривала шість років в активній формі та потім 
сім років в резерві (redif). Немусульмани не служили в армії, 
замість того платили подушний податок (cizye, після 1855 
названий iane-і askeriye). Тим не менш, турецькі істори-
ки відзначають, що патріотичні почуття (тобто, стосовно 
Османської імперії) почали зростати серед османського не 
мусульманського населення на початку війни. 3 000 болгар 
з дворянських родин виголосили бажання приєднатись до 
волонтерів османської армії, згідно повідомлення німець-
кої газети Berliner Zeitung від 1 вересня 1853. Вони не були 
прийняті. Також, деякі патріотично налаштовані османські 
вірмени та греки із Шарухана та Ізміра звернулись до Порти, 
бажаючи служити в армії; звернення було чемно відхилене. 
Таким чином, Османська імперія із загальним населенням 
близько 35 млн., що в грубому підрахунку на той момент 
дорівнювало половині населення Російської імперії, мала 
значно менші ресурси для поповнення рядів її армії, адже це 
залежало від належності до ісламу, в той час як Росія могла 
поповнювати армію із значно більшої кількості населення 
(приблизно в чотири рази).

Мусульмани могли поповнити ряди російської армії, в 
той час як не мусульмани не могли стати в османській армії 
офіцерами. Виключення склали тільки два козацькі полки, 
набрані з нащадків запорожців, добруджанських козаків, 
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некрасовців, а також польських біженців (переважно з укра-
їнських губерній) під командою Мехмед Садик-паші (Міхала 
Чайковського) та графа Владіслава Замойського.

В листопаді 1853 р. 799 польських емігрантів з демо-
кратичного табору у Франції на чолі з генералом Йозефом 
Висоцьким підписали петицію до султана Абдюльмеджида 
про створення «Legion Polonaise» в Османській імперії. Їх-
ній запит не був задоволений переважно через несхвалення 
Французьким урядом. Проте, під час війни Адам Чорто-
рийський, лідер польських монархістів у Франції, надіслав 
багато польських офіцерів до Порти. На думку турецького 
історика Д. Бандема, Порта обережно не називала ці полки 
польськими, воліючи замість цього використовувати назву 
козацькі полки. Османське керівництво також було обереж-
ним, аби не брати на службу польських та угорських офіце-
рів поблизу австрійського кордону, адже Порта раніше дали 
гарантії цього Австрії [10]. Також важливо, що назва «ко-
зацькі» відповідала політичній концепції Садик-паші, який 
вважав за можливе розпалити в глибині Російської імперії 
«нову Хмельниччину».

Козацький полк Садик-ефенді (це середній офіцерський 
ранг, на відміну від паші – генеральського) увійшов до Руме-
лійської армії на чолі з Омер-пашою і використовувались для 
протидій російським козакам армії генерала Паскевича, яка 
обложила фортецю Силістра. Сам Омер-паша залишився у 
Шумені з 40 000 війська, але коливався у рішенні чи прийти 
на допомогу Сілістрі, чи організувати диверсійну операцію. 
Насправді він не хотів втягнутись у зіткнення у відкритому 
полі із великою російською армією. Отже, все, що він зробив 
– надіслав козацький полк Садик-паші та 5 000 ополченців 
з Разграда для заняття позицій на певній дистанції навколо 
російських військ [11]. Тут козаки відзначились декількома 
успішними операціями, а згодом першими увійшли до зали-
шеного росіянами Бухаресту. Садик-паша в цей час активно 
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пропагує козацькі ідеї серед православного населення Бал-
кан, при цьому вступає в конфлікт з польськими офіцерами 
та англійським командуванням. Він негативно відзивався 
про одного з офіцерів, який, «як більшість англійських офі-
церів, які купили свої посади, а не отримали їх за службу та 
звершення, ставились до своїх офіцерів, як до негрів» [12].

В квітні 1855 Садик-паша був відряджений Портою для 
перевірки питання щодо можливості прийняття християн 
на військову службу. Рапорт Садик-паші надав великому ві-
зиреві дискусійні пункти чи можуть християнські волонтери 
бути набрані до армії. Він писав, що кавалерійські частини 
можуть бути набрані з Тирнова, Тіша, Єні Пазара та Сарай-
Босна, а піхотні – з Мостара, Ішкодра, Яніна та Салонік. 
Садик-паша писав у своїх мемуарах, що султан бажав, аби 
цей проект був обговорений з представниками європейських 
великих держав [13]. Проте згідно його ж спогадів, їм не спо-
добалась ця ідея. Лорд Стратфорд де Редкліф навіть сказав 
йому, що такий проект не буде схвалений, адже тоді через де-
кілька років християнські піддані Османської імперії будуть 
мати цілу армію, добре навчену та здатну до боротьби. «Це 
не є нашим завданням», – начебто мовив лорд Стратфорд 
Садик-паші. Австрія перебувала у тому самому стані остраху 
перед появою військового духу серед османських слов’ян. 
Таким чином, згідно спогадів Садик-паші, Порта зустрілась 
з опозицією зі всіх боків та врешті-решт Західні держави не 
дозволили їй провести цю реформу [14].

Особливо цінним джерелом, яке характеризує розвиток 
структури підрозділу протягом Кримської війни (1853-1856) 
є «Список іменний корпусу козаків Оттоманських». До цього 
часу авторові відомі три спроби оприлюднення цього списку 
польською мовою – власне саме видання 1857 р. [15], част-
кова републікація 2005 р. [16] та розміщення на особистому 
сайті одного з польських дослідників у 2008 р. [17]
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«Корпус козаків оттоманських» (називався також в різних 
документах «дивізією козацькою», «дивізією польською», 
«корпусом козаків султанських» тощо) існував в різних фор-
мах від 1853 до 1870-х рр. (за інформацією польського іс-
торика Єжи Латки залишки полку козаків були розгромлені 
російською артилерією під час облоги Плевни 1877 р.). Як 
вже згадувалось, найактивніше в бойових діях підрозділ взяв 
участь у 1854 році при знятті облоги Сілістри та зайнятті Бу-
харесту, згодом дислокувався в Добруджі. Після завершення 
Кримської війни цей «іноземний легіон» сягав кількості 2000 
шабель і був направлений на кордон з Грецією для організації 
прикордонної служби – саме в цей час і було складено «Спи-
сок іменний…». Отже, він ніби підводить підсумок участі 
османських козаків у війні. 

Слід зазначити, що зібрана в документі інформація про 
офіцерський склад козацького корпусу може вважатись до-
стовірною (публікувалась по гарячих слідах у Парижі з про-
пагандистською метою, проте під прискіпливим поглядом 
польської демократичної опозиції – отже наведена інформа-
ція щодо персон та їх здобутків навряд чи системно фальси-
фікувалась). «Список…» містить прізвища та імена 180 осіб, 
розписаних за головним штабом, двома полковими штабами 
та полками козаків та драгунів оттоманських. Також подано 
інформацію про чини, посади та нагороди офіцерів. В розді-
лах, які стосуються померлих, взятих в полон, переведених в 
інші підрозділи подається і інша цікава інформація. Коротко 
зупинимося на інформативності кожного з аспектів.

Чіткою виглядає структура керівництва підрозділом – три 
штаби (головний та два полкових) складались персонально 
з генералу та 12 офіцерів, ще двоє офіцерів вибули до інших 
підрозділів. Отже, в штабах козацьких на 1857 р. перебували: 
1 паша (генеральське звання), 1 полковник, 1 підполковник 
(1 вибув), 1 шеф головного штабу, 4 адьютанти (1 вибув), 1 
директок канцелярії, 1 секретар турецької канцелярії, 2 стар-
ших писаря, 1 молодший писар.
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Медичне обслуговування особового складу та коней здій-
снювали вісім лікарів: 1 головний лікар, 2 хірурги, 2 аптекарі, 
2 ветеринари, 1 штабс-лікар.

Окремо в 1-му полку козаків існував підрозділ тримбачів – 
а саме п’ятеро музикантів на чолі із штабс-тримбачем. Також 
окремо відзначені в списку офіцерів 1-го полку некрасовські 
козаки – 1 сердар (отаман) та 4 сотники. Протягом війни троє 
сотників-некрасовців загинули чи померли.

Список померлих та загиблих, оскільки містить інфор-
мацію про час, обставини та місце смерті офіцера, дає нам 
можливість простежити в головних рисах бойовий шлях кор-
пусу. У 1853 р. не загинуло жодного офіцера, у 1854 місцями 
смерті зазначені Гропа-Чорба, Гірліц, Максименіє, у 1855 – 
Журиловець, Топали, Айдимірзе, Тульча, у 1856 – Салманія, 
Варна, у 1857 – Стамбул, Теркас. Загалом цікавою виглядає 
статистика загиблих – 3 сотники (некрасовці), 1 українець 
(з бузьких уланів), 2 волинянина, 2 павлоградських гусара, 
1 поляк (артилерист). Як бачимо з цього переліку, національ-
ний склад корпусу був строкатим, і до того ж систематизації 
приналежності офіцерів до тієї чи іншої національності не іс-
нувало. Тому дані по приналежність офіцерів до тієї чи іншої 
національності (окрім вже зазначених загиблих офіцерів, на-
впроти яких ця національність зазначалась) вираховані нами 
за особливостями написання прізвищ. Цей спосіб не пред-
ставляється нам точним, а тим більше виключно правильним, 
проте в загальних рисах змальовує ситуацію у корпусі. Отже, 
національний склад офіцерського корпусу був таким (оцінка 
за прізвищем, іменем чи іншими ознаками): 123 поляки, 59 
інших (1 українець, 13 сербів та болгар (православних), 4 
італійці, 2 французи, 11 німців чи євреїв, 5 угорців, 1 валах 
чи молдован (румун), а також 12 мусульман (4 в штабі голов-
ному, 5 у штабі 1-го полку, 1 у строю 1-го полку, 2 в штабі 
2-го полку) та 10 некрасовців). Тобто дві третини офіцерів за 
прізвищами поляки, третина – інші національності (словяни, 
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турки, албанці, французи, угорці тощо). Усю примарність 
такого способу видно хоча б з того, що зазначений у списку 
керівник корпусу, мусульманин Садик-паша одночасно міг 
би бути записаним по батьку поляком, а по матері (як він сам 
зазначав у своїх мемуарах) – українцем [18]. 

Цікавим є також аналіз медалей та орденів офіцерського 
корпусу оттоманського козацтва. Основний масив нагород 
(особливо турецькі, сардинські, англійські) були отримані 
офіцерами за результатами Кримської війни (наприкінці 
бойових дій). Показовою також є наявність французьких, 
угорських, російських, британських, сардинських, польських 
тощо нагород, що може стати предметом для подальших до-
сліджень.

Група документів з Державного архіву Одеської області 
дає нам підстави говорити про активізацію діяльності Са-
дик-паші в Добруджі та Молдові у 1857-1863 роках, що дало 
підстави російським прикордонним чиновникам панічно 
повідомляти своє керівництво про формування військових 
загонів для вторгнення в межі Російської імперії та про ме-
режу зв’язків Чайковського із польською шляхтою, євреями, 
українцями. Дивним чином агенти Садика-паші виринають 
то в Сербії, то в Волощині, то в Австрії, то в Молдові, то 
на Поділлі й Буковині. Острах від невгамовної праці цього 
павука, що плів мереживо своїх антиросійських змов приму-
шував працівників митної сторожі, столоначальників та гене-
рал-губернаторів бути пильними [19]. Настільки, що звістка 
про перехід Садика-паші до православ’я і переселення його 
до Києва було подією архіважливою – її курував начальник 
Петербурзького військового округу, особа наближена до 
імператора граф Павло Шувалов. І тут не обійшлося без 
обертів долі – тепер вже російські дипломати намагаються 
попередити будь-які негативні дії з боку поляків стосовно 
ще донедавна страхітливого ворога імперського спокою [20].
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Служба османських козаків у двадцятиріччя 1856-1877 
відзначається поступовими тенденціями до ліквідації особли-
вого становища корпусу. Немусульманський, слов’янський за 
національним складом, український за ідеологією та мовою 
наказів, козацький підрозділ був більмом на оці у турецького 
генералітету, який після завершення франко-пруської війни 
зайняв відверто пантюркістські позиції. Запровадження ту-
рецької мови та поступова ліквідації інших привілеїв козаків 
призвели до нівелювання значення підрозділа серед балкан-
ського населення – остання згадка про радикально видо-
змінений підрозділ виринає під час облоги Плевни у 1877 р.

Отже, Мехмед Садик-паша очолював унікальний для 
османської армії корпус козаків оттоманських – єдиний не 
мусульманський підрозділ на території під юрисдикцією 
Оттоманської Порти. Протягом цих майже двох десятиліть 
козаки під орудою Садик-паші взяли участь у Кримській ві-
йні, виконували прикордонні, охоронні та поліцейські функ-
ції. Поворот у внутрішній політиці Османської імперії на по-
чатку 1870-х призвів до розчарування Міхала Чайковського 
та до його відставки. Проте навіть у 1877 році він перебував 
у резерві османської армії – його було викликано після по-
чатку війни з Росією до діючої армії. Тоді ж закінчилась іс-
торія полку залишених Садик-пашею в Османській імперії 
алай-козаків – за повідомленнями польського історика Єжи 
Латки він практично був знищений під час облоги Плевни 
російською армією. Так закінчилась історія османських ко-
заків, на які такі надії покладав Міхал Чайковський, який ще 
дев’ять років прожив під Києвом і за сумнівних обставин 
наклав на себе руки у 1886.
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Poltorak V. M.

MICHAL CZAJKOWSKI AND COSSACK-ALAY IN 
OTTOMAN ARMY (1853-1877)

Summary
Based on the memoirs of M. Сzajkovsky, newly discovered 

documents from the State Archives of Odessa Region, registry 
officers Ottoman Cossack Corps and other sources, analyzed the 
role of Sadyk Pasha (M. Сzajkovsky) in Ottoman history of the 
Cossacks. Found that the head of the Ottoman Empire Cossacks 
launched a storm of activity in the Dobrudja. However, the rota-
tion of the internal politics of the empire and the abandonment 
of the use of Pan-Slavic ideas led to the departure Sadyk Pasha 
to the Russian Empire.

Key words: Cossack-alay, ottoman Cossacks, Mehmed Sadyk 
Pasha, Michal Czajkowskiy.

Полторак В. Н.

МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИЙ И КАЗАК-АЛАЙ В 
ОСМАНСКОЙ АРМИИ (1853-1877)

Реферат
На основе воспоминаний М. Чайковского, вновь обна-

руженных в Государственном архиве Одесской области 
документов, реестра офицеров Корпуса казаков Оттоман-
ских и других источников проанализирована роль Садык-
паши (М. Чайковского) в истории османского казачества. 
Установлено, что руководитель казаков Османской империи 
развернул бурную деятельность в Добрудже с целью укре-
пления созданного во время Крымской войны подразделения. 
Однако поворот внутренней политики империи и отказ от 
использования панславистских идей привел к выезду Садык-
паши в Российскую империю и ликвидации особого статуса 
казак-алай.

Ключевые слова: казак-алай, османские казаки, Садык-
Паша, Михаил Чайковский.
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ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ГІМНАЗІЇ  
НА ПОЧАТКУ ХІХ ст.

У статті розглядаються обставини та умови заснування 
комерційної гімназії в Одесі на початку ХІХ ст., аналізуєть-
ся план заснування закладу та його реалізація на практиці. 

Ключові слова: комерційна гімназія, Одеса, ХІХ ст.
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Період правління А.-Е. Рішельє як градоначальника Одеси 
та губернатора Новоросійського краю став епохальним для 
всього півдня України. Ще сучасники герцога визнавали його 
талановитим адміністратором, який за короткий час пере-
творив невеличке поселення Хаджибей на європейське місто 
Одесу. З його іменем тісно пов’язано становлення освітніх 
закладів південного регіону. Саме А.-Е. Рішельє вперше 
підняв питання про нагальну необхідність відкриття в Одесі 
навчальних закладів.

Питання розвитку освіти на півдні України та, зокрема, в 
Одесі привертало увагу дослідників, починаючи з ХІХ ст. і 
до сучасності, але переважна більшість наукових та науко-
во-популярних праць присвячена історії першого вищого 
навчального закладу на півдні – Рішельєвського ліцею, в 
той час як історія інших закладів розглядається побіжно. 
Виключенням є хіба що роботи М. І. Ленца [6; 7], написані 
переважно на архівних матеріалах. Звертає на себе увагу 
також праця А. О. Скальковського [12], в якій представлені 
матеріали приватного архіву професора Харківського уні-
верситету А. Дегурова. Зустрічаємо окремі відомості про 
спробу заснування Одеської комерційної гімназії також в 
узагальнюючих роботах з історії Одеси, але спеціального 
дослідження написано так і не було.

Мета даної статті – прослідкувати обставини та умови 
заснування комерційної гімназії в Одесі, її структуру, ви-
значити причини закриття. Для повнішого розкриття теми 
у статті залучено архівні матеріали із Державного архіву 
Одеської області, де збереглося 6 справ з фонду 320 («Одесь-
ка комерційна гімназія»), які на сьогодні передані до фонду 
44 («Рішельєвський ліцей») [2; 3].

На початку ХІХ ст. в Одесі існувало два навчальних закла-
ди: приватна школа колезького асесора Врето (була закрита 
в 1803 році у зв’язку з від’їздом засновника) та парафіяльне 
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училище, відкрите при римо-католицькій церкві у 1802 році. 
Відразу після приїзду в Одесу, А.-Е. Рішельє направляє по-
дання імператорові Олександру І з проханням влаштувати в 
Одесі учбовий заклад за зразком Петербурзького єзуїтського 
пансіону. Вихованець єзуїтів, А.-Е. Рішельє в справі вихо-
вання і освіти знаходився під впливом представників цього 
ордену. Деякі православні історики, зокрема, М. Морошкін, 
надавали цьому факту негативний характер, вважаючи, що 
єзуїтська система виховання не відповідала російському духу 
і була негативною тенденцією в становленні освіти [9, с.420], 
але початок ХІХ ст. позначений відкриттям цілої низки єзу-
їтських пансіонів в межах європейської частини Росії, в які 
батьки охоче віддавали дітей.

Справа відкриття навчального закладу в Одесі вирішилася 
дуже швидко: 31 січня 1804 року міністр внутрішніх справ 
граф В. П. Кочубей передав це питання на розгляд міністро-
ві духовних справ і народної освіти П. В. Завадовському, а 
вже 15 квітня 1804 року імператор Олександр I затвердив 
доповідь міністра про заснування в Одесі комерційної гім-
назії [5, с.8]. Ймовірно, допомогла та обставина, що в той 
же час розроблявся загальний статут гімназій на підставі 
попередніх правил міністерства народної освіти, затвердже-
ний дещо пізніше, а саме 5 листопада 1804 року, і що мав 
багато спільного з проектом Одеської гімназії. 

За «Планом для заснування в Одесі комерційної гімназії» 
[11, с.228-324] учбовий заклад повинен був складати-
ся з окремих училищ – приходського, повітового, і власне 
гімназії. Передбачалося, що це будуть не три окремі заклади, 
а три особливі відділи одного ж і того учбового закладу. Ідея 
об’єднання декількох типів навчальних закладів під одним 
дахом була досить прогресивною, особливо для такого мо-
лодого міста як Одеса. Разом з тим були очевидні і недоліки 
затвердженого плану. Це, по-перше, надмірна багатопред-
метність і короткий курс (фактично три роки) для засвоєння 
дітьми знань практично з усіх галузей знань у перших двох 
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відділеннях; і, по-друге, перенасиченість навчальними пред-
метами учнів гімназійних класів (наприклад, вивчення в 
першому класі гімназії фізики та логіки, а в другому – при-
родного права, психології та моральної філософії). Очевидно, 
ця непослідовність і послужила причиною того, що з трьох 
відділів шестикласної комерційної гімназії були відкриті 
лише два перші, та й то в дещо зміненому вигляді.

14 травня 1804 року попечитель Харківського навчального 
округу С. О. Потоцький передав герцогу А.-Е. Рішельє копії 
плану і штатів Одеської комерційної гімназії. Основа нового 
плану зовсім не співпадала з попереднім проектом А.-Е.  Рі-
шельє, що фактично руйнувало надії герцога і його оточення 
на аристократичний і замкнутий характер навчально-ви-
ховного закладу в Одесі на зразок єзуїтського пансіону. До 
всього цього, Одеська комерційна гімназія по міністерському 
плану не була свого роду автономним закладом, а перебува-
ла у віданні попечителя Харківського навчального округу, а 
директор її зобов’язаний підкорятися директору губернської 
гімназії, яку передбачалося відкрити в Херсоні.

Така непроста схема управління гімназією відповідала 
умовам університетського статуту 1804 року, за яким уні-
верситетам надано було право нагляду за всіма навчальними 
закладами на території його навчальної округи. Оскільки 
Новоросійський край офіційно було приєднано до Харків-
ської навчальної округи, то відповідно візитації та інспекції 
повинні були проводитися Харківським університетом. За 
своїм статутом Харківський університет зобов’язаний був 
особливо піклуватися про те, щоб у гімназіях, парафіяльних 
та повітових училищах працювали обізнані й досвідчені 
педагоги. Університету було надано право обирати для кож-
ної губернії округи директора училищ і представляти його 
через головне управління училищ на затвердження міністра. 
Доглядачів училищ та вчителів у гімназії Рада університету 
обирала сама або за поданням губернських директорів. Для 
нагляду за училищами та управління ними засновувався 
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училищний комітет [1, с.27-28]. Так були сформульовані від-
носини університету і навчальних закладів в межах певної 
навчальної округи.

А.-Е. Рішельє опинився перед непростим вибором: з одно-
го боку, він не міг відмовитися від заснування комерційної 
гімназії в Одесі, план якої був розроблений в міністерстві 
народної освіти; з іншого боку, в такому вигляді гімназія 
не відповідала його вимогам і уявленням про необхідний 
одеському суспільству навчальний заклад. Але бажання мати 
в Одесі гімназію було сильнішим за амбіції градоначальника 
і у червні 1804 року А.-Е. Рішельє листом повідомляє графа 
С. О. Потоцького про свою згоду на запропоновані міністер-
ством умови [7, с. 39]. 

У грудні 1804 року директором Одеської комерційної 
гімназії призначений англієць П. Вольсей, а через декілька 
місяців він одночасно стає директором приватного Благо-
родного інституту, який постав на базі його пансіону (саме 
ним опікувався А.-Е. Рішельє, втіливши таким чином в життя 
ідею про існування єзуїтського пансіону). Справа відкриття 
гімназії між тим затягувалась, і П. Вольсей підготував і надав 
правлінню Харківського університету свій план Одеської ко-
мерційної гімназії, який, в цілому, був спробою перебудувати 
деякі положення про комерційну гімназію з метою пристосу-
вати її до пансіону. У травні 1805 року училищний комітет, 
який засідав в Херсоні, схвалюючи діяльність і старанність 
П. Вольсея «в розпорядженнях по гімназії», доручив йому 
підшукати в Одесі осіб, здатних зайняти вчительські місця в 
щойно відкритому закладі і скласти подання про їх призна-
чення, в якому вказати інформацію про знання й поведінку 
майбутніх вчителів. При цьому, визнаючи понад можливості 
відкрити всі відділення і школи гімназії з причини того, що 
навряд чи знайдуться вихованці, підготовлені до вступу в 
гімназійні класи негайно, комітет вважав за необхідне на 
цьому етапі відкрити тільки перше і друге відділення (відпо-
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відно парафіяльне і повітове училища) і один клас гімназії, 
якщо він виявиться доцільним. Щодо проекту улаштування 
гімназії, розподілу наук і т. д. комітет рекомендував ди-
ректорові спиратися на затверджений міністерством статут 
Одеської комерційної гімназії [6, арк.18]. Така постанова 
училищного комітету розставила всі крапки над «і» в питанні 
керівництва Одеською комерційною гімназією і фактично 
відразу ж припинила спроби П. Вольсея змінити план гім-
назії по-своєму. 

Для закріплення рішень училищного комітету, Харків-
ський університет відряджає до Одеси з інспекцією профе-
сора О. Стойковича, який отримує докладну інструкцію дій. 
Головне завдання харківського візитатора – «проаналізувати 
прихильність мешканців краю до навчальних закладів». 
О.  Стойкович дуже серйозно поставився до свого завдання. 
Він пробув в Одесі сім днів і після закінчення відрядження 
склав докладний звіт для правління Харківського універси-
тету. У цьому звіті інспектор велику увагу приділив питанню 
устрою майбутньої гімназії: розподіл штатної суми, будівлі 
та необхідних меблів, підготовка бібліотеки та навчальних 
посібників. Разом з тим, О. Стойкович зазначив, що гімназія 
в Одесі не може бути відкрита негайно, головним чином, 
через відсутність підготовлених для неї учнів, тому він вва-
жав можливим обмежитися тільки відкриттям повітового та 
парафіяльного училищ, в яких діти «всякого звання і стану 
можуть вчитися і готуватися до слухання гімназійних уроків, 
насамперед навчання мов». У висновку пропонувалося до 
вже розписаних по штату предметів майбутньої гімназії до-
дати німецьку мову, малювання, кораблебудування і гімнас-
тичні мистецтва [1, с. 1125-1127]. До звіту інспектор додав 
складений директором П. Вольсеєм попередній список вчи-
телів Одеської комерційної гімназії, додавши свої коментарі. 

Училищний комітет Харківського університету розглянув 
донесення професора О. Стойковича і в цілому погодився 
з його пропозиціями за винятком того, що стосувалося за-
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провадження нової дисципліни – кораблебудування. Члени 
комітету справедливо вважали, що знання цієї дисципліни 
не має ніякого зв’язку з предметами комерційної гімназії. 
Це рішення було схвалено попечителем С. О. Потоцьким і 
правлінням університету, і 2 січня 1806 року в Одесі було 
нарешті відкрито нижчі класи майбутньої Одеської комер-
ційної гімназії, або так звані повітове і парафіяльне училища. 
Директором ставав, як і було обумовлено, П. Вольсей. Вже 6 
січня того ж року П. Вольсей доводив до відома Харківського 
університету, що «повітове і парафіяльне училища приведені 
в повну дію». Вчителями були призначені: в парафіяльне 
училище – А. Шлюхін, у повітове – П. Куницький (вчитель 
Закону Божого і російської мови), А. Шлюхін (вчитель за-
гальної історії та географії), Л. Елкан (учитель німецької 
мови), Пеццолі (вчитель італійської мови), П. Софці (вчитель 
грецької мови). Протягом наступних років до педагогічного 
колективу також увійшли: О. Золотарьов (вчитель російської 
словесності і філософії, з 1808 року), Є. Ламбирій (вчитель 
математики, з 1809 року), Д. Визи (вчитель старогрецької 
мови, з 1809 року), І. Феррарінні (вчитель італійської мови, 
з 1810 року), К. Кучеровський (вчитель арифметики в пара-
фіальному училищі, з 1808 року) [3, арк.14-35]. 

У серпні 1807 року відбулася чергова інспекція Харків-
ського університету одеських навчальних закладів. Цього 
разу від правління університету був призначений візитатором 
професор І. С. Рижський, який займав кафедру російської 
словесності. В університеті він працював з часу його за-
снування і проявив себе як талановитий педагог і видатний 
адміністратор. Наріжним питанням під час інспекції харків-
ського професора було відкриття гімназійних класів Одеської 
комерційної гімназії. Візитатор знайшов необхідним розді-
лити учнів другого відділення гімназії (повітового училища) 
на два класи, до старшого класу було переведено найбільш 
успішних учнів з метою «якнайшвидшого приготування їх 



216

для надходження в І-й клас гімназії». Ним же було складено 
розклад основних предметів навчання в першому і другому 
класах другого відділення, який дещо звужував коло навчаль-
них предметів. 

Порівнюючи складений І. С. Рижським розклад із за-
твердженим міністерством навчальним розкладом Одеської 
комерційної гімназії, відзначимо деякі невідповідності: на 
окремі дисципліни (наприклад, історію і географію) відводи-
лося значно менше годин для вивчення, ніж передбачалося 
за планом; зовсім не прописувалося в розкладі вивчення 
Закону Божого, чистописання та малювання, зате пропо-
нувалося вивчення іноземних мов (що планувалося до ви-
вчення в перших гімназійних класах). Як вважав М. І. Ленц, 
невідповідність ця була викликана тим, що І. С. Рижський 
мав на меті максимально наблизити хід навчання в одеських 
училищах до затвердженого статуту комерційної гімназії, а 
не змінювати цей статут за власним бажанням [7, с.72]. Всі 
зауваження та розпорядження були схвалені училищним ко-
мітетом і затверджені правлінням Харківського університету 
в жовтні 1807 року, але яких-небудь практичних змін для 
Одеси вони не мали. 

І. С. Рижський був дуже зацікавлений у відкритті Одесь-
кої комерційної гімназії. У лютому 1809 року, вже в якості 
ректора Харківського університету, він знову звернувся до 
П. Вольсея з проханням викласти причини, які стали пере-
шкодою для відкриття гімназійних класів в Одесі. Останній 
зволікав з відповіддю і не марно. Пов’язано це було з про-
тистоянням П. Вольсея і його покровителя А.-Е. Рішельє з 
одного боку, та Харківського університету з іншого боку. 
Але ігнорування настійних рекомендацій харківських візи-
таторів врешті-решт привело до зняття П. Вольсея з посади 
директора Одеської комерційної гімназії. Місце директора 
за протекцією А.-Е. Рішельє на початку 1811 року посів 
наглядач Херсонського військового сирітського відділення 
А.  Мінут [12, с.4].
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Але ні в 1810, ні в 1811 роках третє відділення Одеської 
комерційної гімназії так і не було відкрито, і в першу чергу 
тому, що все більше зростали авторитет та кількість учнів 
Одеського благородного інституту, якому до того було надано 
всі права і привілеї державного навчального закладу. 

В таких умовах до Одеси було направлено чергового ві-
зитатора – професора А. Дегурова, русифікованого француза, 
який мав знайти компроміс у протистоянні А.-Е. Рішельє і 
Харківського університету. А. Дегуров інспектував одеські 
навчальні заклади двічі: влітку 1812 року та у серпні 1814 
року, але йому також не вдалося відстояти необхідність від-
криття в Одесі комерційних класів гімназії. Замість цього на 
міністерському рівні було вирішено додати клас з вивчення 
правил бухгалтерії і комерції до Одеського повітового учи-
лища. Це подання так і не було виконано. Виною тому стало 
страшне лихо – чума, яка спіткала Одесу в 1812 році. З до-
несень директора А. Мінута можна зробити висновок про те, 
що протягом 1812-1813 навчального року повітове училище 
практично не функціонувало, а у 1814 році відбувається 
чергова ротація, і А.-Е. Рішельє висуває клопотання про при-
значення на посаду директора Одеської комерційної гімназії 
І. М. Флукі, який на той час очолював Таганрозьку гімназію. 
А.-Е. Рішельє високо цінував адміністративно-педагогічну 
діяльність І. М. Флукі, але призначення останнього було за-
тверджено Радою Харківського університету тільки в 1815 
році, вже після від’їзду герцога з Росії. 

Про стан справ в Одеській комерційній гімназії після 
від’їзду А.-Е. Рішельє красномовно свідчить донесення ди-
ректора І. М. Флукі попечителю С. О. Потоцькому від 7 
листопада 1816 року. Кількість учнів у гімназії на момент 
вступу І. М. Флукі на посаду складала 24 особи: 11 – у па-
рафіяльному училищі, 9 – у першому класі і 4 – у другому 
класі повітового училища. Такий поганий стан навчальної 
справи гімназії директор бачив у небажанні батьків давати 
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серйозну освіту своїм дітям. Для усунення цього він пропо-
нував створити батьківський комітет і запрошувати батьків 
відвідувати заняття в училищах. Ідея ця не знайшла відгуку 
серед батьків вихованців і не була втілена в життя. Проте, 
завдяки старанням І. М. Флукі і, в першу чергу, внесеним 
ним змінам до програми навчання в училищах, число учнів 
за період з березня 1815 року до початку 1817 року зросла 
вдвічі і склала 59 осіб [2, арк.70-71зв].

У 1817 році за наказом імператора Олександра І міністер-
ство народної освіти було перейменовано на міністерство 
духовних справ і народної освіти, на посаду міністра був 
призначений князь О. М. Голіцин, який користувався осо-
бистої дружбою і довірою імператора. 25 березня 1817 року 
на посаду попечителя Харківської навчальної округи був 
призначений таємний радник З. Я. Карнєєв.

У результаті зміни влади відновлюється питання про по-
вноцінне функціонування Одеської комерційної гімназії, але 
дещо змінюється шлях вирішення цієї проблеми. Замість 
влаштування гімназійних класів, пропонується об’єднати 
класи повітового і парафіяльного училища та Благородного 
інституту. Ініціатором виступив З. Я. Карнєєв, який діяв в 
інтересах Харківського університету. Але в офіційному листі 
міністра О. М. Голіцина попечителю від 10 травня 1817 року 
прослідувало розпорядження Харківському університету про 
«припинення будь-яких дій щодо Одеської гімназії і спо-
лучних з нею повітового і парафіяльного училищ, а також і 
місцевого Благородного інституту, оскільки для цих закла-
дів готується нове утворення». Цим новим утворенням став 
Рішельєвський ліцей, який замінив і Одеську комерційну 
гімназію, і Одеський благородний інститут [10, с.2-3].

Отже, спроба заснувати в Одесі комерційну гімназію на 
початку ХІХ ст. зазнала краху. Було реалізовано лише части-
ну погодженого з міністерством народної освіти плану від-
криття Одеської комерційної гімназії: однорічне парафіяльне 
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і дворічне повітове училища. Власне гімназійні класи так і 
не були відкриті. Причини такого негативного результату 
крилися переважно в подвійності управління навчальною 
справою в Одесі, яка виявлялася в протистоянні одеської 
місцевої влади та попечителя Харківської навчальної округи. 
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GYMNASIUM AT THE BEGINNING NINETEENTH 
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In the article circumstances and terms of foundation of 
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ТА ІВАН ЛИПА: 
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ`ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ 

НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

В статті висвітлено основні віхи взаємин двох діячів 
українського національного відродження початку ХХ ст. 
На базі їхньої епістолярної спадщини та літературознав-
чих досліджень, здійснено спробу з`ясувати дійсний вплив 
І.Липи на національні погляди О.Кандиби-Олеся. Крім того, 
розглянуто мовний аспект початкового періоду поетичної 
творчості О.Кандиби на тлі історичних подій.

Ключові слова: І. Липа, О. Олесь, інтелігенція, українська 
література, становлення національних поглядів.

Дослідження біографії будь-якої історичної постаті ви-
магає пошуків тих факторів, що вплинули на становлен-
ня її політичних поглядів. Якщо навіть даний суб’єкт був 
аполітичним космополітом, то все-одно до того він навряд 
прийшов сам. Найчастіше настановчу роль виконують освіта 
та родина. Проте, не рідко, таким фактором стає стороння 
особа, яка своїми переконаннями або чіткою позицією змогла 
спрямувати діяча, який ще остаточно не обрав свій шлях. В 
більшості випадків, такий «наставник» міг бути менш відо-
мим порівняно із своїм «учнем», та це ні в якому разі не 
применшує його ролі.
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В українському літературному русі початку ХХ ст. спо-
стерігається певний сплеск, пов`язаний з появою нових імен, 
випуском альманахів та збільшенням кількості україномов-
ної періодики. В перші роки століття на літературній ниві 
з`являється ім`я Олександра Кандиби, що писав під псевдо-
німом О. Олесь. Відомо, що деякі з його ранніх віршів були 
написані російською мовою[12, с. 32-33]. Та надалі він став 
суто українським поетом, причому, чимало творів присвятив 
саме звеличенню української мови. Як зазначав сам літера-
тор, в становленні його національних поглядів важливу роль 
відіграв відомий всеукраїнський з`їзд інтелігенції до Полтави 
в 1903 році на відкриття пам`ятника І. Котляревському. Там 
він познайомився з видатними сучасниками і остаточно ви-
рішив займатися літературною діяльністю [10, с.152].Крім 
того, в дослідженнях біографії видатного літератора можна 
зустріти факт, що пов`язує становлення його національно-
культурних поглядів із впливом з боку І. Липи. Тому, метою 
даного дослідження є прослідкувати розвиток товариських 
стосунків між вказаними діячами і встановити дійсну роль 
І. Липи в національному самовизначенні О. Кандиби-Олеся.

Іван Львович Липа (1865-1923 рр.) – один із засновників 
«Братерства тарасівців», лікар, громадський діяч, літератор, 
публіцист, літературний критик та редактор. На момент вка-
заної полтавської події, він був вже широко відомим серед 
української інтелігенції, мав досвід громадської та культур-
ницької роботи. В своїх діях і друкованих працях відстоював 
ідеї соборності та самостійності українського народу. Тому 
він не міг бути осторонь події, яка, чи не найбільше в пер-
шому десятилітті ХХ ст., засвідчила про бажання українців 
до єднання. 

В автобіографічних матеріалах, надісланих до М. Грушев-
ського, як редактора «Літературно-наукового вістника» поет 
зазначав, що під час перебування у Полтаві в 1903 р., позна-
йомився із І. Липою. Причому, останній, як зазначав О. Кан-
диба, так довго листувався з молодим поетом, «аж доки не 



223

збудив моєї національної свідомости і не переконався, що я 
вже не буду російським письменником» [6, с.152]. Визнання 
даного факту самим «суб`єктом впливу» доводить багато, 
проте, не дає відповіді на запитання: чи дійсно О. Олесь 
планував бути представником російської культури, а один із 
засновників «Братерства тарасівців» змінив це. 

Дослідники біографії О. Олеся, не завжди зазначають 
про знайомство з І. Липою в Полтаві, акцентуючи увагу на 
більш відомих діячах, як М. Коцюбинський, Б. Грінченко, 
В. Самійленко та ін. Так, в збірці спогадів сучасників про 
літератора зазначено, що «…поїздка до Полтави справила 
велике враження на Олеся. Багато що зрозумів тоді… Олесь 
твердо вирішив тоді писати лише українською мовою, слу-
жити рідному слову» [13, с.14]. В іншому випадку І. Липу 
позначено як важливу персону в становленні О. Олеся як 
українського літератора: «Особливо важливим для нього 
було знайомство з одеським лікарем і письменником Іваном 
Липою, який радив йому писати тільки по-українському…» 
[9, с.20]. Як видно, такі зазначення не дозволяють чітко уяви-
ти взаємовплив даних діячів. 

Значно проливає світло на процес розвитку взаємин між 
ними їхня епістолярна спадщина. Варто відзначити, що час-
тину листів, зокрема, від О. Олеся до І. Липи було опублі-
ковано ще в 2002 р. [1]. Листи ж відправлені в зворотному 
напрямку знаходяться в Інституті Рукопису Національної-
бібліотекиУкраїниім. В. Вернадського. Тому, співставивши 
їх, можна досить докладно висвітлити відносини цих двох 
діячів в першому десятилітті ХХ ст.

Початком товаришування між громадсько-політичним 
діячем І. Липою та починаючим поетом О. Кандибою стала 
вже згадана подія 1903 р. у Полтаві. Знайомству посприяв 
студент Петро Шадлович [7,арк. 25].Певних даних про хід 
розмов сьогодні важко знайти, проте в автобіографії О.Олесь-
Кандиба зазначив, що в «…очах багатьох з них [інтелігенції] 
я помічав сльози» [11, с.9]. Тож, варто припустити, що осно-
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вні переконання з боку І. Липи та й інших проводилися саме 
під час цієї події. Далі між ними встановилося листування, 
характер якого свідчить про те, що молодий поет сприймав 
І.Липу як старшого більш досвідченого товариша.

Листування містить різноманітні теми: новини культури, 
літературні дискусії, творчі пошуки та чималу увагу при-
свячено матеріальному становищу обох діячів. Саме в цьому 
руслі і виникає момент, в якому І. Липа наводить найбільше 
аргументів стосовно необхідності мононаціональної орієн-
тації поета. Недатований лист О. Кандиби з Курська свідчить 
про те, що молодий поет, бажаючи покращити власне ма-
теріальне становище, вирішив видати друком власні росій-
ськомовні праці[5, арк. 17]. Адже він писав як українською, 
так і російською мовою на початку свого творчого шляху. 
Причому, першою його п’єсою була російськомовна «Родна-
яглушь» 1901 року. Крім того, в 1904 році в газеті «Южный 
край» з’явився також російськомовний вірш, написаний 
з приводу приїзду до Харкова відомої російської актриси 
Віри Комісаржевської [12, с.33]. В даному листі Олександр 
Іванович згадує попередній лист від І. Липи, який, за його 
словами, справив на нього велике враження. Ймовірно, в лис-
ті були досить влучні аргументи стосовно мовного питання в 
літературі. Бо поет зазначає, що «я з того часу почав писати 
тільки на українському, на своїй рідній мові. Я, навіть, на час 
залишив болгарську і сербську мови і почав читати де-що 
своє. Я дуже кепсько володію своєю мовою, хоча досить ро-
зумію її (галичанську – літературу, народню звичайно я знаю) 
і жалкую, що не маю змоги більш читати на ній» [5, арк. 18]. 

У відповідь І. Липа висловив розчарування стосовно 
«практичності» молодого поета, зазначивши, що не варто у 
молоді роки виявляти стільки «розчотливости», адже юнаць-
кі роки не для того. Він наводить приклад життєвого шляху 
Сервантеса, який «вмер з голоду» та І. Франка, який «хворіє, 
бідує так, що не може дітям і освіти дати». Причиною того, 
що вони і сотні інших не ганялися за багатством було те, що 
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«…в душі їх була сильна ідея: поза нею вони нічого не хотіли 
знати, не йшли ні на які компроміси, не хотіли ні багатства, ні 
ласого шматка для жолудка» [3, арк. 1]. Так І. Липа доводив 
молодому поетові, що творчий шлях – це не легке завдання, 
метою якого не має бути збагачення, а відстоювання власної 
життєвої позиції. 

Далі він уточнює, в якому напрямку має бути спрямована 
життєва і творча позиція молодого поета і що буде, коли він 
зробить навпаки: «Відома річ: двом богам служити не можна: 
або Богові, або ж мамоні. Коли б Ви не знали, що ми, наш 
народ, хоче бути здоровим народом, щоб його шанували 
другі, а не парієм, не низчою расою, коли б Ви знали, що він 
на своїх, вигодуваних його потом і кровію синів-інтелігентів 
накладає обов`язки йому служити… Коли б Ви того не знали 
– то совість Ваша була б спокійна. Тепер Ви спокійним бути 
не зможете і скільки б Ви не зробили добрих діл, завжди на 
них буде лежати тінь Вашої свідомости, що зроблено щось 
не те. У житті траплятимуться Вам люде, що йдуть шляхом 
ідеї, слугують своєму народові і ті люде будуть Вам докором 
живим і у Ваше щастя додаватимуть отруту.

Минули для нас ті часи, коли безповоротно, коли Гоголь, 
Потапенко, Короленко і т.д. з спокійною совістю пристали до 
загальноросійської течії. Тоді ще Україна була німа, а зараз 
вона сказала своє серйозне слово: або тут або там.

От Ви їздили до Петербурга. Діло добре. Коли я був сту-
дентом всі наші потяги були до Галичини і ми на зібрані гро-
щі посилали у Львів товаришів, щоб побачити, як там люде 
живуть… І багато ми впізнали завдяки тим копійкам, що 
зібрали самі з себе. І ті копійки внесли в наше темне життя 
багато світу, і світ той світить нам і по днесь…

Коли Ви вступите на шлях російського літератора, то 
знайте – звідти звороту нема. Там як і на дверях пекла напи-
сано: лиши на завжди надію. Коли ж Ви уславитесь спершу 
як український письменник, то інша річ: Ви знатимете, що 
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душу продавати не можна, але рукопис росіянам чому-ж не 
продати?..» [3, арк. 2]. Як стає зрозуміло, І. Липа вдався до 
всіляких прикладів аби довести, що для літератора не може 
бути прийнятним поєднувати дві культурно-національні тра-
диції у власній творчості. Крім того, варто окремо відзначити 
момент пов’язаний із досить різким ставленням до поїздки 
О. Кандиби до Петербургу. Наводячи приклад колишнього 
«Братерства тарасівців», він певним чином виголошує гас-
ло, яке згодом, через майже тридцять років пролунає серед 
українських літературних кіл: «геть від Москви». Щоправда, 
тогочасну думку І. Липи краще оформити як «геть від Пе-
тербургу, вперед до Галичини». Крім того, в тому ж листі він 
ще раз підкреслив необхідність однозначного національного 
мислення для поета. О. Кандиба запитав про те, чи було щось 
в «нашій» літературі написане про Будду, про якого хотів 
писати сам. На це Іван Львович відповів, що писати варто, 
але уточнював, яку ж саме літературу молодий поет називає 
«нашою» [3, арк. 3].

Своєрідно відповів О. Кандиба на такі досить різкі пора-
ди. Так, виправдовуючи власну «практичність», він  зазначає, 
що йому необхідно пам`ятати про своїх рідних: матір та двох 
сестер та допомагати їм [6, арк. 2]. Стосовно російськомов-
них поезій, О. Кандиба стверджує: «…мені тільки трішки 
неприємно було, що я повинен надрукувати дещо з того, що 
в 1900, 1901, 1902 роках було написано мною на російській 
мові. Не погляди свої, не душу я продавав, а продавав руко-
пись.

Душі ж своєї ні за які багатства я не продам ні тепер, ні 
потім… Нехай в їй мало багатства, але все те, що в їй є – моє 
власне, добуте не грішми, а чимось іншим, що не міряється 
на гроші. 

І ніякі пригоди життєві не примушують мене продати її… 
Жалкую, що в мене натура поки (дурень думкою багатіє!) не 
цільна. Але хай саме життя зроби її цільною… Пишу я окрім 
листів, тільки українською…
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Досить добре я не знаю своєї мови і часто спиняюсь, не 
маючи під руками слова. Порадьте яка ліпша словниця? Чія? 
Буду працювати» [6, арк. 4]. Тож, виправдовуючивласну по-
зицію, молодий поет засвідчив, що він не збирається більше 
писати російською. 

Важливим моментом у біографії поета була його участь 
в альманасі «Багаття», який редагував І. Липа. Адже саме 
в ньому О. Кандиба дебютував під псевдонімом О. Олесь. 
Щоправда, він міг і не потрапити до альманаху, так як по-
дав свій вірш із запізненням. Як свідчить його лист, він не 
збирався вже надсилати поезій до альманаху. Але поета спо-
нукав, його двоюрідний брат П. Радченко, який «…вилаяв і 
примусив послати Вам хоча одну віршу» [8, арк. 25]. Тож, 
перебуваючи на харківську вокзалі на шляху до дому, моло-
дий поет написав по пам’яті вірша, що був згодом вміщений 
до одеського альманаху.

Подальші відносини містили менше моментів виховного 
характеру, а більше дружньої співпраці. Вона полягала, на-
самперед, у допомозі з реалізацією книжок О. Олеся в одесь-
ких книгарнях. Крім того, неодноразово поет просив поради 
в одеського громадського діяча стосовно різних питань, 
наприклад, стосовно співпраці з тогочасними часописами. 

Проїжджаючи через Одесу в 1910 р., літератор з родиною 
пробув кілька днів в І. Липи. В цей час вони познайомилися 
із сім’ями одне одного. Познайомилися і діти їхні – май-
бутні соратники празької літературної школи Юрій Липа та 
Олег Кандиба-Ольжич. Так, в одному з листів після цієї по-
дії І. Липа питає про родину поета: «Як вони[родина] себе 
почувають? Чи «маленьке козенятко коло мами скаче»? Чи 
танцює «ой дуб-дуба» чи вже забув?.. Передайте йому, що 
Львович уклоняється і що Юрась теж. Що Юрась уже вчить-
ся в семінарії і часто згадує лелю» [4, арк. 2]. Тож, як видно 
з даного уривку, майбутні діячі націоналістичного руху по-
товаришували ще в дитинстві.
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Матеріали листування між даними постатями українсько-
го руху завершується листом І. Липи до О. Олеся за січень 
1912 року. Зогляду на те, що ні в ньому, ні в попередніх не 
міститься ніяких елементів суперечки, важко встановити 
причину припинення кореспонденції. Можна встановити 
кілька припущень,якщо це не було звичайне непорозуміння, 
пов’язане із зміною адреси, так як листи від О. Олеся завер-
шуються в фондах ще 1906 роком. Тож, можна припустити, 
що поет припинив відповідати на листи одеського громад-
ського діяча. Другою гіпотезою, не позбавленою підстав, 
але і не остаточною, можна враховувати момент, пов’язаний 
із стосунками І. Липи з «Літературно-науковим вістником» 
в даний період. О. Олесь співпрацював із «ЛНВ», будучи в 
1909-1914 рр. його співредактором [10, с.188]. Крім того, мав 
досить добрі відносини із М. Грушевським. Як відомо, в 1912 
роцірозпочалася полеміка піднята С. Шелухіним, Г. Хоткеви-
чем та І. Липою щодо повноважень редактора «ЛНВ» [2]. Ці 
події не могли не бути поміченими одним із співредакторів 
видання. Крім того, спроба визначення суб’єктивної ролі 
М. Грушевського в редагуванні одного з найважливіших 
часописів того часу, часто трактувалася як шкідлива для 
української справи [14, с.105-106]. О. Олесь часто ж вияв-
ляв нестримність емоцій, тож є велика ймовірність, що саме 
дані події поклали кінець тісній співпраці між І. Липою та 
О. Олесем. Та це не завадило йому в згаданій вже автобіогра-
фії, написаній в 1921 році надати великого значення впливу 
одеського діяча на формування його національних поглядів.

Таким чином взаємини між О. Олесем та І. Липою, скла-
даючись переважно в епістолярній формі, розвивалися з 1903 
до 1912 рр. Познайомившись із молодим поетом, який мав 
як російськомовні так і україномовні поезії, І. Липа сприяв 
його переходу з індиферентних на чіткі національні позиції. 
Аргументи, більшість з яких залишаються невідомими, пе-
реважно зводилися до того, що початок ХХ ст. – час нової 
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української літератури, в якій поети та письменники не ма-
ють права залишатися поза національним рухом. Щоправда, 
І. Липа не переконував долучитися молодого літератора до 
політичних організацій, так як чітко визначені позиції в лі-
тературі вважав, ймовірно, не менш важливими.

Stambol I. І.
OLEXANDER OLES AND IVAN LYPA: 

TO THE QUESTION OF RELATIONSHIPS OF 
UKRAINIAN FIGURES EARLY TWENTIETH 

CENTURY

Summary
The article highlight the main points of relations between the 

two members of the Ukrainian national renaissance beginning 
of XX century. Based on of their epistolary legacy and literary 
criticism research attempted to find out the actual impact on 
the views I.Lypy O.Kandyba-Oles. More over are investigated 
linguistic aspect of the initial period of poetic creativity 
O.Kandyba against the background of historical events.

Keywords: I.Lypa, A.Oles, intellectuals, Ukrainian literature, 
the formation of national attitudes.

Стамбол И. И. 

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ И ИВАН ЛИПА: К ВОПРОСУ О 
СВЯЗЯХУКРАИНСКИХДЕЯТЕЛЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Реферат
В статье отражены основные вехи взаимоотношений 

двухдеятелей украинского національного возрождения на-
чала ХХ в. На базе их эпистолярного наследия и литерату-
роведческим исследованиям, сделано попутку вияснить дей-
ствительное влияние И. Липы на взгляды О. Кандыбы-Олеся. 
Кроме того, был рассмотрен языковой аспект начального 



230

пери ода поэтического творчества О.Кандыбы на фоне ис-
торических событий.

Ключевые слова: И. Липа, О. Олесь, интеллигенция, укра-
инская литература, становление национальных взглядов.
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РОЗДІЛ ІІІ
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гончарук Т. Г.

УДК  94(498.81):656.62»1829/1853»

ДІЇ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ 
СУЛІНСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ У 1830-Х – 

НА ПОЧАТКУ 1850- х рр.: ПРОЕКТИ ТА ЇХНЯ 
РЕАЛІЗАЦІЯ

В статті досліджується політика російського 
керівництва щодо островів гирла Дунаю й, зокрема, 
Сулінського рукава цього гирла у 1830-х – 1850-х рр. Розгля-
даються різні проекти покращення судноплавства в гирлі 
Дунаю, історія створення карантинних установ в Суліні, 
робіт зі заглиблення гирла та ін.

Ключові слова: гирло Дунаю, Суліна, історія судноплав-
ства. 

Дослідженню історії торгівлі та судноплавства дунайських 
портів Російської імперії першої половини ХІХ ст. присвя-
чено значне коло наукової літератури. Вона розглядалася у 
працях дореволюційних статистиків А. Скальковського [22], 
Г. Неболсіна [20] та ін., а пізніше у історіографії В. Томуль-
цем [27], О. Дружиніною [10], В. Ващенком [1] та ін. Проте 
у цій тематиці залишається чимало невивчених аспектів. Се-
ред них – володіння (згідно з ІІІ статтею Адріанопольського 
миру від 2 вересня 1829 р., без права «влаштовувати будь-які 
заклади або укріплення, окрім карантинних» [23, c. 625]) та 
використання Російською імперією островів гирла Дунаю у 
1829–1856 рр., зокрема, Сулінського гирла та портом Суліна 
або Сулін, що тепер перебуває у складі Румунії. Важливим 
є розглянути політику Російської імперії щодо управління 
таким важливим водним шляхом, яким було і є гирло Дунаю. 

Свого часу російський уряд доклав значних зусиль задля 
оволодіння дунайським транзитним маршрутом (бороть-



233

бу Російської імперії за нього на початку ХІХ ст. детально 
розглянув у своїх працях О. Оглоблін [21, c.11–22]). Однак, 
коли за Андріанопольським миром Росії вдалося постави-
ти під свій дунайське, у країні панував жорсткий митний 
протекціонізм й влаштування шляхів міжнародного транзиту 
втратило для її керівництва свою актуальність. Так столична 
газета «Северная плела» у 1830 р. вважала, що «комерційна 
вигода» від щойно приєднаного до Російської імперії гирла 
Дунаю буде виключно від рибальства і торгівлі рибою [2]. 
Водночас, ще 1827 р. російському уряду був запропонований 
проект розчистки дунайського гирла для розвитку судно-
плавства, реалізація якого була відкладена «до пізнього часу 
через початок війни з турками» [14, арк. 21]. По завершенні 
війни, у рапорті адміралу О Грейгу командира дунайської 
флотилії контр-адмірала К. Сальті від 9 вересня 1830 р. за-
значалося: «Комерційні судна, що виходять з дунайських 
портів і мають осадку більше глибини фарватеру, змушені зу-
пинившись, вивантажуватися для проходження через нього, 
а потім знов завантажуватися, вийшовши на глибоку воду; й 
оскільки будь-хто з негоціантів, шкодуючи свій час, поспішає 
якнайскоріше закінчити цю операцію; то вільні люди, які для 
цього перебувають у Сулінському гирлі, беруть з них плат-
ню на свій розсуд й за вельми високі ціни від чого комерція 
обтяжується, всупереч заходам, які вживає уряд». К. Сальті 
пропонував низку заходів з полегшення проходження суден 
через гирло Дунаю, вказуючи на необхідність цього і для 
забезпечення вільної дії російських військових кораблів [14, 
арк. 13–14].

Міністр фінансів, відомий протекціоніст Є. Канкрін 
1832 р. звернувся до ізмаїльського градоначальника С. Туч-
кова із розпорядженням «доставити ... якнайскоріше та 
якнайдокладніше відомості про острови, що створюються 
різними рукавами ріки Дунаю, що були приєднані до Росії 
за останнім Андріанопольським трактатом, для належного 
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міркування, яку користь можна від них мати» [14, арк. 10]. У 
відповіді від 9 липня 1832 р. С. Тучков багато уваги приділив 
розташуванню островів та потенційним вигодам від вико-
ристання їхніх багатств (риби, лісу, земельних ресурсів), не 
згадавши про потенційні вигоди комерції та судноплавства 
[14, арк. 15–20]. 

Проте того ж року С. Тучков подав виконуючому 
обов’язки генерал-губернатора Ф. Палену під час перебу-
вання останнього у Ізмаїлі [14, арк. 23] ґрунтовну записку 
з пропозиціями щодо розвитку міста та території градона-
чальства. Записка мала шість пунктів, між якими і пункт, що 
передбачав створення в Ізмаїлі та на прилеглих територіях 
порто-франко [4]. Окремий пункт записки мав назву «Про 
дунайські острови» (в них пропонувалося краще викори-
стовувати багатства островів дельти Дунаю за рахунок роз-
витку промислів, зі зауваженням: «острова ці, наскільки 
мені відомо, завжди приносили значний дохід турецькому 
уряду від рибних промислів... між тим під владою нашого 
уряду дохід цей цілковито втрачено...»). У пункті «Про суд-
ноплавство по Дунаю» С. Тучков звертав увагу керівництва 
на складнощі комерційного судноплавства в гирлі Дунаю. 
Зокрема, на складнощі проходження через Сулініське гирло 
(«великі судна що підіймають від 150 до 200 ластів не мо-
жуть без перевантаження скрізь це гирло або рукав прохо-
дити, це перевантаження окрім втрати часу коштує купцям 
від 70 до 200 крб.») «Витрати, що будуть здійснені урядом 
задля розчистки …рукавів, – зазначав градоначальник, – і, 
навіть, для постійного утримання при ньому парової машини 
можуть винагородитися й у майбутньому приносити користь 
скарбниці, якщо призначити певну проте помірковану плат-
ню в залежності від кількості ластів з кожного судна, що 
проходить. Зазначену подать купці охоче погодяться плати-
ти, бо окрім вигоди часу, платня за прохід буде незрівнянно 
меншою ніж суми, що сплачуються за перевантаження. До 
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цього слід додати й те, що не лише самі судна, що проходять 
до Ізмаїльського порту будуть приносити дохід, але й усі, які 
йдуть вгору й вниз по річці Дунаю до Чорного моря та з ньо-
го» [12, арк.27]. Ф. Пален у листі до міністерства фінансів, 
фактично переказуючи аргументи С. Тучкова, зазначав, що 
від розчистки гирл буде три головних вигоди: 1) купцям не 
потрібно буде платити за перевантаження товарів на чов-
ни; 2) можуть відкритися нові перспективи для розвитку 
транзиту не лише по всій течії Дунаю, а в перспективі – між 
Чорним та Північним морями («Оскільки передбачається 
з’єднання Рейну з Дунаєм, – писав Ф. Пален, – яке має на 
меті збільшити нове та безпечне сполучення Північного моря 
й західних держав з Чорним морем та Сходом, то може нам 
не буде зайвим заздалегідь врахувати цей захід в своїх діях, 
а також і перспективу виникнення з часом надзвичайного 
транзиту по всьому Дунаю»); 3) можливо буде влаштувати 
пароплавне сполучення по Дунаю [15, арк. 18, 29]. Однак 
надмірна заощадливість вищезгаданого міністра фінансів 
Є. Канкріна стала на заваді черговому проекту поглиблен-
ня дунайських гирл. Як повідомляв Є. Канкрін Ф. Палена 
23 серпня 1833 р. Комітет міністрів імперії «знайшов, що яка 
б не була користь від розчистки дунайських гирл, але в будь-
якому випадку, через обмеженість наших грошових можли-
востей, існують заходи більш потрібні, як наприклад: погли-
блення Неви, розчистка гирл Уралу, облаштування таганрозь-
кого рейду та ін.» й на засідання 18 червня 1833 р. вирішив 
пропозицію щодо поглиблення гирла Дунаю «відкласти 
до іншого часу». Водночас у своїй відповіді Ф. Палену від 
29 липня 1833 р. міністерство фінансів, знов-таки посилаю-
чись на нестачу коштів, заперечувало нагальну необхідність 
реалізації пропозицій Ф. Палена щодо перспектив паро-
плавного сполучення у пониззі Дунаю (петербурзькі чинов-
ники, між іншим, відповіли: «пароплави зовсім непотрібні, 
особливо після створення на Чорноморського пароплавного 
товариства») [14, арк. 29].
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С. Тучков 20 липня 1834 р., прохаючи сприяння у 
реалізації своїх пропозицій, звернувся з листом до відомого 
опонента Є. Канкріна щодо багатьох питань фінансової 
політики генерал-губернатора М. Воронцова [14, арк. 32–34]. 
Однак останній повідомив, що не може прохати дозволу в 
столиці коштів для розчистки гирл, після того, як комітет 
міністрів вже прийняв рішення з цього питання. Водно-
час, М. Воронцов обіцяв виділити кошти на будівництво 
маяка в гирлі Дунаю [14, арк. 30]. Згодом (у 1835 р.) гене-
рал-губернатор знайшов кошти на будівництво там ще двох 
маяків [15, арк. 4]. Ще 1832 р. за розпорядженням М. Во-
ронцова, було виділено кошти на «утримання досвідченого 
лоцмана на Дунаї для проведення купецьких суден через 
прохід у Сулінському гирлі» (першим таким лоцманом стан 
австрійський підданий Й. Мусич) [13, арк. 1–2].

Слід відзначити, що зазначене будівництво маяків 
було фактичним відновленням турецької інфраструктури 
у Сулінському гирлі. Адже ще 1802 р. турки збудували 
при вході в Дунай маяки, один з яких зруйнувався у 1810-
х рр., а інший – 1833 р. Окрім того, за турецького пануван-
ня там було споруджено хвилеломи, які за часів пануван-
ня російського зруйнувалися. Турками було влаштовано і 
«бічевник» – дорогу вздовж Сулінського гирла, для втягнен-
ня кораблів в Дунай проти течії. О. Тройницький відзначав, 
що для функціонування «бічевника» у Сулінському гирлі 
«незручності для плавання …виникають переважно через 
незаселеність його берегів», бо не було людей для того, щоб 
тягнути судна, а також для розвантаження та завантаження 
суден при проходженні їх по мілині та ін. [28]. Отже судно-
плавство у той час напряму залежало від освоєння та засе-
лення островів гирла.

21 травня 1834 р. М. Воронцов повідомив С. Тучкова про 
царське рішення: «1-ше Кордонну варту перенести на лівий 
берег Сулінського гирла р. Дунаю… (згідно з пропозицією 
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М. Воронцова. – Т. Г.). 2-ге. Дозволити мешканцям 
Ізмаїльського округу мати на островах Леті та Чатал, що зна-
ходяться позаду лівої сторони зазначеного гирла тимчасові 
заклади для садівництва та сіножатей, з тією умовою, щоб 
землі залишаючись власністю скарбниці, віддавалися б не 
більше ніж на два або три роки в орендне утримання. 3-те 
Дозволити влаштувати рибний відкуп по гирлу Дунаю на ко-
ристь скарбниці» [14, арк. 80]. Готуючись до виконання цього 
повеління М. Воронцов, між іншим, наказав «Бессарабській 
казенній палаті, не чекаючи перенесення кордонної вар-
ти на лівий берег Сулінського гирла, надіслати вже тепер 
чиновників… для огляду та опису островів Леті та Чатала, а 
також лісу, що там росте й проекту правил щодо заходів для 
збереження в цілості цього лісу» [14, арк. 81]. Дослідивши 
питання ізмаїльський градоначальник 2 червня 1834 р. до-
носив М. Воронцову, «що в гирлах ріки Дунаю, Кілійському 
та Сулінському здійснюється лов риби у значній кількості, 
щорічно, як можна вважати, не менш ніж 300 або 400 тисяч 
пудів, переважно осетра, білуги, севрюги, стерляді, сомів 
й один раз на рік в березні та квітні місяцях – оселедця, а 
також іншої дрібної риби, яку я включаю до загальної ваги. 
Рибальство в Кілійському гирлі здійснюється здебільшого 
мешканцями селища Вилкова, а у Сулінському гирлі як ними, 
так і іншими мешканцями [ізмаїльського] градоначальства. 
Але через те що вони майже зовсім не мають для того добрих 
засобів, бо вирушають туби без знарядь, а повертаються – 
без капіталів, то варто вважати, що рибальство в Сулінських 
гирлах здійснюється людьми зовсім сторонніми, про яких 
мені нічого невідомо, які мають для того засоби через [най-
маних] робітників. Здобута таким чином риба закуповується 
проїжджими з Подільської, Київської та Херсонської 
губерній, Царства Польського, Австрії, Молдавії, Волощи-
ни та частково Бессарабії» [14, арк. 83–84]. В рапорті кон-
статувалася практична відсутність у Сулінськогому гирлі 
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необхідних споруд: «У самого гирлі Сулінському не існує 
жодних закладів для торгівлі; хоча за розпорядженням Ва-
шого Сіятельства дозволено купцю Верготі поставити там 
на правому березі, або на Георгіївському острові, рухому 
крамницю або намет для зберігання в ній життєвих приписів, 
на випадок необхідності для потреб суден, але цієї крамниці 
ще не існує. На тому ж березі у самої брандвахти є до 15-ти 
хитких очеретяних будівель, що залишилися від володіння 
турків, але, як відомо з донесень, вони нічого не варті й 
лише кілька з них використовуються матросами брандвахти» 
[14,  арк. 84]. 

За пропозицією М. Воронцова, 27 грудня 1835 р. було 
затверджено штат карантину в Сулінському гирлі Дунаю. 
Кількість чиновників цього карантину складала лише шість 
осіб, а права були значно обмежені порівняно з тими, що 
їх пропонував у своєму проекті М. Воронцов [24, с. 386]. 
Більш того, коли у березні 1836 р. керівник Ізмаїльського 
митного округу направив до Суліни свого чиновника, щоб 
чинити пропуск товарів (хоча необхідних для того будинків 
там ще не було), міністр фінансів Є. Канкрін суворо забо-
ронив це робити [18, арк. 24, 32–33]. Карантин складався 
з двох відділень: відділення «Практичне на доконечності 
острова Леті» з чотирьох осіб та відділення «Сумнівного 
на доконечності острова Георгіївського» з двох чоловік. 
Управляючий карантином перебував у Практичному 
відділенні й згідно штату «відав обома відділеннями, а сам 
підпорядковувався Ізмаїльському карантину». Сенатсь-
ким указом від 19 лютого 1836 р., наказано «збудувати на 
Сулінському гирлі ріки Дунаю карантин з двох відділень» 
на вищезгаданих островах, «куди пересунуті карантинні 
кордони», й зазначено: «ці карантинні відділення, не очи-
щуючи жодних товарів, але спрямовуючи їх до Одеського 
або Ізмаїльського карантину, слугуватимуть лише пристани-
щем, як для суден, що змушені через несприятливий вітер, 



239

або сильну течію Дунаю зупинятися у гирлі, так і для тих, 
хто забажає там поповнити продовольчі запаси та здійснити 
ремонт, також можуть приймати іноді зі суден таких купців, 
їхніх прикажчиків або деяких пасажирів, які, зустрівши 
зупинку, слідуючи водою проти течії до Ізмаїлу, забажали 
би, задля виграшу часу, витримати карантин на місці, для 
переїзду до Ізмаїлу сухих шляхом через острів Леті; а також 
могли б приймати та очищувати екіпажі та матросів зі суден, 
що зазнали катастрофи на всі протяжності морського берегу 
цих островів». «Практичне відділення» мало «стежити за 
суднами з благополучних місць», а «сумнівне відділення» – 
«за суднами, що перебувають на карантинному становищі» 
[25, с. 145–146].

У січні 1837 р. за розпорядженням бессарабського губерна-
тора П. Федорова до Суліни «запросили деяких комерційних 
людей збудувати у гирлі Сулінського рукава на березі магази-
ни для складування й відправлення з них товарів за кордон». 
Одразу знайшлися три бажаючи підприємці. Згодом й інші 
купці виявили бажання будувати такі «магазини» (склади), 
однак просили дозволу керівництва на страхування товар-
них місць для «забезпечення як власників суден, а також 
вантажу кожного» [16, арк.1–2]. В Суліні, між іншим, було 
відкрито і шинок й досить скоро на прохання підприємців 
керівництво дозволило збільшити там кількість подібних 
закладів. Зокрема, 1837 р. від імені ізмаїльського купця Ка-
рабета, що мав «шинки по усьому Георгіївському острову», 
в збудованому їм в Суліні будинку здійснював торгівлю 
горілкою у великих обсягах його представник «вірменської 
громади Томас Єремія Тактакранов», який прибув з Тульчі. 
Проте діяльність Т. Тартакранова викликала невдоволення 
командира Сулінської військової брандвахти, який в рапорті 
до бессарабського військового губернатора від 1 листопа-
да 1837 р. прохав «купцю Карабету дозволити продавати 
усе, що він забажає, заборонивши притому продаж міцних 
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напоїв» [16, арк. 28], звертаючи увагу на безлад та бійки, 
що спричиняв продаж горілки серед іноземних матросів та 
робітників-будівельників («В Сулінських гирлах, – писали 
він, – збирається іноді до 60 та 70 суден різних націй, чис-
ло матросів на цих суднах сягає до 1000 чоловік, що часто 
спричиняє суперечки, навіть тоді, коли вони не мали значних 
можливостей займатися пияцтвом, бо продаж міцних напоїв 
здійснювався в одному місці, суперечки ці доходили до того, 
що доводилося їх приборкувати військовою командою й з 
великими складнощами, після відкриття ж нових горілчаних 
закладів полегшаться можливості для пияцтва й разом з 
ними посиляться й стануть частішими безпорядки. Турецьку 
піддані некрасівці та інші їм подібні, які сюди прибувають 
для робіт на маяку, до такого ступеня віддані пияцтву, що 
для приборкання лише їх самих потрібен постійний патруль 
кількістю іноді до 20 осіб від брандвахти, а це, через незнач-
ну чисельність моєї команди, зробити важко») [16, арк. 20]. 

Становище на островах гирла на той час також було 
досить складним. У рапорті П. Федорову від 4 листопада 
1837 р. комісар 2-го «сумнівного відділення» Сулінського 
карантину щодо Георгіївського острова зазначав: «сильний 
падіж минулого літа поширився по усім стадам та табу-
нам, тому кількість худоби на острові жодною мірою не 
збільшилася, також… маю донести…, що на цьому острові 
переховується чимало біглих людей, якій вийшли з Росії 
й, що з турецькою стороною існують безперервні контак-
ти, які у теперішній неблагополучний [через епідемії] час 
піддають острів небезпеці». Комісар також пропонував «на-
брати сторожів з числа місцевих жителів для збереження 
лісу на острові, бо його знищують неймовірно приходящі 
бродяги…» [16, арк. 24]. Іноземні моряки терпіли значні 
складнощі під час проходження повз острова Сулінського 
гирла. У проекті 1838 р. «Про вигоди створення бичевника 
суден по Сулінського каналу Дунаю шляхом застосування 
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волової пошти», з цього приводу зазначалося, що хоча «з 
1832 року судноплавство в Дунаї щорічно збільшується так, 
що в минулому 1837 році суден, що увійшли в Сулінське гир-
ло нараховувалося до 1300, …через непряму течію єдиного 
судноплавного Сулінського рукава Дунаю, що має від Суліна 
до з’єднання свого с Георгіївським рукавом поблизу Тульчи 
до 22-х вигинів, судна не можуть слідувати під вітрилами по 
усім колінам, тому їх необхідно тягнути бичевою» й «саме 
бічевання болотяними берегами, що проходить густим оче-
ретом і здійснюється в літній час, коли є чимало комарів та 
москітів, вельми обтяжливе та виснажливе для матросів, які 
тягнуть бічеву» [16, арк. 32].

Попри небажання столичних урядовців вкладати кош-
ти у покрашення дунайського судноплавства, його обсяги 
протягом 1830-х – 1840-х рр. стрімко зростали. Це зростан-
ня деяким чиновникам здавалися ознакою правильності 
російської торговельної політики в регіоні. Наприклад, ав-
тор «Записки про збільшення судноплавства по Дунаю з 
переходом Сулінського гирла під володіння Росії» звертав 
увагу на вигідність Сулінського карантину для мореплавців 
(«при самому Сулінському карантині, де майже усі судна 
зупиняються або чекаючи на попутний вітер для виходу в 
море, або через інші потреби, знаходять тепер там, не лише 
провізію, але й майже усе їм потрібне для мореплавства та 
усі засоби для найліпшого ремонту суден»), а також на знач-
не збільшення кількості суден, що проходили через гирло. 
Якщо 1830 р. в гирло увійшло 417 суден, то у 1839 р. – 1622. 
Коментуючи ці цифри автор записки наголошував на тому, 
що Росія, не вкладаючи жодних грошей у поглиблення гирла, 
отримала чотирикратне збільшення обсягів судноплавства 
(«...Отже, з часу переходу Суліни під владу Росії глибина 
гирла не зменшилася, але судноплавство збільшилося майже 
вчетверо».) і вважав таке становище цілком задовільним [16, 
85–88]. 
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Більшість кораблів, що проходили через Суліну були 
австрійськими й прямували до Галаца та Браїлова (на-
приклад, з 226 суден, що увійшли в Дунайське гирло за 
березень 1842 р. лише 11 прямувало до Ізмаїлу, решта – 
до Галацу та Браїлова [17, арк. 123–134]). 13 (25) липня 
1840 р. щодо дунайського було підписано торговельною 
конвенцією між Росією та Австрією. Згідно з її ІІІ статтею: 
«Австрійським суднам, що плавають по Дунаю надається 
можливість тягнутися бічевою вздовж цієї ріки і повз усієї 
протяжності островів Св. Георгія, Леті та Чатала по бічевим 
дорогам влаштованим імператорським російським урядом» з 
відбуттям певних карантинних заходів[19, с. LVІІІ]. Згідно V 
статті російська сторона зобов’язувалася «якнайшвидше при-
ступити до робіт, потрібних для попередження більшого за-
мулювання гирла Суліна …і для того щоб цей прохід не мав 
більше жодних перешкод для судноплавства» [19, с. LХV–
LХVІ], а за VІ статтею російська сторона зобов’язувалася 
збудувати в Суліні маяк «з сильними рефракторами»[19, 
с.  LХVІ]. На ці роботи були встановлені спеціальні з збори 
австрійських суден, що проходили через Сулінське гирло, як 
на очищення гирла, так і на утримання маяка. Притому збори 
за роботи з очищення гирла мали розпочатися від часу, коли 
Росія такі роботи розпочне [19, с. LХVІІ].

1844 р. російською владою було вирішено заглиблювальні 
роботи в Сулінському гирлі проводити за рахунок місцевого 
«Бессарабського 10% капіталу» [5, арк.1, 12]. Так 1849 р. 
були виділені кошти «на купівлю в Англії землечерпальної 
машини для прочищення Сулінського гирла річки Дунаю» [5, 
арк.13–15], а пізніше – на її «приведення в дію» [5, арк. 16] та 
ін. Для обслуговування зазначеної машини було замовлено в 
Англії «три понтони та буксир-пароплав» [5,  арк. 2,11], що 
отримав назву «Сулин». Згідно повідомлення історика М. За-
леського, пароплав «Сулин» було виготовлено у Лондоні 
1848 – 1849 рр. фірмою «С. J. Mare end CО» й він прибув 
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до Одеси 1 липня 1849 р.[11, с. 90, 114–115]. На пароплаві 
використовували англійських фахівців, зокрема, ще 1848 р. 
найняли машиніста Гунта, який збирав землечерпальну 
машину в Миколаєві, а потім – працював машиністом на 
пароплаві[5, арк. 36, 51–54]. На кінець 1852 р. до екіпажу 
пароплаву «Сулин» входили десять вільнонайманих матросів 
[5, арк. 34], на час роботи землечерпальної машини додатко-
во наймали ще «11 кочегарів та 7 робітників»[6, акр. 4]. Ко-
мандиром пароплава був «корпуса штурманів штабс-капітан 
Григоренко». «Старший машиніст майстровий унтер-офіцер 
2 класу Ільяшенко» вів судовий журнал [8, арк. 2–3]. Проте у 
1852–1853 рр. пароплав лише незначну частину часу займав-
ся буксуванням землечерпальної машини. Згідно «діючих 
журналів» землечерпальної машини у 1852 р. вона працю-
вала 18 днів [7, арк. 1–14], а у 1853 р. – 9 днів [7,  арк. 1–9]. 
Кожного дня роботи знімалося від 8 до 11 барок або понтонів 
(що дорівнювало від 16 до 22 сажнів) ґрунту [3,  с. 133, 137]. 
Водночас, особливо у дні, коли землечерпальна машина 
через несприятливу погоду або поломки не працювала, па-
роплав «Сулин» займався проведенням через банку в Дунай 
іноземних суден, стягуючи з них фіксовану платню. Через 
об’єктивні та суб’єктивні причини буксир-пароплав часто 
використовувався на інших роботах, наприклад, у 1852–
1853 рр. відвідував о. Зміїний (Федонісі), де тоді проводи-
лися археологічні розкопки. Від 1853 р. пароплав активно 
застосовувався у роботах пов’язаних з підготовкою та по-
чатком воєнних дії Східної (Кримської) війни [3, с.131 –139]. 
Внаслідок останньої за Паризьким мирним договором 
18 квітня 1856 р. Російська імперія втратила берег Дунаю 
[26, с. 229] й ніколи більше Суліна та Сулінське гирло до 
складу цієї держави не поверталися. 

Таким чином, можна зробити висновок, що протягом 
1820–1830-х рр. російськими чиновниками та військовими 
було розроблено низку пропозицій щодо покращення 
стану торгівлі та судноплавства на Дунаї. Пропозиції ці 
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здебільшого не знаходили підтримки в урядових колах 
імперії переважно через дві причини: не бажання витрачати 
значні кошти на облаштування дунайського судноплавства та 
дотримання традиційної політики митного протекціонізму. 
Заходи здійснені центральним та місцевим російським 
керівництвом протягом 1830-х – 1840-х рр. не призвели 
до суттєвого покращення умов проходження суден через 
Сулінське гирло Дунаю. Заглиблювальні роботи у цьому 
гирлі розпочаті з великим запізненням (лише від 1852 р.) 
були перервані війною на початковій стадії й пізніше були 
завершені вже румунською владою.

Goncharuk Т. 

ACTIONS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT’S 
ARRANGEMENT SULIN MOUTH OF THE DANUBE IN 

THE 1830S – EARLY 1850S.: PROJECTS AND THEIR 
IMPLEMENTATION

Summary
The article studies the policy of the Russian leadership on 

the island and the mouth of the Danube, in particular the Sulina 
arm of the estuary in the 1830s – 1850s. The different projects to 
improve navigation in the Danube Delta, the story of the creation 
of quarantine facilities in Sulina, dredging the mouth, etc.

Key words: the Danube Delta, Sulina, the history of naviga-
tion.

Гончарук Т. Г. 

ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 
ОБУСТРОЙСТВУ СУЛИНСЬКОГО УСТЬЯ ДУНАЯ 
В 1830-Х – В НАЧАЛЕ 1850-Х ГГ.: ПРОЕКТЫ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Реферат
В статье исследуется политика российского руководства 

относительно островов устья Дуная и в частности Сулин-



245

ского рукава этого устья в 1830-х – 1850-х гг. Рассматри-
ваются различные проекты улучшения судоходства в устье 
Дуная, история создания карантинных учреждений в Сулине, 
работ по углублению устья и др.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БРИТАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 
КОНТИНГЕНТУ НА КАВКАЗІ ТА СОЧИНСЬКИЙ 

КОНФЛІКТ (листопад 1918 р. – червень 1919 р.)

Аналізується діяльність британських військових під-
розділів на Кавказі в листопаді 1918 р – червні 1919 р. На 
основі ряду матеріалів з’ясовується роль Великої Британії 
у вирішенні конфлікту між російським збройним антибіль-
шовицьким рухом та урядом Грузії з приводу належності 
Сочинського округу.

Ключові слова: Велика Британія, Кавказ, Сочинський 
округ, військовий контингент.

Одним із дискусійних питань історії громадянської війни, 
що розгорнулась на просторах колишньої Російської імперії в 
1918–1921 рр. є роль британського військового контингенту 
на Кавказі наприкінці 1918 р. – серпні 1919 р. В радянській 
історіографії основна увага приділялась вивченню боротьби 
за встановленню влади рад на Кавказі. Прагнення ж урядів 
новоутворених в регіоні національних державних форму-
вань: Азербайджану, Вірменії, Грузії досягнути незалежності 
визнаної провідними європейськими країнами розцінюва-
лись як контрреволюція. Доводилась теза про повну залеж-
ність даних республік від Великої Британії, перебування ж 
британського контингенту на Кавказі прирівнювалось до 
окупації, яка мала послабити вплив Росії на Сході [1; 2; 10; 
14; 20; 21; 26; 30; 31; 34].



248

Російські історики громадянської війни в Росії 1918-1921 
рр. П. І. Гришанін, І. В. Іванников, С. В. Карпенко ствер-
джують, що питання Кавказу було одним із суперечливих у 
взаємовідносинах Великої Британії з генералом А. І .Денікі-
ним та Грузією. Вміло лавіруючи між підтримкою генерала 
А. І. Денікіна і прагненнями грузинського уряду Велика 
Британія забезпечувала тим самим бар’єр проти проникнен-
ня більшовизму на Схід. Головний акцент в роботах даних 
дослідників робиться на відносинах генерала А. І. Денікіна 
з британською військовою місією в Єкатеринодарі. Грузія ж 
розцінюється, як одна із сил, що посприяла перемозі біль-
шовиків і краху російського збройного антибільшовицького 
руху [9; 16; 19].

Інакшої точки зору дотримуються грузинські історики. 
Зокрема Г. Р. Мархулія та А. М. Менташашвілі на основі 
ряду документів з грузинських архівів спростовують тезу про 
повну залежність уряду Грузинської Демократичної Респу-
бліки від Великої Британії. Падіння ж меншовицького уряду 
Грузії пояснюється «егоїстичністю» Великої Британії та ді-
ями російського збройного антибільшовицького руху, який 
прагнув до «Єдиної і неділимої Росії» [24; 27]. В роботах 
британських дослідників громадянської війни на півдні Росії 
М. Кетлл, К.Кінвіга та американських істориків Дж.Брінклі 
і Р.Ульмана доводиться теза, що допомагаючи одночасно 
генералу А. І. Денікіну та урядам республік Південного 
Кавказу, Велика Британія не цілеспрямовано роз’єднувала їх 
і не намагалась сприяти встановленню контактів між ними 
[35; 38; 39; 44].

В українській історіографії питання зовнішньої політики 
Великої Британії на Кавказі в 1918-1919 рр. не набуло зна-
чної актуальності, висвітлюються лише окремі аспекти роз-
витку кавказьких республік в період громадянської війни. 
У дослідженні М. В. Ширяєва проаналізовані відносини 
Великої Британії з країнами Середньої Азії в 1907-1922 рр. 
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[33]. М.Несук висвітлив діяльність Бакинської комуни [28].
По завершенні Першої світової війни Кавказ став одним із 

епіцентрів громадянської війни. З однієї сторони, уряди но-
воутворених постімперських державних формувань прагнули 
досягнути незалежності, з другої сторони, за контроль над 
регіоном боролись як більшовики, так і російський збройний 
антибільшовицький рух. Разом з тим, Кавказ не залишився 
поза увагою провідних європейських країн, зокрема Вели-
кої Британії. Згідно з англо-французькою угодою 23 грудня 
1917 р. про розподіл сфер впливу в Росії, він відносився до 
британської сфери.

13 листопада 1918 р. воєнний кабінет Д. Ллойд Джорджа 
обговорив завдання Великої Британії на Кавказі. Начальни-
ком генштабу генералом Г. Вільсоном було запропоновано 
встановити контакт з Кавказькими республіками та відпра-
вити на Кавказ і в Середню Азію британські підрозділи. За 
його задумом, надаючи допомогу антибільшовицьким си-
лам на Кавказі, а також заручившись підтримкою дружньої 
Туреччини, Велика Британія тим самим могла б запобігати 
всіляким намірам Німеччини і Росії спрямованим в бік Індії. 
При цьому генерал Г. Вільсон наголошував на необхідності 
зайняття всіх портів на східному узбережжі Чорного моря з 
метою надати допомогу тим елементам на Кавказі, які праг-
нуть створити сильний російський уряд [42, р. 22-23].

Учасники вищезазначеного засідання в цілому погоджу-
вались з пропозиціями начальника генштабу. Міністр закор-
донних справ А. Бальфур було запропоновано підтримати 
Кавказькі республіки в їх намірах досягнути незалежність 
від Росії. Цю ідею підтримав прем’єр Д. Ллойд Джордж. Вій-
ськовий міністр А. Мільнер і заступник А. Бальфура Р. Сесіл 
звернули увагу на південні кордони Росії. На їх думку, втор-
гнення більшовиків на Кавказ і далі в Персію могло створи-
ти серйозну загрозу для Індії. В результаті воєнний кабінет 
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доручив генштабу відправити дивізії на Кавказ із завданням 
взяти під контроль стратегічно важливу лінію Кавказької за-
лізничної дороги Батум–Баку [43, р. 76-79].

Адміралтейство та генштаб негайно приступили до вико-
нання вищезазначеного рішення воєнного кабінету. Увійшов-
ши в Чорне море 16 листопада 1918 р. флот Антанти відразу 
розділився на три групи: перша – направилась в Новоро-
сійськ, друга – в Батумі, а третя – до Трабзону. В складі двох 
останніх груп було декілька транспортів з десантом, завдання 
якого було шляхом охоплення Кавказу з півдня об’єднатись з 
британськими військовими частинами на південному-сході 
Кавказу і в Персії, змусивши Стамбул негайно евакуювати з 
Кавказу регулярні турецькі частини [29, с. 5].

Одночасно з відправкою військових частин на Кавказ 
через Чорне море, із Північної Персії 17 листопада 1918 р. в 
Баку прибула дивізія під командуванням генерала У.Томсона. 
Зайнявши важливі стратегічні пункти вздовж Кавказької 
залізниці та нафтові родовища Баку, генерал У.Томсон звер-
нувся до свого керівництва з пропозицією дозволити його 
військам взяти на себе основні адміністративні обов’язки 
місцевих та районних органів самоврядування. Дана про-
позиція виходила за плани розроблені воєнним кабінетом і 
потребувала обговорення.

2 і 9 грудня 1918 р. на засіданнях східного кабінету його 
головою Дж.Керзоном разом із генштабом був запропонова-
ний план тривалої окупації Кавказу, з метою захистити під-
ступи до Індії, допомогти Азербайджану, Вірменії та Грузії 
стати на ноги, забезпечити охороною родовища нафти, і не 
допустити на Кавказ більшовиків, а також Францію. Проти 
такої точки зору виступили голова Форін-офіс А. Бальфур, 
його заступник Р. Сесіл і міністр зі справ Індії Е. Монтегю 
[39, р. 79]. Однак їх заперечення не були прийняті.

У результаті, наказ воєнного кабінету від 11 грудня 1918 р. 
пояснював завдання Великої Британії на Кавказі наступним 
чином: 1. Змусити Туреччину виконати умови перемир’я. 
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2. Контроль над залізницею і трубопроводом між Чорним 
морем і Каспієм. 3. Зайняття військами Баку, Батуму і, мож-
ливо, Тифлісу. При цьому головою військових спецслужб 
У. Твейтсом було заявлено, що саме британські війська, а 
не хто інший, мали знаходитись на Кавказі. На відміну від 
У. Твейтса, міністр постачання армії У. Черчілль був впевне-
ний, що з часом Росія повернеться на Кавказ.

12 грудня 1918 р. воєнний кабінет прийняв до уваги дану 
точку зору У. Черчілля і доручив Дж. Керзону відредагувати 
підготовлені ним резолюції. В результаті, 16 грудня 1918 р. 
Дж. Керзон, незважаючи на незгоду А. Бальфура і Р. Сесіла 
охороняти людей, «які не бажали бути цивілізованими» за-
явив, що Велика Британія візьме кавказький мандат лише в 
крайньому випадку, а поки що вона мала забезпечувати без-
пеку в краї [25, с. 40-41].

В середині грудня 1918 р. за розпорядженням військового 
міністерства в Батумі висадились передові підрозділи 27-ої 
дивізії Салонікської армії. Перед цим 6 грудня 1918 р. у Ба-
тум прибув представник генерала У.Томсона капітан У. Уеб-
стер. У цей же день У. Уебстер провів розмову з уповнова-
женим грузинського уряду в Батумській області Д. Топурідзе 
і підкреслив, що прибув у Батумі отримати інформацію про 
стан нафтопроводу, по якому йшли нафта і керосин з Баку. 
У звіті своєму уряду від 7 грудня 1918 р. Д. Топурідзе писав, 
що У. Уебстер поступово пояснив йому завдання і програму 
Великої Британії. За його словами, так як у Великої Британії 
були в Південній Азії великі інтереси, вона не могла допус-
тити, щоб якась інша країна, зокрема Росія, мала вплив на 
Кавказі [3, с. 131-132].

23 грудня 1918 р. у Батумі висадились основні британські 
військові частини під командуванням генерала Дж. Форес-
тьє-Уоккера. Одразу по прибутті генерал Дж. Форестьє-Уо-
ккер заявив представникам Батумської міської адміністрації, 
що його підрозділи прибули в Батум для виконання умов 



252

перемир’я із Туреччиною та забезпечення порядку в місті. 
Уряд Великої Британії, за його словами, не мав намірів за-
ймати Батум назавжди [7, л. 4; 13, с. 41]. Наступного дня в 
Батумі було створено штаб-квартиру генерала У.Кук-Колліса. 
25 грудня 1918 р. генерал Дж.Форестьє-Уоккер залишив Ба-
тумі і разом з одним із підрозділів відправився до Тифлісу. В 
Батумі ж залишився гарнізон чисельністю в 10 тисяч солдат 
[7, л. 2-об]. 

Сили генералів Дж. Форестьє-Уоккера і У. Томсона, в за-
гальній кількості складали близько 20 тисяч чоловік і були 
самим найбільш чисельним серед британських військових 
контингентів на території колишньої Російської імперії. Роз-
відка генерала А. І. Денікіна повідомляла, що на початку 
1919 р. у Закавказзі дислокувались частини 27-ої британської 
піхотної дивізії у складі чотирьох бригад чотирьох баталь-
йонного складу, із яких один батальйон шотландський і три 
індійських: два пенджабських і один сикхський. Наприкінці 
грудня 1918 р. через Батумі пройшло вісім бригад Великої 
Британії по три полки дво батальйонного складу, при чому 
всі батальйони були індійськими [5, л. 29].

Протягом листопада-грудня 1918 р. вищезазначеними під-
розділами були зайняті Баку, Тифліс, Батумі, Кутаїсі, Поті, 
Горі, Самтредія, Ахалцихі, Болнісі та Казбегі [1, С. 52; 26, 
С. 141]. За словами міністра постачання армії У.Черчілля, 
британські війська опинились власниками однієї з самих най-
більш важливих стратегічних ліній у світі, причому обидва 
фланги були захищені морською могутністю Великої Брита-
нії на Чорному і Каспійському морях [32, с. 106]. 

Контроль за ситуацією на Кавказі перебував у розпо-
рядженні командуючого військами на Близькому Сході з 
резиденцією в Стамбулі. З середини листопада 1918 р. по 
13 листопада 1920 р. цю посаду займав генерал Дж. Мільн. 
Йому підпорядковувався командуючий військами на Кав-
казі зі штаб-квартирою у Тифлісі. З 27 грудня по 6 вересня 
1919  р. дану посаду почергово займали генерал Дж. Фо-
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рестьє-Уоккер, генерал У. Томсон та генерал Дж. Корі. У їх 
розпорядженні перебували командуючі підрозділами в За-
каспії, Баку і Батумі – генерали Дж. Моллісон, У. Томсон і У. 
Кук-Колліс [13, с. 131; 25, с. 45, 53].

Відправляючи військові підрозділи на Кавказ, уряд Вели-
кої Британії неодноразово наголошував перед англійським 
суспільством своє прагнення підтримки Азербайджану, Ві-
рменії та Грузії щодо отримання незалежності [4, л. 124]. 
Проте на шляху його реалізації обмежився лише моральною 
підтримкою Кавказьких республік, практично не надаючи 
жодної матеріальної та фінансової допомоги [11, с. 142, 
154-155; 15, с. 94-95]. Одночасно з підтримкою Кавказьких 
республік, британський уряд надавав значну матеріальну до-
помогу Добровольчій армії, командування якої не визнавало 
новоутворенні постімперські державні формування [39, р. 
61]. Ця політика налаштувала проти Великої Британії як уря-
ди республік Південного Кавказу, так і Добровольчу армію.

Причина явної неузгодженості в британській політиці 
по відношенню до Кавказу полягала як в складній і досить 
мінливій політичній ситуації в регіоні, з однієї сторони, так 
і у воєнній системі прийняття політичних рішень в кабінеті 
Д. Ллойд Джорджа, з другої. Особливо ця неузгодженість 
проявилась під час вирішення конфлікту між Добровольчою 
армією та Грузією з приводу належності Сочинського округу. 
Британська військова місія при ЗСПР співчувала генералу 
А. І. Денікіну і допомагала йому чим могла, військове коман-
дування в Грузії ж підтримувало морально грузинський уряд, 
у тому числі його прагнення приєднати Сочі.

В липні 1918 р. Сочинський округ за сприяння Німеч-
чини був зайнятий грузинськими арміями і проголошений 
частиною Грузії, що не могло не викликати невдоволення в 
командування Добровольчої армії. Останнє фактично одразу 
по завершенні Першої світової війни вирішило повернути 
Сочі. На початку грудня 1918 р., в результаті перемоги над 
частинами Червоної армії на Дону та послабленням грузин-
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ського гарнізону в Сочі внаслідок вірмено-грузинського кон-
флікту, Добровольча армія витіснила грузинські підрозділи 
до р. Лоо. Остання стала новим кордоном між Добровольчою 
армією і Грузією [13, с. 155].

Наступ сил генерала А. І. Денікіна в Сочі викликав різке 
несхвалення у генерала Дж. Форестьє-Уоккера. Останній 
уклав 28 грудня 1918 р. домовленість з урядом Грузії, за якою 
Сочинський округ визнавався нейтральним і демілітаризова-
ним [13, с. 156]. 9 січня 1919 р. генерал А. І. Денікін, отримав 
повідомлення з Тифлісу, згідно з яким, без попереднього об-
говорення з генералом Дж. Мільном, подальше просування 
Збройних сил півдня Росії (ЗСПР) у Сочинському окрузі 
заборонялось [8, л. 305; 23, с. 93].

Командуючий ЗСПР спробував виправити дану ситуацію 
і відправив на початку січня 1919 р. на Кавказ генерала 
І. Г. Ерделі. Останній провів ряд переговорів в Тифлісі з ге-
нералом Дж. Форестьє-Уоккером, під час яких дізнався про 
існування на Заході трьох проектів вирішення долі Кавказу. 
Перший з них полягав у приєднання його до Росії в межах 
1914 р., з автономним управлінням у різних областях. Другий 
проект пропонував визнати самостійність новоутворених 
республік, з повним відокремленням їх від Росії Третій ж ба-
зувався на утворенні сполучених штатів на Кавказі – окремо 
від Росії чи в федерації з нею.

Разом з тим, генерал Дж. Форестьє-Уоккер заявив, що 
підтримка ідеї спільної російської державності не входить до 
його завдань і жодного руху направленого проти самостій-
ного розвитку Кавказьких республік, до рішення Паризької 
мирної конференції, він не потерпить [13, с. 142; 17, с. 33-34].
Виходячи з даного положення командуючий британськими 
підрозділами в Тифлісі висловив протест проти продовження 
наступу ЗСПР в Сочі і витіснення грузинських підрозділів 
за р. Бзиб.
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У результаті вищезазначених переговорів 1 лютого 1919 
р. командування ЗСПР у Сочі отримало телеграму із Гагр, в 
якій зазначалось, що у разі не залишення Сочинського окру-
гу Велика Британія може припинити свою допомогу. Також 
повідомлялось, що 21 січня 1919 р. генерал І. Г. Ерделі від 
імені генерала А. І. Денікіна пообіцяв генералу Дж. Форес-
тьє-Уоккеру не займати Сочинський округ. На основі цієї за-
яви, генерал Дж. Мільн надав відповідну письмову гарантію 
уряду Грузії [6, л. 52].

З метою зупинити наступ ЗСПР у Сочинському окрузі 4 
лютого 1919 р. у Сочі прибула місія на чолі з полковником 
Уайтом. Під час розмови з генералом П. О. Базаровим пол-
ковник Уайт висловив міркування, суть якого зводилась до 
визнання генералом А. І. Денікіним порушення свого обі-
цяння не просуватись в глиб Сочі [6, л. 35]. Таким чином 
британське командування на Кавказі наполягало на визнанні 
командуючим ЗСПР факту порушення ним свого слова не 
переходити в наступ у напрямку Сочі.

Полковником Уайтом було піднято також питання стосов-
но положення Сухумі. Пропонувалось визнати Сухумський 
округ нейтральним з відходом з нього грузинських військ 
і передачею влади місцевому населенню та з установою в 
Сухумі британської контрольної комісії. В Сочинському ж 
окрузі, який мав залишатись у розпорядженні ЗСПР також 
слідувало заснувати британську контрольну комісію. При 
цьому, полковник Уайт однак висловив сумнів, що уряд Гру-
зії навряд чи погодиться вивести свої війська з Сухумського 
округу, і заявив про намір свого командування розташувати в 
Сухумі і в Гаграх по одній британської роті [6, л. 35, 35-об]..

По завершенні розмови полковник Уайт пред’явив вимогу 
генерала Дж. Форестьє-Уоккера негайно вивести війська із 
Сочинського округу, в якому мав бути встановлений бри-
танський контроль. На це командуванням ЗСПР була дана 
відповідь, що Сочинський залишитись під контролем його 
частин [13, с. 158].
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У зв’язку з початком конфлікту між ЗСПР і Грузією за 
Сочі в незручній ситуації опинилась британська місія в Єка-
теринодарі на чолі з генералом Ф. Пулем. Генерал Дж. Фо-
рестьє-Уоккер висловив крайнє невдоволення її роботою, 
яка не запобігла Сочинському конфлікту, і під час розмови 
з одним із чинів ЗСПР заявив, що генерал Ф. Пуль, очевид-
но, зовсім не ознайомлений з напрямком політики уряду і 
повинен пройти інструктаж у Стамбулі. У результаті цього 
генерал Ф. Пуль був викликаний в Стамбул. Після цього в 
Єкатеринодар він більше не повертався [13, с. 158].

3 лютого 1919 р. на заміну Ф. Пулю в Єкатеринодар при-
був генерал Ч. Брігз. Останній привіз відповідь генерала 
Дж. Мільна на протести генерала А. І. Денікіна з приводу 
підтримки генералом Дж. Форестьє-Уоккером прагнень Гру-
зії щодо Сочі. Генерал Дж. Мільн повідомляв, що він отримав 
наказ військового міністерства запропонувати ЗСПР негайно 
припинити операції проти Сочі. При цьому увага генерала 
А. І. Денікіна була звернена на постанову мирної конференції 
в Парижі від 24 січня 1919 р., в силу якої захоплення силою 
спірної території ставиться у провину агресора [13, с. 158].

Командуючого ЗСПР попереджали, що у разі відмови 
очікувати на рішення із Парижу і не призупинення перехо-
ду в район південніше лінії Кізіл – Бурун – Закатали і далі 
по Кавказькому хребту до Туапсе на Чорному морі, Велика 
Британія могла затримати чи відмінити допомогу ЗСПР [8, 
л. 11; 13, с. 158]. Проведення демаркаційної лінії на Туапсе 
вказувало на те, що Велика Британія, дотримуючись фор-
мальної точки зору – зберегти ситуацію на Кавказі, визнавала 
за краще залишити Сочинський округ, до рішення Паризької 
мирної конференції, під контролем Грузії. Однак, на момент 
отримання листа від генерала Дж.Мільна, Сочі вже було за-
йнято ЗСПР.

11 лютого 1919 р. генерал Дж. Мільн відправив на ім’я 
генерала А. І. Денікіна чергового листа, в якому рекоменду-
вав прийти до дружньої угоди з Грузією, зокрема, стосовно 
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Сочинського округу, і тим самим уникнути військового кон-
флікту. Підкреслювалось, що дії проти Грузії в Сочинському 
окрузі у жодному разі не здатні поліпшити операції ЗСПР 
проти більшовиків, саме для яких британський уряд постачав 
їх зброєю та військовим спорядженням [8, л. 7].

У свою чергу, шляхом особистих розмов з генералом 
Ч. Брігзом і пред’явленням ряду документів, генералу 
А. І. Денікіну вдалось довести, що він ніколи не давав ніко-
му жодного запевнення чи обіцянки не займати Сочинський 
округ. Таке хибне враження, яке потягнуло за собою гарантії 
генерала Дж. Мільна грузинському уряду, склалось в Стам-
булі завдяки доповіді генерала Дж. Форестьє-Уоккера [13, 
с. 158].

25 лютого 1919 р. відбулась неофіційна зустріч між пору-
чиком Кавказького кінно-гірського дивізіону А. П. Полуні-
ним і полковником Уайтом. Останній наполегливо перекону-
вав, що обіцянки не просувати підрозділи вглиб Сочинського 
округу були дійсно дані генералом А. І. Денікіним. У якості 
доказу своєї правоти полковник Уайт пред’явив протокол 
розмови генерала І. Г. Ерделі з генералом Дж. Форестьє-
Уоккером 21 січня 1919 р. у Тифлісі, однак зробити його 
копію не дозволив.

Згідно з текстом протоколу на питання генерала Дж. Фо-
рестьє-Уоккера про наміри ЗСПР щодо Грузії генерал І. Г. Ер-
делі відповів, що генерал А. І. Денікін не планує жодних 
агресивних заходів проти Грузії. Поручик А. П. Полунін 
вказав полковнику Уайту, що дану фразу жодним чином не-
можна розглядати як обіцянку не вводити війська ЗСПР в 
Сочинський округ, на чому наполягає британське команду-
вання в Тифлісі, адже в ній мова йшла про Грузію, до складу 
якої Сочинський округ не входив. Окрім цього поручник 
А. П. Полунін звернув увагу полковника Уайта на те, що 
протокол настільки важливої розмови не був підписаний ні 
одним з її учасників.
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Полковник Уайт визнав, що при тлумаченні обіцянки 
І. Г. Ерделі генерал Дж.Форестьє-Уоккер міг помилитись, і 
надати йому іншого значення. Однак, заявив, що командуван-
ня на Кавказі не може, навіть допустивши помилку, відсту-
пити від даного ним слова. Внаслідок цього, полковник Уайт 
вказав як на компроміс, на необхідність визнання генералом 
А. І. Денікіним того, що його обіцянки і гарантії базувались 
на непорозумінні.

Намагаючись знайти вихід з даної ситуації полковник 
Уайт запропонував проект зайняття Сочинського і Сухум-
ського округу британськими гарнізонами і створення тимча-
сових британських комісій: а) контрольних над управлінням і 
б) слідчих для розслідування методів управління грузинської 
адміністрації. При цьому ЗСПР мали залишити Сочинський 
округ, у той час коли грузинські підрозділи залишались у 
Сухумському окрузі. Зустрівши ж різку критику з боку по-
ручика А. П. Полуніна, полковник Уайт завершив розмову, і 
в подальшому уникав її продовження [4, л. 109, 110].

У результаті вищезазначених подій на початку березня 
1919 р. генерала Дж. Форестьє-Уоккера було замінено гене-
ралом У. Томсоном; в Гаграх з’явилась рота британців на чолі 
з майором Файнсом, яка зупинилась на р. Бзиб, між таборами 
Грузії і ЗСПР. Останні зобов’язувались не поновлювати вій-
ськові дії і не переходити р. Бзиб [13, с. 159]. Разом з тим, 4 
березня 1919 р. уряд Великої Британії, всупереч протестам 
Форін-офіс, за наполяганням військового міністра У.Черчілля 
вирішив відкликати свої дивізії з Кавказу, і зосередити увагу 
на підтримці ЗСПР [22, с. 282; 37, р. 25; 40, р. 79].

Розміщення британської роти між підрозділами ЗСПР і 
Грузії в Сочі, однак, не урегулювало конфлікт. На початку 
березня 1919 р. Грузія зосередила за р. Бзиб 6 тисяч солдат 
і 20 гармат. Знову розпочались непорозуміння між ЗСПР і 
Грузією. Намагаючись заспокоїти командування ЗСПР в Сочі 
майор Файнс заявив, що перехід р.Бзиб буде розцінюватись, 
як оголошення Грузією війни Великій Британії. Однак, вже 
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9 березня 1919 р., він повідомив, що у зв’язку зі слабкістю 
його підрозділу, у результаті наступу Грузії йому б довелось 
залишатись нейтральним. Натомість майор Файнс запев-
няв, що через декілька годин міг би прибути британський 
флот, досить сильний для того, щоб паралізувати будь-які 
військові операції на Чорноморському узбережжі [6, л. 83]. 
В свою чергу британська місія при ЗСПР запевняла, що ге-
нерал Дж. Мільн застосує всі заходи, щоб запобігти наступу 
грузин, і радила утримуватись від ворожих дій та відійти 
якомога далі на північ [6, л. 83-об; 13,с. 161; 19, с. 122].

4 квітня 1919 р. грузинські частини, безперешкодно обі-
йшли британські аванпости біля р. Бзиб і вступивши в бої 
проти підрозділів ЗСПР, закріпились 7 квітня 1919 р. на 
р. Мехадир [13, с. 162]. У зв’язку з наступом Грузії в Сочі 
генерал Дж. Мільн відправив війська для запобігання подаль-
шому просуванню грузинських підрозділів та заявив рішу-
чий протест в уряд Грузії. Перед командуванням ЗСПР же, 
головою британської військової місії генералом Ч.Брігзом 
було висловлене прохання не переходити в наступ та запев-
нення у мирному вирішенні даного конфлікту [6, л. 84-об].

Уряд Грузії і ЗСПР однак не дійшли згоди стосовно Со-
чинського округу. Тоді генералом Дж. Мільном було зробле-
но відповідне попередження обом сторонам. 8 травня 1919 
р. військовий міністр У. Черчілль заявив у палаті громад, що 
Велика Британія не дозволяє генералу А. І. Денікіну напасти 
на Грузію, і, навпаки, Грузії на ЗСПР [41, С. 1109]. Для при-
мирення ворогуючих сторін наприкінці травня 1919 р. у Тиф-
ліс для переговорів з грузинським урядом було відправлено 
генерала Ч. Брігза. Незважаючи на наполегливість, проявле-
ну генералом Ч. Брігзом, переговори завершились невдачею. 
Основна вимога щодо звільнення грузинами Чорноморської 
губернії шляхом виведення військ за р.Бзиб була відкинута, 
про нейтралізацію Сухумського округу уряд Грузії і взагалі 
не хотів чути [12, с. 105-109; 13, с. 162-163; 35, р. 158-163].
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Не зумівши примирити між собою Грузію та ЗСПР уряд 
Великої Британії вирішив сам встановити демаркаційну лі-
нію між ними. 11 червня 1919 р. командуючий британськими 
військами на Кавказі генерал Дж. Корі повідомив прем’єру 
Грузії Н. М. Жорданія про встановлення демаркаційної лінії 
від гирла р. Бзиб на північ до кордону Сухумського округу і 
далі на схід, по окраїнам Сухумської , Кутаїської, Тифліської 
губерній та Дагестану [8, л. 270; 18, с. 33; 36, р. 451]. Генерал 
А. І. Денікін ж отримав інструкцію не просуватись на пів-
день від зазначеної лінії, а Кавказькі республіки – на північ 
від неї. Грузинські війська повинні були відійти на південь 
від р. Бзиб. Невиконання цих умов тягнуло за собою в май-
бутньому припинення підтримки Великою Британією Грузії. 
Як результат британської вимоги, Н. М. Жорданія запевнив 
генерала Дж. Корі в їх дотримані [3, с. 219].

Таким чином британське командування на Кавказі пере-
творило створений ним же кордон між ЗСПР і Грузією в 
Сочинському окрузі в законсервовану лінію фронту. Разом 
з тим, британське командування загострило конфлікт між 
російським збройним антибільшовицьким рухом і новоут-
вореними республіками Південного Кавказу і спряло роз-
миванню будь-яких контактів між ними, що призвело згодом 
до радянізації Сочинського округу та Кавказу.

Demchenko O. P.

THE ACTIVITY OF MILITARY СONTINGENT 
OF GREAT BRITAIN IN CAUCASIA AND SOCHI 

CONFLICT (november 1918 – june 1919)

Summery
Activity of the British military of divisions in the Caucasus 

in November 1918 - June, 1919 is analyzed. On the basis of a 
number of materials the role of Great Britain in a resolution of 
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conflict between the Russian armed anti-Bolshevist movement 
and the government of Georgia concerning accessory of the So-
chi district becomes clear.

Key words: Great Britain, Caucasus, Sochi district, military 
contingent.
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КОНТИНГЕНТА НА КАВКАЗЕ И СОЧИНСКИЙ 

КОНФЛИКТ (ноябрь 1918 г. – июнь 1919 г.)

Реферат
Анализируется деятельность британских военных под-

разделений на Кавказе в ноябре 1918 – июне 1919 г. На ос-
нове ряда материалов выясняется роль Великобритании в 
разрешении конфликта между российским вооруженным 
антибольшевистским движением и правительством Грузии 
по поводу принадлежности Сочинского округа.

Ключевые слова: Великобритания, Кавказ, Сочинский 
округ, военный контингент.
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(допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.)

Стаття присвячена дослідженню активності суспіль-
но-політичних рухів в Латвії доби перебудови на підставі 
аналізу республіканських російськомовних друкованих видань. 
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Період 1985-1991 рр. увійшов в історію як доба пере-
будови. Більш ніж шість років Радянський Союз намагався 
модернізуватися, наздогнати країни «золотого» мільярду. 
Але, не витримавши потужних викликів, як із середини, так 
і ззовні, СРСР розпався, залишивши поза собою незалежні 
держави, які або виникли, або відновили своє існування.

Балтійський регіон був особливим у складі СРСР. Три 
країни радянської Прибалтики були більш демократични-
ми, більш європеїзованими, та, зрештою, в них було більше 
опозиційного заряду, так як вони увійшли до складу СРСР 
лише у 1940 році і на протязі кінця 1940 -– початку 1950-х 
років у цих країнах продовжувалася запекла боротьба проти 
встановлення радянської влади [57].

Ціллю даної статті є спроба проаналізувати матеріали низ-
ки радянських періодичних видань, які виходили на території 
Латвійської РСР, з метою виокремлення основних тенденцій 
у суспільно-політичному русі Латвії доби перебудови. Най-
більше уваги буде приділятися основним республіканським 
гравцям на суспільно-політичній арені, а саме – Комуністич-
ній партії Латвії, Народному фронту Латвії (виник в середині 
1988 року), Інтернаціональному фронту трудящих Радянської 
Латвії (виник наприкінці 1988 року). Однак спочатку треба 
приділити увагу загальному контексту в якому ці організації 
існували, виникали, зростали і діяли.

Слід зазначити, що специфіка перебудови у Прибалтиці 
не знайшла достатнього висвітлення в історіографії. Звісна 
річ можна перерахувати велику кількість загальних праць, в 
яких так чи інакше дослідники торкаються ситуації у При-
балтиці, але невеликі узагальнюючі екскурси щодо періоду 
перебудови мають певні вади, серед яких, у першу чергу, 
треба виділити заангажовану проросійську позицію низки 
авторів [31, 74]. На недослідженість цього періоду історії 
вказує і брак історіографічних праць з названої теми [63].
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Іноземна історіографія має більші напрацювання щодо 
аналізу ситуації, яка склалася у Прибалтиці в період пере-
будови. Цікавою є праця Нільса Муізнієкса щодо впливу 
балтійських рухів на процес дезінтеграції в СРСР. В своїй 
статті він аналізує ідеологічне наповнення народних рухів, 
їх становлення і шляхи/методи впливу на інші неурядові 
організації в інших республіках СРСР [81]. Інші дослідники 
приділяють увагу націоналізму на теренах Прибалтики [83], 
намагаються дослідити події у країнах Радянського Союзу на 
тлі подій у Центральній і Східній Європі [80], намагаються 
системно досліджувати цілий регіон [79], тощо.

Початок перебудови пов’язаний із усвідомленням ра-
дянським керівництвом, що країна потребує негайних змін. 
Економічні показники підтверджували, що темпи зростання 
уповільнюються, наростають депресивні тенденції в бага-
тьох галузях народного господарства. Більше того деструк-
тивні зміни почали все більше виявлятися в суспільстві. Ще 
за часів генерального секретаря Ю. Андропова (1982-1984 
рр.) були помітні перші спроби викорінити деякі негативні 
тенденції у суспільстві [1]. Та тоді боротьба за посилення 
дисципліни не дала вагомих результатів, ставши  предметом 
жартів і балачок.

Першими ознаками власно «перебудови» стало визнання 
деяких недоліків у роботі комуністичної партії у центрі й на 
місцях. З’явилися подібні публікації і в регіональній пресі 
[3, 5].

Однак саме слово «перебудова» поки що не стало широко 
вживаним. Більше того, у перші два роки початку системних 
змін не було, тому більше використовувався термін «при-
скорення», аніж «перебудова». Це пов’язано із тим, що на 
початковому етапі перетворення, власно «перебудова», мала 
початися з інтенсифікації у сфері промисловості, пришвид-
шення переходу на наукомісткі виробництва, оптимізації і 
подальшої раціоналізації виробництва. Основну увагу при-
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діляли важкому машино будівництву, галузям видобувної 
промисловості.

Прискорення в Латвії за матеріалами газет і часописів 
проходило безконфліктно. Жодної інформації щодо акцій 
протесту, антиурядових рухів або діяльності інших суспіль-
но-політичних антиурядових рухів на шпальти видань поки 
що не потрапляло.

Найбільш привабливими, для періодичних видань, були 
теми прискорення соціально-економічного розвитку, а саме, 
вже наголошеної  інтенсифікації виробництва [75], викорис-
тання новітніх досягнень НТП у виробництві [33], раціоналі-
заторські рішення у різних галузях народного господарства; 
стосовно суспільства – найважливішою була проблема бо-
ротьби з пияцтвом [62]. Торкаючись цієї проблеми, латвійські 
друковані видання йшли у руслі загальносоюзних тенденцій, 
часто-густо лише доповнюючи загальні гасла місцевими 
позитивними чи негативними прикладами. Щодо критики 
політичного керівництва, то у 1985-1986 рр. про це ще не 
йшлося, журналісти обмежувалися критикою окремих осіб, 
їх недоліків і прорахунків, але ніяк не соціалістичного ви-
бору, або політики партії [37].

З подальшим розгортанням «перебудови», все частіше 
стали з’являтися публікації, які акцентували увагу на важли-
вості і якості критики, як механізму зміни, очищення суспіль-
ства. Актуалізується поняття «гласність», як критика «знизу» 
на адресу керівництва [55], зростаюча потреба у «своєчасній, 
повній та чесній інформації» [47]. Згодом «гласність» стане 
домінуючою темою публікацій на суспільно-політичну те-
матику. Межі поняття значно розширяться, захопивши окрім 
абстрактної критики і отримання інформації ще й контрольні 
функції. «Гласність» стає елементом боротьби за владу, хоча 
у 1986 році це відчувається не в повній мірі [6, 7, 25, 59]. 
Згодом «гласність» трансформується у цілий набір засобів, 
які будуть застосовуватися різними силами, та з різними на-
мірами, але з рештою в одному напряму – нищівної критики 
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противника: особи, підприємства, міністерства, державного 
устрою тощо. Іншим виміром «гласності» стане поява нових 
видів ЗМІ, в першу чергу розважального ґатунку.

З кінця 1986 р. на шпальти латиських друкованих видань 
потрапляють перші матеріали, які можна трактувати, як від-
вертий прояв кризи радянської владної моделі. 17-18 грудня 
1986 р., в наслідок масових заворушень у Казахстані, при-
чиною яких було призначення першим секретарем республі-
канської компартії етнічного росіянина Г. Колбіна, який до 
того ніколи в Казахстані не працював, загинуло декілька осіб. 
Згодом з’явилися публікації присвячені цій події, що змальо-
вували ситуацію, як бешкетування окремих асоціальних осіб. 
Але в «Советской Латвии» доволі прозоро наголосили на те, 
що «у бюро ЦК Компартії Казахстану рішуче висловилось 
за суворе дотримання ленінських принципів підбору і роз-
становці кадрів, проти збочень кадрової політики, які мають 
місце» [51]. Тобто ситуація у Казахстані була чи не першим 
дзвінком, що з національною політикою в СРСР існують 
великі проблеми.

На початку 1987 р. відбувся черговий пленум ЦК КПРС, 
який увійшов в історію, як своєрідний рубіж, після якого по-
чала розгортатися «гласність», не в якості обмеженої критики 
окремих аспектів системи, а в якості послідовної критики 
самої системи, окрім того наслідками цього з’їзду стали 
кардинальні зміни в політичній структурі: висунення на ке-
рівні пости позапартійних, розширення внутрішньопартійної 
демократії, проведення виборів до Рад на альтернативній 
основі [77].

Виступаючи на січневому пленумі генеральний секретар 
ЦК КПРС М. Горбачов наголосив на необхідності гласності 
і демократизації в суспільстві. «Нам потрібна гласність, нам 
потрібна критика і самокритика як ефективні форми соціа-
лістичної демократії» - підкреслював радянський лідер у сво-
єму виступі [27]. Головним механізмом, який впроваджував 
гласність стали радянська преса [50].
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Під гласністю розумілась можливість критики окремих 
вад бюрократичної системи, гласність мала спричинити 
активність населення щодо обговорення і навіть прийняття 
рішень щодо важливих питань, спочатку економічного, зго-
дом суспільного, і нарешті політичного характеру. Гласність 
усвідомлювалась, як певний регулятивний механізм, який 
мав з’єднувати верхівку бюрократичної машини, яка прагну-
ла змін в економіці та суспільних відносинах. Але ідеальна, 
обмежена і керована зверху, модель гласності була нереалі-
зована. Через невеликий проміжок часу гласність стала асо-
ціюватися із критикою влади на всіх щаблях. Гласність стала 
важливим елементом у суспільно-політичній трансформації 
у Латвії.

На чергову річницю підписання пакту Молотова-Ріббен-
тропа у 1987 р., в трьох балтійських радянських республіках 
відбулися масові заходи протесту. В них приймали участь 
члени, невдовзі до того створеної, групи «Гельсінкі-86». 
Рефлексія офіційної газети «Советская Латвия» на ці події 
відрізнялася від аналізу та оцінки цієї події іншими друкова-
ними ЗМІ Латвії. Таким чином саме серпень 1987 р. можна 
виділити, як певний рубіжний бар’єр, з якого починається 
розподіл за ідеологічною рисою друкованих ЗМІ республі-
ки. Одні, такі як «Советская Латвия», упродовж низки років 
намагатимуться висвітлювати події в межах «керованої глас-
ності», інші, а їх більшість, – дуже швидко переходять на по-
зиції непримиримої опозиції по відношенню до центральних 
органів влади і їх місцевих осередків.

Для цього етапу характерна наступна схема зображення 
подій, пов’язаних із протестами проти радянського ладу. 
По-перше, діяльність групи правозахисників пов’язують з ак-
тивністю західних спецслужб, подекуди персоналізуючи їх у 
вигляді емісарів-емігрантів з США та інших країн ворожого 
табору [44, 46, 52]. По-друге, протестні настрої певної групи 
населення сприймаються як аномалія, яка не притаманна ра-
дянському суспільству. Отже, з’являються чисельні збурені 
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відповіді різних «пересічних» громадян, відкриті заяви з 
підписами колективів підприємств. Вони здебільшого зводи-
лись до копіювання загального ідеологічного навантаження 
статей, в яких викривалася «антинародна сутність буржу-
азних націоналістів». Але гласність робила своє. Навіть у 
фільтрованих повідомленнях подавалася цікава інформація, 
зокрема щодо віку учасників протесту. Це були переважно 
учні загальноосвітніх шкіл, училищ, молодь [46, 66].

Гласність мала різні виміри. Одним із них був акцент на 
екологічних проблемах. Велика кількість підприємств, які 
підпорядковувались безпосередньо центру викликали все 
більше питань у природоохоронців, журналістів. Багато хто 
з борців за чисте повітря невдовзі очолив різноманітні по-
літичні рухи. Але поки що вони згідно із духом гласності 
критикували діяльність союзних міністерств і відомств з 
точки зору їхньої небезпеки для навколишнього середовища. 
Спочатку публікації на екологічну тематику були доволі ней-
тральними політично [35, 73]. Згодом екологічна складова 
стала лише прикриттям для подання політичних вимог та 
закидів центру/комуністичному керівництву.

Демократизація суспільства пов’язана з багатьма фак-
торами. Одним із найважливіших був плюралізм. Допус-
тимість різноманітних точок зору стала прийнятною лише 
в 1987-1988 рр. Саме в цей час з’являються ідеї, які транс-
формуються у публікації щодо поступового відходу від ко-
мандно-адміністративної системи господарювання. Через 
деякий термін різноманітні ідеї економічного перетворення 
радянської системи господарювання на балтійському ґрунті 
стають основою для концепції регіонального госпрозрахунку. 
Слід відмітити і зменшення публікацій на антиалкогольну 
тематику. Якщо в 1985-1986, а подекуди і 1987 році, майже в 
кожному примірнику газети «Советская Латвия» були вміще-
ні матеріали щодо боротьби проти пияцтва, результати окре-
мих досліджень, інтерв’ю з фахівцями. З 1988 року подібні 
матеріали майже повністю зникають, натомість з’являються 
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нові теми, які до того не могли навіть теоретично бути пред-
метом обговорення, а саме проблеми поширення СНІДу, 
наркоманії, безробіття.

У часопису «Родник», який виходив двома мовами, ла-
тиською і російською, велику увагу приділяли таким сферам 
життєдіяльності соціуму, які до того знаходилися під суро-
вою забороною, зокрема, з’являються матеріали присвячені 
контркультурним рухам (або, широковживана назва в того-
часній пресі, – «неформалам»): хіпі, панки, тощо; робиться 
акцент на проблемах наркоманії серед молоді, приділяється 
велика увага сучасному мистецтву, у тому числі забороненим 
рок-групам.

В 1988 році політизація часопису набирає великих обер-
тів. До третини матеріалів видання складали публіцистичні 
замітки викликані зрушеннями у політичній сфері у респу-
бліці, публікуються матеріали різних мистецьких союзів/
об’єднань, які були рушійною силою Народного фронту на 
початковому етапі його діяльності [24, 54, 56].

У 1988 році розгортання суспільно-політичних процесів 
в СРСР, а особливо у балтійських республіках, призвело до 
появи масових, політизованих об’єднань громадян. Спочатку 
вони були доволі аморфними, притримувалися, або при-
кривалися, гаслами перебудови, виступаючи за викорення 
деформацій соціалізму, поступову демократизацію суспіль-
них відносин, акцентували увагу на проблемах екологічного 
характеру, привертали увагу до забутих імен в літературі, 
мистецтві. Але майже відразу самодіяльні рухи в РРСФР та 
балтійських країнах пішли по двома напрямами. В Росії та 
деяких інших республіках СРСР вони, за деякими виключен-
нями, не набули масової підтримки, залишаючись переважно 
регіональними політичними гравцями. В Прибалтиці народні 
рухи, оформившись на протязі 1988 року, стали масовими 
та переважно мононаціональними, гуртуючи переважно ти-
тульну націю та деяку частину російськомовної інтелігенції.

У 1988 році на сторінках друкованих ЗМІ широко диску-
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тувалася необхідність появи масової суспільно-політичної 
організації. Так 15 травня в центральній російськомовній 
республіканській газеті з’являється великий матеріал за ав-
торством В. Телегіна, в якому автор викладає думку провід-
ного наукового співробітника Інституту держави і права АН 
СРСР Б. Курашвілі щодо створення Демократичного Союзу, 
який би об’єднував людей, які не є членами КПРС, який би 
міг «акумулювати інтереси різних політичних сил і груп» 
[68]. Вже в цій публікації проглядаються основні важелі 
впливу нової організації: участь у виборах до місцевих Рад 
та актуалізація цілей за допомогою ЗМІ.

Цікаво, що Народний фронт Латвії (далі НФЛ – С. К.), 
який поступово виокремлювався в потужну силу, майже по-
вністю ігнорувався центральною російськомовною газетою 
Латвії. Розпливчатість формулювань щодо «окремих суспіль-
них самодіяльних формувань», які все більше і більше полі-
тизуються не могло заповнити вакуум інформації щодо подій 
по створенню Народного фронту [49]. Майже одночасно з 
ідеєю Народного фронту на пленумі союзу письменників, 
за участю інших творчих союзів Латвії, відбулася спроба 
створити керовану організацію, яка мала б перебрати на 
себе увагу суспільства. Низка публікацій була спрямована на 
всебічне висвітлення діяльності цієї організації, але згодом, 
після того як Народний фронт став потужною організацією, 
ця анонсована керована інституція зійшла зі шпальт, як не-
потрібна [4, 64].

З рештою офіційні газети віддали увагу тому руху, від 
якого і буде залежати доля подальшої суспільно-політичної 
ситуації в республіці – а саме НФЛ. Публікації середини 1988 
р. були обережними спробами простежити витоки руху, його 
програмні положення [18, 22, 26 ,38 ,39]. Втім лунали і перші 
застережливі голоси щодо загрози народного фронту. Його 
звинувачували у дублюванні функцій інших офіційних орга-
нів – партії, рад народних депутатів, суспільних організацій, 
проте негативної реакції не було, поки рух не оформився 
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остаточно, поки він не прийшов до влади, він толерувався 
офіційними ЗМІ, тим більше, що велика кількість комуніс-
тів Латвії, у тому числі з верхів, підтримали ідею створення 
Народного фронту [82, р. 329]. Більше того, 1 жовтня 1988 
року з’являється публікація, в якій оприлюднена офіційна 
позиція Бюро ЦК Комуністичної партії Латвії. Згідно з цією 
постановою, Бюро ЦК Комуністичної партії Латвії розглядає 
Народний фронт, як одну з форм здійснення громадянами 
республіки свого права брати участь в управлінні державни-
ми справами і звертається до комуністів всіляко підтримува-
ти починання НФЛ [12].

Напередодні установчого з’їзду НФЛ, перший секретар 
КПЛ Я. Вагріс виступив з промовою, в якій сказав, що бачить 
в Народному фронті силу, яка здатна надати велику допомогу 
партії у пришвидшені перебудови [42]. Можна приводити 
ще більше фрагментів, в яких ті чи інші функціонери КПЛ 
подібним чином висказувалися щодо НФЛ. Таким чином 
є помітною наступна тенденція: якщо неможливо зробити 
альтернативу рухові, його потрібно зробити кишеньковим. 
Проте така позиція КПЛ не буде незмінною константою. 
Через деякий час в республіканській компартії відбудеться 
розкол – частина комуністі вийде з лав партії та увіллється 
до багатьох новостворених політичних організацій і рухів, 
де вони будуть займати кардинально протилежні ідеологічні 
позиції, частина буде притримуватися позиції солідарності 
з КПРС до останнього моменту існування цієї організації, 
еволюціонуючи у бік консерватизму і непримиримого став-
лення до НФЛ та інших сил, які ратували за самостійність 
Латвії; залишається ще невелика кількість комуністів, які на-
магатимуться поновити традиції соціал-демократії в Латвії.

Протягом другої половини 1988 року НФЛ найбільше при-
вертав увагу журналістів. У публікаціях щодо його впливу 
на політичні процеси в республіці, суспільної необхідності 
подібної інституції, які дискутувалися експертами і аналі-
тиками, проступали різні точки зору. Найбільш вживаними 
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були концепти «консолідації» і «компромісу» між різними 
групами впливу, прихильниками різних поглядів на майбутнє 
Латвії і Союзу взагалі, нарешті гармонізація національних 
відносин, яка залежала від позиції Народного фронту, який 
об’єднував у своїх лавах переважну більшість інтелектуалів 
[13, 19].

В середині – другій половині 1988 року на шпальтах газет 
з’являються публікації і про інші, дуже різні за ідеологічним 
забарвленням, суспільно-політичні організації: помірковано-
демократичне, підкреслено культурницьке Балто-слов’янське 
товариство (близьке до російськомовної секції НФЛ) [65], ра-
дикальний Клуб захисту середовища (незважаючи на назву, 
організація займалася не стільки захистом навколишнього 
середовища, як політикою, займаючи собою правий спектр 
політичних сил республіки) [20], подібні до нього організа-
ції – Клуб соціально активних людей, Рух за національну 
незалежність Латвії (впливова, але не чисельна організація, 
яка в майбутньому буде ініціатором створення Комітетів 
громадян Латвії) [71]. Окремо слід відмітити появу великої 
кількості культурницьких товариств національних меншин: 
російських, українських, польських тощо [61].

З подальшою політизацією вимог НФЛ, журналісти все 
більшу увагу стали приділяти окремим проектам висунутими 
діячами НФЛ. Для 1988 року однією із головних проблем 
стала проблема правового статусу латиської мови [53, 78]. 
Діячі НФЛ поступово, але твердо, просували ідею щодо 
законодавчого закріплення латиської мови як державної. 
Згодом і керівники Комуністичної партії Латвії перейдуть 
на подібні позиції. Напередодні виборів народних депутатів 
СРСР, перший секретар КПЛ Я. Вагріс відповідаючи на пи-
тання виборців підкреслив, що особисто схвально ставиться 
до затвердження латиської мови державною: «моє власне 
переконливе ставлення – латиська мова повинна мати статус 
державної» [58].
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Не обминалась увагою і проблема міграції. Особливо об-
разливою вона проявлялася у деяких неперекладених публі-
каціях низки республіканських ЗМІ. Проте у російськомов-
них виступах лідерів НФЛ ця проблема характеризувалася 
доволі широко, без необхідної деталізації. Так, лідер НФЛ, 
журналіст Д. Іванс, в інтерв’ю після установчого з’їзду НФЛ 
наголосив, що неконтрольована міграція – це спільна загроза 
для будь-якої національності в республіці [39]. Така позиція 
викликала певні застереження у значної кількості росій-
ськомовного населення, яке у свою чергу теж організаційно 
оформлювалось.

В жовтні 1988 року, невдовзі після установчого з’їзду 
НФЛ виникає Інтернаціональний фронт трудящих Латвії 
[28, 76]. Він об’єднував переважно російськомовну громаду 
республіки, стояв на позиції реформування СРСР, але нега-
тивно ставився до вимог НФЛ щодо мовної політики в Латвії, 
критикував позицію НФЛ по відношенню до міграційних 
процесів, не сприймав інші положення програми і статуту 
Народного фронту Латвії. Пізніше Інтернаціональний фронт 
разом із низкою ветеранських, прорадянських організацій, 
керівниками підприємств, які підпорядковувались центру, 
разом із частиною членів Комуністичної партії Латвії були 
головною силою, яка виступала проти проголошення неза-
лежності Латвії. В парламентський етап вищеназвані сили 
оформилися у фракцію «Равноправие» у Верховній Раді 
республіки, але зважаючи на недостатність електоральної 
підтримки залишилися без можливості впливати на рішення, 
які приймалися НФЛ і його політичними союзниками.

Майже відразу після установчого з’їзду Народного фронту 
і оформлення Інтернаціонального фронту, як його протива-
ги, розпочалися баталії на сторінках друкованих ЗМІ. Слід 
віддати належне центральній російськомовній газеті Латвії 
«Советской Латвии», вона була далека від публікації лише 
позиції Інтернаціонального фронту, або позиції центру щодо 
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ситуації у Латвії, але домінували все ж таки критичні відозви 
на ті чи інші кроки Народного фронту [2, 8, 45].

Наприкінці 1988 року розпочалися перші масові акції ке-
ровані НФЛ, його політика дуже різко перемінилася. Тепер 
прибічники НФЛ виступали не з обережними промовами на 
підтримку перебудови, вони вимагали в законодавчому по-
рядку забезпечити більшу політичну і економічну самостій-
ність Латвії, не від’ємне право незалежно приймати важливі 
для республіці рішення [36].

Трансформується і політика відображення діяльності 
НФЛ та Інтерфронту. Якщо на протязі декількох попередніх 
місяців публікації, згадки щодо НФЛ з’являлися чи не кож-
ного випуску, то тепер діяльність НФЛ або висвітлюється 
критично, або взагалі не висвітлюється. Проте велику увагу 
приділяють оформленню і діям Інтерфронту [14, 29, 30, 41, 
43, 70, 72].

Протягом січня-березня 1989 року йшла активна перед-
виборча агітація до перших відносно відкритих виборів на-
родних депутатів Верховної Ради СРСР. Своїх представників 
до цього виборчого органу вперше делегували не тільки 
Комуністична партія Латвії, але також Народний Фронт 
Латвії та Інтернаціональний фронт трудящих Латвії. В цей 
час публікуються численні програмні промови, інтерв’ю з 
кандидатами в депутати. Велику увагу приділено і самому 
механізму виборів, адже це перші відносно вільні вибори 
після входження Латвії до складу СРСР у 1940 році.

В цей період можна відмітити наступну тенденцію: публі-
кацію матеріалів в яких осуджується діяльність та заклики 
різноманітних крайніх організацій («Гельсінкі-86», Рух за 
національну незалежність Латвії), відмічаються відхили від 
лінії партії Народного фронту Латвії та неконструктивна по-
зиція Інтернаціонального фронту [9, 21, 23, 67, 69].

Чим менше часу залишалося до виборів, тим більшу увагу 
на шпальтах газети приділяли особистостям. Здебільшого це 
були виступи або інтерв’ю з комуністами, керівниками під-
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приємств, висунутими кандидатами в депутати [15, 16, 17, 
32, 48, 60]. Проте, зважаючи на гласність, читачам подаються 
не лише матеріали про комуністичних висуванців. 8 березня 
1989 року з’явився репортаж із зустрічі з виборцями пред-
ставника Руху за національну незалежність Латвії [34].

Партія намагалася всіма силами унеможливити участь 
представників антиурядових рухів у березневих виборах 
відчуваючи непевність своїх позицій і зростаючу силу інших 
громадсько-політичних організацій. Так, в середині січня 
1989 р. з’являється публікація фахового юриста, прокурора 
ЛРСР Я. Дзентіса, в якій приводяться доводи на користь 
того, що НФЛ, юридично оформлений ще 21 грудня 1988 
року, має певні проблеми з реєстрацією, які витікають з не-
сумісності Уставу НФЛ вимогам Конституції ЛРСР [69]. Але 
головна проблема полягала в тому, що в Уставі організації 
не було закріплена керівна роль КПРС. На цьому акцентує 
увагу автор публікації, продовжуючи критику на адресу НФЛ 
докорами в прихильності лідерам вже згаданих організації – 
«Гельсінкі-86» та Руху за національну незалежність Латвії. 
Неодноразово на сторінках «Советской Латвии» підіймалися 
питання щодо заборони діяльності Руху за національну не-
залежність Латвії [10, 11, 58]. Незважаючи на декларовану 
«проурядовість», яка навіть перетинала допустимі межі, 
критики з боку республіканської компартії зазнав також Ін-
тернаціональний фронт трудящих Латвії [23].

Після оголошення результатів виборів стало відомо, що 
переважну більшість депутатських місць здобули комуністи-
прихильники НФЛ, таким чином суспільно-політична ситу-
ація у республіці стала кардинально іншою. Комуністична 
партія Латвія почала швидко втрачати монопольне право на 
владу. Членство в компартії вже більше не було вирішальним 
у політичній кар’єрі, більше того, саме 1989 рік – початок 
масового виходу з лав партії. На цей же рік припадає бум 
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виникнення нових політичних, суспільних та громадських 
об’єднань і рухів.

Підводячи підсумки, можна виокремити деякі характерні 
риси для латиської моделі впровадження перебудови та ха-
рактерні риси існування громадсько-політичних об’єднань у 
допарламентський період.

По-перше, на протязі 1985-1986 рр. преса акцентувала 
увагу на загальносоюзному контексті розвитку процесів пе-
ребудови, суспільно-політичні рухи не були представлені на 
шпальтах газет, з причини їх відсутності у публічній сфері. 
Основні теми публікацій: прискорення економічного розви-
тку, боротьба з пияцтвом.

По-друге, у 1987 році з’являються перші ознаки заго-
стрення національних відносин. Вперше висвітлюється ді-
яльність протестних рухів у Латвії, у полі зору журналістів 
потрапляє правозахисна група «Гельсінкі-86», свої акції 
проводять члени екологічної організації «Клуб захисту се-
реди». Основні теми публікацій: екологія, теми пов’язані з 
історичними подіями довоєнного, та післявоєнного періоду 
історії Латвії, в економічній сфері з’являються масові розвід-
ки впровадження господарського розрахунку на підприєм-
ствах, а подекуди навіть в окремих галузях, зокрема у сфері 
послуг. Саме в цей час проявляється «імпотенція покарання» 
радянського суспільства періоду «революційної перебудови». 
Саме такою метафорою автор намагається окреслити ситуа-
цію, коли акції націоналістів/правозахисників трактуються, 
як зрадницькі, антидержавні, антирадянські, але незважаючи 
на рішучий осуд в ЗМІ ніяких адміністративних мір респу-
бліканська влада не наважувалася застосовувати.

По-третє, наступний етап, який умовно обіймає біль-
шу частину 1988 року, характеризується певною подвій-
ною лояльністю – існуючі ініціативні групи інтелігенції 
об’єднуються у Народний фронт, але поки що не виступають 
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проти Комуністичної партії, проти соціалістичного вибору в 
цілому.

По-четверте, після остаточного оформлення НФЛ як впли-
вової організації, він вступає у конфлікт із КПЛ та низкою 
інших організацій (Інтерфронт тощо), з січня 1989 року до 
того додаються певні розбіжності між КПЛ та Інтернаціо-
нальним фронтом, залишається названа подвійна лояльність 
– більшість членів НФЛ залишаються членами комуністичної 
партії. Теми публікацій починають виходити за межі керова-
ної гласності. Починаючи з 1989 року все гострішими стають 
проблеми міграції, мови, економічної доцільності планової 
економіки, нищівній критиці піддаються пануючі ідеологе-
ми, політика КПРС.

Зважаючи на брак історичних досліджень та наявність 
великої кількості джерел масового походження, перспектив-
ним є дослідження процесів, які відбувалися на території 
країн Балтії з точки зору залучення якомога ширшого кола 
друкованих видань на різних мовах. Беручи до уваги, що 
події, які відбулися в період перебудови, відірвані в часі від 
наших днів лише декількома десятиліттями, то важливим є 
використання методу усної історії, тобто споминів колишніх 
учасників тих подій. З методологічних засад новим є присто-
сування концепції «прикордоння», використання наукового 
доробку «border studies» у поясненні локальних варіантів 
реалізації політики перебудови в країнах Балтії.
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ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИЙ ЗВ’ЯЗОК 
НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

В РОКИ ПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРА ІІІ 
(1881–1894 рр.)

На основі джерельних, в т. ч. й архівних матеріалах, в 
статті розглядається розвиток галузі зв’язку в Російській 
імперії в роки правління Олександра ІІІ. Особлива увага при-
діляється поштово-телеграфній реформі 1884-1885 рр., 
а також особливостям її проведення на території півдня 
України.

Ключові слова: пошта, телеграф, реформа, поштово-
телеграфний округ, поштово-телеграфні установи.

Існування зв’язку, як засобу комунікації, обумовлене са-
мим існуванням людської цивілізації. Зміни в умовах життя 
і діяльності людей неминуче призводили до змін засобів і 
способів зв’язку, до їх технічного вдосконалення. Актуаль-
ність питання полягає в тому, що еволюція вітчизняної по-
шти безпосередньо пов’язана з розвитком історичних подій 
в Україні. Без знання історії зв’язку доволі складно повністю 
відтворити як картину початкової стадії переходу нашої краї-
ни від доіндустріального до індустріального суспільства, так 
і політичну історію нашої держави.

Модернізація, в яку Російська імперія вступила в ХІХ ст., 
була складним комплексним процесом, який охопив еконо-
мічну, соціальну, правову, політичну і культурну сфери життя 
суспільства. Модернізація зробила необхідною революцію в 
засобах зв’язку. Традиційна система передачі повідомлень на 
відстані вже не могла задовольняти темпам розвитку торгівлі 
і промисловості, потребам оборони і управління державою. 
Цим пояснюється та увага, яку російський уряд постійно 
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приділяв розвитку поштових, а згодом і телеграфних уста-
нов в імперії. ХІХ століття, таким чином, висунуло перед 
галуззю зв’язку масшабні завдання щодо вдосконалення 
комунікаційної інфраструктури і повсюдного впровадження 
нових поштових і телеграфних послуг. 

На період правління Олександра ІІІ припало проведення 
останньої і найважливішої в імперській системі зв’язку по-
штово-телеграфної реформи 1884-1885 рр. Дослідники, які 
вивчали дане питання (В. Бізіна [6], І. Дзюбін [17], В. Коф-
ман, Р. Калін [22], В. Мухін [28] та ін.), розглянули основні 
положення згаданої реформи. В той же час не отримали 
належного висвітлення результати реформи і особливості 
проведення її на півдні Російської імперії, що був одним із 
найпотужніших промислових регіонів імперії і сприяв роз-
витку зв’язку як в середині держави, так і з багатьма інозем-
ними країнами. Саме цю прогалину намагається заповнити 
автор статті.

Поштова реформа 1830 р. запровадила точну регламен-
тацію поштової служби та єдиний для всіх структурних 
підрозділів порядок виконання поштових операцій, визна-
чила структуру поштового відомства на декілька десятиліть. 
Прогрес у розвитку галузі зв’язку був викликаний появою 
телеграфу. Однакове у своїй основі призначення пошти і 
телеграфу – пересилання кореспонденції, мало призвести до 
нових змін у центральному управлінні і в структурі місцевих 
закладів зв’язку. В основному ці зміни були направлені на 
об’єднання поштових і телеграфних установ, які до 1864 р. 
мали різне підпорядкування. У той час як поштове управ-
ління підпорядковувалося Міністерству внутрішніх справ, 
управління телеграфом було доручено Управлінню шляхів 
сполучення і публічних будівель [25, с. 17].

У подальшому, коли значення телеграфу як засобу зв’язку 
розширилося і телеграфні лінії об’єднали всі губернські і 
більше 80 повітових міст Російської імперії, було визнано 
доцільним поштові і телеграфні установи об’єднати в одному 
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відомстві. 17 грудня 1864 р. був виданий указ про передачу 
Телеграфного управління із Головного управління шляхів 
сполучення Міністерства внутрішніх справ у підпорядкуван-
ня Поштовому департаменту [6, с. 39]. Однак об’єднання по-
штових і телеграфних установ на той час себе не виправдало, 
і в 1874 р. створені поштово-телеграфні установи були знову 
роз’єднані, але думка про злиття установ не була залишена 
[39, с. 569]. Докладне вивчення даного питання призвело до 
думки, що найбільш успішно об’єднання поштового відом-
ства з телеграфним було проведено в Німеччині, де реформа 
була розпочата не з нижчих установ, а з центральних органів 
обох відомств і потім вже розповсюджувалася на місцеві 
управління і підпорядковані їм установи [17, с. 9-10]. 

До часу проведення нової реформи мережа державного 
телеграфу Російської імперії нараховувала 90935 верст лі-
ній і 168501 версту дротів з 1372 телеграфними станціями 
[26, с.  199]. До найбільш видатних будов (із 21-ї по всій 
Російській імперії) в Україні назвемо такі лінії: Бахмут – 
Луганський завод, Полтава – Ромни, Нікополь – Берислав, 
Маріуполь – Ясинувата, а також підвіска додаткових дротів 
на лінії від Санкт-Петербурга до Києва [26, с. 200-203]. 

Значні розміри нових телеграфних будов і складне фінан-
сове становище Державного Казначейства, знову поставили 
перед урядом питання про з’єднання телеграфних установ з 
поштовими, для можливого перетягування коштів із пошто-
вих прибутків для побудови нових телеграфних ліній. При 
цьому зазначалося, що цілями з’єднання пошти і телеграфу 
були: по-перше, економія у витратах по утриманню в одних і 
тих самих місцевостях однієї поштово-телеграфної установи 
замість двох окремих; по-друге, покращення матеріального 
становища службовців без обтяження скарбниці новими ви-
тратами; по-третє, досягнення єдності в діях і розпоряджен-
нях по поштовому і телеграфному відомствам; по-четверте, 
зручність для осіб, які користувалися послугами пошти і 
телеграфу в сенсі можливості отримувати і відправляти 
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кореспонденцію із однієї установи замість двох, розташова-
них іноді в різних кінцях міста; по-п’яте, як результат всієї 
реформи – широкий розвиток мережі поштово-телеграф-
них установ, який би співдіяв розвитку економічного життя 
країни і сприяв покращенню її фінансового становища [39, 
с.  579].

У зв’язку із вищезазначеним, в 1882 р. вийшла постанова 
Державної Ради про об’єднання, у вигляді досвіду, місцевих 
поштових і телеграфних установ. 22 травня 1884 р. По-
штовий і Телеграфний департаменти були об’єднані в нову 
установу під назвою Головне управління пошт і телеграфів 
(ГУПіТ), яке залишилося у підпорядкуванні міністра вну-
трішніх справ, але було підпорядковане начальнику ГУПіТ, 
з наданням йому розширених прав директорів Поштового 
і Телеграфного департаментів [8, арк. 2–3; 25, с. 17–18; 31, 
арк. 1–2]. 

Одночасно була прийнята думка Державної Ради від 28 
травня 1885 р. про початок поступового (протягом п’яти ро-
ків) перетворення місцевих поштових і телеграфних установ 
в об’єднані поштово-телеграфні установи. Вся імперія була 
поділена на 35 поштово-телеграфних округів, на чолі яких 
стояли начальники. На місцях утворювались поштово-теле-
графні контори і відділення, які в своїй діяльності підпоряд-
ковувались керівництву поштово-телеграфних округів [26, 
с. 199; 32, арк. 2–17].

Згідно Положення, в Україні були створені п’ять поштово-
телеграфних округів першого класу і один другого. На пів-
дні імперії були створені Одеський (ОПТО) і Кишинівський 
(КПТО) поштово-телеграфні округи. До КПТО увійшли 
Бессарабська і Подільська губернії, до ОПТО – Херсонська 
і Таврійська. Катеринославська губернія увійшла до Рос-
товського поштово-телеграфного округу разом з Областю 
Війська Донського [34, с. 3–4]. Одночасно був визначений 
штат службовців. Система поштово-телеграфних округів 
проіснувала до 1917 р. [25, с. 18].
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Всі установи поштового-телеграфного відомства в імперії 
були у підпорядкуванні міністра внутрішніх справ. Загаль-
не управління цими установами було довірено начальни-
ку ГУПіТ. Місцеве завідування поштовою і телеграфною 
частинами зосереджувалося в губерніях – в Управліннях 
поштово-телеграфних округів [26, с. 200]. Кожному округу 
підпорядковувалося від 30 до 70 контор у губерніях і повітах 
разом з їх низовими відділеннями [28, с. 63]. Після закін-
чення перетворень до початку 1888 р., майже всі телеграфні 
установи Російської імперії були з’єднані з поштовими [26, 
с. 200].

Згідно положення реформи, 1 січня 1886 р. в Одесі і Ки-
шиневі були організовані Управління поштово-телеграфни-
ми округами [14, арк. 56–61; 34, с. 4]. Начальником ОПТО 
був призначений М. Маєвський [9, арк. 79], начальником 
КПТО – Т. Терлецький [1, с. 15–16]. Управління ОПТО зна-
ходилося в Одесі на розі Ніжинської і Гулевої вулиць. Саме 
там знаходилася і головна телеграфна станція. Відділення 
телеграфної станції розміщувалося на розі Пушкинської і 
Ланжеронівської вулиць, 9 [23, с. 362]. Управління КПТО, до 
якого відносилися поштово-телеграфні контори і відділення 
Кишинівського, Бендерського, Оргіївського, Сороцького, 
Белецького, Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського 
повітів, знаходилося в Кишиневі на розі Київської і Шпи-
тальної вулиць [1, с. 90]. 

На начальника з’єднаної поштово-телеграфної установи 
покладались обов’язки по нагляду за правильним і своєчас-
ним ходом кореспонденції і точним виконанням службовця-
ми обов’язків як по поштовій, так і по телеграфній частинам 
[15, арк. 23-24].

Найбільшої уваги в розвитку поштово-телеграфної справи 
на півдні України було приділено Таврійській губернії, а саме 
таким значним її містам як Сімферополь, Севастополь, Ялта, 
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Феодосія, що було пов’язано з інтенсивним відвідуванням 
краю туристами, відпочиваючими, членами царської родини. 
У 1884 р. поштово-телеграфна контора в Сімферополі знахо-
дилася на місці сучасного скверу ім. 200-річчя Сімферополя 
[41, с. 10]. Начальником поштово-телеграфної контори був 
призначений І. Дмитрієв [27, с. 37]. Поштовим відділом ке-
рував В. Ракитин, телеграфний відділ очолював О. Моїсеєв 
[2, с. 8-9].

Поштова кореспонденція в конторі приймалася в будні 
дні з 8 год. ранку до 2 год. дня, крім святкових днів, по неді-
лях – з 9 до 11 год. ранку. Телеграми приймалися цілодобово. 
Для телеграм в Алушту, Балаклаву, Великий Ламбат, Гурзуф, 
Євпаторію, Саки і Ялту був установлений міський тариф – 
по одній коп. за слово. При конторі працювала ощадна каса 
і приймалась передплата на періодичні видання [3, с. 195].

Поштово-телеграфні контори в Херсонській губернії по-
чали відкривати відразу після проведення реформи. З цього 
часу у міській поштово-телеграфній конторі приймались і 
пересилались листи, рекомендовані відправлення, бандеролі, 
посилки, грошові перекази по пошті і телеграфу [29]. Пошто-
во-телеграфна контора в м. Миколаєві розміщувалася на розі 
вулиць Спаської,18 і Наваринської. Начальником контори був 
призначений В. Іванов, помічником – І. Булле [4, с. 27–31].

“Адрес-календарь одесского градоначальства на 1885 год” 
інформував про те, що в Одесі, крім прикордонної поштової 
контори на вул. Катерининській, працювало два поштових 
відділення. В січні 1886 р. Одеська прикордонна поштова 
контора була перейменована в поштову контору і із підпоряд-
кування одеського поштмейстера перейшла у підпорядкуван-
ня ОПТО [22, с. 15–16]. В цьому ж році в місті була відкрита 
міська телеграфна станція [33, арк. 1–9]. Серед начальників 
одеської поштової контори відомими є І. Кочнев і І. Нікіфо-
ров, серед начальників телеграфної контори – А. Васильєв 
[5, с. 53].



294

Кількість кореспонденції, яка відправлялася і отриму-
валася в Одесі, була значною. Так, у 1891 р. було відправ-
лено внутрішньої кореспонденції – 605 млн., міжнародної 
– 1,5  млн.; отримано 4,5 млн. внутрішньої коресонденції і 
2  млн. міжнародної [22, с. 16]. 

За підрахунками автора, в 1893 р. кількість поштових і 
поштово-телеграфних установ у Херсонській і Таврійській 
губерніях складала 180, у Бессарабській губернії – 25, в Ка-
теринославській – 45 установ [16, арк. 218–221; 37, с. 1–945; 
38, с. 1–27].

Підсумовуючи результати поштово-телеграфної реформи 
1884-1885 рр., потрібно вказати на позитивні і негативні мо-
менти, які слугували покращенню або, навпаки, гальмували 
подальший розвиток зв’язку в Російській імперії взагалі і на 
півдні України, зокрема. 

По-перше, поштово-телеграфна реформа, після невдалої 
спроби в 1865 р., була проведена через 20 років, на що впли-
нули позитивні результати проведення подібної реформи у 
Німеччині, хоча спосіб її проведення в Російській імперії 
корінним чином відрізнявся від цієї країни. У Німеччині 
приводом до перетворення хоча і слугувало бажання усунути 
дефіцит у поштово-телеграфній справі, але на перше місце 
ставився розвиток самого зв’язку, для чого всі поштово-те-
леграфні прибутки йшли на його покращення, а тільки над-
лишки віддавалися в Державне Казначейство. В Російській 
імперії реформа була проведена в той час, коли фінансове 
положення держави було не стійким і тому в першу чергу 
почалося скорочення витрат на дану галузь, а не усунення 
дефіцитів від поштової регалії [40, с. 694]. 

По-друге, діяльність поштово-телеграфного відомства у 
справі відкриття нових установ зводилася у період прове-
дення реформи, головним чином, до відкриття телеграфних 
установ у місцевостях, де вже існували поштові установи. Як 
результат, кількість телеграфних станцій, хоча і була невели-
кою порівняно з чисельністю населення імперії, зростала, 
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однак, на 4,3% на рік, тоді як кількість поштових установ 
всього на 1,7% на рік, значно відстаючи від розміру природ-
ного приросту населення [40, с. 650]. 

По-третє, фінансовий ріст поштово-телеграфного зв’язку 
не міг слугувати покажчиком його дійсного розвитку, оскіль-
ки за десятиліття збільшилося не тільки народонаселення 
Російської імперії, потребам якого мали слугувати пошта і 
телеграф, але і збільшилася її територія. Якщо в 1883 р. одна 
державна поштова установа припадала на 34 тис. населення, 
то телеграфна – на 74 тис.; у 1893 р. показники були такими: 
на одну поштову установу припадало 30600 населення; на 
телеграфну – 51 тис. [18, с. 554]. 

По-четверте, при малій кількості державних поштових і 
телеграфних установ допоміжну послугу населенню Росій-
ської імперії надавали залізничні станції. На більшості із 
них приймалися і видавалися телеграми внутрішньої, а на 
деяких станціях і міжнародної кореспонденції. Кількість за-
лізничних станцій з прийомом і видачею телеграм і простої 
кореспонденції за 1883-1893 рр. поступово збільшувалася 
в прогресії навіть декілька більшій, ніж для державних по-
штово-телеграфних установ. У 1893 р. на 3536 державних 
поштових установах було 2603 залізничних станції з прийо-
мом і видачею простої кореспонденції і на 2134 державних 
телеграфних установах 2197 залізничних станцій з прийомом 
і видачею приватних телеграм [18, с. 560]. 

По-п’яте, порівняно з іноземними країнами, в яких були 
введені нові поштові операції, в Російській імперії ніяких 
поштових нововведень під час реформи проведено не було, 
а результати зводилися лише до збільшення на 22% кількості 
місцевостей, в яких населення користувалося поштою що-
денно і скороченням їх кількості у місцях, у яких спостеріга-
лися більш рідкісні відносини. В результаті, кількість пошто-
вих і поштово-телеграфних установ з прийомом і видачею 
кореспонденції виросла всього на 1,2%, тобто набагато мен-



296

ше, ніж виросла за цей же час кількість населення імперії. 
До того ж, через дорожнечу, населення не було зацікавлене 
у телеграфних відносинах. Таким чином, слід визнати, що 
населення імперії значно мало виграло від проведення цієї 
реформи [40, с. 665-666]. 

По-шосте, наслідки реформи для поштово-телеграфних 
службовців можна охарактеризувати як негативні. Однією 
із необхідних умов проведення реформи уряд вважав покра-
щення матеріального становища службовців, але не в розмірі 
дійсної потреби, порівняно з окладами службовців інших 
відомств, а лише в межах тієї економії, яка була досягнута 
від скорочення кількості чинів при з’єднанні установ. У дій-
сності сталося так, що початкові пропозиції щодо скорочення 
кількості службовців були занадто перебільшені, а очікувана 
економія від розміщення поштових і телеграфних установ 
у загальних приміщеннях була поглинена необхідністю їх 
розширення через природний ріст кореспонденції. В резуль-
таті, загальна кількість службовців поштово-телеграфного 
відомства скоротилась у 1887 р. на 4,1%, а кількість роботи 
у них збільшилася на 24% [40, с. 665-666]. 

По-сьоме, поштово-телеграфна справа в Російській імперії 
значно відставала від провідних країн світу. Наприклад, у Ні-
меччині на одну поштову установу припадало 1547 жителів, 
на одну телеграфну – 3732, тобто мережа поштових установ 
у цій країні по відношенню до кількості народонаселення 
була в 21 раз густішою, а мережа телеграфних – у 16 разів 
густішою російської мережі урядових поштових і телеграф-
них установ [40, с. 696].

Отже, складовою частиною індустріального поступу Ро-
сійської імперії був розвиток засобів масової комунікації. За 
поштово-телеграфною реформою 1884–1885 рр. утворилися 
нові за своїм функціональним призначенням поштово-теле-
графні установи, мережа яких ставала доступнішою для 
клієнтів. Результатом реформи стала фінансова економія за 
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рахунок скорочення старих і утворення нових посад особо-
вого персоналу. Однак у порівнянні з розвинутими країнами 
світу, кількість поштових і телеграфних установ у Російській 
імперії була надзвичайно малою і не відповідала росту дер-
жавного життя і прогресу у всіх галузях людської праці і, без 
сумніву, гальмувала економічний розвиток імперії в останній 
чверті ХІХ ст.

Незважаючи на недосконалість і половинчастість прове-
дення поштово-телеграфної реформи, в роки правління Олек-
сандра ІІІ подальшого розвитку і вдосконалення отримали 
поштово-телеграфні послуги і наступні способи перевезення 
та утримання пошт:

- торгова система утримання поштових станцій (у 1886 
р. були прийняті нові кондиції (умови) на утримання станцій, 
згідно яких поштова станція віддавалася на термін до 12 
років, після чого поштоутримувач або сільське товариство 
могли залишити її за собою на такий самий термін без торгів 
і за попередньою ціною) [21];

- вольні пошти (за новими кондиціями 1886 р. їх було 
дозволено утримувати всім бажаючим за умовою подання 
свідоцтва про благонадійність) [20];

- земська пошта (у 80-90-ті рр. ХІХ ст. працювала вже 
у всіх повітах півдня імперії) [19];

- морська пошта (перевозила кореспонденцію аквато-
рією Чорного та Азовського морів за допомогою Російського 
товариства пароплавства і торгівлі і товариства Добровіль-
ного флоту) [7, арк. 58; 12, арк. 62; 36, с. 447]; 

- залізнична пошта (18 лютого 1891 р. Олександром ІІІ 
були затверджені зміни в Управлінні поштових перевезень 
залізницями (УППЗ), згідно яких керівництво перевезеннями 
передали у територіальні відділи, УППЗ вивели із підзвітнос-
ті ГУПіТ і, таким чином, по суті створили окрему структуру 
в поштовій справі. Всі залізні дороги в імперії були згрупова-
ні у вісім ділянок і названі “Відділами перевезення пошт по 
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залізницях” [40, с. 670]. Згідно списку поштових відділень на 
станціях залізниць 1893 р., на півдні імперії кореспонденція 
приймалася і видавалася у дев’яти залізничних поштових 
відділеннях: Бендерах, Долинському, Катеринославі, Марі-
уполі, Миколаєві, Одесі, Севастополі, Унгенах і Феодосії) 
[37, с. 899-905]; 

- міжнародна пошта (участь Російської імперії у по-
штових конгресах у Лісабоні (1885 р.) і Відні (1891 р.) та 
телеграфних конференціях у Парижі (1882 р.) і Берліні 
(1885  р.), сприяла встановленню єдиних міжнародних по-
штових і телеграфних тарифів і правил міжнародної служби 
зв’язку) [10, арк. 132; 11, арк. 33; 13, арк. 3-4; 24, арк.Х-ХVІ; 
26, с.  100; 30, с. 484];

- польова пошта (26 лютого 1890 р. було затвержено 
положення “Про польове управління військ” з доповне-
нням № 13 “Положення про поштові і телеграфні установи, 
підвідомчі польовому управлінню пошт і телеграфів”, за 
яким організація польових поштових закладів була покла-
дена на обов’язки Головного управління пошт і телеграфів) 
[26,  с.  115-116]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що поштове сполу-
чення при всіх удосконаленнях, вказаних практикою, вста-
новлення перевезення пошт по всім залізничним лініям і за 
допомогою водного транспорту, не могло вже задовольняти 
постійно ростучим вимогам, які ставило життя у всіх своїх 
проявах. На допомогу пошті з’явився телеграф, який у біль-
шості держав, у тому числі і в Російській імперії, початково 
розвивався і діяв самостійно, а потім з’єднався з поштою, за 
однорідністю своїх цілей. 

За останнім кардинальним реформуванням галузі зв’язку 
за царських часів, у результаті чого виникла нова окружна 
система управління, Одеський і Кишинівський поштово-
телеграфні округи органічно увійшли до загальної пошто-



299

во-телеграфної мережі Російської імперії. Проте негативні 
наслідки реформи, як-то поєднання поштової і телеграфної 
справи в руках одного службовця, значно гальмували роз-
виток зв’язку. 

Динамічний розвиток комунікацій зв’язку Російської ім-
перії сприяв соціально-економічному розвитку держави, 
одночасно економічний поступ спонукав до розширення і 
покращення поштових магістралей і телеграфних ліній. Саме 
ці питання вимагають подальшого ретельного дослідження 
проблеми.
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Реферат
На основе источников, в том числе и архивных матери-

алах, в статье рассматривается развитие отрасли связи в 
Российской империи в годы правления Александра ІІІ. Осо-
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бенное внимание уделяется почтово-телеграфной реформе 
1884-1885 гг., а также особенностям ее проведения на 
территории юга Украины.

Ключевые слова: почта, телеграф, реформа, почтово-
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УЧАСТЬ ПІВДЕННОРОСІЙСЬКОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ 
ПРЕСИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

У статті досліджені оцінки науково-технічного прогресу 
Сполучених Штатів Америки другої половини ХІХ ст періо-
дичною пресою Херсонської та Бессарабської губерній. Ви-
значено місце та роль регіональної преси у формуванні сус-
пільної думки населення Північно-Західного Причорномор’я. 
З’ясовані особливості загальноприйнятих в Російській ім-
перії стереотипів про Новий світ. Розглянуто механізм ви-
світлення американських реалій на сторінках регіональної 
преси.

Ключові слова: Сполучені Штати Америки, Російська 
імперія, регіональна періодика, суспільна думка, американо-
російські відносини.

Наукові та технічні знання були важливою складовою ево-
люції американської нації, одним із факторів економічного 
та соціального прогресу країни. В своєму розвитку наука та 
техніка США пройшли ряд етапів, які відповідали основним 
віхам історії американського суспільства. Великий вплив на 
науку в Новому Світі здійснила Європа, в першу чергу Вели-
кобританія. Як і в кожній країні науково-технічний прогрес в 
Сполучених Штатах мав свої особливості. Великий інтерес 
до винаходів американців проявили і в Російській імперії. 
Багато інформації щодо розвитку науки та техніки поміщала 
на своїх сторінках регіональна преса, зокрема газети Херсон-
ської та Бессарабської губерній.
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Події громадянської війни заполонили увесь інформацій-
ний російський простір, не залишаючи місця для повідо-
млень про розвиток науки і техніки у США. Між тим, саме 
в роки війни в США був здійснений значний поштовх у 
виробництві та застосуванні воєнної техніки. Нові технічні 
засоби ведення війни належали в основному винахідникам 
з Півночі. Так, громадянська війна наочно продемонстру-
вала перевагу панцирних суден з паровими двигунами над 
парусними. Під час війни успішно діяв «Монітор» – судно 
конструкції Дж. Еріксона [1, с. 544]. Цей тип судна став 
основним у воєнно-морському флоті і в післявоєнні роки. 
Вже першого повоєнного року «Одесский вестник» подав 
огляд морських сил США. Кореспондент відмічав, що в 
роки війни американці впевнилися в силі дії цих плавучих 
батарей, однак в той же час сумнівались в їх спроможності 
плавати на великі відстанні. Проте, американці ризикнули і 
скоро світ дізнався, що корабель не лише може пройти через 
увесь океан, але й вражав своїми величезними розмірами, 
дивними формами, страшною артилерією. Америка відря-
дила його об’їхати всю Європу, щоб показати приклад сили 
і генія нового світу. «Miantonomoh» – назва судна. Він пере-
тнув відстань між Америкою та Англією, отже став загрозою 
повсюди, констатували в одеській пресі [2, 1866, 29 июля]. 

Одеситів, як жителів міста, пов’язаного із морем, надзви-
чайно цікавили будь-які новини щодо флоту та мореплавства. 
Одеська преса задовольняла цей попит. В серпні 1866 р. 
«Одесский вестник» повідомляв, що майже одночасно із пла-
ванням «Miantonomoh» сенсацією в світі став спуск на воду 
в нью-йоркській верфі Уеба нового «морського чудовиська» 
«Dunderberg» – гігантського тарану, обшитого панцирною 
бронею, довжина якого 380 англійських фути, ширина 72 
фути, місткість 5 тис. тон. Його збудували по зовсім новому 
зразку, який відрізнявся від моніторів панцерних кораблів. 
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Таран робив по 10 вузлів на годину, мав машину в 6 тис. сил. 
Пруський уряд хотів його купити, проте його не продавали 
[2, 1866, 26 сентября]. Американці мали власні плани заво-
ювання морських просторів.

На початку 1890 р. в Америці розробили проект будівни-
цтва величезного воєнного флоту. Одеська преса сповіщала, 
що спорудження флоту планували закінчити до кінця 1903  р. 
Цей флот повинен був складатися із вісімнадцяти кораблів 
по 8 тис. т кожний; дванадцяти кораблів по 7 тис. т; п’яти – 
по 6 тис. т; десяти панцерних кораблів по 3,5 тис. т; дев’яти 
напівпанцерних крейсерів по 6,250 т тощо. Усього планува-
лось побудувати дев’яносто два кораблі на суму 53,700,000 
фунтів стерлінгів [2, 1890, 2 февраля]. Значною подією було 
й те, що 18 листопада 1890 р. в Брукліні спустили на воду 
новий броненосець «Maine», який знавцями морської справи 
вважався сильнішим, ніж кожен із двадцяти семи знаменитих 
англійських броненосців того часу і був здатен помірятись 
силами з будь-яким військовим кораблем у світі [2, 1890, 27 
ноября].

Ще в 1869 р. значним успіхом для Америки став винахід 
та широке застосовування приладу для запалення та гасіння 
газових ліхтарів в цілому місті одночасно. Одеські газети 
розповідали про даний винахід те, що всі ріжки ліхтарів були 
поєднані проволокою, яка кінцями своїми була прикріплена 
до електричної батареї. Подібний пристрій коштував Нью-
Йорку 38 тис. дол. [3, 1869, 18 сентября]. Та вже через десять 
років у США широко стали застосовувати електричне освіт-
лення. Газета «Правда» неодноразова писала про електрику 
та її застосування, пропагуючи нові технології. Так, в січні 
1879 р. з’явилось повідомлення, що Сан-Франциско став 
першим містом, вулиці якого освітлювалися електричним 
світлом. Один із колишніх губернаторів Каліфорнії здійснив 
подорож по Європі з метою закупити найкращі, різного роду 
системи електричного освітлення. Місто розділили на части-



307

ни, в кожній з яких поставили машину Грома, досить сильну, 
щоб виробити необхідний електричний струм. Провідники 
заклали в труби та протягнули через дахи будинків. Запалю-
вати та гасити електричні ріжки було дуже легко. Вони мали 
силу світла в 40 свічок. Використання кранів для зменшення 
світла було необхідним тільки тоді, коли електричний струм, 
будучи досить сильним розсіював дуже далеко промені світ-
ла [4, 1879, 22 января].

Пізніше в «Правде» була опублікована стаття про уні-
кальний винахід А. Едісона – пристрій, який називається 
аерофоном. Аерофон – апарат для посилення звуків голосу 
людини. Ефективність його була настільки великою, що ска-
зане звичайним голосом слово чути було на декілька сотень 
кроків навколо. Цей апарат міг би принести велику користь 
як морський сигнальний апарат. Однак янкі, любителі рекла-
ми, із аерофона зробили пристрій для рекламування [4, 1879, 
22 июля]. Ім’я А. Едісона було широко відомо в Росії та в 
причорноморському регіоні. А успіхи електротехніки також 
пов’язані з іменем А. Едісона. Ним була створена електрична 
лампа в 1879 р., перша міська електростанція в Нью-Йорку 
в 1882 р., електричний трамвай у 1886 р. [5,  с.  7]. Суспіль-
ство Бессарабії теж було проінформоване про унікальні ви-
находи А. Едісона. В 1890 р. на сторінках «Бессарабского 
вестника» була опублікована замітка про те, що в Москві в 
присутності представників преси і сорока російських про-
фесорів Ю. І.  Блок продемонстрував новий тип фонографа 
А. Едісона. Американський винахідник передав його особис-
то Ю. І. Блоку, коли той перебував в Америці, з проханням 
ознайомити російське суспільство з приладом [6, 1890, 30 
января]. Отож, жителям Одеси була доступна інформація про 
новітні технічні відкриття.

Одеська преса констатувала, що за величезним розвитком 
своїх сил, багатством, освітою і матеріальними благами 
американці далеко випередили країни Старого Світу. Тому 
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вивчення найдрібніших сторін їх побуту корисно, писали 
кореспонденти «Новороссийских ведомостей», для нас як 
приклад гідний для наслідування. Там будь-який новий вина-
хід розвивається і розробляється [7, 1870, 13 января]. Думка 
передових людей російського суспільства була майже одно-
стайною. Російський публіцист М. В. Шелгунов вважав, що 
Америку чекає краще майбутнє, яке відкриє перед людством 
нові горизонти. Запорукою цього слугують працелюбність, 
винахідливість, заповзятливість американців та порівняно 
широкий демократизм створених ними державних інсти-
тутів [8, 1872, №6, с. 49]. Вже в 1873 р. були відомі факти 
налагодження російсько-американських зв’язків у сфері 
науки та техніки. Найбільшу ініціативу в налагоджені на-
укових зв’язків проявив Смітсоніанський інститут та його 
вчені Дж.  Генрі і С. Берд. Завдяки їх діяльності вдалось на-
лагодити зв’язок інституту з різними науковими установами 
Харкова, Києва, Одеси та інших міст [9, арк.101].

США завжди ставили на перше місце вдосконалення до-
ріг та залізниці. По закінченню громадянської війни сітка 
залізниці була настільки розширена, що покрила всю країну 
як павутина [10, с. 193]. Але в цій справі американці пішли 
далі. В 1871 р. «Новороссийськие ведомости» писали, що 
законодавчі збори Америки не залишили поза увагою дане 
питання і розглянули проект залізниці, яка повинна була 
проходити через м. Нью-Йорк над будинками міста та мала 
бути збудована в два поверхи і щоб в кожному з них потяги 
ходили в одному напрямку з метою запобігання зіткнення. 
Ініціатором виступив Олександр Стюарт, а основний капітал 
для спорудження дороги складав 1,600,000 фунтів стерлін-
гів. Закінчити будівництво планувалося через п’ять років 
[7,  1871, 24 апреля]. 

Актуальними для одеситів були й відомості щодо розви-
тку інфраструктури залізничного транспорту. В Сполучених 
Штатах спеціалізувались не лише на прокладанні залізниць, 
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а й на вдосконаленні потягів та вагонів. В Америці ввійшли у 
використання особливі вагони для перевезення провізії: яло-
вичини, масла, овочів, фруктів. Вони споруджувались таким 
чином, розповідали видавці «Ведомостей одесского градо-
начальництва», що всі продукти доставляються в свіжому 
вигляді. В таких вагонах були встановлені льодовники. Крім 
того, вони мали подвійні стінки, між якими насипали товчене 
вугілля, що є поганим провідником тепла [3, 1873,  12 июля]. 

У числі останніх новинок, повідомляли «Одесские ново-
сти», знаходився нововинайдений годинник, який відрізнявся 
оригінальністю форми маятника та й всією конструкцією, 
який давав більш точне і вірне співвідношення між дійсним 
часом і цифрами циферблату. Нові годинники відрізнялися 
чудовою точністю ходу та не потребували щоденного за-
воду. Крім цього, вони мали просту будову, без складної 
системи коліщат, яка була у всіх тогочасних годинниках [11, 
1885, 15  января]. Через декілька років бессарабська преса 
сповіщала про винахід незвичайного, величезного годин-
ника, який виготовили в Нью-Йорку. Він був 10 футів висо-
тою, 8 футів шириною та мав вагу 80 центнерів. Крім нью-
йоркського часу, годинник показував час тринадцяти інших 
міст світу: Вашингтону, Сан-Франциско, Пекіну, Петербургу, 
Парижу, Лондону та інших [6, 1890, 14 марта].

Поширення інформації щодо нових досягнень науки та 
техніки в США мало надзвичайну вагу для херсонських та 
бессарабських земель Російської імперії, враховуючи техніч-
ну відсталість Росії. Між тим, у США друга половина ХІХ 
ст. – період швидкого впровадження в господарство машин-
ної техніки. Застосування машин в сільському господарстві 
стимулювалося відносною дешевизною землі при дорогій 
робочій силі та великим ринковим попитом на сільськогос-
подарську продукцію. Технічному оснащенню сільського 
господарства сприяло те, що в США землі розподілялись 
на великі участки, які необхідно було обробляти машинами 
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[12,  с. 39]. В Російській імперії швидке зростання застосу-
вання машин та вдосконалених знарядь праці у сільському 
господарстві спостерігалось у кінці ХІХ ст. Якщо порівню-
вати з США, то Росія ще значно відставала. Проте кінець 
століття виявився й значним кроком уперед. Зі Сполучених 
Штатів вивозилась велика кількість машин у всі країни світу, 
в тому числі і в Росію [13, с. 273]. 

З оголошень на сторінках «Одесских новостей» видно, 
що винаходи американців досягли і Одеси. Пропонувалися 
різного роду машинні механізми для господарства: подріб-
нювачі, нові ковбасні машинки, машинки для виймання 
кісточок з вишень, машинки для викручування білизни. Все 
це було привезено з Чикаго та продавалось на складі інже-
нера Н. Мельникова по вулиці Катерининській, 32 [11, 1893, 
14  июля]. 

Побувавши в Америці, інженер Г. А. Абрагамсон зробив 
доповідь в одеському відділені імператорського російського 
технічного товариства, а найважливіші положення доповіді 
були опубліковані в «Одесских новостях». Г. А. Абрагамсон 
вказував, що в Північній Америці сировина порівняно де-
шева, а оплата праці робітників висока. Тому різноманітні 
підйомники та перевантажувальні системи, звичайно, набули 
широкого розвитку й знайшли застосування в озерних, річ-
них та морських портах і на залізничних станціях. Американ-
ські перевантажувальні механізми добре відомі в Європі для 
перевантажування зерна, менш відомі для перевантажування 
вугілля та руди. Механізми ці винайдені талановитим, моло-
дим американським інженером Олександром Броуном. Він 
являється віце-президентом та керівником товариства «The 
Brown hoisting and Machine Co» в Клівленді. Із численних та 
різноманітних типів пристосувань, споруджених О. Броуном 
по цьому принципу найбільше розповсюдження в Америці 
отримали такі типи: 1) канатні передатчики; 2) обертаючийся 
консольний передатчик; 3) переносний передатчик; 4) пере-
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сувні мостові передатчики. Це може бути застосовано у нас 
з великою користю, – говорив одеський інженер [11, 1894, 
10 февраля]. 

У США наука йшла поряд із технікою і перевага віддава-
лась прикладним розділам науки. Отож, значним здобутком 
американців в галузі астрономії стало будівництво обсер-
ваторій. В «Одесских новостях» була надрукована стаття 
про знаменитого оптика-телескопіста Ельвіна Грема Клар-
ка та обсерваторію, де він працював. В штаті Вісконсін, в 
США на кошти чикагського мільйонера Чарльза Єркеса була 
збудована чудова обсерваторія, яка має найбільший в світі 
рефрактор, об’єктив якого в діаметрі складає 40 дюймів, 
при довжині труби в 62,5 фута. Знаменитий оптик-телеско-
піст Е. Г. Кларк у п’ятнадцять років, за допомогою батька 
сконструював свій перший телескоп. В 1873 р. збудував для 
вашингтонського уряду рефрактор з об’єктивом діаметром 
у 26 дюймів. Ним він відкрив обидва супутники Марсу. В 
1878 р. уряд Російської імперії замовив йому будівництво 
30 дюймового рефрактора для Пулківської обсерваторії. Піз-
ніше Е. Г.  Кларк виготовив 36 дюймовий об’єктив. З його 
допомогою відкрив п’ятий супутник Юпітера. Обсерваторія 
Ч. Єркеса, призначена головним чином для астрономічних 
спостережень і являється найбагатшим та найбільш вдоско-
наленим по своїй будові пристроем у всьому світі [11, 1898, 
16 февраля].

Якщо до середини ХІХ ст. російське суспільство мало до-
сить поверхові уявлення про Америку в цілому, то в 1870- ті 
рр. з’явилась можливість отримувати відомості з перших 
рук в зв’язку з початком роботи перших постійних газетних 
кореспондентів США в Росії та більш регулярному надхо-
дженню інформації від російських публіцистів з Америки. 
Разом із значно збільшеним обміном офіційними урядовими 
публікаціями та науковими виданнями в практику увійшли 
взаємні поїздки вчених (астрономів, хіміків, інженерів-вина-
хідників, спеціалістів по економіці сільського господарства 
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та ін.). Інформація про більшість науково-технічних новинок 
публікувалась і на сторінках преси Херсонської та Бессараб-
ської губерній.
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Реферат
В статье освещена реакция населения юга Российской 

империи на наиболее значимые события внешнеполитичес-
кой жизни США во второй половине ХIХ в. Исследуются 
американо-российские отношения на страницах изданий 
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Одессы, Кишинева, Санкт-Петербурга. Изучены формы и 
направления освещения американской реальности на стра-
ницах региональной прессы. Определено место и роль ре-
гиональной пресы в формировании общественного мнения 
населения Северного Причерноморья.
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ЦЕРКВА І ОСВІТА В БЕССАРАБІЇ У ПЕРШІЙ 
ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена питанню про роль православної 
церкви у розвиткові системи освіти в Бессарабії у першій 
чверті XIX-го століття. Особлива увага приділяється ді-
яльності в освітній сфері Митрополита Кишинівського та 
Хотинського Гавриїла (Бенулєску-Бодоні), місцю та ролі 
Кишинівської духовної семінарії. 

Ключові слова: православна церква, Бессарабія, Кишинів-
ська духовна семінарія.

Питання щодо впливу церкви на розвиток освіти в Бес-
сарабії у першій чверті ХІХ століття відноситься до числа 
контроверсійних. Бухарестський мир, підписаний 16 (28) 
травня 1812 р., став завершенням російсько-турецької ві-
йни 1806–1812 рр. За результатами мирної угоди до Росії 
відійшла територія, розташована у межиріччі річок Дністер, 
Прут та Дунай, яка мала історичну назву Бессарабія. За іні-
ціативою Екзарха Молдо-Влахійського Гавриїла (Бенулєску-
Бодоні) рішенням імператора Олександра ІІ на приєднаних 
територіях була заснована Кишинівська та Хотинська єпар-
хія, а сам Гавриїл призначений митрополитом Кишинівським 
і Хотинським.

Сучасна румунська та частково молдавська історіографія 
розглядає Бухарестський мир та його наслідки, як розділ 
єдиної країни та загарбання історичних румунських земель 
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[1]. Відповідно, негативно оцінюється і вплив Росії та Росій-
ської православної церкви на культуру та освіту означеної 
території та місцевого населення. 

Разом з тим, у дореволюційній історіографії (до 1917 р.), 
переважно церковній, домінувала точка зору щодо вагомого 
внеску Російської православної церкви у розвиток культури 
та освіти Бессарабії після приєднання її до Російської імперії 
[2]. Ця оцінка поділялася і низкою істориків, які працювали 
вже після приєднання Бессарабії до Румунії у 1918 р. [3]

Мета цієї статті полягає у висвітленні ролі церкви та осо-
бисто митрополита Кишинівського та Хотинського Гавриїла 
(Бенулєску-Бодоні) у розвитку освіти у Бессарабії у першій 
чверті ХІХ-го століття, дослідити місце та роль Кишинів-
ської семінарії та єпархіальної типографії у становленні 
освіти в Бессарабській області.

Серед дослідників нема одностайної позиції стосовно 
стану освіти у Бессарабії напередодні її приєднання до Росій-
ської імперії. Так, соратник митрополита Гавриїла протоієрей 
Петро Куницький у своєму «Кратком статистическом описа-
нии Заднестровской области» писав: «Як у цьому краю, так і 
в усій Молдавії, якій він був частиною, освіта знаходиться у 
самому занедбаному стані. Не тільки нижчого стану обива-
телі не освічені і взагалі неписьменні, але навіть бояри і саме 
духовенство зовсім недалеко відійшли від простого стану, 
не тому однак, що вони не мали бажання або здібностей, бо 
всілякий боярин має одного або двох вчителів іноземних і 
діти боярські мають гарний успіх у вивченні іноземних мов».

П. Куницький зазначав, що всі бояри, крім молдавської, 
володіють грецькою та французькою, а деякі – ще й німець-
кою та італійською, однак «про словесність та інші знання 
майже ніякого розуміння не мають». Причину цього росій-
ський протоієрей вбачав у недбайливості вчителів, а також 
у тому, що «попередній уряд не лише не звертав на це ніякої 
уваги, але здається, ще й навмисно намагався тримати мол-
даван у невігластві» [4, 28-29].
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П. Н. Батюшков вказував на те, що Молдавський митро-
полит Веніамін (Костакі), який очолив єпархію у 1803 р., 
вирішив влаштувати «румунські школи» в Фокшанах, Галаці, 
Бирладі, Кишиневі, Романах та Гуші. Однак, російсько-ту-
рецька війна, що розпочалася, завадила цим планам. Він міг 
зміцнити тільки становище Сокальскої семінарії в Яссах. 
Його наступник митрополит Гавриїл (Бенулєску-Бодоні) 
також приділяв увагу Сокальській семінарії, призначивши її 
ректором протоієрея П. Куницького, викликавши його з Росії 
в Ясси. У 1811 р. вікарний єпископ Дмитро (Сулима), при-
бувши до Бессарабії, заснував школу для дітей священнослу-
жителів у Курківському монастирі, а згодом у Добрушському, 
Гиржавському та інших [5, 157-158]. 

Деякі сучасні молдавські історики вважають, що дорево-
люційна російська історіографія ідеалізувала внесок Росії у 
розвиток освіти в Бессарабії. Існують згадки про наявність 
шкіл при монастирях. Крім того, на думку Ш.Чьобану, про 
наявність шкіл свідчить статистика письменних та непись-
менних дітей. Так, за інформацією єпархії, з 2650 дітей свя-
щенників у віці від 1 до 15 років 886 знали грамоту, інші були 
неписьменні, з 298 дітей у віці від 15 до 20 років 244 вміли 
читати, а 54 – не вміли, з 179 у віці від 20 років і старше – 101 
були письменними, а 78 – ні [6,28]. Проте, в цілому, не варто 
розглядати стан культури та освіти у Бессарабії до 1812 р. 
окремо від Молдавського князівства, до складу якого входили 
ці землі. Культурним центром князівства були Ясси, де роз-
ташовувалася Сокальська семінарія та типографія.

Одним з ключових чинників при визначенні впливу церк-
ви на освітні, а, й загалом, і на культурні процеси в Бесса-
рабії є етнічний склад краю після приєднання до Російської 
імперії. Існує низка статистичних даних як відносно чисель-
ності населення Бессарабії, так і її етнічного складу. Так, 
Ш. Чьобану, посилаючись на дані перепису, здійсненого 
Молдавським Диваном, говорить про те, що у 1810 р. у Бес-
сарабії проживало 327 199 мешканців, з яких тільки біля 5% 
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було іншої національності, решта були «румуни» (мається 
на увазі молдавани). При цьому в головних містах Бессарабії 
– Тігіні (Бендери), Четатя-Албе (Аккерман), Кілії та Хотині 
«румуни» (молдавани) складали більшість. Наприклад, в Че-
татя-Албе мешкало 334 родини, з яких 168 румунських, 132 
вірменських, 18 єврейських та 16 сімей біженців з Сербії, у 
Кілії – 478 родин, з яких 393 молдавських, 58 – липованських 
та 27 єврейських. [6, 21]

Втім етнічний склад Бессарабської області почав зміню-
ватися вже у першій чверті ХІХ століття внаслідок колоніза-
ційної політики, яку проводив російський уряд. На територію 
Бессарабії, особливо в її південну частину (Буджак) пере-
селялися українці, німці, болгари, гагаузи, росіяни. Певним 
чином на етнічний склад вплинула міграція молдаван у пер-
ші роки після приєднання краю до Російської імперії, що 
була викликана чутками про те, що місцеве населення буде 
покріпачене.

Втім, домінування молдавського населення, зумовило і 
специфіку церковної політики на приєднаних землях. Ця 
політика безпосередньо пов’язана із особою Екзарха Мол-
до-Влахійського, митрополита Кишинівского і Хотинського 
Гавриїла (Бенулєску-Бодоні).

Ця людина належить до провідних діячів Російської пра-
вославної церкви кінця XVIII – початку XIX століття. За-
ймаючи протягом свого життя провідні посади в церковній 
ієрархії (1792 р. – митрополит Молдавський, 1793–1799 
– керівник Катеринославської єпархії, 1799–1803 – митро-
полит Київський та Галицький, 1808 – 1812 (під час окупації 
Росією Дунайських князівств) – екзарх Молдавії, Валахії та 
Бессарабії, 1813–1821 рр. – митрополит Кишинівський та 
Хотинський), він відіграв значну роль у зміцненні позиції 
православ’я на землях Правобережної України, приєднаних 
до Російської імперії після розділів Речі Посполитої у 1772, 
1793 та 1795 рр., у Новоросійському краї та Бессарабії.
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Митрополит Гавриїл після ознайомлення із ситуацією в 
новоствореній єпархії, з’ясував, що значна кількість свя-
щеннослужителів не має взагалі жодної освіти, а деякі з них 
навіть не розуміють сенсу священнодії, не було достатньої 
кількості кандидатів для рукоположення у священики. Крім 
того, згідно Духовного регламенту, у кожній єпархії мала 
бути своя семінарія. 

31 січня 1813 р. була офіційно відкрита Кишинівська се-
мінарія у складі двох класів – підготовчого і граматичного, 
хоча митрополит, як людина рішуча, прийняв рішення про її 
заснування ще у вересні 1812 р., не чекаючи дозволу Св. Си-
ноду [7, 60]. У проханні про заснуванні семінарії митрополит 
Гавриїл передбачав, щоб в цій церковній установі викладали 
«молдавську національну мову, щоб учні могли цією мовою 
проповідувати народу слово Боже і добрі звичаї». 

Як вихованець Київської духовної семінарії, Гавриїл взяв 
за основу структуру саме цієї навчальної установи. Викла-
дацький склад семінарії складався із соратників митрополита 
як з часів його перебування на чолі Київської та Галицької 
єпархії (1799–1803 рр.), так і з часів його діяльності в якості 
Екзарха Молдо-Влахійського (1808–1812 рр.). На чолі се-
мінарії був поставлений «права рука» Гавриїла протоієрей 
П. Куницький, префектом – Іван Нестерович, економом – Іс-
идор Гербановський [7, 60]. 

В цілому українці переважали серед викладачів Киши-
нівської семінарії. У 1823 р. в ній викладали 25 викладачів, 
з яких 17 були українцями, 2 – росіянами, 3 – греками, 1 – з 
Галичини (також, можливо, українець), один румун з Тран-
сильванії і ще один – невідомої національності [7,61]. 

В 1814 р. митрополит сам розробив учбовий план: грама-
тика, поетика, риторика, логіка, географія, теологія, історія, 
математика, а також мови: грецька, латинська, російська і 
молдавська – обов’язково, французька і німецька – за ба-
жанням. 
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На той час семінарія була єдиною навчальною устано-
вою в Бессарабії, у зв’язку з чим бессарабський цивільний 
губернатор Скарлат Стурдза виступив з пропозицією, щоби 
семінарія була відкрита як для дітей духовного стану, так і 
для дворян. Це рішення було схвалено імператором Олек-
сандром І, який постановив, «щоби у заснованій у тамош-
ньому краю семінарії навчалося і світське юнацтво, до часу 
заснування цивільного училища, якщо по духовній частині 
не знайдено буде в тому жодної незручності» [8].

На розвиток цього був надісланий указ митрополита 
цинутним протопопам, які мали об’явити, що в духовній 
семінарії для вивчення «крім потрібних наук, російської, 
латинської, грецької і молдавської мов, з граматикою, чи-
стописанням і правописанням, будуть приймати, окрім ді-
тей свячено-церковнослужителів, і дітей світського звання 
людей, без всякої за навчання їх вчителям плати, а повинні 
будуть їх батьки або родичі наймати тільки для тих дітей, на 
власний свій кошт квартири і забезпечувати їх харчуванням, 
одягом та потрібними книгами. Однак в цю семінарію для 
навчання будуть прийняті діти ті тільки, які будуть вміти 
російською або молдавською мовами читати та писати» [9]. 
Отже був встановлений певний освітній ценз. 

Але спочатку бажаючих навчатися в семінарії виявилося 
небагато. Не поспішали віддавати своїх дітей туди і місцеві 
священики. Так, у 1813 р. з 53 учнів у всіх класах тільки 7 
були дітьми священників [7, 63]. Стурбований таким станом 
справ, митрополит двічі видавав накази, якими зобов’язував 
священиків під загрозою покарання віддавати своїх дітей до 
семінарії. 

Відразу радикально змінити ситуацію не вдалося. У 
1818  р. в семінарії навчалися 203 учні, з яких 92 були ді-
тьми священників, 4 – синами дияконів, 9 – причетників, та 
98 – різночинців [10]. Тобто, перевага дітей священноцер-
ковнослужителів була незначна і семінарія продовжувала 
залишатися всестановим навчальним закладом. 
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У 1816 р. Гавриїл за бажанням бессарабського дворянства 
відкрив при семінарії шляхетний пансіон для бессарабських 
дворян, який проіснував до 1834 р. і заміняв собою обласну 
гімназію, користуючись правом випуску дворянських дітей, 
які завершили повний п’ятирічний курс навчання в чині XII 
класу [11, 88]. Головним завданням пансіону була підготовка 
високоосвічених чиновників для адміністрації. Викладали в 
пансіоні викладачі семінарії.

У 1820 р. у пансіоні навчалися 18 вихованців. Вони вивча-
ли російську мову, логіку та риторику (російською мовою), 
грецьку, молдавську, французську та німецьку мови, священ-
ну історію, арифметику, географію, малювання, священне 
Письмо та Катехізис [12].

Варто відзначити, що інший світський навчальний заклад 
на території Кишинівсько-Хотинської єпархії – Ришельєв-
ський ліцей в Одесі, був створений роком пізніше. А до 
створення Херсонської духовної семінарії в Одесі у 1838 р. 
Кишинівська семінарія була основним духовним навчальним 
закладом для південних регіонів Російської імперії. Напри-
клад, у 1828 р. з 54 її учнів 45 були уродженцями Херсон-
ської губернії, в першу чергу, Тираспольського повіту [7, 63]. 

Уродженці Тираспольського повіту переважали в старших 
класах – філософському та богословському, де навчалися 
колишні учні Катеринославської семінарії, яких перевели 
до Кишинівської семінарії після приєднання приходів за-
дністровських районів до Кишинівсько-Хотинскьої єпархії.

З 1819 р. в Кишинівській духовній семінарії навчалися 
троє учнів Армійської семінарії, двоє з яких було з Мико-
лаєва, сини священника церкви Св.Захарія та Єлисавети в 
Миколаївському морському шпиталі, а ще один — син свя-
щенника з Тираспольської фортеці [13].

Незважаючи на те, що спочатку бажаючих навчатися було 
не так й багато, вже на другий рік після її відкриття в семіна-
рії нараховувалося 78 учнів при чотирьох вчителях, ректорі 
та префекті, в у 1820 р. – вже 182. У шляхетному пансіоні 
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при семінарії у 1820 р. було 18 учнів, з яких 8 – діти місцевих 
дворян. 

З 1820 р. починається впровадження в Бессарабії ланкас-
терських шкіл, однак основну роботу тут здійснив наступник 
митрополита архієпископ Дімітрій (Сулима). 

У травні 1823 р. виконуючий обов’язки Повноважного 
намісника Бессарабської області генерал І. Н. Інзов, вра-
ховуючи нестачу чиновників, які добре знають російську 
і молдавську мови, за сприяння міністерства внутрішніх 
справ, отримав згоду імператора заснувати при шляхетному 
пансіоні розряд казенних вихованців з родин бідних, але за-
служених дворян у кількості десяти осіб. Ці учні, закінчивши 
восьмирічний курс навчання, зобов’язані були потім вісім 
років відслужити на держаній службі. Наступного року за 
ініціативи архієпископа Кишинівського і Хотинського Дімі-
трія (Сулимы) кількість казенних вихованців була збільшена 
до 12 [14, 124–125].

Велике значення для розвитку культури Бессарабії мало 
створення екзаршої типографії. Не в останню чергу це було 
викликано нестачею богослужбових книжок молдавською 
мовою. Ясська типографія не могла виконати замовлення, а 
користуватися послугами київської типографії було складно 
через посилений карантин (у 1813–1814 рр. в Бессарабії була 
епідемія чуми). 

У своєму клопотанні, надісланому до Св.Синоду, він від-
значив, що як парафіяльні церкви, так і монастирі та скити не 
мають «духовних книг, що служать настановою до богослу-
жіння», завдяки чому місцеве духовенство змушене купувати 
церковні книги, надруковані в Австрії у греко-католицьких 
типографіях. Остання було заборонене. «За такого стану 
справ я, згідно до пастирського обов’язку мого, визнав за не-
обхідне влаштувати в Кишиневі, при митрополітському домі, 
типографію для друкування молдавською та слов’янською 
мовами церковних книг для місцевої єпархії», – писав він 
[15, 345].
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27 травня 1814 р. був отриманий дозвіл Св. Синоду на 
відкриття типографії. Однак, як і у випадку з відкриттям 
семінарії, Гавриїл почав діяти ще до того, як отримав бла-
гословення керівництва церкви. Доки велася переписка із 
Петербургом, він знайшов необхідні кошти, заклав будівлю 
типографії, придбав станки, інструменти та машини, купив 
шрифти, виписав із Німецького монастиря досвідченого 
типографа, монаха Ігнатія, росіянина за походженням, який 
добре знав молдавську мову. 

Характерно, що Св. Синод, наказав, щоб «переклад 
церковних книг, що друкуються в екзаршій типографії як 
слов’янською, так і молдавською мовами здійснювався з 
книг, що вийшли з тиснення в московській синодальній ти-
пографії, для підготовки до друку нових видань, крім різно-
манітних звірень і виправлень, потрібно було робити в мол-
давських книгах відповідні додавання згідно слов’янських 
книг російського друку з метою придання першим характеру 
єдності та згоди з останніми». 

Вже через чотири дні після отримання офіційного дозво-
лу митрополит урочисто відкрив типографію. Виконання 
умов Св. Синоду було пов’язано із деякими труднощами. В 
молдавських літургійних книгах було чимало грецьких та 
болгаро-слов’янських вкраплень. Роботи щодо коректури, 
виправлення та перекладу книг були розділені між митропо-
литом Гаврилом та вікарним єпископом Дімітрієм (Даніїлом 
Сулимою), ще одним українцем – соратником кишинівського 
архіпастиря. Митрополит взяв на себе переклад книг догма-
тичного та канонічного змісту, тоді як Дімітрій працював над 
перекладом Загальної Мінеї, Псалтиря та Служебника, а та-
кож вніс доповнення та виправлення в молдавський Требник. 

Однак першою книгою, яка була надрукована в екзаршій 
типографії стала книга цілком світська – Букоавнє (Бук-
вар), перший шкільний підручник Бессарабії, який вийшов 
накладом в 1200 екземплярів. Наступного року вона була 
перевидана аналогічним накладом. Книга була надрукована 
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кирилицею на молдавській мові і супроводжувалася пара-
лельним слов’янським текстом. 

У 1815 р. був виданий Лєтургієр (Служебник), згодом 
Псалтир, Загальна Мінея та інші книги, які були підготовле-
ні до друку Дімітрієм (Сулимою). Разом з ними видавалися 
книжки догматичного характеру, такі, як Катехізис, перекла-
дений з слов’янської. Друкування проводилося з виправле-
них книг московської синодальної типографії. 

Крім книг богослужбових, типографія друкувала різно-
манітні духовні статті та збірки, шкільні підручники для 
кишинівських семінаристів (наприклад Граматіке русяске – 
Російська граматика), циркуляри, накази та розпорядження 
світської влади. З 1814 по 1821 рр. типографія видала для 
Бессарабії 19320 екземплярів книжок [16, 249].

Підбиваючи підсумок, варто відзначити, що Російська 
православна церква на той час суттєво вплинула на розвиток 
освіти як в Бессарабії, так і на Півдні України. Безумовно, 
розвиваючи як світську, так і церковну освіту в Бессарабії, 
керівники Кишинівської та Хотинської єпархії митрополит 
Гавриїл (Бенулєску-Бодоні) і архієпископ Дімітрій (Сулима) 
керувалися інтересами церкви. Молдавська мова, яка ви-
кладалась у семінарії та якою видавалися книжки, була для 
них, перш за все, знаряддям ствердження православної віри 
на новоприєднаних землях, інструментом впливу на паству. 
В умовах селянської країни, де парафіяльна церква була для 
селянина центром Всесвіту, відповідно висувалися і нові ви-
моги до рівня освіти священства. 

Разом з тим, церква приділяла і певну увагу освіті просто-
го люду, прикладом чого може служити діяльність Кишинів-
ської і Хотинської єпархії, де відкривалися школи для дітей 
з простих сімей. Труди митрополита Гавриїла по перекладу 
Біблії і церковної літератури на молдавську мову, відкриття 
типографії в Кишиневі, сприяли просвіті не лише населення 
Бессарабської області, але й запрутської Молдови. 
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Варто відзначити, що діяльність митрополита Гавриїла 
як першого митрополита Кишинівського і Хотинського мала 
суттєві наслідки. Незважаючи на те, що молдавська мова в 
30-60-е роки XIX ст. була вилучена з освіти і богослужіння, 
нетривалий період її застосування заклав основи для націо-
нального відродження з початку XX ст. Крім того, тривалий 
час Кишинівська семінарія відігравала роль навчального 
закладу не тільки для духовного стану, але й для інших ста-
нів Бессарабської області, що сприяло підвищенню стану 
освіченості в цілому.
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РОЗДІЛ IV 
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ 

ДИСЦИПЛІНИ

Ложешник А. С.
УДК  94(477.7):355.331»1785/1817»

ОТАМАНИ БУЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА: 
ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ

У статті розглядаються біографії та діяльність ота-
манів, які залишили свій вагомий внесок у розвиток Бузького 
війська: П. М. Скаржинського, І. К. Краснова, В. П. Орлова, 
М. Р. Кантакузена. 

Ключові слова: Бузьке козацьке військо, наказний ота-
ман, утворення війська, П. М. Скаржинський, І. К. Краснов, 
В. П. Орлов, М. Р. Кантакузен.

Дослідження постатей кошових отаманів тісно перепле-
тені з історією військових формувань, які організовувались 
на Півдні України наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 
Функціонування Бузького козацького полку: утворення, реор-
ганізація, участь у російсько-турецьких війнах – все це було 
безпосередньо пов’язане з діяльністю Петра Михайловича 
Скаржинського, Василя Петровича Орлова, Івана Кузьмича 
Краснова та Миколи Родіоновича Кантакузена. Очолюваний 
ними полк брав участь у боях під Хаджибеєм, Очаковом, 
Бендерами, проводив військові операції разом із Донськими і 
Чорноморськими козаками. Військові отамани прославилися 
як талановиті командири, що дбали про підпорядкований їм 
військовий загін і не залишалися байдужими до долі мирного 
населення. Вивчення історичних постатей важливе не лише 
для історії Бузького козацького війська, а й для аналізу со-
ціально – економічної та військової історії Півдня України 
в цілому. 
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Перші літературні згадки про отамана П. М. Скаржинсько-
го належать Є. Загоровському [1]. Згодом з’являється роз-
відка Є. Зябловського [2], де автор вперше вказує на те, що 
військо було об’єднане під проводом «польського емігранта» 
Петра Скаржинського. Пізніше ці відомості з’являються у 
роботах А. Скальковського [3; 4; 5] та В. Лобачевського [6], 
які доповнюють їх повідомленнями про роки отаманування 
І. К. Краснова та М. Р. Кантакузена. Цінний фактичний мате-
ріал, який висвітлює постать І. К. Краснова в історії Бузького 
козацького війська під час Вітчизняній війні 1812 р. знайшов 
місце в працях О. Петрова [7; 8]. 

Різноманітні відомості про отаманів знайшли відображен-
ня і в мемуарній літературі дореволюційного часу. Значний 
інтерес являють, наприклад, записки одного з сучасників і 
свідків збройного повстання Бузького війська 1817 р. А. Пи-
щевича [9]. 

У радянські часи історики все більше уваги звертають на 
внесок отаманів Бузького війська у його розвиток. Серед їх 
робіт слід виділити праці О. Д. Багалій – Татаринової [10], 
В. А. Федорова, І. О. Гуржія, С. М. Ковбасюка, В. М. Глинки 
[11], де на основі архівних джерел висвітлено участь вій-
ська під проводом І. Краснова та М. Кантакузена у бойових 
діях. Деякі нові архівні матеріали, що стосуються діяльності 
П. Скаржинського, увійшли до праці О. І. Дружиніної [12]. 
Найповніше, на основі архівних джерел, дослідив постаті 
отаманів І. О. Хіоні [13; 14; 15]. Його роботи торкаються 
майже всіх аспектів їх життя. 

Суспільно-політичні зміни в Україні у 90-х рр. ХХ ст. 
відкрили нові можливості для вивчення особистостей кошо-
вих отаманів та їх відношення з російськими царедворцями 
[16; 17; 18]. Важливе значення для створення цілісної кар-
тини дослідження мають наукові праці загального характеру 
з історії Південної України, у яких містяться відомості про 
отаманів Бузького війська. Це роботи А. Бойка [19], М. Ши-



329

тюка [20], О. Бачинської [21]. На сьогодні найповніше, на 
основі широкого кола архівних джерел, дослідила постать 
П. М. Скаржинського О. Дорошенко [22].

Таким чином, попри значну кількість досліджень при-
свячених історії бузьких козаків, на постаті самих отаманів 
було звернено мало уваги. Окремих досліджень присвяче-
них місцю і значенню кошових отаманів в історії бузького 
козацтва не з’являлось. Тому метою розвідки є створення 
просопографічного портрету керівників бузького козацтва 
від моменту створення війська до його ліквідації. 

Першим керівником Бузького війська був син сотника 
Лубенського козацького полку Михайла Скаржинського, 
Петро, який походив або з роду польських емігрантів, або з 
дворян польського походження [21, с. 37]. Відносно перебу-
вання П. М. Скаржинського у період російсько-польського та 
російсько-турецького протистояння, яке точилось у 60-70-х 
рр. XVIIІ ст., існують деякі протиріччя. На думку А. Скаль-
ковського він знаходився на чолі полку молдован, болгар та 
збіднілої шляхти, створеного при сприянні Порти: «…цей 
полк з’явився вперше у Новоросійському краї у вигляді само-
стійної одиниці у війну 1768–1774 рр. на чолі свого кондотьє-
ра, польського емігранта Петра Скаржинського. Це була, за 
свідченням їх самих справжня голота, набрана переважно із 
молдован, болгар, польської шляхти і біглих козаків і взагалі 
людей бездомних, але хоробрих. Із них турки створили дру-
жину під проводом польських авантюристів і за великі гроші, 
щоправда лише обіцяні, направили їх проти Росії» [3, с. 598]. 
А. Скальковський пояснює і перехід Скаржинського на бік 
російських військ. Після того, як російські війська захопили 
Хотин, загін Скаржинського перейшов на їх бік, під команду-
вання генерал-фельдмаршала П. Румянцева-Задунайського: 
«… наші молодці, більшою частиною православні, не ви-
правдали очікування турок. Познайомившись із запорозьки-
ми загонами, вони за наказом свого командира полковника 
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Скаржинського перейшли під царську руку» [3, с. 598]. Але 
зовсім іншої думки притримується Хіоні. Він вважає, що 
П. М. Скаржинський під час протистояння перебував на 
службі у російських військових частинах у чині поручика. 
Згодом організував на волонтерських засадах військовий ко-
зацький загін, який утримував на власні кошти [13, с. 33]. Че-
рез деякий час перейшов на службу у Нововербований полк, 
який був сформований генералом О. О. Прозоровським. Полк 
брав участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. Після 
її закінчення козаків полку було поселено на прикордонних 
землях вздовж Південного Бугу. 

Розглядаючи розбіжність у поглядах вчених, дослідниця 
історії козацьких формувань на Півдні О. Бачинська пояснює 
це тим, що І. Хіоні створив найбільш цілісну наукову концеп-
цію історії цього війська. Вона вказує на те, що дореволюцій-
ні історики (А. Скальковський, та В. Лобачевський) користу-
вались одним і тим самим джерелом – наказом Олександра 
І від 8 травня 1803 р. про відновлення Бузького козацького 
війська, який передавав історію Бузького козацтва у цілком 
спотвореному вигляді [23, с. 47]. 

Але якби там не було, у 1785 р. за наказом Катерини ІІ 
із колишніх козаків Нововербованого полку й арнаутів був 
сформований 1500-й козацький полк, так зване Бузьке коза-
цтво, як стверджує «Довідкова книжка Імператорської Голов-
ної квартири», в якій хроніку війська укладено за архівними 
документами – 12 лютого 1785 р. Воно було створене «з бузь-
ких та інгульських поселених козаків і селян, викуплених 
урядом у бузьких поміщиків». Спочатку це козацтво існувало 
лише у складі одного полку, що налічував до 1500 шабель, 
але в червні 1786 р., після суттєвого поповнення людьми, 
воно було поділене на два – Перший і Другий Бузькі – кінні 
полки. Другим Бузьким полком, від дня його сформування, 
командував, тоді ще майор російської армії, П. М. Скаржин-
ський [13, с. 33]. Згодом обидва Бузькі полки були об’єднані 
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в один, про що свідчить ордер князя Г. Потьомкіна підпол-
ковнику П. Скаржинському від 25 лютого 1788 р.: «Бузькі два 
полки об’єднати в один, поділяючи на сотні, кожну скласти у 
відповідності до табелю, зайві чини розділити за рівним чис-
лом по сотні» [24, с. 222]. На чолі об’єднаного полку знову 
став П. Скаржинський [24, с. 264]. Логічно припустити, що 
звання полковника П. М. Скаржинський отримав у зв’язку 
із новим призначенням. Полки зайняли кордонну лінію по 
Південному Бузі від р. Мертвоводу до р. Інгулу і брали без-
посередню участь у російсько-турецькій війні 1787–1791 рр. 
[23, с. 48]. 

Ще у 1770-х рр. П. М. Скаржинському Катерина ІІ пода-
рувала 655,8 га землі, де він заснував село, що дістало назву 
Скаржинки (Трикрати). На початку 80-х рр. XVIII ст. Пе-
тро Михайлович починає зводити там будинок [25]. Будівля 
на той час вважалася найбільшою за площею світською 
спорудою у регіоні Вознесенщини. Формування цілісного 
помістя супроводжувалося з березня 1776 р. безперервними 
звертаннями Петра Михайловича до межової експедиції роз-
межування земель з проханнями про відведення йому землі: 
для заселення на 75 дворів біля р. Арбузинки; насадження 
лісу 546,5 га.; під будівництво млина 131 га. Улітку 1776 р., 
він подає клопотання про відведення йому двох ділянок 
на 100 дворів: однієї по течії р. Мертвоводу з лівого боку, 
а другої – нижче дороги з Гарду до Січі (по р. Мертвовод 
із правого боку). Згодом просить про додаткові наділи в 
урочищі Арбузинка під заселення 25 дворів [19, с. 104]. У 
1776 р. він купує у П. Текелія село Мигію, яке входило до 
Ольвіопольського повіту [26, с. 694]. Разом із селищем при-
дбав 6895 га землі та 480 кріпаків. Оцінивши вигідне розта-
шування майбутнього маєтку на березі Південного Бугу, він 
виміряв силу води і побудував там водяний млин, який став 
одним із перших у краї [27, с. 12]. 
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Головне завдання поміщика на той час полягало у тому, 
щоб не втратити отриману землю. Для цього необхідно було 
зробити дві справи: по-перше якнайшвидше залюднити її 
відповідною кількістю поселян; по-друге, – отримати межові 
плани на землю. Складне становище Бузьких козаків допо-
могло йому виконати перше завдання. Козаки добровільно 
йшли на поселення до енергійного отамана, який завдя-
ки своєму чину і авторитетові міг захистити їх від усіх 
негараздів колонізованого краю [22, с. 105].

Перебуваючи на посаді військового отамана, П. М. Скар-
жинський неодноразово водив бузьких козаків у запеклі бої. 
При штурмі Очакова він одним із перших піднявся на вали 
фортеці, проявивши мужність, однак його поранили. У цей 
же день 6 грудня 1788 р., він отримав звістку про народження 
сина, якого на честь перемоги назвав Віктором (Перемож-
цем) [22, с. 95–96]. За хоробрість його нагородили орденом 
Святого Георгія ІІ ступеню. 

Влітку 1789 р. другий бузький полк Петра Скаржинського 
увійшов до Південної армії, яку ще називали «Армією По-
тьомкіна». Після кількох боїв на території сучасної Молдавії 
та в пониззі Дністра, козацький полк мав змогу відзначити-
ся при штурмі Акерману, а у вересні 1789 р. взяти участь в 
облозі та здобутті Хаджибею [28, с. 138]. Але особливою 
славою вкрили козаки себе під час штурму надзвичайно 
могутньої фортеці Ізмаїл, де серед перших увірвалися в пе-
редмістя, прославившись штурмом польових редутів. За цей 
бій Петра Скаржинського було удостоєно золотого хреста «За 
відмінну хоробрість».

Не був байдужим Петро Скаржинський і до долі мир-
ного населення. Так у результаті рейдів під Бендерами у 
1789 р. козаки Скаржинського сприяли тому, що 200 жителів 
села Чубруч перебрались на поселення у Катеринославську 
губернію. Бузькі загони за наказом свого командира супро-
воджували селян, допомагали жінкам і дітям, перевозили 
їхнє майно [24, с. 253].
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Після завершення в 1791 р. російсько-турецької війни, 
Петро Скаржинський ще певний час, уже в чині генерал-
майора, очолював Бузьке військо, а потім пішов у відставку 
[29, с. 39–40].

Восени 1789 р. Г. Потьомкін призначив отаманом Бузького 
полку підполковника Донського війська Василя Петрови-
ча Орлова і разом з ним направив до війська велику групу 
донських старшин [13, с. 49]. У ході російсько-турецької 
війни на чолі зі своїм отаманом бузькі козаки брали участь 
в облозі і штурмі Очакова, Кінбурна, Акермана, Кілії; разом 
з частинами Донського війська полковника Ісаєва та чор-
номорцями отамана З. Чепіги воювали під Бендерами, від-
значились у штурмі фортець Хаджибей, Ізмаїл, у битві при 
Мачині [14, с. 127; 17, с. 34]. 

Та окрім того, що підполковник В. П. Орлов був гарним 
командиром та стратегом, він дуже погано відносився до ко-
заків свого війська. Зловживання були настільки великими, 
що у липні 1802 р. було відкрито слідчу справу «про суму, що 
належала за скаргами колишнього Бузького полку старши-
нам та козакам» [13, с. 104]. Матеріали справи були насичені 
різноманітними свідченнями козаків та урядовців про те, що 
колишній командир Бузького війська В. П. Орлов з метою 
присвоєння військових грошей вдавався до різних хитрощів 
[13, с. 105]. Крім того, будь-які спроби козаків скаржитись 
Орловим суворо карались. Характерним у цьому відношенні 
є переслідування за його наказом депутації козаків на чолі 
з Глобою до новоросійського губернатора Бердяєва: козаків 
наздогнали у станиці Красносільській та уярмили. Вони мали 
бути відправлені до полку, якби не були звільнені Єлисавет-
градським нижнім земським судом, після того як розповіли 
про злодіяння отамана [13, с. 106]. Такі факти непоодинокі. 
Слідчі матеріали свідчать про те, що з 58 487 карбованців, 
які надійшли з військової колегії до Бузького полку під час 
російсько-турецької війни 44 231 карбованець був забраний 
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Орловим. Після ліквідації полку в 1797 р. всі полкові доку-
менти Орлов забрав з собою і знищив, «щоб військо не могло 
довести ніяких претензій до нього». У 1802 р., будучи вже 
генерал-майором, Орлов по фальшивій довіреності отримав 
та привласнив з військової колегії 63 600 карбованців, які 
належали Бузькому війську [13, с. 107].

8 червня 1803 р. військовим отаманом цар обрав генерал-
майора Донського війська Івана Карповича Краснова. Наща-
док відомого козацького роду [21, с. 62] очолював військо до 
1807-го р. [3, с. 600]. Та знову на заваді «покращення» життя 
козаків було те, що генерал-майор Іван Краснов, як і його по-
передник, Василь Орлов, та наступник, Микола Кантакузен, 
перебуваючи на посаді отамана відзначився зловживанням 
владою і тим, що практично не дбав про своїх підлеглих. 
Про це є численні спогади сучасників, документи слідчих 
справ, відкритих на отаманів, свідченням цього стали також 
заворушення серед козацького населення станиць Бузького 
війська. Умови, на яких відбулося відновлення війська, були 
настільки важкими для козацтва, що формування полків для 
отамана І. К. Краснова стало дуже важкою справою. Він на-
віть змушений був звернутися з проханням до херсонського 
військового губернатора Розенберга про видачу Бузькому 
війську кредиту на 20 років у сумі 50 000 карбованців. У 
рапорті з цієї нагоди від 1 березня 1804 р. він писав, що з 3 
полків, поки що сформований лише 1. Спорядження решти 
буде можливе лише після отримання грошей. Все це він 
пояснював тим, що з бузьких козаків, під час їхнього пере-
бування в «селянському чині» через нижні земські суди були 
взяті великі податки, через що «багато хто вже був доведений 
до крайньої нужди, або вимушений був продавати останнє 
майно для сплати боргів» [13, с. 102]. 

Отже, решта Бузьких полків була сформована за рахунок 
великих поборів з козачих поселень, що і відобразилось у 
скарзі козаків на отамана Івана Краснова. Зокрема козаки 
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писали, що вони не отримали за 1802 р. рекрутських грошей, 
які привласнив «його превосходительство» генерал-майор 
Краснов, через це опинились у великому виснаженні, із 
останніх своїх надлишків, з примусу споряджаючи на службу 
козаків, зовсім себе розорили [21, с. 63]. Невдоволення Крас-
новим у козаків з кожним днем збільшувалось. Положення 
було таким напруженим, що Іван Кузьмич змушений був 
звернутись до шефа Сибірського гренадерного полку Бахма-
тьєва з проханням про військову допомогу. 10 днів гренадери 
чинили розбій по козачих станицях. Змучені козаки змушені 
були припинити опір [13, с. 120]. На початку 1804 р. Краснов 
з відома херсонського губернатора Розенберга територію 
Бузького війська розділив на 3 округи. У кожному окрузі, 
для спостереження за внутрішнім порядком було призначено 
окружне начальство на чолі із старшинами [13, с. 122]. 

Серед «заслуг» Івана Краснова можна виділити й такі, як: 
привласнення більше 44 000 карбованців, які належали вій-
ськові; отримання великих прибутків від перепродажі коней 
та збруї; привласнення грошей від продажу очерету, який 
за його наказом привозили козаки до Вознесенська, нібито 
для опалення військової канцелярії та обпалення вапняку, а 
насправді продавався стороннім людям [13, с. 126]; викорис-
тання даремної праці козаків у своєму господарстві. Через ці 
та інші зловживання Е. де Рішельє з дозволу царя 11 жовтня 
1806 р. відсторонив Краснова від займаної посади і відкрив 
судову справу.

Службове розслідування по справі Краснова та Орлова 
розтягнулось на декілька років. Лише в травні 1811 р. ге-
нерал – аудитор виніс вирок, який був затверджений Олек-
сандром І 12 березня 1813 р. Але вирок не містив жодного 
правдивого звинувачення на адресу колишніх отаманів вій-
ська [13, с. 130].

Після усунення з посади Івана Краснова 11 жовтня 1806  р. 
отаманом Бузького війська було призначено великого Хер-
сонського поміщика князя Миколу Родіоновича Кантакузе-



336

на, нащадка волоських вельмож, який з 1790 р. перебував 
на російській службі, брав участь у російсько-турецькій 
війні 1787–1791 рр., як підполковник Катеринославського 
козацького війська, а в 1797 р. вийшов у відставку. Однак 
новопризначений полковник Микола Кантакузен був не кра-
щим за свого попередника. Досить влучну характеристику 
дав йому Олександр Ланжерон: «Кантакузен упродовж всієї 
кампанії (російсько-турецької війни 1806–1812 рр.) пере-
бував у Кишиневі під приводом сушіння сухарів для армії, 
залишаючи козаків і волонтерів битися подалі від себе. У 
1788 р. Кантакузен робив вигляд, що служив на війні, у цій 
війні він навіть і цього не робив. Він дуже погано екіпірував 
своїх волонтерів, зате збільшив свій кінський завод та стада 
своїх маєтків» [30, с. 600–601]. 

Казнокрадство, хабарництво, свавілля і фальсифікації у 
наданні звань і посад, утиски і пограбування військового 
населення, у цьому козаки та керівництво армії звинувачу-
вали отамана і вимагали негайної передачі його військовому 
трибуналу, що й було рекомендовано військовому міністру 
Барклаю де Толлі. У 1814 р. справу було припинено, а Ми-
кола Кантакузен зберіг свою посаду отамана.

Але не дивлячись на «халатне» відношення до казни, іноді 
власний приклад отаманів у бою надихав козаків на великі 
справи. У 1812 р., військо, наслідуючи приклад М. Р. Канта-
кузена, сповістило герцогові Ришельє, що козаки під прово-
дом Віктора Скаржинського спорядили за власний рахунок 
дружину в кількості 500 чоловік. Козаки лише просили зброї, 
у якій мали потребу. Окрім зазначеної дружини військо готу-
вало ще 500 чоловік для поповнення її рядів у разі можливих 
втрат [3, с. 604]. 

У січні 1817 р. М. Р. Кантакузен звернувся до Аракчеєва 
з ідеями про реконструкцію Бузького війська. Свідченням 
цього стали його нотатки: «Думки Бузького військового 
отамана про стан Бузького війська» та «Думки про пере-
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творення Бузького козачого війська на кавалерійські полки». 
Впертість та рішучість, з якими М. Р. Кантакузен опирався 
перетворенню Бузького війська у військове поселення кава-
лерії, говорили передусім про власну зацікавленість отамана 
[30, с.  123–125]. Перетворення Бузького війська на Аракче-
євських умовах, позбавляло М. Кантакузена всякої надії збе-
регти в ньому своє положення [31, с. 358–361]. Та Аракчеєву 
не сподобались ці ідеї. Очікуючи кріпацтва, козаки взялись 
до зброї. Хвиля протесту прокотилась по всьому військові. 
Роз’ярені козаки ледве не вбили наказного отамана М. Р. Кан-
такузена. Для придушення повстання потрібна була допомога 
більше ніж 10000 уланів Українських полків. Розправа була 
суворою: багато козаків загинуло, а ватажки (І. Бабиченко та 
Г. Гетьманенко) відправлені до Сибіру.

Наказом від 8 жовтня 1817 р. бузькі козаки ввійшли до 
складу двох уланських полків Української дивізії, а 24 грудня 
того ж року Бузьке військо припинило своє існування. А це 
означало, що М. Р. Кантакузен склав повноваження отамана 
Бузького війська.

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що хоча 
керівники Бузького козацтва були яскравими представниками 
тогочасної дворянської еліти, вони представляли собою різні 
соціальні та національні прошарки: двоє з них, І. Краснов 
та В. Орлов були представниками російського дворянства, 
П. Скаржинський належав до польської шляхти, М. Кантаку-
зен належав до молдавського боярства. Разом з тим їх діяль-
ність вплинула на формування та розвиток Бузького полку: 
вони мали досвід ведення бойових дій, під час війни висту-
пали разом зі своїми козаками, хоча й траплялися випадки 
ухиляння від своїх військових обов’язків. Звертали увагу 
керівники війська і на його реформування: при П. Скаржин-
ському було створено військо за зразком Донського, І. Крас-
нов же стояв біля джерел його переформування. 
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Але, аналізуючи ретроспективу в історіографії козацтва 
отаманів Бузького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ сто-
ліття можна прослідкувати деградацію посади кошового 
отамана. Вже в порівнянні з отаманами кінця ХVІІІ століття, 
ні І. Краснов, ні М. Кантакузен, ні В. Орлов не мають того 
статусу, що мали отамани до них. Для них на перший план 
починають виступати не інтереси війська та козаків, а їх 
власні. Вони не гребують тим, щоб перетворити козаків на 
власну робочу силу для впорядкування своїх господарств, 
тим самим втрачаючи свій авторитет у козаків.
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ПРО СТАРОЖИТНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО 
КРИМУ В ЗАПИСКАХ ТОРГОВИХ ДИПЛОМАТІВ 

Ж. РЕЙЇ ТА Ж. Ф. ГАМБИ

Розглянуто дві торгово-дипломатичні експедиції в Крим, 
які відбулися на початку XIX ст., коли було розпочато все-
бічне освоєння регіону. Історіографічний аналіз показав, що 
вже після виходу робіт вони мали величезний успіх у сучасни-
ків, але потім були забутi та не вивчалися аж до недавнього 
часу. Детально розглянуто відомості мандрівників Ж. Рейї 
та Ж. Ф. Гамби щодо старожитностей Південно-Західно-
го Криму, що дозволяє більш об’єктивно реконструювати 
вигляд цих пам’яток і деталізувати процес історичного 
освоєння півострова.

Ключовi слова: подорожi, Ж. Рейї, Ж. Ф. Гамба, А. Е.  Рі-
шельє, торгово-дипломатичні експедиції, Південно-Західний 
Крим.

У 1783 р. до складу Росії увійшов особливий у всіх від-
носинах регіон, зі своєю історією, населенням, культурою. 
Крим, населений татарами, греками, вірменами, євреями, 
німцями, болгарами, циганами, викликав у середовищі ро-
сійських чиновників неоднозначні настрої: з одного боку, 
екзотика і неосвоєні ресурси робили його унікальним і при-
вабливим, з іншого боку, викликало побоювання різноманіт-
тя місцевих культур, оскільки представники кожного народу 
розраховували на збереження своїх прав.

Ключем до вирішення даної проблеми було налагодження 
контактів з місцевим населенням, проведення переговорів зі 
старшинами і нобілітетом, встановлення дружніх або хоча б 
довірчих відносин. Саме з такими цілями в Крим здійсню-
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валися дипломатичні поїздки. Деякі з них були спрямовані 
на встановлення добросусідських відносин з кримськими 
народами, деякі направлялися до султанського двору до 
Константинополя, щоб показати татарам лояльне до їх мо-
гутнього сюзерену відношення. Це як ніхто інший, розумів 
А. Е. Рішельє (1766–1822), талановитий політик, людина-
епоха в історії Одеси та всього Новоросійського краю.

З ім’ям великого одеського градоначальника пов’язано 
чимало проектів, що реалізовувались на півдні Росії, в тому 
числі і в Криму [5; 14; 15]. Під його заступництвом прово-
дилося економічне освоєння краю, здійснювалися дипло-
матичні та торгово-дипломатичні поїздки на південь. Серед 
них – подорожі Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби.

Незважаючи на ґрунтовну розробку теми губернаторства 
Рішельє в Новоросії, далеко не всі питання вирішені. До 
цих пір повністю не вивчені всі деталі його перебування на 
півдні Росії, не до кінця виявлені всі проекти, в яких довело-
ся брати участь великому французові, не складено повний 
перелік наслідків його 11-річного генерал-губернаторства. 
Практичне значення подальшої розробки даного питання 
очевидно: звертаючись до окремих епізодів життя настільки 
яскравих персоналій, дослідники отримують можливість 
виявити ті чинники, які перетворили Одесу на столицю Но-
воросії, науковий і культурний центр Південної Росії. Крим, 
який перебував у сфері впливу новоросійських губернаторів 
і завжди був пов’язаний з «материковим» Причорномор’ям 
спільністю історії, культури та економіки, представляв для 
адміністрації Рішельє не менш цікавий регіон. Для сучасних 
дослідників кримської історії ця обставина має величезне 
значення, оскільки мандрівники, приїжджаючи на півострів 
незалежно від мети їх візитів, торкалися проблеми історії 
краю, описували пам’ятки старовини, робили цікаві заува-
ження щодо стану об’єктів і всього півострова в цілому. Саме 
це змушує кримознавців знов і знов звертатися до записок 
мандрівників.
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Пілігримам, які відвідали Північне Причорномор’я і 
Крим, присвячено безліч статей і фундаментальних робіт. 
Деякі з них посилаються на праці мандрівників вибірково (в 
якості преамбули дослідники посилаються на твори тих чи 
інших вояжерів, щоб показати еволюцію вивчення питання); 
так, наприклад, починається історіографічний нарис про 
археологічне вивчення Херсонеса Таврійського [4, с.9–11]. 
Серед робіт узагальнюючого характеру, в яких згадуються 
імена мандрівників, що нас цікавлять, виділяються фунда-
ментальні праці А. А. Непомнящего [11], І. В. Тункіної [17], 
А. В. Мальгіна [6], серед спеціальних – стаття М. І. Храпуно-
ва [19]. Остання робота особливо цікава тим, що автор впер-
ше закцентував увагу на зв’язку вояжерів з ім’ям одеського 
градоначальника, а також проаналізував текст їх творів щодо 
старожитностей Херсонеса. Однак дослідники або висвіт-
лювали загальний контекст епохи, або розглядали роботи 
вкрай вузько, випускаючи той факт, що старожитності Хер-
сонеса розглянуті мандрівниками у взаємозв’язку з іншими 
пам’ятками Південно-Західного Криму (Гамба, наприклад, 
вважав Інкерман частиною єдиної держави Херсонес); не 
був проведений також порівняльний аналіз відомостей обох 
авторів та інших мандрівників того часу. Розгляд робіт фран-
цузьких вояжерів з цієї точки зору дозволить повноцінно 
ввести їх у науковий обіг і визначити їх місце поміж авторів 
подорожніх записок про Крим на початку XIX ст. Без цього 
оцінити внесок даних експедицій в історико-культурне осво-
єння півострова неможливо.

Серед мандрівників початку XIX ст. було чимало загад-
кових особистостей. Барон Жуан де Рейї (1780–1810) на-
лежить саме до таких, оскільки позначена ним мета візиту 
не збігається зі змістом поїздки. Незважаючи на те, що ім’я 
автора досить широко відоме серед дослідників Кримського 
півострова, найголовніша частина роботи – переклад його 
твору українською мовою – не здійснена. Потреба в цьому 
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перекладі досі не усвідомлювалася з тієї причини, що істо-
рична частина його твору являє собою компіляцію з праць 
П. С. Палласа і європейських істориків (Тунманн, Пейсонель, 
Формалеоні та багато ін.). Посилання на його працю почали 
з’являтися вже в I половині XIX ст. в роботах, присвячених 
географії Криму і Чорного моря [21; 22; 35], Кримській ві-
йні [24], серед найновіших робіт – в дослідженні, присвяче-
ному татарам [31, p.19]. Ім’я мандрівника потрапило також 
в покажчик по караїмізму, де зазначено, що Жан Жак Рако 
де Рейї подорожував переважно Південною Росією в якості 
аташе при одеському губернаторі Рішельє; під час подорожі 
консультувався професором Палласом, чиї твори переклав 
французькою мовою з німецької [45, p.259]. Як відзначають 
укладачі покажчика, Жан Рейї був одним з перших мандрів-
ників, який поряд з Дюбуа де Монпере та Е. Гендерсоном, 
заклав основу академічного дослідження караїмського кла-
довища в долині Йосафат [32, p.174].

Твір Ж. Рейї привернув увагу читачів, на нього посила-
ються головні покажчики того часу [30, p.561.; 38, p.37; 23, 
p.50.; 44, p.37]. Про особу самого автора можна довідатися з 
численних французьких біографічних словників, які склада-
лися в XIX ст. [43, p.790; 28, p.643]. Мандрівник народився 
у 1780 р. в знатній родині в Пікардії, не дожив до 30 років і 
помер в Пізі 22 лютого 1810 р. До Росії відправився в 1802 р., 
а після повернення до Франції в наступному (1803) році був 
юристом у військово-морському департаменті Державної 
Ради, потім призначений субпрефектом Суассона, верховним 
префектом Арно, після цього служив рекетмейстером (статс-
секретарем) при уряді. Свої головні твори Рейї написав після 
подорожі до Криму, під час якої познайомився з академіком 
П. С. Палласом, який став для француза наставником і ре-
цензентом його праць. Важливо, що П. С. Паллас довірив 
молодому мандрівникові переклад свого твору про Тибет 
французькою [39, p.550; 40, p.634; 41, p.25,42].
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Подорож до Криму відбулася в 1803 р. Мета поїздки ба-
рона де Рейї, як стверджують сучасні дослідники, досі не 
з’ясована. Мандрівниця М. Холдернесс, яка провела в Криму 
чотири роки (з 1816 по 1820 рр.), вважала, що Ж. Рейї був 
шпигуном французького імператора; деякі з сучасних авто-
рів повірили підозрам англійської місіонерки і вважають, що 
мета візиту французького мандрівника була «шпигунсько-
дипломатичною»: він збирав відомості про Росію, під приво-
дом дослідження торгових портів на півдні імперії здійснив 
подорож до Криму, де зустрічався з татарами, намагаючись 
з’ясувати їхнє ставлення до Наполеона та Павла I, вивчав 
стан військових портів, армії та флоту [19, с.610–612].

Твору передує присвячення Наполеону, в якому автор за-
гадково зазначає, що його візит до Криму – це данина поваги 
«імператору і королю»; залишається неясним, з яким про-
ханням французький монарх звернувся до Рейї, але так чи 
інакше, все це завуальовано іншою причиною, яку називає 
француз, – прагненням поповнити знання про Крим і позна-
йомити співвітчизників із нащадками Великого Чингізхана 
(маючи на увазі татар). Цілком імовірно, що Рейї дійсно 
виконував подібного роду функцію, але метою його спосте-
режень була не тільки Росія, її торгівля або внутрішній стан, 
але й французькі емігранти, які масово залишали Батьків-
щину після революції. Саме тому Рейї опиняється поряд з 
герцогом Рішельє, який за рік до цього переїжджає в Росію. 
До тих пір, поки не вдалося виявити документ з наказами На-
полеона, адресованих Ж. Рейї, нам залишається лише робити 
припущення на основі вивчення тексту його твору.

Записки Ж. Рейї містять інформативну історичну складо-
ву. Приїхавши до Криму, Рейї знайшов надійну підтримку з 
боку академіка П. С. Палласа, який не тільки дав притулок 
французові, але й допоміг йому скласти маршрут подорожі, 
забезпечив всіма необхідними відомостями побутового та 
історичного характеру про країну, а також взявся за редак-
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цію готових записок Жана Рейї, істотно їх виправивши або 
дописавши.

Після повернення до Франції записки Ж. Рейї отримали 
схвалення і визнання – їх відразу було перекладено англій-
ською (переклад вийшов у 1807 р. в Лондоні); також зна-
йшлася група вчених, які особливо зацікавилися нотатками 
француза. У передмові автор дякує натуралісту Ж. Ласепеду 
(1756–1825), вченому-сходознавцю Л.-М. Ланглесу1 і анти-

1 Відомий археолог Обен Луї Міллен (1759–1818) збагатив євро-
пейську науку своїми працями з історії мистецтв і нумізматики. Будучи 
зберігачем кабінету рідкостей і медалей в Паризькій національній біблі-
отеці, вчений не міг не взяти участь у розгляді старожитностей, приве-
зених Рейї. «Нотатки месьє Міллена щодо медалей, привезених з Криму 
Ж. Рейї» («Note de M. Millin sur les médailles trouvées en Crimée par M.J 
Reuilly») присвячені греко-римським медалям (монетам), зібраним ав-
тором записок про Крим. Міллен описує дві медалі (монети) з Херсо-
неса, які вважає «великим придбанням», оскільки на той час про місто 
було відомо вкрай мало. Медаль, одна з найбільш цікавих, була знайдена 
Рейї в 50-ти кроках від того місця, де, як він вважав, був храм Діани. 
Зображення було наступне: богиня в туніці вбиває оленя, який від неї 
втікає; вона ж його наздогнала і поставила ліве коліно на його круп; 
внизу підпис «XEP». На зворотному боці: «cornupète», тобто битливий 
бик (згідно «Словнику французької мови» Е. Літре, тут використаний 
нумізматичний термін, що позначає зображення бика, готового вдари-
ти рогами), нижче поміщений епіграф ΥΡΙΣΚΟ. Автор упевнений, що 
це ім’я не можна зіставити з Таврікой, чиї жителі називалися таврами; 
швидше за все, як каже Міллен, це частина імені магістрату Сириска; 
подібні аналогії можна зустріти у Екхеля, який також опублікував ме-
даль з Діаною і биком і написом, що означає ім’я магістрату.
Друга медаль (монета) здавалася дослідникам ще більш цікавою, 
оскільки на той час не була опублікована. З одного боку проглядалася 
голова імператора – це була перша медаль подібного роду. За написи 
ΟΥΗ автор приходить до висновку, що вона належала Септіміусу або 
Олександру Северу (Міллен схиляється до першого). З іншого боку – зо-
браження Діани, яка підняла праву руку, а в лівій тримає лук; біля її ніг 
лежить газель або олень, поруч - напис XEP.
Міллін зазначив, всі вони досі не були опубліковані, як і більшість меда-
лей Херсонеса Таврійського і Європейської Сарматії; причина, по якій 
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кознавцю О.-Л. Міллену2, .які допомогли описати медалі і 

дослідники не хочуть їх вивчати, як думав автор, полягає в їх поганому 
стані. Роботи Пемброка, Вакселя, нумізматів Д. Сестіні (1750–1832) та 
І. Пеллерена (1684–1782) не в змозі були повністю відобразити склад 
даних знахідок, тому-то медалі та монети Рейї розглядалися з особли-
вою ретельністю.
Для сучасних дослідників це особливо цікавий епізод: як випливає з 
твору, вивезти монети та інші знахідки не тільки з Криму, але й з Ро-
сії, не складало ніяких труднощів – так монети потрапили до Франції; 
що ще більш важливо, Ж. Рейї поступив гідно, як і личить досліднику 
– спробував ввести в науковий обіг неопубліковані і невідомі вченому 
світу знахідки. Крім чудового опису Криму, Рейї був особливо задоволе-
ний тим, що йому вдалося скласти дві карти – карту Криму та план Се-
вастопольської гавані. Окремим предметом гордощів було те, що автор 
вважав себе першим французом, який здійснив подібного роду подорож.
2 Відомий археолог Обен Луї Міллен (1759–1818) збагатив євро-
пейську науку своїми працями з історії мистецтв і нумізматики. Будучи 
зберігачем кабінету рідкостей і медалей в Паризькій національній біблі-
отеці, вчений не міг не взяти участь у розгляді старожитностей, приве-
зених Рейї. «Нотатки месьє Міллена щодо медалей, привезених з Криму 
Ж. Рейї» («Note de M. Millin sur les médailles trouvées en Crimée par M.J 
Reuilly») присвячені греко-римським медалям (монетам), зібраним ав-
тором записок про Крим. Міллен описує дві медалі (монети) з Херсо-
неса, які вважає «великим придбанням», оскільки на той час про місто 
було відомо вкрай мало. Медаль, одна з найбільш цікавих, була знайдена 
Рейї в 50-ти кроках від того місця, де, як він вважав, був храм Діани. 
Зображення було наступне: богиня в туніці вбиває оленя, який від неї 
втікає; вона ж його наздогнала і поставила ліве коліно на його круп; 
внизу підпис «XEP». На зворотному боці: «cornupète», тобто битливий 
бик (згідно «Словнику французької мови» Е. Літре, тут використаний 
нумізматичний термін, що позначає зображення бика, готового вдари-
ти рогами), нижче поміщений епіграф ΥΡΙΣΚΟ. Автор упевнений, що 
це ім’я не можна зіставити з Таврікой, чиї жителі називалися таврами; 
швидше за все, як каже Міллен, це частина імені магістрату Сириска; 
подібні аналогії можна зустріти у Екхеля, який також опублікував ме-
даль з Діаною і биком і написом, що означає ім’я магістрату.
Друга медаль (монета) здавалася дослідникам ще більш цікавою, 
оскільки на той час не була опублікована. З одного боку проглядалася 
голова імператора – це була перша медаль подібного роду. За написи 
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монети, привезені автором з подорожі. Висновки експертів 
були додані до тексту твору в кінці книги в якості додаткових 
глав.

Як уже зазначалося, маршрут подорожі по Криму для 
Ж. Рейї склав П. С. Паллас, про це нам говорить перелік 
об’єктів, виділених академіком для відвідування фран-
цузьким мандрівником [37]. Серед них – Південно-Захід-
ний Крим, а саме: Севастополь або Актіар; «Стародавній 
Херсонес за межами міста, на берегах бухти з карантином 
та інші руїни в околицях, особливо сліди стародавнього 
Херсонеса, який займає мис Фанарі в 12-ти верстах від 
Севастополя»;«печери і зруйновані галереї Інкермана, ви-
січені в скелі»; на шляху з Севастополя в Балаклаву - «мис 
Фанарі і монастир Святого Георгія, які повинні були існувати 
поблизу стародавнього храму Діани на мисі Айя-Бурун»; 
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лей Херсонеса Таврійського і Європейської Сарматії; причина, по якій 
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Для сучасних дослідників це особливо цікавий епізод: як випливає з 
твору, вивезти монети та інші знахідки не тільки з Криму, але й з Ро-
сії, не складало ніяких труднощів – так монети потрапили до Франції; 
що ще більш важливо, Ж. Рейї поступив гідно, як і личить досліднику 
– спробував ввести в науковий обіг неопубліковані і невідомі вченому 
світу знахідки. Крім чудового опису Криму, Рейї був особливо задоволе-
ний тим, що йому вдалося скласти дві карти – карту Криму та план Се-
вастопольської гавані. Окремим предметом гордощів було те, що автор 
вважав себе першим французом, який здійснив подібного роду подорож.
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гавань Балаклави і старе місто генуезців [42, p.233–235]. 
Рейї сумлінно відвідав усі з названих об’єктів, цитуючи на 
кожному з них висновки свого вчителя – академіка П. С. Пал-
ласа; найбільше його зацікавили пошуки храму Діани, де він 
намагався навіть сперечатися з великим ученим.

Зміст3 твору Ж. Рейї відповідає його первісному задуму 
– показаний стан торгівлі на Чорному морі, складені карти, 
плани і віньєтки, написаний розлогий пасаж про історію 
краю, в якому він спирається на світил історії древності і 
відповідної йому сучасності.

У 1817 р. подорож з торгово-дипломатичними цілями 
в Південну Росію зробив французький кавалер (chevalier), 
мандрівник і письменник Жан Франсуа Гамба (1763–1833). 
Уродженець Дюнкірхена, майбутній французький консул 
отримав освіту в монастирському училищі в Жюільї, потім 
навчався в Німеччині. Повернувшись на батьківщину, Гамба 

3 Зміст: відправлення з Петербурга до Одеси; виїзд з Одеси; 
прибуття в Крим. Подорож по Криму. Частина перша: Фізичний стан 
(географія і природна історія Криму). § 1 – Розташування Криму; § 2 – 
Кримські гори; § 3 – Будова гір і шахти; § 4 – Опис гір на Південному 
узбережжі; § 5 – Вулкани, виверження, землетруси, грязьові вивержен-
ня; § 6 – Властивості ґрунтів; § 7 – Річки та солоні озера; § 8 – Ліси; § 
9 – Коники; § 10 – Клімат; § 11 – Властивості повітря; § 12 – Властивості 
води; § 13 – Вітри.
Друга частина присвячена «політичному стану» Криму: § 1 – Точна істо-
рія Криму до його завоювання росіянами; § 2 – Храм Діани і Орестеон; § 
3 – Республіка Херсонес або Херсон в Криму; § 4 – Головні міста Криму; 
§ 5 – Мешканці Криму і мова кримських татар; § 6 – Мораль і релігія; 
§ 7 – Звички і характер татар, з розваги і хвороби; § 8 – Дворяни Кри-
му. Атай-Мурза, Ширін-беї, Сеїд Мухаммед Муфтій-ефенді; § 9 – Уряд 
при ханському і російському режимах; § 10 – Господарство, податки, 
тюрми і відправлення правосуддя; § 11 – Сільське господарство, рибна 
промисловість, торгівля; § 12 – Населення, доходи, російські війська; § 
13 – Можливі шляхи поліпшення; переваги, які Росія може отримати від 
Криму; § 14 – Порт Севастополя і російський флот.
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очолив торговий дім, заснований його батьком. Французька 
революція позбавила його більшої частини сімейного май-
на, тому французу довелося кинути справи і відправитися 
в свого роду вигнання, яке він перетворив на багаторічну 
подорож по Європі. Після відновлення Бурбонів на фран-
цузькому престолі Гамба, який прагнув бути корисним рідній 
державі, представив уряду записку про торгівлю з Азією, яку 
прихильно зустрів герцог Рішельє, в минулому одеський гра-
доначальник, прекрасно обізнаний в житті Новоросійського 
краю. У Південній Росії Гамба цікавився торговими містами, 
їх транзитною здатністю і тим, «чи може Франція отримати 
вигоди з безпосередніх торговельних зносин з Росією». Оде-
са, Миколаїв, Херсон, Таганрог, Нахічевань, Новочеркаськ, 
Астрахань, німецькі, татарські і грецькі колонії, Тамань, 
Керч, Феодосія, Севастополь, Сімферополь - ось ті міста, в 
яких французу довелося побувати. Опис подорожі було опу-
бліковано відразу ж після повернення в Париж, щоправда, не 
повністю, в журналі «Nouvelles annales des voyages». Рік по 
тому відбулася друга подорож Гамби до Росії, тепер мандрів-
ника цікавила Грузія, яка, на думку Рішельє, «мала зробитися 
центром торгівлі Європи з Азією» [16]. Зарекомендувавши 
себе, Гамба добився призначення на посаду французького 
консула в Тифлісі. В останній раз рідні краї француз побачив 
в 1824 р., тоді він і видав книгу під назвою «Voyage dans la 
Russie meridionale et particulierement dans les provinces au dela 
du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824» в 2 томах, при-
свячену його багаторічним спостереженням за станом міст 
Південної Росії [25]. Частково цей твір було надруковано в 
«Північному архіві» в 1826-1828 рр. Останні сім років життя 
автор провів у Тифлісі (1826–1833), де і помер [34; 3, с.192].

Кримському півострову в «Подорожі» Ж. Ф. Гамби при-
свячена невелика частина другого розділу першого тому, 
тому не дивно, що вивчення тексту твору проводилося пере-
важно істориками Північного Кавказу [2]. Разом з тим, кри-
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мознавці і дослідники Північного Причорномор’я виділили 
ряд важливих тем, порушених у творі француза, які суттєво 
доповнюють окремі сторінки кримської історії, в тому числі 
і щодо старожитностей півострова [17, с.105; 10; 11, с.53,54; 
19, с.613].

Приїхавши до Севастополя, Гамба, крім опису міста і 
порту, робить кілька зауважень про «Херсонеську республі-
ку» з центром у місті Херсоні, який процвітав до заснування 
Севастополя і стояв на його місці. Таким чином, Гамба прак-
тикує загальногеографічний підхід до локалізації міста. На 
сторінках подорожніх записок можна зустріти різний підхід 
авторів до проблеми локалізації - вузько- або загальногео-
графічний. Перший передбачає точне визначення місця роз-
ташування пам’ятки із зазначенням конкретних одиничних 
об’єктів, щодо яких він може бути локалізований. Останній, 
найбільш простий шлях, який дозволяє описати місцепо-
ложення в найбільш загальних рисах, обрали для себе ті 
мандрівники, які воліли давати універсальні відомості про 
ті об’єкти, які їм доводилося бачити мимохідь. Найчастіше 
орієнтиром було місто Севастополь. Ш. Ж. Ромм під час по-
дорожі по південних провінціях (1786 р.), посилаючись на 
думку архієпископа Херсонського і Слов’янського Євгенія 
Булгаріса, говорить, що Херсон знаходився прямо в Ахтіарі 
[13, с.71]; Дж. Вебстер, не вдаючись у подробиці, говорить, 
що це «класична земля» біля Севастополя, оточена з двох 
сторін морем, а з двох інших – закрита стінами [46, р.319–
320]; на північний захід від Севастополя поміщав розвали-
ни стародавнього Херсона (Корсуна) мандрівник К. Г. Кох 
[33]. Ж. Ф. Гамба відзначав, що побувати в Севастополі й не 
відвідати Херсонес неможливо, тобто руїни стародавнього 
міста перебували в безпосередній близькості від нового 
[25, p.31]. Нерідко місцеположення Херсонеса мандрівники 
прив’язували до головної бухти Севастополя: В. В. Пассек 
поміщав Херсонес без уточнень «на берегах Севастополь-
ської гавані» [12, c.160].
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Продовжуючи розповідь про Херсон, Гамба пише, що те-
пер від могутньої столиці Херсонеса залишилися безформні 
камені, що лежать в купах або вбудовані в сучасні автору 
будівлі Севастополя. Стародавнє місто, за свідченням авто-
ра, було невеликим і тягнулося вздовж берега до Балаклави.

Гамба, обізнаний в історії Херсонеса, відзначає засновни-
ків міста – гераклійців, згадує про римське завоювання, знає 
легенди про папу Мартіна і Юстиніана II. Цікаві зауваження, 
які автор повідомляє про Інкерман. Місто в давнину було 
частиною Херсонеса і називалося Ектенос (перекручене Кте-
нос, про який писав Страбон). Річка Узень (Чорна) розділяє 
долину на дві частини, по обидва боки якої височать скелі. 
Між ними, як пише Гамба, раніше був міст. У товщі скелі ви-
січені камери і печери – справа рук жителів херсонеських, як 
вважає автор. У цих гротах могли ховатися під час військової 
небезпеки херсонесити, а тепер це притулок для пастухів і 
циган [25, p.33–34].

Мандрівники XVIII–XIX ст. прикордонним пунктом Хер-
сонеса Таврійського вважали Інкерман; для сучасних вчених 
це самостійна досліджувана одиниця, окремий історичний 
об’єкт. Особливого поширення в працях мандрівників набула 
теорія «Ктенус (Ктенунт) – Каламіта». Повідомлення Стра-
бона про гавань Ктенунта і фортецю з ровом, який хотіли за-
сипати очеретом скіфи, стало основою для популярної версії 
про те, що ще в далекій давнині на берегах Інкерманської 
бухти було грецьке укріплення. Г. Кастельно, звертаючись до 
старовини, відзначає, що саме під ім’ям Ктенос йому відо-
ма стіна з укріпленнями, що з’єднує Сімболон (Балаклаву) 
і Херсон. На думку автора, фортеця Ктенос могла пережити 
долю Херсона – тобто бути розібраною на будівельні камені 
при спорудженні генуезької Каламіти.

На цю ж легенду спиралася М. Гутрі, яка приписує Ді-
офанту відновлення стіни, що доходила до нового форту 
Ктенустус, побудованого в гирлі великої бухти навпроти 
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міста Херсон [26, p. 97]. І. М. Муравйов-Апостол назвав мір-
кування мандрівниці «справедливими, але багатими уявою». 
Автор сумнівався, що тут в Інкермані було розташоване місто 
Ктенус, оскільки згадки Страбона і Плінія відносились до 
гавані з такою назвою, але не до фортеці [9, с.144]. Е. Ген-
дерсон, незважаючи на те, що постійно звертався до твору 
М. Гутрі, все ж зміг уникнути тих помилок, яких допускає 
його співвітчизниця. Отже, Гендерсон повторює іноді до-
слівно роздуми М. Гутрі, але висловлює власну точку зору, 
незмінно посилаючись на Страбона.

Ктенус, згадуваний Страбоном, з’являється і на сторінках 
твору Е. Гендерсона [29, p.348]. Ця гавань розташована на 
рівних відстанях від Херсонеса і Балаклави (у Страбона – 
40  стадій, у Гендерсона – 5 миль). Фортеця, в яку мандрів-
ник потрапив по сходах з каплиці, висіченої в скелі, здалася 
йому могутньою спорудою, укріпленою з півночі глибоким 
ровом і високою товстою стіною, частина якої й деякі вежі 
збереглися. Грецькі написи на воротах і будовах, а також 
явні сліди роботи грецьких майстрів підказали автору, що 
фортеця, можливо, побудована за часів херсонеського або 
боспорського панування, а посилена, розширена і перебудо-
вана генуезцями [29, р.352].

Описи Е. Гендерсона перекликаються з повідомленнями 
Дж. Елліота, який також вважав, що фортеця була «стара, 
як боспорська або херсонеська влада», а потім була про-
сто відремонтована і зайнята генуезцями [27, p.323–324]. 
Ж. Ф. Гамба ж вважав Ектенус частиною республіки Хер-
сонес, відзначаючи, що і час існування цього поселення 
повністю збігається з херсонеським, тобто воно припинило 
своє існування разом з падінням міста [25, p.33]. Отже, думка 
француза особлива і виділяється із загального числа мірку-
вань про Інкерман.

Цікаво зіставити міркування мандрівників про призна-
чення та час виникнення печерних комплексів Інкермана. 
Крім гото-аріанської версії існували інші припущення. 



355

Ш. Ж. Ромм (1786 р.) вважав, що споруди, які він бачив в 
Інкермані, могли бути споруджені грецькими мореплавцями, 
які будували житло на скелі і під нею в умовах відсутності 
дерева; за іншою версією, висловленою мандрівником – 
слов’янськими племенами, які взяли Херсон в облогу під час 
походу князя Володимира [13, c.115–116]. На початку XIX ст. 
дослідники продовжували пов’язувати виникнення печер з 
військовим контингентом, який розміщувався тут для захис-
ту від набігів ворогів. Саме таке формулювання вирішення 
питання зустрічаємо у В. Броневського (1815 р.). Мандрів-
ник вважав, що зберігання в камерах пороху і вогнепальних 
снарядів, а також селітряний завод на правому березі річки 
успадкували своє призначення з давніх часів [1, с.18]. Ана-
логічну версію висуває Ж. Ф. Гамба, який вважав, що печери 
Ектенуса були частиною республіки Херсонес і з’явитися 
могли тільки завдяки зусиллям його жителів. Кількість печер 
була настільки велика, що в них спокійно могло поміститися 
ціле місто, використовуючи камери для притулку під час 
війни [25, p.34]. Були й інші версії: Дж. Елліот вважав, що 
печери, вириті під фортецею, становили окреме місто, яке 
використовувалося місцевими жителями для зберігання про-
дуктів і як притулок у разі потреби [27, p.324].

Храм Діани (Діви, Парфенос, Орсілохіі, богині Тавр) – до 
цієї пам’ятки дослідники завжди ставилися з трепетом. Ма-
буть, немає в Криму іншого об’єкта, який би так старанно 
шукали й так довго не могли виявити. Багаторічні пошуки, 
аналіз повідомлень древніх авторів, спостереження за бере-
говою лінією – все це значно наблизило вчених до розгадки. 
В кінці XVIII – I половині XIX ст. дослідники схилялися до 
думки про те, що найбільш імовірним місцем його розташу-
вання був мис, на якому стоїть монастир Святого Георгія. 
Спадкоємність священної основи, перехід від давніх культів 
до християнських виражалися в єдності сакральної території. 
Безперервне використання одного і того ж мису як язичника-
ми, так і християнськими ченцями мало, на думку дослідни-
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ків, сенс. Тому часто в роботах авторів звучить ідея про те, 
що монастир Святого Георгія стоїть на місці храму Діани, а 
поруч розташовувався Священний мис. Ж. Ф. Гамба впевне-
ний в тому, що варвари, які населяли Тавриду, відправляли 
свої культи в храмі Діани, розташованому саме тут [25, p.37].

Припущення Ж. Ф. Гамби щодо найбільших об’єктів 
Південно-Західного Криму цілком справедливі в рамках тієї 
історичної картини, яку малювали собі дослідники і просто 
освічені європейці того часу. Відсутність докладних описів 
пам’яток Херсонеса і Балаклави, які виходячи з повідомлень 
інших авторів, все ж були помітні на поверхні, пояснюється 
іншими завданнями, які ставив перед собою автор. Разом з 
тим твір набув резонансу. На нього вийшло кілька рецензій, 
в тому числі і в британських критичних журналах. У 14-му 
номері «Британського і іноземного огляду» (1838 р.) вийшла 
стаття з відгуками на роботи Гамби та Гендерсона, при-
свячені Кавказу. Серед мандрівників XIX ст., які відвідали 
і описали Північно-Східне Причорномор’я, поряд з Кла-
протом, Броневським і Біберштейном, названий Ж. Гамба, 
однак робота його визначена не тільки як незадовільна, але і 
як помилкова з багатьох питань. З чим це пов’язано – чи то з 
мовним бар’єром, через який француз просто не розібрався 
в стані справ, чи то з ревним ставленням місцевої влади, 
яка ввела консула в оману, – неясно. Однак це ніяк не могло 
бути пов’язано з легковажністю самого Гамби; за свідченням 
І. А. Стемпковського, він не належав до тих авторів, які ро-
блять поспішні висновки [20, p.418].

З такою заявою критиків узгоджується вислів бібліогра-
фа літератури про Кавказ і Закавказзя М. Міансарова, який 
сумнівався, що «відомості Гамби відрізнялися особливою 
грунтовністю» [8, c.353; 7]. Можливо, те ж саме ми можемо 
сказати щодо відомостей з історії Криму: Херсонес і Херсон 
у нього не одне і те ж (вважає їх державою і столицею від-
повідно), Ктенус – частина Херсонеса, печери якого були 
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вириті як притулок на випадок війни – це найбільш яскраві 
помилки, які можна зустріти в його праці. Разом з тим, ро-
бота Гамби безцінна в тому плані, що дозволяє по-іншому 
поглянути на історію Криму.

Величезну роль в освоєнні Криму на початку XIX ст. зі-
грала суспільно-політична, торгово-економічна та культур-
на діяльність генерал-губернатора Новоросійського краю 
А. Е. Рішельє. З його ім’ям пов’язана подорож в південні 
провінції Росії двох французьких дипломатів – Ж. Рейї і 
Ж. Ф. Гамби. Проявляючи особистий інтерес до історії Кри-
му, мандрівники описували пам’ятки класичної давнини і 
середньовіччя, які їм доводилося бачити на півострові. До-
кладні відомості, сміливі інтерпретації, незалежні судження 
– ось що вирізняє праці французів від аналогічних робіт 
сучасників. Відомості, зібрані авторами, – це вагомий внесок 
у скарбничку наших знань про Крим. 

Prochorova T. O.

THE ANTIQUITY OF THE SOUTH-WESTERN CRIMEA 
IN THE NOTES OF TRADE DIPLOMATS J.REUILLY 

AND J. F. GAMBA 

Summary
We consider two trade and diplomatic expeditions to the 

Crimea, which were held at the beginning of XIX century. It was 
the time of development of this region. Special attention was paid 
to travelers J. Reuilly and J. F. Gamba, who studied antiquity of 
the Southwestern Crimea. That allows to reconstruct the shape 
of monuments and to detail the process of historical development 
of the peninsula.

Key words: Travel, J. Reuilly, J. F. Gamba, A. E. Richelieu, 
trade and diplomatic expeditions, Southwestern Crimea.
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Прохорова Т. А.
 

О ДРЕВНОСТЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА В 
ЗАПИСКАХ ТОРГОВЫХ ДИПЛОМАТОВ Ж. РЕЙИ И 

Ж. Ф. ГАМБЫ

Реферат
Рассмотрены две торгово-дипломатические экспедиции 

в Крым, которые состоялись в начале XIX в. на волне все-
стороннего освоения региона. Детально изучены сведения 
путешественников Ж. Рейи и Ж. Ф. Гамбы относительно 
древностей Юго-Западного Крыма, что позволяет более 
объективно реконструировать облик данных памятников 
и детализировать процесс исторического освоения полу-
острова. 

Ключевые слова: путешествия, Ж. Рейи, Ж. Ф. Гамба, 
А. Э. Ришелье, торгово-дипломатические экспедиции, Юго-
Западный Крым.
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ЧОМУ РОЗПАЛАСЬ ЮГОСЛАВІЯ? 
ВЕРСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

В статті розглянуто основні підходи українських учених 
до проблеми розпаду югославської федерації. Представлена 
класифікація їхніх підходів і критика їх методологічних 
позицій, встановлена ступінь розробки проблеми і перспек-
тиви подальших досліджень.

Ключові слова: розпад Югославії, українська історіо-
графія, методологічна еклектика.

Причини драматичних подій, які спіткали в 1990-і рр. 
народи західних Балкан, ще довго будуть осмислюватися 
у історичній науці. В світі вже існує величезна кількість 
досліджень причин розпаду Югославії. На жаль, українська 
історіографія поки не може похвалитися значними здобут-
ками у цій царині.

Звичайно, розпад Югославії в Україні досліджується. 
Щонайменше півтора десятка науковців опублікували ро-
боти, присвячені даному питанню. Серед них історики, 
політологи, економісти, фахівці з міжнародних відносин, 
військової історії та навіть один дипломат. Однак їх зусилля 
зосереджені на проблемі розпаду як такого. Тому вони рад-
ше розглядають події 1990-х рр., аніж шукають їх витоки. 
Як наслідок, в більшості історичних досліджень відсутня 
історична глибина. Деякі автори просто констатують, що 
наприкінці 1980-х рр. в Югославії були внутрішні проблеми 
і країна була достатньо дезінтегрована, а чому так стало-
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ся – не пояснюють. Для ілюстрації можна вказати роботи 
О. Малиновської, М. З. Нагірного, Г. М. Перепелиці [8; 10; 
13]. Хоча О. Малиновська висловлює думку, що в народів 
Югославії не було традиції спільного співіснування, тому 
їх тримала разом лише комуністична партія, і коли вона 
втратила владу в результаті кризи «соціалізму», Югославія 
розпалася [8, с.46,54].

Зустрічаються і більш складні випадки, коли автори став-
лять питання, а потім на нього не відповідають. Наприклад 
львівський фахівець з міжнародних відносин С. П. Мовчан 
висловив думку, що Югославія розпалась внаслідок кризи 
теорії та практики югославізму та пообіцяв у своїй статті по-
яснити причини цієї дискредитації. Але фактично він пока-
зав, не чому, а як було дискредитовано югославізм. Відповідь 
на питання «чому?» він так і не надав [6].

Майже всі ті українські науковці, які більш-менш пря-
мо формулюють причини розпаду Югославії, вважають 
зовнішній чинник у розпаді Югославії другорядним. Тому 
варто було б очікувати, що висуваючи на перший план 
внутрішній чинник, вони його ґрунтовно дослідять. Однак, 
реальність не відповідає припущенням. Поки що резуль-
тати вкрай неоднозначні. Систематизувати їх за окремими 
підходами дуже важко. Дослідників відрізняє, як правило, 
еклектизм та внутрішня непослідовність. Часто в одній і тій 
же роботі вони дають несумісні пояснення, або заперечують 
в кінці те, що доводили на початку. Тому наведені нижче 
групи виділені з певною часткою умовності.

Насамперед, існує група дослідників, які розуміють 
внутрішній фактор розпаду як суб’єктивний. Югославія 
нібито розпалася внаслідок змін в масовій свідомості, які 
є самостійною рушійною силою історичного процесу, або 
внаслідок суб’єктивних помилок. Отже, це ідеалістичний 
підхід. Його прихильники відрізняються дуже несхожими 
політичними переконаннями, однак методологічна основа в 
них має багато спільного.
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Особливо яскраво ідеалізм проступає в творах Є. Па-
шенка та О. Надтоки. Філолог і дипломат Євген Пащенко – 
агресивний антикомуніст. Він вважає, що причина етнічних 
конфліктів в Югославії – накладання «комуністичної си-
стеми» на суспільства з глибокою архаїчною традицією. 
Ця система нібито знесла стримуючі фактори, властиві 
християнській цивілізації та замінила їх своїм язичницт-
вом. Це і спонукало «національні організми» до агресії 
[12, с.100]. Варто зауважити, що кривава націоналістична 
різанина властива і тим регіонам з архаїчною традицією, які 
ніколи впливу сталінізму не зазнавали. Особливо показовий 
в цьому плані Судан, де сторонами конфлікту були народи, 
які здавна сповідують монотеїстичні релігії. Окрім світової 
історії Пащенко не надто обізнаний і з історією югославської 
федерації. Він серйозно написав, що в ній панував один ет-
нос (серби) [12, с.102].

О. О. Надтока яскраво виражений постмодерніст. 
Він досліджує не історію Югославії, а конструювання 
ідентичностей в Югославії, при чому спираючись не на 
джерела, а на англомовну історіографію [11]. Взагалі можна 
скільки завгодно з’ясовувати, як змінювався зміст ідеології 
югославізму, малювати «карти пам’яті» та розглядати 
внутрішні протиріччя концепції братерства та єдності, але 
це жодним чином не наблизить до причин еволюції ідеології 
та масової свідомості жителів Югославії.

О. І. Брусиловська та О. Іваніщак не обмежують суспільне 
життя чистою свідомістю – об’єктивна реальність для них 
існує. Але причини розпаду Югославії вони в кінцевому 
рахунку зводять до ідеалістичних чинників. О. Іваніщак 
продемонструвала прогресивні демократичні погляди, 
рішучо засудила югославських націоналістів, однак при-
чини розпаду визначила надзвичайно спрощено. Причиною 
югославської трагедії вона вважає «ексгумацію 19-столітньої 
національновизвольної ідеології» [3, с.73]. Хто і чому її 
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ексгумував, і чому ця операція вдалася? У відповідь автор 
повідомляє лише про суб’єктивну помилку: «Можна припу-
стити, що керівникам Югославії… в запалі боротьби за владу 
забракло професіоналізму та почуття відповідальності» [3, 
с.75].

О. І. Брусиловська в своїх роботах розглядає передісторію 
югославської кризи ледь не з ХІІ ст. Їй знайомі такі явища, як 
конституційні реформи та підйом націоналістичних настроїв 
в 60-70-і рр., економічні негаразди 80-х, косовська криза 
1981 р. Ці огляди містять деякі фактичні помилки (напри-
клад, вождь четників замість Дражи Михайловича став Анте 
Михайловичем), але в даному випадку нам важливий теоре-
тичний аспект дослідження. На перший погляд здається, що 
О. І. Брусиловська звичайний прибічник багатофакторного 
підходу, але це омана. За багатофакторною завісою ховається 
послідовний ідеалістичний монізм: «Отже, розпад Югославії 
в тій формі, що реально мала місце, був зумовлений осо-
бливостями ментальних характеристик народів федерації, 
а інші внутрішні та зовнішні чинники відігравали свою 
роль залежно від їх суб’єктивного сприйняття» [2,  с.62]. 
В більш пізній роботі вона формулює головну причину по-
іншому: «…Розпад Югославії відбувся з внутрішніх, а не 
тільки зовнішніх причин. Головною з них було поступо-
ве витіснення комуністичної ідеології націоналістичною» 
[1, с.198]. При чому повного розпаду Югославії можна було 
уникнути, однак цьому завадили «суб’єктивні помилки 
керівництва СФРЮ» [1, с.246].

Другу групу дослідників об’єднує уявлення про 
несумісність югославських народів. Вона нібито була 
постійно діючим фактором, а різні внутрішні та зовнішні об-
ставини лише посилювали чи пом’якшували його дію. Отже 
розпад Югославії був неминучим. Такий підхід до проблеми 
можна назвати метафізичним (в гегелівському розумінні 
цього терміна). Найбільш послідовний тут О. Є. Лапшин. 
Всерйоз сприймаючи антинаукове вчення геополітиків, 
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він дійшов висновку, що перебування сербів, хорватів та 
словенців в єдиній державі було протиприродним. Югославія 
нібито була штучно створена великими державами, які 
тримали разом всі ці народи всупереч їх геополітичним 
інтересам. І коли з закінченням «холодної війни» у всіх ве-
ликих держав зникла зацікавленість у збереженні Югославії, 
народи почали діяти згідно своїм природнім прагненням. 
Так Югославія і розпалася [7, с.32, 33, 40]. Проте Лапшин 
ніколи дослідженням внутрішньої історії Югославії не за-
ймався, тому його концепція – суто умоглядна побудова. 
Втім, віддаючи данину еклектиці, Лапшин згадує підйом 
націоналістичних рухів в 80-і рр. та негативний вплив смерті 
Тіто на долю країни.

Д. Юрошевич та В. Козаков і О. Маначинський став-
лять наголос не на геополітичній, а на етноцивілізаційній 
несумісності. Юрошевич та Козаков наполягають, що етнічна 
конфліктність була постійно діючим фактором в історії 
Югославії [22, с.99–100]. «Проте констатація існування 
об’єктивних причин конфлікту, його закономірності не дає 
відповіді на запитання про чинники і час загострення…» 
[22,  с.101]. Після цього справедливого зауваження вони 
переходять до конкретно-історичного аналізу. Спираючись 
на думки Стіпе Шувара вони вказують на економічні нега-
разди 1960-х рр. Їх помилково спробували подолати шляхом 
децентралізації. «Реформа сприяла посиленому формуванню 
в республіках національної за характером бюрократії… Все 
це призвело до панування республіканських (національних) 
інтересів над загальноюгославськими, сприяло розвиткові 
націоналізму й генерувало процеси дезінтеграції» [22, с. 102]. 
Однак вірні своїй метафізичній ідеї вони роблять з цього 
висновок, що не політичний конфлікт прийняв національну 
оболонку, а навпаки національний політичну.

Другий фактор розпаду Югославії на їх думку зовнішній. 
Вони озброїлись ідеєю Хантінгтона про перехід конфліктів 
у світі від ідеологічних до цивілізаційних. А в Югославії 
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як раз були три релігійні цивілізації, тому «вони розкололи 
югославське суспільство» [22, с. 113].

О. Я. Маначинський причини розпаду Югославії прямо 
не формулює. Але всім викладом матеріалу створює у чи-
тача враження, що національна ворожнеча між хорватами 
і сербами, сербами і албанцями – постійно діючий фактор, 
незалежно від історичних обставин. Його дію посилило 
нібито вороже ставлення Тіто до сербів та негативні наслідки 
реформи 1965 р. [9, с.83–84, 88].

Однак завершуючи нарис югославської історії Маначинсь-
кий вставляє абзац, котрий повністю не в’яжеться з усім, що 
він написав до цього: «В сутності, долю Югославії визна-
чила боротьба етнократичних кланів. Їх схватка за владу та 
власність вилилась в етнічні конфлікти» [9, с. 97]. На нашу 
думку це справедливе твердження, однак з методологічної 
точки зору його наявність в такому контексті зближує 
О. Я. Маначинського з еклектиками.

Еклектики становлять наступну групу вчених, що 
відстоюють вирішальний характер внутрішніх факторів роз-
паду Югославії. Вони, як і попередні вчені наводять строка-
тий перелік причин розпаду Югославії, але, на відміну від 
них, доводять багатофакторний підхід до логічного завер-
шення, і в них зовсім неможливо знайти ієрархію причин чи 
провідний фактор. Серед українських вчених це А.  В. Ши-
лова та Д. М. Шлапаченко. Обидва автори досліджували 
політичні кризи 1990-х років і спробували знайти їх історичні 
витоки.

По-перше, А. В. Шилова всупереч історичним фактам 
твердить, що югославська ідея нав’язувалася згори бю-
рократичним методом, і тому жителі країни в ній розча-
рувалися. По-друге, вона висловлює ідею про історичну 
незавершеність розвитку югославських народів, тому вони 
прагнули до створення власних держав. Ця ідея зближує 
А. В. Шилову з російським дослідником С. А. Романенко. 
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По-третє, фактором розпаду Югославії стала смерть Тіто, 
що відігравав роль верховного арбітра. По-четверте, в 1980-і 
рр. почалася економічна криза, і знизився рівень життя. По-
п’яте, Югославія втратила «значення «стратегічної буферної 
держави» між Сходом і Заходом» [19, с.120, 123; 20, с.11, 
17]. В той же час А. В. Шилова без всяких обґрунтувань 
заявляє: «Головною причиною фіаско югославської держави 
став провал планів перетворення її в розвинуту європейську 
державу», - тобто провал модернізаційної політики [20, с.12]. 
Встановити у неї системний зв’язок всіх наведених причин 
не уявляється можливим.

Д. Шлапаченко теж без всяких сумнівів суміщує 
взаємовиключні тези. В одному випадку він вказує, що 
косовську кризу викликала конкуренція націоналізмів, а 
демографічні, фінансово-економічні, соціокультурні та 
метально-психічні фактори – вторинні. А в іншому випад-
ку їх же він називає основними [21, с. 26,41]. В одному 
випадку він визначає внутрішні фактори розпаду СФРЮ 
як «суміщення політичної децентралізації зі спроба-
ми перерозподілу економічних ресурсів та економічних 
активів», які в кінці 1980-х рр. стимулювала економічна 
криза. Шлапаченко впритул підійшов до проблеми боротьби 
республік за власність хоча б на завершальному етапі історії 
СФРЮ, однак розробляти її не став [21, с. 25, 27]. В друго-
му випадку він твердить, що причиною краху СФРЮ стала 
радикальна ідеологія, що поєднує націоналізм і соціалізм, 
яку запропонував С. Мілошевич [21, с. 41]. А в третьому 
місці заявляє, що розпад Югославії невідворотно зумовили 
спори між етнічними групами, що не були залагоджені з 
часів другої світової війни [21, с. 25]. Після цієї плутанини 
перейдемо до наступної групи.

Четверту групу складають автори, які висувають на 
перший план соціально-економічні чинники. Ніхто з них 
не є моністом (багатофакторний підхід не обминув і їх), 
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однак саме ці чинники вони ставлять на перше місце. В 
світовій науці поширена думка, що сплеск націоналізму та 
розпад Югославії викликала нерівномірність економічного 
та соціального розвитку її регіонів. Серед українських 
науковців її поділяють М. Каменецький та Г. Саган.

М. Kаменецький цю позицію регулярно висловлює, але 
спеціальними дослідженнями не обґрунтував [4; 5]. Можливо 
саме тому він постійно схильний до її підкріплення додатко-
вими чинниками та навіть ревізії. В 1995 р. він важливу роль 
відводив смерті Тіто, яка сама по собі загострила політичні 
та економічні проблеми [4, с.42]. В 2007 р. додаткове місце 
зайняв релігійний поділ [5, с.85], і несподівано з’явився дру-
гий головний чинник – «нерівноправні міжетнічні відносини, 
а їх переходу в область політичних та економічних стосунків 
сприяло небажання керівництва країни вирішувати їх на 
рівноправній основі» [5, с.90]. Отже, знайшовши два різних 
головних чинника, Каменецький зблизився з попередньою 
групою.

Цікаво, що серед українських науковців він єдиний, хто в 
числі причин розпаду Югославії вказав на класову боротьбу. 
На його думку страйк косовських шахтарів на початку 1989 
р. стимулював загострення міжреспубліканських відносин 
[5, с.85].

Галина Саган справедливо відзначила, що зв’язок між 
нерівномірним розвитком регіонів та розпадом Югославії 
зазвичай констатують, але не розкривають [17, с. 22]. Тому 
вона звернулась до конкретно-історичних досліджень цієї 
проблеми на матеріалі другої половини 1960-х – початку 
1980-х рр. [17; 18]. Це був великий крок вперед, адже до неї 
ніхто подібних досліджень в українській історіографії не 
проводив. З точки зору накопичення нового матеріалу робо-
ти Г.Саган становлять незаперечну цінність, однак з точки 
зору теоретико-методологічної складової автор демонструє 
нездатність до адекватних висновків. Її узагальнення містять 
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соціологічні помилки і кричущо протирічать змісту власних 
статей. Наприклад, вона твердить, що союзний центр створю-
вав «видимість боротьби із соціальною нерівністю етнічних 
меншин» [17, с. 24]. Між тим, соціальний і національний ста-
тус в Югославії співпадав хіба що в циганів, а сама Г. В. Са-
ган проблему співпадіння цих статусів взагалі не розглядала. 
Вона просто помилково ототожнює економічну нерівність 
з соціальною. Ще приклад: владі югославської федерації 
вона приписує «імперські плани», які нібито завадили роз-
витку економічно відсталих регіонів, хоча взагалі не торка-
лася зовнішньої політики. Не знає вона і того, що політика 
економічного вирівнювання проводилася в Югославії з 
1945 року. В іншій статті висновки в неї ще цікавіші: пере-
конливо показавши, як економічні проблеми генерували в 
країні націоналізм, вона перекреслила власні зусилля і без 
всяких доказів заявила, що причини негативних процесів 
в Югославії це «принципи самоуправління та партійного 
керівництва» [18, с. 499-500].

Окрему позицію в групі, що розглядається, займає 
П. М. Рудяков. Причини розпаду Югославії він вбачає у 
соціальному факторі. Погляди П. М. Рудякова пройшли 
еволюцію. В 1994 р. він вважав, що головна внутрішня при-
чина кривавої бійні на Балканах – сплеск націоналізму, а 
економічні протиріччя – другорядний фактор [16, с. 104, 
106]. Як він писав, «в ситуації наростаючої конфліктності на 
рівні міжнаціональних відносин економічні протиріччя між 
суб’єктами югославської федерації набули антагоністичного 
характеру». Однак вже тоді П. М. Рудяков висловив думку, 
що політичні еліти югославських республік в 1980-і рр., 
«граючи на розпалюванні націоналізму і спекулюванні 
історичними міфами, повели боротьбу за переділ федераль-
ного «пирога»…» [16, с. 104].

В 2001-2004 рр. це пояснення стало в П. М. Рудяко-
ва провідним. Він рішучо заперечує цивілізаційний ха-
рактер «балканської кризи». Такого характеру надали їй 



373

безвідповідальні спекуляції політиків на історичному мину-
лому [14, с. 222–223, 225; 15, с. 78–79]. Причиною розпаду 
Югославії стало протистояння нових місцевих еліт зі стари-
ми та федеральним центром «за перерозподіл владних повно-
важень та майна» [15, с.79, 82]. В 2004 р. він формулює цю 
думку ще більш виразно: «Югославію «розвалили» (точніше 
було б сказати «порозтягали на шматки») правлячі еліти – 
республіканські, регіональні, локальні, – які, у відповідний 
спосіб оцінивши ситуацію, що склалася в країні наприкінці 
80-х років, у реалізації власних політичних та економічних 
інтересів спробували піти шляхом свідомої відмови від 
будь-яких компромісів з опонентами й конкурентами задля 
досягнення максимально можливого успіху» [14, с. 218]. 
«Доля Югославії опиняється в руках етнократичних кланів» 
[14, с. 220]. Ці думки належать до самих глибоких серед 
всього, що дала з цього приводу українська історіографія.

В своїх оцінках П. М. Рудяков фактично солідарний з 
відомим російським славістом В. К. Волковим. Однак на 
відміну від Волкова він не вільний від еклектичних впливів 
і зовсім не простежує свою концепцію на конкретному 
історичному матеріалі. В центрі уваги Рудякова – «балкансь-
ка криза» 1990-х рр. Він визначає її як трансформаційну кри-
зу, пов’язану зі зміною систем управління, перерозподілом 
сфер впливу, а також входженням «постсоціалістичних» 
країн в європейське співтовариство [15, с. 77–78]. 
Етнократичні клани тут ніби і ні до чого. Причини кризи 
за словами того ж автора пов’язані з об’єктивними про-
блемами та суб’єктивними прорахунками (економічними, 
політичними, міжнаціональними, міжконфесійними). А 
час їх виникнення П. М. Рудякову взагалі не цікавий. Він 
залишає на розсуд читача вибирати між серединою 1960-х 
та першою половиною 1980-х рр. [14, с.220]. Звідки взяли-
ся етнократичні клани і чому вони були такі непоступливі, 
П.  М. Рудяков не досліджує.
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Підсумовуючи аналіз проблеми, зазначимо, що 
українській історіографії розпаду СФРЮ властиві еклек-
тика, ідеалізм та суперечливість оцінок. Головна причина в 
тому, що українські науковці майже не досліджують історію 
федеративної Югославії як таку. Фокус уваги повністю зо-
середжений на подіях 1990-х рр. Це простежується навіть 
в спеціальних дисертаційних дослідженнях. Щонайменше 
в трьох дисертаціях сучасних науковців присутні окремі 
підрозділи, де розглядається питання розпаду Югославії 
як такого, але вони грають допоміжну роль. Нарисом пере-
думов історичної драми 1990-х рр. вони просто вводять 
читача до курсу справи, і після цього цілковито зосереджу-
ються на періоді югославської кризи. Конкретно-історичні 
дослідження періоду, що передував розпаду, майже відсутні. 
Узагальнюючих робіт з приводу розпаду Югославії немає. 
Тому більшість висловлених оцінок має характер робочих 
гіпотез, значна частина яких незадовільна чи з теоретичної, 
чи з фактологічної точки зору. Отже, питання вимагає 
подальшої розробки.

Shakhin Y. V.
WHY DID YUGOSLAVIA COLLAPSE? VERSIONS OF 

UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY

Summary
The article describes the main approaches of Ukrainian 

scientists to the breakup of the Yugoslav Federation. It presents 
a classification of their approaches and criticism of their meth-
odological positions, the developing degree of problems and 
prospects for the further researches.
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ВИВЧЕННЯ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: 

ФОРМУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ 
ПАРАДИГМИ

У статті розглядається процес вивчення пам’яток ост-
рова Зміїний у другій половині ХХ ст., як один із етапів усві-
домлення його культурної важливості.

Ключові слова: острів Зміїний, підводні та наземні дослі-
дження, преса, Одеський археологічний музей, археологічні 
залишки, античний храм. 
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Процес осмислення своєї культурної спадщини дуже важ-
ливий для кожного регіону та вельми складний. Північне 
Причорномор’я – складний поліетнічний та багатокуль-
турний регіон, який з давнини був центром перехрещення 
народностей та культурного обміну. Розуміння виключної 
важливості збереження культурного спадку краю прийшло 
до широкого загалу, пройшовши шлях фундаментального й 
різнобічного вивчення його історичних пам’яток науковцями. 

Одним з важливіших етапів такого усвідомлення особли-
востей культурної спадщини острову Зміїного стала друга 
половина ХХ ст. – період, коли острів почав професійно та 
системно досліджуватися археологами. Теоретичних робіт, 
які розкривали би нам сутність цього періоду небагато: в 
основному, це статті дослідників, які безпосередньо проводи-
ли там розкопки [16, с. 58-70; 13, с. 26-59]. Однак залучення 
тільки цих джерел замало, тому ми проаналізували багато 
згадок про дослідження острову у періодичних виданнях 
того часу [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 14; 17; 18]. Проводячи ро-
боту по виявленню джерел, стало зрозуміло, що необхідно 
створити цілісну картину дослідження острівних пам’яток 
протягом другої половини ХХ ст.

Після закінчення Другої світової війни острів був закри-
тий для масового відвідування, але саме його входження до 
Радянського Союзу спричинило пожвавлення в процесі його 
вивчення (причому його «закритість» тільки сприяє цьому 
процесу й не дозволяє активному господарюванню там руй-
нувати пам’ятку та гальмувати дослідження). 

Так, на Зміїному побував науковий співробітник Інституту 
археології АН УРСР Л. Д. Дмітров з метою фіксації стану 
пам’ятки, але результати його поїздки не опубліковані [16, 
с. 60]. Друга, після 1841 р., цілеспрямована археологічна 
експедиція була організована лише в 1964 р. Державним іс-
торичним музеєм під керівництвом Н. В. Пятишевої. Голов-
ною метою її поїздки було зробити попереднє археологічне 
обстеження острову, тому перед тим як відправитись до Змі-
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їного вона відвідала Одесу, Кілію, Ізмаїл, Вілкове для збору 
матеріалів – саме завдяки її кропіткій роботі було знайдено 
декілька неоцінених джерел. Вона пише: «В Одеському 
археологічному музеї директор люб’язно дав мені папку зі 
справою «О. Феодонисии» тобто Фідонісі, яка була знайдена 
незадовго до цього. Там само знайшлося декілька цікавих 
малюнків учасника експедиції 1841 р. художника Басолі, 
зроблених прямо на острові» [16, с. 70]. А лише після цього 
відправилась з Севастополю на науково-дослідницькому 
судні «Московський університет» на острів. 

Прибувши на острів разом із спеціалістами в області під-
водної археології та, у майбутньому, видатними вченими 
– В. І. Кузіщіним, доцентом кафедри історії Стародавнього 
світу МДУ та Б. Г. Петерсом, науковим співробітником Ін-
ституту Археології Академії Наук СРСР, Н. В. Пятишева, в 
першу чергу, виступила з лекцією по історії острову перед 
солдатами та матросами, тим самим захистивши розрізнені 
археологічні знахідки: «після цього солдати й матроси стали 
мені приносити велику кількість черепків стародавньої ке-
раміки, яку раніше вони вважали «румунської» та викидали 
у море. Офіцери просили надіслати їм надрукований текст 
лекції з альбомом рисунків античного посуду для наочнос-
ті» [16, с. 62]. В період з 7 по 13 жовтня з їх допомогою були 
проведені зондувальні розкопки та зачищення (шурфовки, 
говорячи сучасною мовою), проаналізовані породи каменю 
(вони прийшла до висновків, що каміння, з якого був зложе-
ний, за описом М. Н. Мурзакевича, храм, було привезеним, 
на острові виходу таких порід немає).

У центральній частині острова було закладено декілька 
шурфів (1х1,5х1 м), але ніяких слідів культурного шару, за 
винятком окремих фрагментів кераміки eks-sіtu, не виявлено. 
На поверхні іноді знаходили сильно вивітрені обломки анти-
чної черепиці – кераміди та каліптери двох видів – двоскатні 
та жолобчаті, амфорні ручки та ніжки, черепки товстостін-
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них рифлених сосудів. Знайдені, у дворі будівлі з маяком, 
залишки фундаменту виявилися «румунськими». Наявність 
пустот під ґрунтом у цій частині острову навела автора на 
думку про наявність карстових печер, які ще у часи Ахілла 
використовувалися як тайники-скарбниці для схорону під-
ношень від морських піратів [16, с.62–63]. Також недалеко 
від маяка були знайдені залишки середньовічного склепу, про 
який писав П. Ситніков у донесенні [10, л. 42].

Роботи в нижній частині дали більш значні результати. 
Тут простежені залишки культурного шару, що знаходився 
як з північно-східного, так і з південно-східного боку мису. 
Н. В. Пятишева припустила, що він був створений много-
літніми «хижацькими» розкопками на північно-східному 
схилі з якого кидали землю у низину [16, с. 64]. Тут був не-
крополь, про котрий повідомляли у своїх донесеннях каран-
тинні чиновники (урни з трупоспаленням) [10, л. 34–35]. Це, 
на думку автора, привносить виправлення у дані античних 
авторів, які повідомляли нам про те, що на острові не було 
мертвих [16, с. 64]. Однак через те що розкопки проводилися 
некваліфіковано виявити щось конкретне дуже складно. 

Під час розкопок виявлено різноманітний матеріал: ам-
фори із клеймами (островів Родоса, Фасоса, Хиоса, міст 
Сінопи, та Херсонесу Таврійського), чорно - і червонолако-
вий посуд (VI ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.), архітектурна теракота. 
Також була знайдена криниця – стародавня, але пристосована 
під налив з корабля-водолея та декілька цистерн, імовірно 
теж стародавніх [16, с. 68]. Використавши можливість, автор 
зібрала також декілька зразків острівної флори. Як виявилося 
під час аналізу зразків науковим співробітником біолого-
ґрунтового факультету МГУ Н. П. Тіткової, на острові росте 
ячмінь заячий, костер м’який, костер кровельний, вейний 
наземний, лобода, щавель та їстівні гриби [16, с. 69]. У ході 
саме цієї експедиції були зроблені перші підводні досліджен-
ня акваторії острова.



381

У 60-ті роки починається новий етап в острівному сприй-
нятті: поява його опису на шпальтах газет, що на наш погляд 
демонструє спробу донести образ острову до простого чи-
тача і таким чином зробити його розуміння більш масовим, 
приналежним не тільки вузькому колу вчених. Перша така 
публікація вийшла у 1964 р. [1], де автор С. Безручко коротко 
описує загальну історію острову.

У 1965 р. у дуже поважному офіційному виданні «Ком-
сомольська іскра» виходить стаття В. Кирилюка «Будні і 
свята на Зміїному», де він описує свою подорож на острів 
та дуже слушно зауважує усі риси життя та побуту острову. 
Його опису передує опис його античної історії (перенесення 
Ахілла на Левку, множина птахів, сакральність простору) та 
історії його вивчення (традиційний опис діяльності товари-
ства, окрім одного моменту). Цікавий момент описаний ним: 
«Пізніше купець Свідерлі (Сідері – авт.) з Вілкова, вмастив-
ши Одеського губернатора, дістав у Петербурзі дозвіл «поко-
пати» на Зміїному. Дещо із знахідок, як це обумовлювалось, 
він передав Російській Імперії, проте найцінніше потрапило 
до Лувра та Британського музею» [3]. Складно сказати звідки 
він ці відомості узяв – дуже сумнівними та необґрунтовани-
ми вони виглядають, але, можливо, цей погляд репрезентує 
погляди цілої групи тогочасного населення на діяльність 
Одеського Товариства історії та старожитностей, вже з ра-
дянської точки зору.

Він дуже цікаво описує подорож: «Ми вийшли з Одеси 
надвечір, а вранці на обрії можна було помітити хмарин-
ку. Лаг відмічає ще кілька миль, хмарка гусне і, нарешті, 
обертається до нас стрімкою похмурою скелею. Хтозна-як 
приставали тут аргонавти, а ми спиняймося на пристойній 
відстані, пересідаємо на шлюпку. Обравши дещо затишну 
«гавань» серед кам’яної навали, пробуємо вибратися на 
слизькі зеленуваті брили. Екзотика… Та не завадило б уже 
мати тут бодай простенький причал – море не завжди таке 
спокійне, як зараз. 
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Неподалік острова пролягали найжвавіші морські шляхи. 
Зринуть, переморгнуться кораблі з тутешнім маяком і розта-
нуть на обрії. Мешканці Зміїного очікують тих, що звертають 
сюди. Ждуть, бо навкруги – куди не глянь із цієї «кам’яної 
п’яти» – безкрає море. З моря займається сонце і, прокотив-
шись півколом, гасне теж у морі. І так – щодня, тиждень за 
тижнем, поки рація не принесе радісної вістки… Тоді всі ви-
сипають на берег, на стрімку височінь, обернену до півночі.

З цієї миті на Зміїному настає свято. Кому щастить стрі-
ти рідних, кому – прочитати цілу купу листів, з рук у руки 
переходять «свіжі» газети, нові книги. Юрко Растворов ви-
ряджає сьогодні дружину. Здається, нічого не забув – і все 
ж іще чогось не домовив. Женя Бойко одержав приймач. 
Валентин Васильович Козлович перечитує листи (начальник 
маяка)» [3]. Таке було життя на острові – їх буденність була 
наповнена рибальством, годуванням кіз. Серед проблем, що 
існували – рідко привозили пошту та відсутність причалу. 

У травні 1968 р. виходить стаття І. Т. Чернякова, який, 
описуючи історію острову та дійшовши до 1964 р., говорив 
про необхідність та перспективи його вивчення: «Тут по-
трібні комплексні дослідження і в землі і під водою. Поряд 
з археологами в експедиції на острові повинні взяти участь 
досвідчені спелеологи та аквалангісти. Організатором такої 
експедиції може стати, наприклад, Одеський державний 
університет ім. І. І. Мечникова…» [17].

Тому, вже у серпні 1968 р. Одеський археологічний музей 
відправив експедицію з 8 людей, яку очолювала старший 
науковий співробітник С. А. Булатович. Експедиція розпо-
чалась 5 серпня, разом із С. А. Булатович відправились члени 
спортивно-технічного клубу «Океанія»: ватажок аквалан-
гістів Костянтин Левинський (інженер ОТІХХП), Анатолій 
Мацкевич, Віктор Калюжий, Юрій Шамрай (з того ж інсти-
туту); Сергій Котеньов (старший технолог інституту імені 
М. В. Ломоносова), Валерій Удовиця (слюсар тепломереж) 
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та спеціальний кореспондент «Комсомольської іскри» С. Лів-
шин. Вважалося, що метою експедиції було знайти печери 
про наявність яких писала Н. В. Пятишева.

Спецкор С. Лівшин розповідає у своєї статті «Тринадцять 
днів у царстві Ахілла» що вони, переправившись на шлюпці, 
вони поселилися у кімнаті, що знаходилися у будівлі маяка. 
Він зауважує, що на острові є поштовий зв’язок та телеві-
зор, прісну воду возять з Одеси. «Ще одна деталь: гроші на 
острові сили не мають. Не через те, що тут живуть суцільні 
безсрібники. Просто нема магазинів. … Під час штормів ост-
рів гуде, вітер ламає антени і перекидає піну з одного кінця 
на інший. Іноді навіть доводиться ходити, тримаючись за 
спеціально простягнені верьовки» [5]. З фауни, представле-
ної тоді на острові – з десяток кіз та овець та собака Ледар, 
зграя мартинів, змії, «що вилазять вранці погрітися – чорні 
та великі, але не отруйні – вужі» та отруйні сколопендри. З 
цікавих острівних звичаїв він зазначає традицію жертвувати 
хліб з маслом Ахіллові та процедуру посвяти до аквалангіс-
тів – з’їдання смаженої печінки ската.

Перші підводні археологічні дослідження істотно від-
різнялися від сучасних: перші розвідки проводили у масках 
з трубками, а вже потім, після тренувань, занурювалися з 
аквалангами. На глибині 8 м температура води у серпні 10˚С. 
Група була поділена на дві частини: одну очолювала С. А. Бу-
латович – вони провели шурфування вздовж берегової лінії 
перешийка, що з’єднує обидві частини Зміїного, а друга, на 
чолі з Костянтином Левинським, займалися підводним по-
шуком та знайшли підводні черепкові поля. «9 серпня зна-
йшли хід у печери – півметрову щілину на похилій кручі, з 
записками сучасної газети. Скоріше за все, якщо печери й 
були, то вони були порушені хвилями та вітром» [5]. Цікаво, 
що автор статті висловлює бажання щоб їх «відкриття» були 
не точними – тоді можна буде ще раз повернутися до острову.
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У той самий час на острові були присутні також представ-
ники іншого клубу підводних дослідників «Садко» (місто 
Миколаїв). Отримавши дозвіл на дослідження у акваторії, 3 
серпня вони на судні «Дельфін-2» вирушили з Миколаєва з 
9 членами екіпажу на борту. Анатолій Копиченко (капітан), 
Михайло Коновалов (керівник, президент клубу), Валентин 
Щербань (механік), Володимир Шкуратовський (боцман), 
Вадим Мухортов (матрос), Іван Марчук та Валентин Ліхтан-
ський (фотографи), Валентин Коршун, Віктор Загоруйко та 
Олександр Корчагін.

Не довго пробувши на суші, члени експедиції почали 
занурення – багато залишків загиблих кораблів. Шукали 
підводний вхід до гротів, але теж не знайшли: «за дні цієї 
експедиції підніжжя острову було буквально обмацане ру-
ками, і можна з упевненістю казати, що острівні печери не 
сполучаються з водою. … Якщо і були якісь підводні входи 
до печер, то вони давно завалені» [4] 

Це були перші спроби підводних досліджень, які мали 
своє продовження вже наприкінці 80-х – початку 90-х рр. У 
70-ті роки продовжують виходити статті про багатогранну 
історію острову у різних виданнях (виходять декілька статей 
директору археологічного музею І. Чернякова) [18], а на ост-
рові продовжує існувати та замкнута мікросистема, створена 
острівними мешканцями.

У 80-ті роки туристично-пошуковий клуб «Арго» ра-
зом із міським клубом «Пошук» та групою підводників-ак-
валангістів організувала при підтримці Одеського обкому 
комсомолу наукову експедицію на острів. Наукову частину 
програми здійснював заступник директора Археологічного 
музею – С. Б. Охотніков. 11 серпня 1988 р. о 23 годині екс-
педиція досягла острову, пересадка на баржу та висадка на 
острів відбувалася наступного дня. Керівник туристично-по-
шукового клубу Ігор Мельнік пише: «Узбережжя досталось 
аквалангістам, скалистий берег – спелеологам, поверхня 
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острову – археологам. Розпочинаємо розвідку. … Як і при-
пускали геологи, острів повністю складений із кварцитів та 
інших силіцитових порід, які відносяться до найтвердіших. 
Вапняки, в яких можлива наявність карстових печер заля-
гають нижче рівня моря на 50–70 метрів. Гірські породи, з 
яких складений острів твердіше за скло. … Карстових печер 
майже нема. Єдине на що можна сподіватися – наявність 
гротів. Можливі підходи до них з води» [7, с. 12–13]

Описуючи археологічні дослідження на острові, 
С. Б. Охотніков пише: «…Розкопи вирішили закласти в пів-
нічно-східної частині острову, де в деяких місцях прослі-
джується культурний шар. Вочевидь, тут в античні часи 
знаходився ботрос – звалище культового майна, яке вийшло 
з вживання. По існуючим тоді правилам, храмове начиння не 
можна було розкидати абиде. Її ховали у спеціальних місцях. 
… Перший шурф заклали прямо над обривом. Шар виявився 
перевідкладеним і, скоріше за все, був утворений у наслідку 
многолітніх хижацьких розкопок минулого століття та необ-
міркованої хазяйської діяльності у наші дні» [15,  с. 11-12]. 
Була зібрана чудова колекція розписної кераміки. Автор звер-
тає увагу на зразки східно-іонійської кераміки, розписаної 
у стилі фікеллура. Це, поки що, найдревніші вироби. Вони 
датуються другою чвертю – серединою VI ст. до н.е. Також 
траплялися прекрасні фрагменти чорно фігурних кіліків с зо-
браженнями юнака з конем та танцюючих менад, супутниць 
Діоніса. Цікаві також графіті з етнонімами дарувальників 
(жителів о. Самоса, о. Делоса, о. Хіоса).

Другий розкоп вчені заклали у центрі перешийку. Харак-
тер знахідок був інший: фрагменти амфорної тари, черепиці, 
архітектурної теракоти (деталі прикрас даху, які були роз-
писані червоною, чорною та білою фарбами). Більшість їх 
датується ще VI століттям до н.е. Цікаві знахідки зображення 
змій на різноманітних обломках, іноді з надписами у вигляді 
окремих букв та буквосполучень (А, АХІ, АХІЛ, АХІЛЛЕ). 
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Також саме тоді були знайдені фрагменти римських чере-
пичин з клеймами V Македонського легіону та Дунайської 
Флавієвої флотилії [15, с. 13]. 

Не залишилися марними пошуки підводників: досліджую-
чи акваторію бухти у південно-західній частині острову, вони 
знайшли уламок мармурової плити – облицювання вівтарю 
або колони. Північна бухта теж не залишила аквалангістів 
без роботи – приблизно у 200 м від берегу вони витягли 
уламки амфор та черепиці, два кам’яних та один свинцевий 
античні якоря. Крім того, нарешті була розв’язана загадка 
печер: під час підводного обстеження острову виявили ве-
ликий грот, який простягається вглиб острову метрів на 20 і 
висотою сягає десь 10 м. На думку учасників експедиції це і 
є загадкові печери, які раніше використовувалися як схорон 
(у тому числі і під час Першої світової війни) – враховуючи 
підняття рівня моря за останню тисячу років у такому місці 
могли сховатися близько 15-30 людей з речами та харчами 
під час загрози [7, с. 19].

Розпочинаючи з 1988 р. роботи на острові Зміїному про-
водились спеціально створеною Чорноморською експедиці-
єю ОАМ АН України на чолі із С.Б. Охотніковим, до складу 
якої входили члени гідро-археологічного клубу «Наварекс» 
(абревіатура від Naval Archeological Expedition – Морська 
археологічна експедиція). Він був створений на базі двох 
одеських спортивно-підводних клубів «Шельф» і «Посей-
дон» Будівельного і Політехнічого інститутів. Існує він на 
добровільних засадах – самі члени обирають мету свого 
дослідження, саме тому шляхом внутрішнього голосування 
була обрана акваторія острову Зміїного, як найбільш акту-
альний напрямок підводних досліджень. Постійні учасники 
експедицій та члени клубу: Ю. Мурзін, І. Гонтарук, С. Грабо-
вецький, В. Мушта, К. Новіков, В. та С. Осадчі, П. Симонен-
ко, О. Терещенко (зараз - голова Клубу та автор й керівник 
підводних археологічних досліджень в акваторії Зміїного.
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Наварекс провів у 1988 р. розвідувальні роботи (виявили 
технічні умови перебування на острові і можливості ведення 
підводних досліджень), а взялися за роботу вони у 1989 р.: 
були проведені перші роботи у Північній бухті, яка дуже 
складна по своїй структурі – тому її розчленували на смуги 
шириною по 10 м. Від берега протягнули два ліні по 100 м 
кожен в північному напрямі, один кінець яких кріпився на 
березі, а інший мав вантаж і буй, що плавав на поверхні. 
Рухаючись уздовж ходового тросу по обидві сторони від 
нього в напряму збільшення глибини, двійка аквалангістів 
візуально оглядала донну поверхню. При виявлені архео-
логічного матеріалу виставлявся буй. Дійшовши до кінця, 
аквалангіст обертався і розпочинав свій шлях на смузі на-
парника (складність рельєфу дна змушує застосовувати саме 
таку тактику) [11, с. 96] 

У ході роботи експедиції були отримані нові матеріали 
з перевідкладеного в XІ ст. культурного шару, проводилося 
планомірне обстеження морського дна навколо острова, ви-
явлено багато знахідок. У 1991 р. в акваторії острова працю-
вала спільна радянсько-італійська експедиція. Все розпоча-
лося наприкінці 80-х – початку 90-х рр. коли, у дуже складні 
для нашої держави часи у зв’язку із відсутністю матеріаль-
но-технічної бази, президент клубу «Наварекс» Ю. Мурзін 
зробив спробу зацікавити директора служби підводної архе-
ології Клаудіо Моккоджані та Міністерство культури Італії в 
цілому. Результатом стало створення комплексної експедиції 
(археологи, біологи, геологи, палеонтологи) за спонсорською 
підтримкою наступних організацій: 1) Науково-виробнича 
організація «Агат», створена при фонді соціальної допомоги 
імені Гааза, представник ВНПО Сергій Кравченко; 2)  Архе-
оклуб «Італія»; 3) Міністерство культури; 4) Інститут Старо-
давньої історії людства; 5) Фірма «Фрі Шарк», яка виробляє 
підводне обладнання.
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Президент «Наварексу» Ю. Мурзін охарактеризував це 
так: «ми нічого не втрачаємо, а вони ризикнули» [8]. Масш-
таб заходу описав заступник президенту Одеського горіс-
полкома В.Г. Мельнік: «Ця експедиція має увійти в історію 
досліджень Чорного моря» [8]. Угоду підписали на 3 роки, 
назва експедиції «Zmeinyi 91». Відповідальний секретар 
археоклубу «Італія» (D’italia) Орландо Пандольфі вважає, 
що це «дозволить зміцнити культурні, національні зв’язки, 
які беруть початок ще у часи Римської імперії» [8]. Звісно, 
усі знахідки потрапили до Одеського археологічного музею, 
а італійці отримали фото та відеоматеріали. Результат був 
представлений на прес-конференції у археологічному музеї: 
по-перше, була зібрана величезна колекція корабельних яко-
рів (від VI ст. до н.е. до IV ст. н.е.) – близько 30 екземплярів; 
по-друге, знайдена велика кількість амфор, різного посуду, 
черепиці; потрете, робота проводилася на найвищому про-
фесійно-технічному рівні.

Цікаво, що на питання навіщо потрібні італійцям дослі-
дження у Чорному морі, якщо «своє» Середземне море не 
досліджено до кінця, вчені відповіли: «Наука не має меж. 
Вона належить всьому людству» [2]

Спільна робота вітчизняних та зарубіжних колег не тільки 
дала плідні практичні результати у вигляді великої кількості 
цінних знахідок та надала необхідну матеріально-технічну 
допомогу, а й надихнула місцевих підводників, які розпочали 
це діло, не залишати акваторії острову й понині. Вже більше 
20 років досліджують акваторію острову члени клубу «На-
варекс» і саме їх праця заслуговує найвищої оцінки. Окрім 
розробки системи розмітки в акваторії, про яку вже написано 
вище, вони зробили багато цінних спостережень.

Результатом попередніх досліджень (1964, 1968, 1988 рр.) 
та постійних появлень опису історії острову Зміїний у періо-
дичних виданнях [12; 9; 14; 6] стало розуміння необхідності 
комплексного дослідження острову. Ще у 1996 р. С. Б. Охот-
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ніков пише: «Такий короткий ланцюг історичних подій та 
імен, пов’язаних з островом. Він ще раз підкреслює необ-
хідність дбайливого ставлення до цього унікального куточка 
нашої країни, де воєдино сплелись стародавня та сучасна іс-
торія, екологія та географія, унікальне геологічне походжен-
ня – Зміїний є єдиним островом тектонічного походження 
у Чорному морі. Вихід бачиться у створенні тут заповідної 
зони, всебічному науковому вивченні, необхідності постави-
ти все роботи, які ведуться на острові та його акваторії під 
строгий контроль держави, надати можливість зацікавленим 
організаціям, археологічним у першу чергу, безперешкодно 
проводити тут свої дослідження. … Всі ці міри мають вря-
тувати від остаточної руйнації видатну пам’ятку історії на 
території України. Зміїний на це заслуговує» [12].

Таким чином, ми бачимо, що острів Зміїний протягом 
другої половини ХХ ст. пройшов складний тернистий шлях 
свого наукового вивчення та еволюції сприйняття: після 
закінчення війни та повернення території острову до на 
нашої вітчизни його наукова цінність була не повністю роз-
крита, особливо для пересічних людей, що населяли Пів-
нічне Причорномор’я у той час. Але згодом, за допомогою 
кропіткій роботі багатьох спеціалістів його значущість стала 
очевидною вже для всіх – публікація матеріалів дослідження 
та опису подорожей сприяла широкому розумінню його нау-
кової цінності та неповторності. Все це призвело до того, що 
к початку ХХІ ст. острів Зміїний почав сприйматися як уні-
кальна пам’ятка нашої батьківщини, яку необхідно ретельно 
та комплексно вивчати та дуже дбайливо до неї ставитися. 
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РОЗДІЛ V
ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Дьомін О. Б.
УДК 94 “1991/2011”

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ*

Автор показав місце нової державності України в кон-
тексті всесвітньої історії. Виділені чинники, що могли б 
сприяти виходу України на передові рубежі.

Ключові слова: Україна, всесвітня історія, «суверенна 
державність», зворотній соціалізм, історичний досвід.

Події 24 серпня 1991 року зважаючи на історичне їх зна-
чення мали одночасно вагу як факт унікальний з погляду на 
історію українського народу і українських земель та досить 
буденний з погляду на розвиток всесвітньої історії. 

Процес виникнення нової державності взагалі явище до-
статньо широко представлене в історичній еволюції люд-
ської спільноти. Але час існування нових держав, історич-
но засвідчений у широкому часовому діапазоні: від днів до 
століть. Отож двадцять років це й багато, але разом із тим, 
й мало. 

Цих двадцяти років недостатньо, навіть якщо врахо-
вувати, що сучасна українська державність не виникла на 
порожньому місці. В 1918 р. з’явились декілька варіантів 
української державності, але в силу різних обставин життєз-
датною виявилась тільки Українська Радянська Республіка. 
В 1922 р. вона увійшла до складу СРСР, але формально ви-
ступала як незалежна республіка. Що й було підтверджено 
провідними західними демократичними країнами в момент 
утворення ООН, коли Українська Радянська Соціалістична 
Республіка стала однією із країн-засновниць. Тобто, будучи 
де-факто частиною Радянського Союзу, УРСР мала наочні 
ознаки політичної окремішності. Проте в 20–80-і роки ХХ 
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століття про українську державність можна говорити як про 
«представницьку державність». 

Досягнення УРСР, тільки як частини СРСР, особливо 
високі освітні, наукові, воєнні та культурні стандарти не в 
останню чергу пояснюються тим, що Радянський Союз іс-
нував як достатньо закрита система. Саме ця закритість до-
зволяє говорити про СРСР, як про своєрідний соціально-по-
літичний в історичному плані експеримент побудови нового 
суспільства. Всесвітній історії відомі різні варіанти побу-
дови, наприклад, капіталістичної державності. Дослідники 
вказували на незворотній і зворотній типи генезису капіта-
лізму. При зворотному типі, якій простежувався в деяких 
італійських державах, Іспанії, в деяких німецьких землях 
XV–XVII століть розпочаті буржуазні перетворення були 
зупинені владою і ситуація в країнах була повернута до по-
переднього стану речей. При цьому, ті соціальні, політичні 
та культурні перетворення проходили в рамках однієї дер-
жавності, але в межах відкритої суспільної системи. Проте, 
одночасно розвивався та затверджувався у всесвітньо-істо-
ричному процесі й незворотній тип генезису капіталізму в 
Нідерландських провінціях та в Англії. 

Отож, коли в роки так званої радянської перебудови со-
ціально-політична система СРСР почала стрімко набувати 
ознаки відкритості, експеримент підійшов до кінця, про-
демонструвавши зворотній тип генезису радянського соці-
алізму. За таких умов представницька державність України 
після 24 серпня 1991 року трансформувалась у «суверенну 
державність». І в цьому неминуче значення для українсько-
го народу дня 24 серпня. 

Власна держава власного народу вже не дозволяє нарі-
кати на перешкоди з боку інших сил та втручанні у формат 
соціально-економічного розвитку, як це було за часи СРСР. 
До того ж завойована свобода слова, яка стала уособленням 
демократичного вибору країни, при усіх її недоліках спри-
яє критичним оцінкам сучасного стану нашої країни. Моні-
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торинг української святкової преси напередодні 24 серпня 
свідчить про те, що більш ніж дев’яносто відсотків інфор-
мації носило негативний, критичний і суперкритичний ха-
рактер. Майже така ж ситуація в Інтернеті, якщо не більш 
негативна. Ось наприклад «Діалог ЮА», який декларує від-
родження традицій інтелектуального спілкування, подав 
думки експертів із числа провідних українських політоло-
гів, соціологів, істориків, філософів, головним чином, док-
торів наук. Та тільки один із них, заступник директора На-
ціонального інституту стратегічних досліджень, позитивно 
оцінив сучасний стан розвитку України. 

Здобутки нової української державності проявляються, 
насамперед, у гуманітарній сфері. За інформацією ЗМІ юві-
лей відзначався різноманітними масштабними подіями. У 
Вінниці пройшов шлюбний фестиваль «Кріпка сім’я – силь-
на держава»; у Донецьку біля одного із корпусів Донецько-
го національного технічного університету для викладачів і 
студентів відкрили, збудований за допомогою Донецького 
металургійного заводу, храм Андрія Первозданного; у Льво-
ві в Музеї історії релігії виступив чоловічий хор канадців 
українського походження із Едмонтону; в Тернополі вста-
новили рекорд України по кількості присутніх на святковій 
події людей, вдягнутих у вишиванки.

Разом із тим, за останні місяці вдалось виправити ситуа-
цію із розбудови інфраструктури Евро-2012: стадіони, аеро-
порти, шляхи. У Києві за багато років відкрились три нові 
дитячі садки й планується найближчим часом здати ще два. 
Є ще й інші позитивні приклади нового та оптимістичного, 
але їх все таки недостатньо для ствердження міцності дер-
жави.

На каналі «Україна» в огляді подій тижня у рубриці, при-
свяченій 24 серпня, пройшла тема «40 років незалежнос-
ті». І тут фахові експерти, достатньо доказово, не радували 
українських глядачів перспективою майбутнього ювілею. За 
їх прогнозами в 2031 році українців залишиться усього 35 
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мільйонів, Україна, як і в попередні роки, буде шарпатись 
між великими державами, скоротивши свій військовий по-
тенціал та отримавши значний приплив мігрантів із Азії та 
Африки. 

Дійсно, ситуація, м’яко кажучи, не надто оптимістична. 
За оцінками міжнародних інституцій Україна серед 15 ко-
лишніх республік СРСР по основним показникам займає 
наступні місця: по ВВП на душу населення – 9 місце; по се-
редній заробітній платні – 9; за кількістю Інтернет-користу-
вачів – 11; за середнім віком життя – 12 місце. Інші рейтинги 
України серед держав світу ще більш кричущі.

Чому ж так сталося і чому не виправдались ті прогнози 
про світле майбуття України, які давались у кінці 80-х – на 
початку 90-х років минулого століття. Головна похибка тих 
передбачень полягала в тому, що вони виходили із перспек-
тиви існування України у все тій самій системі закритого 
типу, без корегування впливу світового ринку, тобто без ура-
хування входження країни до відкритої системи вищого по-
рядку, в якій вже не мали того значення оптимістичні показ-
ники соціально-економічного розвитку УРСР і більше того, 
в нових умовах світового капіталістичного ринку по ряду 
позицій вони набували негативного для України значення.

Крім того, Україна, на відміну від західноєвропейських 
країн, знову перейшла до стадії первісного нагромадження 
капіталу, як і інші колишні республіки СРСР, без еволюцій-
ного проходження попередніх історичних етапів. У свій час 
Київська Русь перейшла до феодалізму, проминувши рабов-
ласницьку форму державності, що багато в чому визначило 
своєрідність розвитку східнослов’янського світу, специфіку 
соціально-економічного суспільства та менталітету насе-
лення, в тому числі відсутність фінансових нагромаджень 
та відношення до власності. І в кінці ХХ століття Україна 
знову без власних капіталів та із негативним, викривле-
ним відношенням до приватної власності, розпочала шлях 
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формування капіталістичного суспільства. Після фактично 
первісного, безкласового радянського суспільства Україна 
вступила в капіталізм. І тому настільки наочно представле-
ні елементи рабовласництва та феодалізму як пережиточні 
явища в сучасній Україні ХХІ століття. В цьому передумо-
ви формування вкрай соціально-поляризованого, олігархіч-
ного українського світу, в якому відсутній міцний середній 
клас працівників, інтелігенції, підприємців тощо. Це зава-
жає швидкому створенню сильної економічної держави. 

Історичний досвід вказує, що після соціально-політич-
них катаклізмів на шталт революцій або руйнацій імперій, у 
світі змінювались економічні та політичні лідери. Після ні-
дерландської революції, яка підірвала підвали домінування 
у світі імперії Габсбургів, уперед вийшла, хоч і на короткий 
час кількох десятиліть, територіально невелика Республіка 
Сполучених Провінцій. Після англійської революції провід-
ні економічні позиції зайняла Англія, яка після промислової 
революції загалом надовго забезпечила собі ведучу роль у 
світі. Після французької революції наполеонівська Франція 
стала політичним гегемоном Європи, що правда, ненадов-
го. Після Першої та Другої світових війн уперед вирвались 
СРСР та США. 

Революційні зрушення кінця ХХ століття не дають такого 
наочного прикладу нового лідерства. Все таки часу виявля-
ється обмаль та й конкуренція у порівнянні із попередніми 
епохами значно сильніша і не дозволяє робити стрімкі рив-
ки. Приклади «економічного дива» ФРН та Японії не зовсім 
показові, бо здійснювались в умовах певного політичного і 
соціального експерименту. 

Приклад Англії щодо соціально-економічного лідерству 
більш показовий. Прорив країни до світової гегемонії роз-
почався у другій половині XVI століття за часів правління 
королеви Єлизавети І Тюдор (1558–1603). Його основою, 
насамперед, стала відмова Англії від проведення активної 
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європейської політики і перехід до автономіської внутріш-
ньоорієнтованої національної політики із пріоритетом нако-
пичення капіталів, освоєнням внутрішнього територіально-
го простору та всеохоплюючим використанням внутрішньо-
го людського потенціалу. Починалась ця трансформація як 
політика, спрямована на задоволення інтересів майже усіх 
соціальних верств населення країни, значного піднесення 
рівня життя англійців. В результаті, країна, що на почат-
ку правління Єлизавети Тюдор знаходилась у кінці списку 
провідних європейських держав, вже в кінці ХVI століття, 
тобто в кінці її правління, увійшла до числа трьох провід-
них європейських країн. Це забезпечило королеві Єлизаветі 
всенародну підтримку та славу у віках. Недаремно в часи 
розквіту Великобританії англійці підкреслювали, що усім 
країна зобов’язана Єлизаветі. 

Використання в Україні англійського історичного до-
свіду було б корисним у плані запозичення тих напрямків 
реформування суспільства, які взяли на озброєння діячі ко-
ролеви Єлизавети. Для України так само актуальні питання 
накопичення капіталу, використання внутрішніх територій 
та внутрішнього людського ресурсу. Інтуїтивно робились 
певні кроки в такому напрямку. Формування власної бур-
жуазії є певним досягненням капіталістичної України. І 
хоч українська буржуазія більше дивиться в бік іноземних 
банків, де знаходяться їх капітали, значна частка прибутків 
залишається в Україні, на відміну від іноземного капіталу, 
що вивозить його за кордон. Проте відсутність середнього 
класу із їх нагромадженим фінансовим здобутком не надає 
противаги олігархічному капіталу. 

Значний потенціал майбутнього зберігається в людях 
України. Окрім збереженої радянської спадщини освітян, 
науковців, робітників тощо сучасна Україна має сотні ви-
щих учбових закладів, щорічно готує сотні тисяч спеці-
алістів. Останні роки показують, що переважна більшість 
випускників середньої школи та частка випускників серед-
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ніх спеціальних закладів стають студентами університетів. 
Отож існує ймовірність, що при збереженні такої тенденції 
Україна стане державою із значним прошарком випускників 
вищої школи із перспективою перетворення на країну інте-
лігентів. Наскільки це ймовірно та дійсно перспективно для 
майбутнього розвитку країни можуть показати спеціальні 
розробки. З огляду на це, роль вищої школи може значно 
зрости і не тільки у плані підготовки фахівців високого про-
фесійного рівня, але й в плані гуманітарної підготовки сту-
дентів, без чого, як справедливо наголошувалось у свій час, 
неможливе дійсне професійне та інтелектуальне становлен-
ня молодої людини.

Отож одним із найбільш складних питань сучасного дня 
України все ще залишається вибір варіантів майбутнього 
шляху реформ. В програмі «40 років незалежності Украї-
ни», виходом із ситуації пропонувалась зміна демографіч-
ної політики в країні. Проте, просте арифметичне зростан-
ня чисельності українців не виправить ситуацію. Потрібні 
системні, масштабні, із урахуванням сучасної відкритої 
світової системи, частиною якої є Україна, перетворення. 
І хоч вказують, що національна ідея повинна спиратись на 
духовні надбання, все таки, на певному історичному етапі, 
пов’язаному із розбудовою нової державності, як це було в 
Англії, національна ідея повинна зосереджуватись на еконо-
мічному зростання і через економічне зростання вирішува-
ти, в тому числі, й демографічні питання, і проблеми духо-
вності, й проблеми занятості та добробуту.

Такі деякі міркування щодо двадцятої річниці незалежної 
України виникають із огляду на досвід всесвітньої історії. І з 
цього випливає головний висновок сьогодення. Іншої Укра-
їни, ніж та, яку ми маємо, у нас немає і тому нам її потрібно 
розбудовувати. І розбудовувати із конкретними планами та 
перспективою загального, всенародного зростання і рівня 
життя, і духовності. Бо головне народ України має: збере-
жені через поневіряння віків українська культура, традиція, 
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мова, високий освітній рівень, працелюбний український 
народ.

*Текст базується на доповіді виголошеній на розширено-
му засіданні ректорату Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова, присвяченому 20-й річниці неза-
лежності України.
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ЧИТАЮЧИ ТА ПЕРЕЧИТУЮЧИ – ВЧИТУЄМОСЯ

[Рец.: Бачинська О. Козацтво в „післякозацьку добу” укра-
їнської історії (кінець ХVІІІ–ХІХ ст.) : монографія /Олена 
Бачинська. – О. : Астропринт, 2009. – 251 с.: іл.

Бачинська О. А. Козацтво в „післякозацьку” добу україн-
ської історії (кінець ХVІІІ–ХІХ ст.) : Наук.-попул. вид. – К.: 
Вища школа, 2011. – 287 с. : іл., вкл.]

Повторна публікація монографії науковця, тим паче в про-
відному центральному видавництві, є наочним покажчиком 
вагомості доробку та не може не викликати певних про-
фесійних заздрощів, звичайно в позитивному сенсі даного 
поняття. Адже у сучасних умовах, почасти завдяки стиму-
люючому впливу ДАКу, на монографію, рано чи пізно, стя-
гується практично кожен амбітний гуманітарій. Але потра-
пити у видавничий лист „Вищої школи”, крім деякого кола 
обраних, є поза всяким сумнівом, як визнанням значимості 
внеску в науку, так і свідченням зайняття елітного щабля в 
дослідницькій ієрархії. З професійної точки зору – повторне 
видання солідної та об’ємної праці, хоч і дещо іншого спря-
мування (монографія – науково-популярне видання), дає 
унікальну можливість уточнення певних наукових позицій. 
Одночасно не може не відбуватися коригування стратегій 
та спрямованості книги, виходячи з більш широкого, ніж у 
спеціальних монографій кола читачів, та значно потужніших 
можливостей центрального видавництва.

Дуже шкода, що традиції перевидання, з доповненнями та 
уточненнями, найбільш значимих для науки, чи принаймні 
для деяких авторів, досліджень – залишились характерною 
особливістю наукового процесу ХІХ – початок ХХ ст., що-
правда частково дана традиція збереглася в європейських та 
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північноамериканських наукових інституціях, здебільшого, 
як форма персонального визнання. Для українських реалій 
перевидання, як уже зазначалось, є справою рідкісною та 
штучною. Проте наукову доцільність та вартісність доопра-
цювання досліджуваних раніше самим автором проблем, тим 
більш у випадку зміни стратегії книги, при професійному та 
відповідальному ставленні, повністю підтверджують рецен-
зовані твори.

Узагальнюючи досвід поколінь, популярний персонаж ма-
сової культури прорік: „Як яхту назвеш, так вона і попливе”. 
Уточнення в перевиданій монографії розпочинаються з на-
уково-провокативної та контраверсійної назви. Саме в назвах 
рецензованих праць в концентрованому вигляді проявилось 
концептуальне значення досліджень та рішучий вихід автора 
за межі усталеного кола козакознавчих студій. Отже, пред-
ставлені праці демонструють, значною мірою, нові підходи 
до історії козацтва загалом і ролі козацтва в історії України.

Загальним для робіт переважної більшості вітчизняних і 
зарубіжних дослідників до останнього часу є „зникнення” 
українського козацтва наприкінці XVІІІ ст. Епігонами „слав-
них прадідів великих” почасти виступають Задунайці та 
Кубанці. В розширеній, порівняно з монографією, передмові 
від автора, чітко й доказово обґрунтовується неправомірність 
для науки завершення „козацької доби” в Україні 60-70-х рр. 
XVІІІ ст. Враховуючи напрацювання сучасних дослідників, 
досвід попередників – автор узагальнює існуючі основні точ-
ки зору на проблему. Разом з тим, використовуючи власний 
доробок, О. Бачинська поставила завдання на основі багато-
факторного аналізу визначити концептуальні і методологіч-
ні засади такого історичного феномена як козацтво кінця 
XVІІІ-ХІХ ст. При цьому значна увага приділяється саме 
визначенню етапів модифікації зовнішнього та внутрішнього 
відношення до козацтва, змін його соціально-економічного 
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й юридичного статусу з врахуванням конкретно-історичних 
обставин. По суті формулюється загальна проблематика 
існування козацтва в добу, що традиційно сприймалась „не-
козацькою” [2011, с.5–6].

Проблема козацькості, що є спільного й відмінного між 
вільнонайманими охоронцями баскаків, соратниками Мухи, 
уходниками та шукачами козацького хліба XVІ ст., реє-
стровцями й нетягами XVІІ ст., запорожцями й гетьманцями 
XVІІІ ст., бузькими козаками загону Д. Денисова є надзви-
чайно актуальним і сьогодні? Цим питанням надто пере-
ймаються, про що свідчить гострота дискусій, в яких беруть 
участь і військові історики, і етнографи, і фахівці з соціаль-
но-економічної історії Східної Європи [1,  с.7–13;  2,  с.102–
109].

Вже публікацією в 2009 р. монографії автор здійснює 
концептуальний прорив. Але „наші недоліки досить часто 
є продовженням наших переваг”. У працях О. Бачинської 
спостерігається високий рівень професійної толерантності, 
наукової етики, поваги до здобутків попередніх епох. Автор 
віддає належне працям колег, у тому числі і попередників, 
але, на нашу думку, досить часто, при викладі їх поглядів, 
у тому числі й тих, що суперечать концепції монографії, не 
досить чітко відмежовується від них. Це стосується і пев-
них стереотипів, не підтверджених історичними фактами, 
що утворились завдяки тривалому домінуванню так званої 
марксистсько-ленінської методології чи економічного де-
термінізму. Якщо власне використаний в монографії під-
хід Т. Лазанской до козаків Малоросійських губерній, як 
інтегральної частини державних селян на початку ХІХ ст., 
підтверджений відповідним посиланням за № 152 може ще 
вважатись прийнятним, то в науково-популярній праці він 
здається недоцільним [3, с.12].

В даному випадку дослідниця не використала можли-
востей уточнюючого перевидання і в науково-популярному 
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тексті, з полегшеним та скороченим науковим апаратом, він 
сприймається як точка зору вже автора й вступає в певний 
дисонанс з загальною логікою розділу [2011, с.57-58]. Тим 
більш сумнівна теза суперечить висновкам даного розді-
лу, де справедливо не згадується про перетворення  мало-
російських козаків на державних селян, що й відповідає 
історичній дійсності [2011, с.98]. Можна вважати, що при 
загальному методологічному значенні праць дослідниці така, 
на нашу думку, надмірна наукова толерантність, є класичною 
філіжанкою дьогтю в діжку...

Навряд чи хтось наважиться на заперечення доконаного 
факту, що рецензовані праці суттєво впливають на стан до-
слідженості комплексу складних й важливих проблем, до-
помагатимуть у формуванні наукових підходів та усталенню 
різнобічних і науково обґрунтованих точок зору прийдешніх 
поколінь козакознавців, сприяють розширенню поля науко-
вих досліджень.

Окрім концептуального та методологічного значення 
праць Олени Бачинської, про що варто було б зупинитись 
в окремому шкіці, мусимо зупинитись й на конкретних і не 
лише чисто наукових досягненнях в рецензованих книгах. 
До їх характерних ознак можна віднести літературний та на-
уковий стиль, точність та довершеність викладу. Вочевидь, 
що навіть при напруженій літературній обробці та уточню-
ючому редагуванні значну кількість сучасних монографій 
неможливо перетворити в науково-популярне видання, як з 
точки науковості, так і популярності.  Лакмусовим папірцем 
високого рівня професійної  відповідальності та наукової 
добросовісності автора послуговує збереження, хоча і в по-
легшеному, спрощеному вигляді – наукового апарату для 
науково-популярного видання. Зрозуміло, що всі тези та 
висновки монографії спираються на відповідний потужний 
науковий апарат, а внесення його ключових позицій, в тому 
числі посилань на документи, в текст перевидання значно 
підвищує його пізнавальну та наукову цінність.
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Обидві рецензовані праці характеризуються класичною 
структурою: передмова, три розділи, післямова і т.д. До 
сильних сторін досліджень О.Бачинської варто віднести 
тісний зв’язок вичленованих етапів життя козацтва кінця 
XVІІІ – ХІХ ст. з відповідними розділами. Досить цікаво 
унаочнити з точки зору епістемології знакові трансформації 
змісту рецензованих праць:

1. Старі гравці в нових умовах       1. Старі гравці в нових умовах
1.1.... А тепер колишні                    1.1. А тепер колишні
1.2. У скреготі жорен                      1.2. У скреготі жорен
2. „Велика” та „Мала” гра на Дунаї 2. Велика або мала гра на Дунаї
2.1. У багатоликому дунайському вимірі       2.1. У багатоликому 
дунайському вимірі  
2.2 На двох берегах дунайського гирла          2.2. По обидва береги 
дунайського гирла
2.3. „А на тому березі...”                     2.3. А на тому березі...
3. „Шах і ... Нічия”                              3. Шах і ... Нічия
3.1. Осколки колишньої слави              3.1. Уламки колишньої слави
3.2. Затишшя перед бурею                  3.2. Тиша перед бурею

Вже зміст праць викликає нагальну потребу читати їх, 
перечитувати та зачитуватись. 

Разом з захоплюючим текстом, науковою новизною, піз-
навальністю праці О. Бачинської напрочуд вдало та доцільно 
ілюстровані. Відповідні ілюстрації посилюють емоційне 
сприйняття наукового тексту. Географічна локалізація по-
дій полегшується не традиційними вказівками на кшталт: 
Північ, Схід, Поділля, а підібраними, оформленими, досить 
якісно віддрукованими та включеними в загальне сприйнят-
тя змісту історико-географічними мапами  [2011, с.10; с. 58; 
с.192–193]. 

На основі якісного наукового аналізу складного різно-
планового матеріалу створено науковий продукт високого 
ґатунку, про що свідчать і висновки, підтверджені наведеним 
фактичним матеріалом.  Виникає бажання зробити науковий 
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комплімент автору у найщирішій формі нахабного плагіату: 
„Після ліквідації автономії Гетьманщини і Запорозької Січі 
в українських землях залишилась жити значна кількість ко-
зацького населення. Із 70-х рр. XVІІІ ст. ці носії козацьких 
традицій намагалися адаптуватися до нових політичних та 
соціально-економічних реалій у складі різних держав. Так, 
до 20-х рр. ХІХ ст. намагання трансформувати козацтво без 
соціальних вибухів і протестів у Російській імперії потребу-
вало від урядових структур виважених компромісних рішень, 
що виявлялись у різних формах, - зміні адміністративної 
системи, організації тимчасових, не завжди визначених за 
статусом і майбутніх козацьких військ, що давали змогу ко-
закам зберегти традиції колишніх запорожців (як виявилося 
лише зовні); у перетворенні частини козаків на військових 
поселенців, у військовому ополченні, в масових переселен-
нях тощо. Всі ці заходи не давали можливості остаточно 
розв’язати козацьку проблему відразу, а лише утримували 
її під контролем через довгі, інколи болісні для козацького 
населення перетворення. Попри всі соціально-економічні 
трансформації ХІХ ст. козацтво зуміло зберегти власні тради-
ції, які стали у пригоді вже в бурхливих подіях першої чверті 
ХХ ст.” [2011, c.285–286].

Більш точно сказати складно, а дані висновки потрібно 
сприймати як методологічну основу для досліджень козацтва 
в „не козачі” періоди.

Наприкінці хотілось би привітати пані Олену Бачинську з 
виходом чудової пари книг, що значною мірою розкривають 
історію козацтва кінця XVІІІ – початку ХХ ст. (дозволимо 
наприкінці суттєве уточнення), спростовують цілу низку 
історіографічних міфів і помилок, розширюють уявлення 
про складні соціально-економічні, політичні, соціокультурні 
процеси, котрі оберталися навколо долі та буття українського 
козацтва. Сакраментальних фраз про очевидне, щодо ціннос-
ті книг як посібників для ... спробуємо уникнути. Натомість 
побажаємо пані Олені Бачинській натхнення у подальших 
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дослідженнях і перетворення  дилогічного типу видань при-
наймні в тетралогії.
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