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NAM'.gTI II E TPA KAJIEI4IIIE BCb KO TO

3BATETbCBKAtrB.E.

HA EATbKrBrrII4Hr OCTAHHboTo KOIIIOBOrO

Cepe4 nu4arnzx nocrareft ni:rqz:nsnoi icropii oco6m.ue rraicrle nocirf,ae
nu4arrniii nonirrrvnrzfi ra nificlxos{fi .qi_rs, ,raJraHonrrrnfi roono.qap*r.rK, Merlerrar
m Qinanrpon l{erpo IBaHoBEs Ka-rinumescrxufi.

_ , Hapo4nec fl Maf46yatiir rerrMarr n c.rlycronifirinra poueucrrcoi corni
Jly6cncr,r<oro nom(y B mrnni 1691 p. -fli< csiAsarr, [eper(a3r.i, y Anr]iacrBi BiE
onar .rsc_s rla 3anopixxi. 3ro4ou :apeKoMeHA]EaB ce6e enpanHnv ro3axoM, ffc.Ir1
go6pe no:ro4in pfurrrrMtr B laMti 36poi, ra sAi6'm,{ crpareron eiftcrnoooi 

"rrpaur.B cepeauni XVIII cr. rin noci4as rur4i craprrancrxi noca4u: uoxianoro
oTaMaHa, stftcrxonoro ocaey.na, qa4i, ovomonae ni4noniAa_irrni 4Izrrlrouarn,nri
rticii, ni4croronan inrepeclr nificxa 3anopisrxoro nepeA MocKoBcrKrM Jpg,4ou.
^ Y 1762 p. TL I.Ka:nnrnencrrcoro 6yro nuepme o6parro KomoBr4M oraManoM
3anopisr,xoi Ciui. Y nepecui roro xpory nin: ro:aqrooio crup,o""o. nepe6loat
y Mocxri na xopouarlii Karepurnr TI, n<a ni4sna.u:ra:acJr)T[ KomoBoro i nepeaa,ra
.repes r*oro rori rcreftiro4lr 3anopi:tr<orry nificrry. A;re n*a6apon fto.o y"yrry;-
eiA era4r.r :a nircroronauru iu'repecin r<osanis.

fli:nime, nporxrorvr 17 65-17 7 5 pp., fl.I.Kannzrnencrr<oro gnosy o6riparcrr
xornonrru. Breprre :a ycro icropiro Ciqi Koruonrifi o6upaacx 1 0 por<in ni4p'xgl.y 1770 p. sa nr.rgarni 6oiloni :ac:ryrr.r fI.I.Ita:rsuuencnxr.rit 6yn
naropolNeHl i l  3onororo venannrc r  4ial ,aauranu ra noprperov uapuui
Katepuun II, a y 1773 p. o.rpr.iMaB 3BaHHrr renepaJr-:refiresanri. 3a ,{eqruiMn
AaHrrMu, fioro raxox 6ylo naropogNeuo opAeHoM An4pi_r llepnosnauHoro _
HaiBr.rrqoro Ha rofi vac nig:uanoro Pociftcrr<oi ilrnepii.

Komosait fiparnyB noKparqrrrr.r )Kr.irr{ 3airopoxqin. Bin onir<yna.ncx
rrr{TaHHJ{Mr{ 3aceneuux niegennrtx crenia nrxi4lnrz: Vl.parru, cnpnm po3BnrRy
rocno4apcrna i roprieni. fl.LKa:rnumescmrzfi naat civ srzninnur<in, 4l u.oo."
nepegone $e,puepcrrce pieuorarry:eBe rocrroAapcrBo: cKorapcrlo, 3eM:repo6crno,
xoHf,pcr Bo, 64Nimnrzq'rno.

3lr.ruafino, posnrir focnoAapcrBa na Ciqi fie nilnosiaaB is:repecau
flerep6yp:rrcoro aBopy. I-Ia 3anopiNNi 4ega:ri rnupuoro po3BnrKy ,ru61**"
Qeprrepcrri cnoco6rz rocno4apioraHHr, rqo cyrepeqr.ino .qo;iH1losiri H aroirru,
rpnocrurutxi ii crrcrev i Pocii,icr,xoi Lrmepii.

lbuy nicu ycnimnoro saxiuveuu.n pociftcrr<o-rrpeqrxoi eiiir r, n xo,4i ffoi
ocoO:rlrso ei4snavlr-rrNc-a eanopoxui, neo6xiAuicrs icuynanna ,,rcosaquxoi
pecnybniru" vignata.

r .1960p.
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Ooro I

I{apcrxi eiitcri(a o,qepNana raercrraii HaKa3 3Huqtrrl{ 3anopislxy Civ.
3anopoxqie nicnx xpono4po:rsrnnx 6oi'n neAse Hanis)tsanocx 10 rnc., cepeg
-rxr.ix 6y:ro 6araro uopanelrrx. flporu nux 6yno Haflpasrleuo lraixe 85 'ruc.

coq4ar... Ciu 6ylo norpa6onauo i spyrinonaHo, a ll.I.Ka:rnumenclr<oro nigcr;,nrro
cxonneno, 3ax]"ro y raiigarra i nocnimno suneaeno Ao Mocrnu. Bnrr<y 1776 p.
foro 6es c)Ey i cri,qc'rna raellrao 6y:ro nepe[paBJlerro na,qonixre 1'a'xsrreurtl ro
Cotoneqrr<oro Monacrrrpr.

Y r<asenari xormunifi oravan npo61'n 25 porcir. Jlllme y rrirni 1801 p.
iuneparop Onerccan4p I croil.r 1xa:oM gsiruIus II.I.Karnrumencr,xoro, npore roft
ei.4noslincr ei4 uapcu<oi vu,roc'ri.

3 1 Noern-s 1 803 p. ocrannifi rcomosnfi Ciqi 3aropisrxoi nolrlep. Iloxonarnr
itoro y ira-ft6inrm rroqecgoMy uicqi Coroneqr,Koro Mogacrlipt, ue4anexo ni4
arrapa co6opnoro xpaMy.

I{e rraafiNe 50 poxin Ao:rs ll.I.Ka,rtrrmeBcb(oro crauoBl4Jra raeMHI{qIo.
Jlvtne rricrrx ncranoBneurr.fi y 1856 p. ua sane46asifi ao roro uoru:ri xaM'.slroi
IrJrrrr[ noqaJrocb BiApoAXeHns b 3a6yrrt orallroro irr,reni llerpa Ka,u*iurencrr<oro.
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ll.LKarnfimesclrclii urpi:naacr He Jrprtrre sAi6nocraau y rificrronift ra
nonirryniii cnpanax, a ft 61'l eucor<oocniveuoro .mo4ilnoro, 4o6pe posltrincx na
vzcreqrni, cnpnan porxniTy .4yxoBnoro x(rlrrr B Vrpaini, 6ye rqr.rpun
no KpoBfi rer eM TaiaHoB'rrri x v rlrrliu, :oxpeua apx irexropin. xlAoxtsuKis-
ronedpin. Ha n:racni rornrn nis no6)qlEaB npexpacni uepKBrr B n.Jloxnnlr,
\4eNnripcrrorry nonacrr.rpi, qo 6i:rx Knen4 n c.fierpr.rrilr<a na 3anopixlii2.

[6ar ll.I.KalHilmescnxuft rar<oN i npo ixue xyloxne o$oplraenn.x:
3aMoBrrrB pi:r6leni ixonocracn, ixonu, qepr<onur4ii [ocyA, xnrarr.i. Tar<, na
fioro galrouesnr 6yrio nnrorouene 4nx Ciuoaoi qeprnu €nanrelie aapricno
6rilrsr(o rrzct.ri rap6oaauqir, p-rcuo os.qo6reue 3olioroM, cpi6:ronr ra
KomroBHr{M naMins.{r4. He uenm qiHue enanrenie no4apyaae rouosuil
co6opy Coroeeq6Koro MoHacrupr.

Onixyrancr lLI.Ka:rni.iuencrrni i oceirsncrKr4rru npo6:renaauu :
ni4xpnnan na:anopi3LK[x 3eMn-D{ noni lironz. nra4i,rm rponri na ix }TpuMar{Hr,
ni,qnparrxn sa ceoi r<ornrrz sAi6Hrx ro:axis Ha naeqanna go nparur.rx ino3eMur{x
ra pociitcr,rrax saKuaAis.

FIe :a61'aan r<ornoruii i cnift pi4anii rpafi. Ile 6gywt nificr,xonma c1a1ero,
aiwy 1762 p. [oAap]EaB qepxei pi4noro ce:ra enanre:rie n romronnifi oupaxi,
sKy BrzroroBnB si,4o\aEfi ua:icrep Ieatl Pasu.r. Ifefi me4enp yrpaihcrroro
3onorapcrBa yeiiimon 4o cniroux r<ara:rorie 3 MzcrerlrBa. IIouaA rqa cpi6:ra
6y:ro erucopxcrano Ha onpaBy, AoBxrzua xxoi - nirlrerpa, uupuEa - 34 cv,,
roBrrprHa - 10 clr. Komr:osna onpaBa 3lmqroroi cropoun s HfixHift.racflrui
l.rae 4ap.uft nanuc, 6inrm posruapeuzii - ua cropinxax cauoi xnrarrz. Huui
erasre:rie - oArra 3 yrrir<a:tnux i nafircornrosHirtrux ttepJrll.H PolreHcrnoro
xpae:t raeroro lryserc3.

flporxror,r 17 64-177 0 pp. KortrToM ll.I.Ka,rnr.nrelcrKoro cfiopypxyerr,cs
rpan4io:na 4epen'ana llor<poecrr<a qepxla e Pouuax. flo6yaonaua: ni46iplroro
ropoBoro ,4y6a, nags*ruaiiHo perenbuo osgoO.xena xx is soeuimHloi, rax i
nuyrpimiroi croporr{, qepKBa no npaBy BBDKaJracr eArrtrd\{ y ceoerry pogi
apxirerrypuiru eurnopou 1'rcpairrc6Koro penecaucy - nepiolry nafieiarqoro posxairy
ltcpaincrxoi xy:r:rypu ) /[-XVIII cr.

Ininuii rue,qenp yrcpaiacricoro 6aporco - rleprny Craroi Tpiftui y
c.Ilycroniirinra nia PorrmalrN - rex 6yno s6lgorauo Ha 3aMoBreHrur KomoBoro.
,{om qiei cnopgr.r B r{oMyc6 cxoNa s itoro nracnoro. 31'nunrruroc{ Ha i'i icropii
Aerqo AeTajrbHlrle.

qepr<ay 6aro :6ygoBamo y 7773 p.y cnpara,r 3anopi:rxoi Ci.ri y lepxarnouy
icropu.uro'r.ry apxini r Klieri:6epirarorrc-r l'.rarepiam.r npo novarox 6yAirnnurn4
Ae,3oKpeMa, BKa3a.rro: "5 cepnua 1772 p. mumapi cmop?ysqru 130 dy6ie dna
I1 yc moo ifi miacuxoi 4 epKs u ".

Iunmfi 4oi<yrr.reur cni4uat,:
"Biita,rca sanoposbKo?o Hu3oeozo nau xouoeui omauat llempo Ieauoeurt

Kanuuwy ceni eidoucmea npomononil poueHcbKoi llycmooi{tmie4i, B nKoMy Bitt,
nau rcowosufi, uapodueca, eid ceozo Koulnly BnacHozo suoey depee'auy e ia'n
npeclemoi Tpifi14i 4eprcay ua aicqi ootr,uouy s6ydyzot'tu..."4.

Ki:nxapa:in qepKBy peMoHT)tsanu, rasnala aona i ne:navurlx nepe6y4on,
i rar rpoNa:ra 4o novarxy XX cr. .{lrrna piv - 61gin:lo 4o qrono vacy 6awra
aecrrKtr rrrcrq moreft, cepe4 mrlx 6ym i xlgoxruzr<r.i, i apxirentopu, i apxeo:rom.

,rcy Civ.

85 ruc.
lCTyrrHO
r776p.

eHHt ao

1801 p .
iore rofi
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*lir crarrx M.O.Maxapem<a ny6:rir<yerrcr r tryolly uouepi"Cytrtct'xoi cmapoemt' 'Pe1.

Oom2

3raAyranaca qr cnopyAa ft y Saxonifi drepaqpi, ane 6e3 Hanoxnux
crrocrepexeHr,, xapaKTepqcrEK, a or)Ke, HlxTo 1 I{e clpoMfcs AarI{ cfiopyAl
si,qnosiAuy orliu(y, crpo6yBartr Bi,qlrafiflr ift Micqe rr apxirexrlpnoMy rBopy B
ToMy rtrr iltrooMy HalTptr!flV, crllrd, l[(oni.

Tax rprma:ro go rrx nip, nolcR noHa re norparrrrJla Ha oui sorciu lrorio4olry,
a;re raJiarroBuroMy, clocrepexJllrBoMy i npaqe:to6nouy Mlmoni OMerxrosrsy
Maxapemy - n uai61'rurouy ur4aruoMy BqeHoMy-eHlluKJroneAr4cry. V 1901 p.
nin ony6:rirynaa oAlry 3 rlepmux cnoix npaur "l1ap oduue nocrcdunzo eemr4dHa
3anopocrccrcazo IL l4e.Ratuuueecxoeo"* y npecruNcnoMy crorrrlqlroMy )Irypuani
" IlcrEccmeo u xyd octcecmeertuan nponatuneuuocmt"'.

Crarrfi, 6yla npucnxrena "xpauoedameaauod" Atsrl'noc"ri
fl.I.Ka.rrramescrroro. Ilixalo, rqonono,4ri aocni,srmc nasurae lerpa IsarroBI{tla

reTbr
rrptrE
cKacy
NOBII(

AepeB
eepxir

TBOpa
ai,{wo

"yqpa,

BU3HA

eidpot
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q)oro 3

rerbMaHoM, xo:ru n 4iitcnocTi nin nixo:rr.r Hr4M He 6yn. Briu, r{e He c
lpuErIHnoBT{M, aAxe 3Hat{eHHs KortroBoro i rco:ro jioro o6on'.ssKie nicrs
cr<ac1'nanru Kareprlnoro II noca,4lr rernrana y 1765 p. 6maro n .rorry ni4noaiga,u
TIOBHOBAXEIIH-{M TETbMAI{A.

M.O.Maitapeurco nepmun nnin y nayxonr.rft o6ir nigouocri npo na"u,grru
4epen'xnoi uouyuenra:rsnoi apxi.rercrypr. Crarno imocrpye vl.gonrni MarrronoK
nepxin Tpoiqrxoi qepr<nu y c.Ilycroniiirior<a, rrrzfi spo6ul 4oc:ri4nrr5.

3aBaxxu qii ry6riraqii 6araro Aoc:ri4ntrin gaqixaturn,rcs apxirerryprulru
TBopaMIi uepioay Ko3arrrrrrur{, a4x<e ix na rofi qac uin ne rpar<ryta.ru i se
ni4nocuma 4o xiognoro s nigonrlrx "eenuxux cmunie"6.

lla no.rarxy Hapr.rcy 4oc:rignr.rr 3a3*aviae, rqo ili uepxnu na,reNart enoci
"y^pauHcKoeo sotpotrde nw''.Ilt 1ua cnoBa He BlrnaAKoni, qe ne ni,'uue cr4JrboBe
BIl:HaqeHtr Ky.rnrypu XVII-XVIII cr.7

Tyr Heo6xilHo xi:ruxa c:rie cxa3arlr. rBo ca^t tepvia "yxpai'utuxe
oidpodctceuua" ne c:riA nn)rarra s repxtixott" apximercmypa Vxpctiuu", 3auecenr4M



ct24,12 cvMcbKA crAPoBt*ta. Exx- 2006

3 €Bponfi apxiTexropa&rl{. -f,rrqo e erponi Pesecanc 61r vacort opieuTar{i'i Ha
RyJrbr)?y anTrrr[Horo MIrcreIITBa lpeqii ra Prnay, ro g:rx Yrcpainu raxorc x
anrrlqnicrro 6ye nepio4 Kniscbxoi Pyci. I xy4oNnrax, apxirer<rop i
Mu crerlTBo3naBeqr M. O.Maxap eFKo, mrd nepena;rcro sartMaBcs AocniAxerrluu
cron'suclKrrx ra Krr€Bopysbrcrx nav'-rtor, rrJ,EoBo ue ycni4oumonar. Calre y
XVI-XVIII cr. n Yxparui ua6yeae uomupennx 4epen'-rna apxirerrypa, qo cuoirrr
ropinnxu cnupa:raca na noryxni rpagaqii 4arnropycrKoi AepxaB[.

Eyairnro y llycroBiftriBui B, 7929 p. AocniAxyBan npoQecop
C.A.TapanymenKo, rKrrft y 1976 p. ouy6niryraa upo nei apxirenrypHo-
uucreqreosnaswrii napuc y rmni xpecroMariftEift MoH orpa$ii " MonyvteHmenbjia
depee'aaa apximenmyp a "Aie o6epeucnoi Vxpaiuu".

Bqeuuii ssaxas xpaM oAHrrM s ue4erpin yKpar{crKoro rapo4y l ranysi
apxirercrypra, qo 61r :61gonaaufi raJIarroBHTLIM 3oAtIrrM: " Qeprcey 6ydyeao odun
3 KpaultAx nta cmpia mo?o qacy. lIpo 4e ceidvamt o6po6xa depeeunu (dy6),
cKnadarnn spy6ie, py6xa saurcie". C.A.TapanyureuKo 3a3HaqaB, rqo craH
:6epeNe aH r iT 6e3ao ra.sulrfi .

,{oc:rianm, sruft nnpo4onN Nurrr o6creNl'aaa cor:ni rcynrroer.rx cnoplg,
ne uir nrpraltarrEc.{ ni,{ eMoiliitHux xapaKreprrcrr.rK: "Eydisw eucoxa, odna g
uafi1inaut ix4no3aHmw,& i eenu,aaeux na ,Uieo6epetmri. Moeymui Qopfrlu ti He
nos5aeneui epar4iosuocm| ane He r4'tKoi, postt4auicrceuoi, a nytrcut oi. I .,.1
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3 pisuw mouox anyem 1yDieni cnpufi.maemacn iuutru i ulopasy eQercmntcvt;
ma ua 6inuu,t epactcae axopd, nrcu cmeoptoe rcoum1ry eepxia, rconu pozznndamu
tx s niedHn qu nieuoui. Ilpudinu, nana apHe, pustluqt, i oco6nueo dseiuu4n,
nopytuunu nepeicuufi euaad naia'tmKu, 3 eHtuu,tu 4iLticuicmu cnpuiiuamms.

Bcepeduni z6epeztuca nepeicui $oW% ulo swqlutnmb 4ldolrcHi 3di6Hocmi
uaficmpa, posuax o?o mloryoi yreu- It'tmep'ep sanumud ceimlou. Veeco o6'eu
6ydoeu poarcpueaemacn vfunxo i ncuo"8 .

V csoift Kunsi C.A.TaparrymenKo rre rorcnroBaB, rqo fioro AocniAxerns
6ynr nepenax<uo o6yruon:reui TrrM xaxJrrrB.aM cranoBr,rlueM. rqo cKna,uanocr y
Kpalni, TorarrnuM pyftHynannxra rlepxorqx cnoplg a6o, B Kpar\oMy Bu[aAKy, -
rrprrcrocltauurrM ix ao notpe6 paAxrcrroro 6yEinnuqrna - *lam:ryaarrrrr r:ry6ia,
rlKin, cKnaAis i narirr KpeMaropii'B (!l!), -rr le 6yno y C1'r'aax : ni,qor'.roro
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lloxponcrroro qepxaoro, Tar<a no:ur1ia spo:1rrdna, a4xe 6;aro 4ocra.Tn];o HarrtrT!
rqo6 qs npar1s npoQecopa 3&Trrrnvnactr n myxrugi ua 4ecaru:rirrr, Ie ii rarc
fiporex(ana r{r4 He nincrorir:rs...

IIpo re, rqo C.A.TapaFFtreHKo 3HaB, ,nKa c}MEa 4orrr qeKae Ilycmniirircrrqy
rlepr{B;, crae :po:ya.rillrla npu perenLHoMy anaaisi Sororpa$ifi, :po6:reuux
AocniAszrou ro4i x, y 1929 p. Ha nrax sa$inconarr.rii erarr 3nrrrr qJAoBr4x
KOBaET.D( XpecTlB.

I{e caue roii pi4<icruii r nagox, r<orm rd:ma apq.rnie Soronanepy rr,rox1,m
posnorimu i npo caMy HeMIzFJ.qy rpare4iro, i npo roro, xro iI$ororpa$1,lan, i
HaBiTb, fipo re, rlt i s sKrtx ]Monax po6urnrcx qi:niuxra.

Ha nepmor'ry $oto suxro inrep'ep nepxy, ua iHurn< uorraprox - :onuimuift
nrn:rxg. Ilpr-i4ranr.iMocr Ao Hlrx.

Ha 4pyrouy ra rper6oMy @oro npo(feciftno ni4snxro Kpaceu6-xpaM,
npaBg4 Tpimei iaoxyrr HacropoxtrTrr ne4s norr,rirni lrory:xfi, qo oxomzju Bepni,
HeMoB 3auMopr, ra gpa6unn. Xoqa lroNna noAluarr{ - ft4e peuonr. Ha
rrerBeproMy $oro 6a.rnno seuvafiny czryaqiro - qepKBa, 6in_s Hei - xpecrr.r
(o'IeBn2pro, [oxoBanur moAefi nonaxnux). Ha n'_morray x - qepxBa sNe 6e:
xpecrin na rg'nolax. {eft nloanc,qaBal ni4craBrl c}aaniaarracx n rouy, rqo ocranni
gsi Sororpa$ii:po6ue C.A.Tapanynrenxo. A rrqo fi nin - ro ni:uime, roml txe
6yro snxro xpecru. B4ranunrrrrc6 )xe y cerBepre $oro 1'laNuiue, EeBaxKo
[oMlTLITtr: XpeCTU, ItlO CTOtTb Ha 3eU,ri, xnno Re e ltofLIJIrFtrME.
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lxni nenv xi po:uipn, cnieri4noruenns HNNHroi ra repxHroi .racrm rtafixe
o4raroni (xnrqo pax)'rarfi sil roN,rnosllqifino axqeuronauu x 6nxx-:axlenor), ro4i
sK rpa.4r,rqifiHe ix cniaailnornenHr A.rrr Ha3eMHrix xpecrin - 2:3, a raxox caNLa
ixux apxirerrypa, ibopMa cni4.raru po re, uo qi xpecrra po:paxonani na
cnpr.rfiHarrr : uenuoi ni,ucralri, Ao roro x 3ult3y, rqo ni:ya,ruro npinnonaxae i'xni
nponopqii ao rpaauqift irzx*.

TarrEu urzaoru, t'lconyerrcr, u1o:niuxn:po6:reHo y 4oa npufiorurz - nepui
rig uac lauryeaHHr Mory3oK Ta Apa6r,ru, inuri - vepe: ri:nra pn ie, roJrr,r xpecrH
nxe 6yno 3Hrrro. Teflep crac :po:ynri.:rorc Aeu{o HeBAana, Ha nepurufi nor,ua,
rouno:uqix n'xroro $oro. Bpaxony,roua, lr1o fioro po6r.rn nucoxonpo$eciftnrii
icropur< uucreqrua, 3Aa€Tbcr AEBHT4M, .rouy niu "nepexpuo" npaly qacruHy
rIepKBr4 AepeBoM. 3gara,rocx, rpe6a:po6urz xi:ma xpoxin linopyl, i o6'err 6r.i
" e n u c a e c n" Mhx repeBaMr.r.

. Tenep llte,3naroqn Arr uoro 6ylo 3Hrro qett KaAp, crae 3po3yMinr.irvr, rqo
C.A.Tapanynreaxq spo6un uarcuuyirr - nin o6pan rarrfi parypc, qo ua sniuxy
Koxeu xpecr onl.rHr.rBcr ni4 riero x rraBKoro, xxy fi ninvan. .f,x6r.r nqenr,rfi
sigxrzmrscs xoqa 6 na rpor< y 6ygr-xuft 6ix - rqonaftl,renrrre ,pa xpecrr,r 3M icrusrucs,
6 no ni4norueuuro 4o cnoix nepxine,

Caue qe, n'are Qoro s'reur.rft i o6paa 4m cnoei r<uuru, xoqa Ha H6oMy
qeprna ii B[IrJItAae Ae lo BaroBlrroro, fIiA .rac $ororpaQyBagg{
C.A.TapaHyurenxo He6egniacraBHo BBaKaB, ulo ui KoBaHi, nn:o:roueui xpecru-

. txi fi caMi no co6i srasowrrrb Benr,rKy Mrzcrerlr,Ky rliuuict, uoNyrr 6yru
3HIlnqeHI.IMU.

V rar<olry xc rnrovi nuronano C.A.Tapanyruenxou i vernepre rporo. Cava
cnopyAa Bl.rftmna 6 :uavuo xpaule. ar6n ii 6yno 3nrro cnpaBa Kpoxis g 15-20,

OrNe, C.A.TapaHyrrreHKo 6yr cni4rov [or]arKy pyfiaynannn o,qHoro 3
uegenpir yrcpaiHcsKoro MouyMelrranEnofo 3oAirecrBa. BiH 3po6riB rce, rqo uir
spo6uru y rzx ynrorax, a6ra :6eperru nau'.rru npo nrzsllaveuy 6ygirnro.

I{i 5 Sororpa$ifi ra Manrouor M.O.MarapeHra si sraA}tsaroi crarri .uo
HeAaBHboro qacy BBa>Kurr4c eAr{HuMrr AoKyMeHTaMu, rqo posnoniga,rn npo
sorHimriil srzrrrA cnopyAa, apr(e yci r<pec;reHnrn, crnopeui C.A.Taparrylreuror,r,
ne :6epernuca.

floriu xpav Ha[onoBr.Hy posi6pana i n pi:ni qacr,r BzropucroByBaJrrz
npurdrqeunx 4,rx rocnoAapcrKnx tlorpe6. Tarr.t sHaxo4a:rucr xny6, crurag, Marzur.rn,
nyuxr npufiouy cKnorapr{, uycrr€. XpaM rprznanufi uac ue nepe6yran na
gepNaanorrry o6:rixy i neaxaBcx mpaueruru, noxrz fiofo 3aJrr4rrrKr.r, tqo HaxaAyBaJrri
crapufr, capafi, ue Br.rrBuB y 1987 p. icropll apxirerrypra B.B.Bevepcrxr.rfi. To4i
N gocligurar< nr.i:na.rue cran :6epoxeHHr cnopyna, rqo crauonun 6l nsnrco 40oAro ,

Hanpurciirqi 90-x poxin Br,inr.rKna AyMKa npo crBopeHHs My3elo Ko3ar{rBa
na Xopmrqi, i ro4i N - i4ea npo nepeBe3eHur rlgu 3anaurrin Tpoiqrroi rlepxBri.
3ruvaiiHo, nepcneKTrrBa nrparrl qiunoro icropnvuoro o6'erra, xou i
cirorBopeHofo, c[o,4o6aJract Ha Cl"rrrrquni ne nciull.

@MeHcbro.o Kpa$Hanuoro r,r1,:ero.{i6poei
LB., flaHueuxy B.B., goxropy apxirerrypra Beuepcrxouy B.B. ra cyrvrclxbrrry
apxirexropy Xap.reuxy IO.O. :a HaAaHHr irpc.rparuauoro naarepiany ra ujutti
roncy,r srauil.
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32.-C.2s3-2s7.
6Beuepcoxuit B.B. Ha micyracrrx npo6reu // naM'rrrr Vxpai'rir. - J'tes. - lgg l. - C .56-57 .

?I{ynuraxfianwro."Oa Ka,rHr.lura sicri". - K.: BIlI-l "Jlimm.rc - XX", 2001. - C.8-9.3llauuexxo 8,8,, Iaaweurco O. B, Bxaz. tmaur. - C.19.
aTopaayuenrco C.A. Monyrvrenra,ura geper'ana apx ircrrypa JliBo6epexHoi yrpaiHrr, - K,:

"Elrger usr.x", l9'7 6 . - C .240:242 .
'Mat<apeuxo Hurcotafi, Ha po,4nne nocreaH.sro rerMaga 3aropoxcraro

LXg,Ka:rsnurencxoro // IlcKyccrlo g \yAoxecrBerrulur upoMblrun€HHocrr. - 1901. - Mafi, - N98/

i
I{

Briu, e craly Bi.qoMr,rx o6craBkn, rrlo cKJra!.rr{cr n Vxpaiui nic:r,r 1991 p,,
6yqr-xrrzx ronrpsrnr{x ,{ift croconHo 3aJn rrKiB xpaMy s4iftcueno ue 6yro. ix mEme
BKpr.rJrr.r I]II'(bepoM Ta Aerrlo yfloprlK]tsanr'r HaaKoJrr{rrrHro Tepr4ropirc.

flepelounrzira poKoM craB 2003, ronlr Ka6iHe'r Minicrpin Yxpaiuu
3aTBepAr.rB Hr43Ky 3aXOAiB i: ArnaIyranxx [aM'rTi lll.KarHr{rueBcbKofo, cepe.4
rKr,rx, 3oxpeMa, iilfinocr i npo pecraBpaq]o TpoirlbKoi llycrooifirincrroi qepKBr.r2.

Ko:ru noctaro [r,rraHHr npo ni4uor,reuus xpaMy y fioro nepricnony
nunr44i, a.eroprz npoeicry BrJrn 3a oclroBy 3ralD/BaHi nr,rqe {ororpa$ii, spo6;reni
C,A.TapauyurenKoM. Ha xarb, r{e 6ylo nponegeno nolryxoBo-AocJri4naqrr<oi
po6orr,r, HacriAKoM rKoi 6yJro 6 Bi,qlgrzrrr rrle KiJrbKox sniuric, rqo s6epiralorrc.a y
0ouAax Po^aeHcbKoro Kpa$HaBqoro My3ero (,4ra I nax Ha roft qac nxe naBirr
6)ryrz orry6ni(osaHit3), ra imrmx rpa$ivunx ra $oroumepianin s apxiny Iucumyry
icropii varepia,rrnoi KyrrTyplr PAH (C.-Ilerep6ypr)14. Orrxe, ronopuru flpo roqHe
Bi.{TBopeHHt He AoBoArirbcr. Taxox, anony Ra xaJrb, He AoBoA}rrbct roBopI4TH i
npo pecraBpaqiro, ocr{iJrbrr.r 3anr4rrrKr,r 6yqifiri pa3or\.r : O}Tr{aMeHToM 6ynz po3i6paHi
i Ha i'xurorvry rnric{i geeaeHa Hona qeprna.Tuga"pecmaepat4in" a6o fr."eiduoaneuun"
Ha flpo$eciftHifi MoBi pecraBparopir ra apx irerro pie zserscx"uoaodenou",

OrNe, nau'.arxa XViII cr. 6aporora qeprra Cnrroi Tpiiiui c.flycrorii{riBKa
Ha PoMeHrqrlHi, niAoNaa -f,r xpaM Karnr4ueBcr,Koro> BuTpriMatlrlr, xo"ra ft :i
3uaqHr.rMt\ Brparar4u, BiftHr,r, [o)Kexi, mtxolirrx pa4rircrrnx pyfirysanb, 3aBArKr,r
r:axift "pecmaapa?4ii" -refiep ocrarorrno rrepecrana icHyoar.r. -flr< narrl'xrr<a qefi
HoBuii apxiTeKrypHr.rft TBip Bxre He craHoBxrs Hi ic.ropuunoi, ui ueuopialruoi
uingocri.

- 
tllauqeurco 8.8., Ieauleurco O,B Poueuunsa - 6arxinqrua Ilerpa KanHr{meBcr(oro.

Cyun: BBII "Mpi-a",2003. - C.19.
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_. 
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rya$i'rHlax roopio M.O.MarapeHxa. IJe, epeBaxHo, 6ylt pucyrru AepeB'rHHX uepxoB
PoMeHIqsHr'r i cepe/x Hrrx - riJlbra pncynxin nycroBiilriBcbKoi Tpjfrw (Hiueurco H.A. Be er
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}IA POAI,IIIE IIO C",]mAH'T| O TETMAHA 3AIIOPOXCKAI O
II. UB. KAIHI4UIEBCKO| O *

(rAu pays natal du dernier hetman, Zaporogues. Kalnischewski: L Etangile donndpar tui en jT62 A I'esthe d,un viilage dr's";. ;;'i;i;;ii'"a. zstirn de ta viileRomny, du mtme gowernemefi, bAtie 
"n 

izzLr. n.il';"'il.iwAKARENKo).

L Enanre,rae, noxeprBoBaulroc ff.Ka,runmescrrrM B rr€pxoBr, ceJra
ffycronoiirorrcu, Ilo;rrarcr<ofi ry6epuull.

llpornrirru rieron (1900 ro4a) vue, npumnocb uo6rrsarr Hanpegnolaraelroit poAr{rre o4roro ra3 3aMesarerbubD( fiolefi cnarnaro 3anopoxrx
;,::,:TI*- 

3anopoxcxaro, eoficxa Hx:ororo, rerMana n"rpa n"*iu"uu
ltaJlHEmeBcr(ofo, rAe 14 ro cllx nop coxpaHlrnrlcB BerqecrBeHlrbre narItrHLIKu
3TOrO 3l{aquTetrbHaro a BbI.[a_
rclqarocs B rzcropuu 3anopoNu
rJeJroBe(a, rax 6opua 3a He3a-
Br4cr{Mocr6. Ilausrnzru era rre
nlzmeHbrrr xjao)fiecTBeHHarc nmepeca,
He rcBopr jDKe. KoHewro, o6 r.,ccrepece.
r<axoii onu fipeAcraBnr]or B rrcro-
prrsecxoM orHotrreur.rr4 - Ho, npex4e
seM fiepefrTII K otrl4 caHl]ro caMltx
naMtrHHKoB, neo6xoplrlro, xotx
BKparqe, no3naroMi{Tbcx c Qarcrarwlr rzs
xz:na KamrrzmeBcKoro. @arllr srff
yxe u3BecTrr6r rr3 ricTopEll, HO
I.I3BeCTHLT JIITIIIb MeEbllir IcTBy.

_- KaK M6r 3HaeM, Ilerp lleairorrv
KairntrmeBcruji 6rr:r noc:regunu
renaanov 3anopoxcr<ofi ce.u :a npeva
c 1765 roga no 1775 roA; 3a cBoro
cno6o4y r{ 3a He3aBfic}tMocrb, 3a
HexeJraHr4e croxr.rTb opylcae r4
no4wrirarrcx Mocrne. On 6ur, noc:re
Kyvyi<-Kaiiuap4Nrzft cxaro uupa,
cocJrau rro If,apcr<ouy fioBeJreun]o.
Er,rlo Il3Becrno, qro oH,
I(annlrmencrcrft, H ero coparur4Kr.r -
nucapl l:ro6a r.r eoitcnonoii cy4u
lo:roearrdt ornpalnenbr e Mocrny;
.rro nocneaflrre;poe (l,ro6a u lo:rorarrfr) 6rrnr coc:rarmr gareM s Cu64pb, a rgAa
aena,rcx cau Kamrruencrcrdi - ocraaa:rocr, raforofi npti ncex aoraaKax.

iP:t'::::fFt:9@p"*a o6yrvbBreHa rK Ma,qoaocr),ruisno HHHI pi,trricnofo
llflY:3"::yXryy irnepecouao vxparHcixoi oupo-ooiipxr"*tvpa qo cnociepiraencx
",'llij3y li.:y:?::y:_"ldc.g 

g vaxc;vanbrTrM rb"p.*oi*i *ffi 
' 
;;;;:;(MX; ;,;;Hut ton ati. Ha p o lqu te rrocrrelirero reruaHa 3anopoNcxorir [J4". 6;;;;";""ff / fi;";;;;

vil lage du gouv. de Poltawa, batie en 1773.

ri xyAoxecrBeHHar nporvrbtrnreHr{ocrB. _ 1901. _ Maii. - Negl3z. _ C.253-257).
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Tom,no s HeAaBEeg BpeMs r. E(puuenxo orKpErn uecro norpe6euraa
HeBr4HEaro crpa4anbrla: IraMouacrrrpcKou r:ra46uqe CoJroBgrlKaro ocrpoBa
uu uaft,qeua naArpo6uas Enlrra c Ha.4nHcLIo, cgeJraHnoro apxrrMar{AparoM
A:rer<ceeM flalronuuerra (rnoc:re4crBlIll e]I cKorroM llo:rra-ncr<rav) u nracruero
o Mecre npe6r,rnanux ocraHKoB Ka:rur.rtresci(oro. 6y4yvu orrrpaBngn r43
Mocr<s6r noA KapaynoM u crpoxariuurr ceKperoM r Co:rolr<u, oH npoxIzn
TaM B 3axrrorreHr.Iu .qo ocBo60x.{eHi4t, Koropoe, KaK DracuT HaAfp o6uax wtura,
fioc.lreAoBaJro He3a,I{onro nepgA cMeprLlo, T.s. u3M)rqeHEbrfi crapuK He3axoren
yxe Bo cloJrF3oB arbctr 1\arnoil ewy cro6o4oft, npo6rrr r garcnrogennn 27 ner:
ra4rpo6nax nnrrra roBopr.ir, qro oH yMep n 1803 roay oxrx6pa 31 pr'l., a
rpu6n:r B MoHacrr,rpB x 1776 ro4yl).

B npogo:rNeuzl{ cBoero ferMaHcrBa Kalnumencrnfi BbrcrporiJr I
Ma:ropoccuu HecKoJrrKo qepxnefi, Koropbrr, ecrn rrx paclonoxrrrr, B
xporono rqecKoii cncreue, noryvarct B TaKoM rropr.qre: n r.Jloxnuqe (n 1763
r.), n r.Kuene (r 1768 r.), s r.PoMHax (e 1770 r.)un c. Ilycronofirorre (r i773
r.), rv. ero 6rr:ra nocne4nxr qepKoBb. rIocrpoenutuI I{M rrepel ccrr:rKoft s
Cononrn (4pyrux, ecJrn raKoBbul u 6t'tttu, ro noxa uer.rsnecrnrr).

Idepronr n Pouen (Ilorporcltax) pacfionoxeHa Ha cq/cKe c ropbr, rro Aopore
x cery 3acy:nro, ri flpeAcraBn.serc{ xapaxrepnr,rM, TrrrrvrrHbrM o6pasvurcou
Manopoccuficnrrx AepeBrr{Hblx xpaMoB XVII u XVIII cro:reruii.
flycroroiironcxar qepKoBr,, HaxoArqaxcr n c.llycronofiiorxe, Poueucr<aro ye:ga,
llo:lrascroit ry6epnr{rr, npeAnoJraraeuofi po4lrne Kamralrencroro, - TaKoro-)(e
rln4 xax n PouencKair) Ho 6oJree )'upolreuutu{, ropa3Ao MeHb[e pa:lrepalru2) r.r
xarxetcx o6:raga:renrHaqeft He JrrimenHaro lrcropr{rrecxaxo rrnTepeca, Ha p4qy c
xylo)KecrBeHH6rM, nalratruxa. llav-rT}rrr. sror - EnaHfenEe, rroxeprBoBarrHoe 

'

KaJrnumeec(I414 ir co opyxeHlro e <<Ko utm o.l4 a o fi c rca s ano p o 2rc c Ka ? o>>, KaK
roBopLT B6rpe3ar{Har Ha HeM HaAnracr. Pa6ota oKnaAa gToro Enarrre:ru.[
[pe,qcraBnrer oAuH u3 o6pa":rloB qer(af,rKrr no cepe6py rax Ea3hrBaeMaro
<<Ilempoecrcaeo cmunn>>.Pegt 6a:lra lrplrnaAnoxr4r K rrlicny IoBon6Ho xopornlix,
Kax 3TO MOIGO BIrAeTL IIO flpunaraeM6rM bFItrMKaM.

ly6oerrx Aocrli nepennera o6umr cepe6pxrnr,nran rrl{cral4u, rlo Koropr,Df
y}Ite Hano)KeHa cepe6p.f,HHar-xe pe]16e(bnaa seKaHKa. Ilut\ena'. cropoHa
rrpeAcraBJrter co6oro, no cpeguue, - Pacnrrue c npeacrotqlrMtr rro qroponaM:
c npanofi cropolrrr Crracurena - Eorouarepb co cnoxeul{blMv Ha rp}AIr p)'r<aMIa,
c :renofi - I4oa:ru-Forocnoe; sa Pacnxruelr BI4AHo qeKaunoe Ne u:o6paNenue
ropoga. flo o6eurrr croponau, a raKt(e cBepxy n cuusy Pacnnlu4 floMelqaIorct
aBa Bbnrlxnbx, oBa.mrrlrx MeAaJrboua, Bblcryrlaloque u: rcpaftnefi rrnocKocrII
B0ero ocranbHofo opHaMeHTa, c pe3HIrMa Ha Er{x n:o6paxeur.ixraa: B BepxHeM
MeAanlorre - Cn.Tpoiiqu, B HIrxHeM, - tr4oanva 3:raroycra, n 6ononr'rx, sa
Eorortareprro, - Bacunus Berinraro, 3a I4oaHHoM Eorocloaort - Angpex
flepnosnanuaro; 3T{r MeAanr'onrl 3aKJIroqeHbI B paMKIr, rro crunlo
npr.r6rzxarorqrucx rc 6apoxr<o . flo 1'nralt orcnaga - oBaJIbHI'Ie nte MeAaJIboIrbr, Ho
He B6rrryr{Jr6re, T.9. He BBloTyIIaIoqEe ir3 o61llefi trnocKocTH opHaMeHTa,
oraftltreHnr,te paMKaMu, cocraBJreHHr,lMLI I{3 qBeroB, nJIo,aoB I{ .{IrcrbeB,
[epeBrir6D( JreHTaMIr (n o6qeu oHII HarIoMnHaIor crItJIb T{ra,'I}f,HcKLTfi, Ho B
cyr{Hocrli 9ro xapaxTepHo nelterq<an pa6ora llerponcraro nperrteua); B BepxHlfx
rraega,uiionax - u:o6pancenfl-r anocroiloB Maroe.f, u Mapr<a, r unNuux - Ilyra l't
tr{oanna; lreN4y nocneAIrLIMn aBya4JI Me.4allborfttr.{tr Eaxo,4lirc.t ugnTp, Ir3 Roropam
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BED(O,qflI OpHaMeHTaJIbHbI{ yITTaItreHwI BCefO OKJIa"qq 3anonllllioqUt BCe MecTO
Mexgy MeAam,onaur.i u PacusrueM c npe,qcrorqr4Mrr: 3To coqHbre 3aBlrrKri
rorr.rqecKaro xapaKTep4 nepeMerrraHHr,re co cre6JUrMr.r, Jrrrcr6rMr.r ri rIBeraMH
rroJrrrraua, a Mox(er 6rlrr u 4pporo acreurzf - onpeAeJrr.irl TpFHo . Hxxe gToro
qeHTpa cB_f,3tr - noMerqeHa n;rocKafi 4ocxa c pesuoi na4nracrror): <<cua rcuuza
Eeauzenue ztsdenaHo Kotamo,l,r loucKa 3anopotrccKctzo uusoeozo cyduu BoucKoloeo
If empa tr4eanoeuva Rannuweecrozo>>.

FLrNrur 4ocxa npe4craarrxvr co6oro rahf,rc xe ly6oBlro 4ocr<y o6r.rryto ranoro
Ne po4a rucronoii qer€ifl(ofi; Eocpe4ltre (cpe4z raroro Ne opEaMerrra B rorl4rrecKoM
4xe) - uso6paNeu.re 6.larocnournonlaro Cnacana o6lanax, oKpyr<eunmo aurenaMn
(13-ro - srmsy, Ha o6namx, n 2,Mr -Beepxy, y p1x Cnaczre.nx).

Bnrl:y, no4 o6naxaMtr, n BBepxy, Ha,q rcJroBofi Cuacrlre:rl, troMerqaerct
rro 3Be3,qe. Cnacurelr npaeorc pyroro 6:rarocnoBrse! a n :renofi pyre 4epNlrr
Itrap; fonoBa Efo o(pyxeHa cH.{HriM. Ha ssrcoTe foJroB6r, rro o6etrM cTopoEaM
e.,r, - MeAaJr6oH6r c HaarrncrMn: y npaBoirptry<v - <<auc.a>>, y teeofi <<xpcz,>>. lte
3Be3,{br, TaKofo xe xapaKrepa, KaK BBepxy rr BHr{3y, noMerqaroTcr 14 no
cropouau Cnacnre:r.{. Egarreruie sro - Mocr<oncrofi ne-rarr.i 175 8 ro4a, a mlcre
6olrmoro pa3Mepa. Ha\nras c 8-ro .nncra 11 BnJrorb qo 40-ro
(nprl6:rr.rsrarer,Ho), no irruponaM qr.rcrr,rM nonml (n rurNneii uacru :rucra)
HaxoAsrcr cre/lyloqal uagnucr (opQorpaQux ocraerc.n raxe):

Tpu geper-lr*rrx Surlprr u: uepxru florpoucxofi n r. Pouxa-x (Ilolraecroi ry6.),
nocrp. n 1770 r. Il.Ka,rnlLuescKuv.

Trois figures en bois sculpte de l'eglise de L'Iirtercession de la S-te Vierge a Romny
(gouv. de Poltawa), batie eq.1770.
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<<Cun xnuea EsaHzp,nue zqepKorb Ceamo Tpoeqxyro Cena llycmoeo moercu
usdenauo cmapanue u Kozumow 1ofict<a - 3anopocrixazo Hu3oBozo BoucuoBoeo
cyduu HbrHe We rcotueaoeo Amantaua lfempa trIeanoeuva Kd,rHuaencKozo sa
sdpsrue ezo u saynorcod ynepuux tr4oauua, Aza(tuu, 3ewoauu euqe B )rcu6btx.
Andpea, Ifapacxaeeu, Cuueoua, Audpea u llocu$a el4e a Jrculbrx
npe6uteatoulazo, ououytrc Eeauzenup LleHo nflmb com py1iei nodnucaHa Bcer.te
sanopoaccrcoi 17 62 eody I'fionn 3 dun>>. Hal]'nuu, gra clenaga rBepAofr 6ofirofi
pyrofi u, xar Br.iAHo rr3 cparneHzr c pesiroft HaAnrrcr'lo ira m.irleeoil .qocKe, _
qerloBeroM, 6o:ree gnar<olrunr c pyccxltM t3LrKoM.

3ror lrc.roplrvecxuft nauxrur.rK 66IJro 6lr xeralerrrHo BuAerr B
Haanex€qeM MecTe, T.e. B OIUTOM 143 HcToprirrecKr{x My3eeB, r.r, Kan MIre Kar(eTcr,
Har.r6onee flo,{xoArqee Mecro Ars Hero - HeAaBrro oclrosaHHr,rft zcroDrqecrnit
My3efi B Knere, r4e ero Mornu 6u nugem,.:ui14 3auHTepecoBar{Er,rr npomnbIla
3anopoxcu, rz r4e 3Tor naMjrrr{.rK Ee lror 6u:"arepxucx, rreMy4uBnrtc, He cne4yel
T.K. cryqau cse3uoreulrx no4o6rrx Beqefi, Ka:Kerc& He peAKrr, r oco6esnocruL
ec.ru rrpI4rIJIT6 Bo stm4arue ro o6cirotrgrr,crBo, sro noAo6Hlrq nerrol naxonrrcq g
6ommmcrne c-ir;.uaen B pyr(ax ffolefi, Mano riMr.r ur{Tepec}rcrqrficr.

Il._Ilepxorr, Ilorporcnar n nPo*rnax, Ilo,rrarcrcoft ry6., flocrpoenxas
II.Ka,rurlueecxr.rr{.

Ilepxoer Porvrencr<aa fioxponcxal, Kax r ]rxe cra3an, Bbrcrpoena B 1770 ropy
u npgAcraBrser co6oro rlrnnwrrfr o6paqnK Ma,ropoccaftcr<rx xpalrol XVII lr
XVIII mo:re,ruit. Cauyro xaparrepu]'ro qacrb grrrx flocrpoeK - KFroJr - MoxHo
BrraeT6 Ha rTpr{naraoMoM HaopocKe, eaenaHrroM MHoIo C KyrronoB rIepKB[ B Cejre .
llycronofiro*xe, flonraBcKofi xe ry6. B o6qeu, portencKa.{ UepKosl
npelcraBffrercr oqea6 Blrrrrryroft rrepx (uanourtnrur gTrrM xpaMbr rorrzqecraro
c"tpr i r f i  -  y3Krre u rstcor<re),  T.rr .  pesnoe uso6paNenr. te Eora-Orqa,
rroMeqeHHoe B BepxHefi qacrE uKor{ocraca, pa3cMorperb coBepmeHHo
I{eBo3MoxHo. Ha <aymrcax>> BxoAH6D( 3anaAH6D(, ABepeft (rrMeroqrjx BBepxy
$oprry, nplr6naNaro[qfiocr K noflyurrprcy:uroii apr<e) aaxoprox peauarr H4{rrrzcb,
ffracrrqar o BpeMeHri [ocrpo[Kr4 eroft qepxnr.r fl.Kaluarnercxltrr; no
npi.rBoAitrr, ee 3Aec6 ner na4o6uocrri, T.x. oua r4Meer6 T016(0 sficro
14cropuqeoKHI rrETepec, qeJrb-xe sroit 3aMerKrr rro3HaKoMr{Tb c
xyAoxecTBerrHbrMlr naMlrTHrrKaMrr nHTepecyror44xcr uttu. Ha <aymxax> roxHlrrx
4nepefi (uueioqrax raKlro-xe $opuy) nupesax AoBorrr,Ho oMero opHaMeHT,
fi3o6paxarcquit nlrcrb.fi, - cKopee Bcero BuHorpa,Uraro AepeBa, a Moxer 6rnt rz
Apyroro KaKof o-Hri6yAb p ao-r eF^,Lrs.. tr4rono crac lloxp oncr<oii rJepKBr.r
npeAcraBJrxer co6oro ouenr y4avHoe Bocnpon3Be,qeaze $opu crlrrix poTroKo,
KaK 9To Moxno Brr.uerb rro nprrnaracMoMy cnr{M(y c uaxneft qacrli qapcrr.Ix
npal Kcrarn cxa:ars, nce Ma:ropoccidtcxrx qepxln roro BpeMeHIr, B nocrpoiire
Koroprrx npr4HuMalru yqacrne JrroAr{ co cpeAcrBaMn (roo6qe qeprer,r 6onee
corrlAnrrr) [Meror Bcro Buyrpeunloro pe:n6y n crrzne por(oKo. Oto sa {e.reuo
Mnoro Bo Muorr4x qepxBax, o rreM ayMaro B 6yayqeM rroAeJrllrbcr cBolrMrr
3aMerKaMLr Ir Il3cJIeAoBaHI4lMIr, ecJIIr roJrEKo gto't ultqloxnrtft TplZ Moxrro
Ha3Barr; r43cJreAoBarrrreM. Ha ynoltxnyroM trronocrace B nepBoM ero rpyce:
npu6:rr,isure:muo na roil srrcore, rye oxaucriBalorcr ABepr{, a raxoB;rr coBceM

'l

I
I

I
I
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HeBbrcoKr.r (npr.i6:rv:rarenlno B 1rl2 qeJroBeq. pocra), y rax,4ofi 4nepr
HaxoArrcr rerrepr, KoHco,{u, Ha Korqpr,rx e 6brrr,r_f, BpeMeHa crosJru
Bbrpe3aHH6ur r.r3 nrrnoBafo lepena $urypu. Taxax $aryp 6rr:ro uerr,ipe: gna
arrocTojra h I.Ba, cyI,s. ro rtranKe, - [epBocBrtqerrHrrKa; Bce or{e B6rpe3aHEr B
HarypaJrbnyro BerusuHy o6rrruonesnaro qeJroBeqecKafo pocra l r
pacKpartrenrr oIr{HaKoBbrMr{ ToHaMIz: TeJro - x(enroBaro-pososaroft KpacKoit,
Bojrocbr - reir,rnoii (vepnoft) r4 o,4exAa - cBe.Dro-Kopr{qnerofi. Bce Slrryprr
cpaboranrr B nponopll[oua[bHoM orHoIueHI.irI AoBoJILHO acpHo - Tax-xe,
KaK Ao80.116rro y4aqra v. fapMorrl4r ABrrxeHur sacrefi oruocr.{Tenbuo o6qefi
rrocrarroBKr{ rro3br. y Horl o,qnofi u3 srr4 x Sr.iryp lexrr xrnenor<, nr,rpesanutrfi
r.r3 Toro-xe KycKa AepeBa, vro lr Qnypa. Koro rluenno r.r3 arrocroJroB 14
rrepBocBrtrIeuutrKoB grr{ Qrlryprr r-iso6paxaror - TpyAEo oKa3arb; Ha KaxoM
MecTe Kax(Iru n3 HIIX CTOrna - TaKXe HoII3BeCTITO; TeI{ep6-Xe OH HaXOAtTCt
B (naAoBoE qepKBn, Aa rr ro yAocror4nr{c6 TaKofi qecr}r rumb B BecLMa
HeAaBHee BpeMr, pan6rrre-xe, roBop.r{T, npe66rBanr4 B KaKoM-ro capae.
Pa:cxasrrnaror, vro KonAa ux cH.f,JII-I c LlxoHocraca, a cusrll fix cpaBr{urellbHo
HeAaBrro, fio pacnopqx{eHr.rro oAnoro rg llonrancrux e .rcKonoB, To oana rr3
or:ux c:raryii r{crroJrHrJra ponb c6opqr{Ka loxeprBoBaHrzfi ua xpau: ee
Bbrnecnri Ha Aopory, ulryq)rc lr3 rop. Polreu na c.3acyme, nocraBr.rJrTr y caMoro
npoes4a (npe4eaprrren6no )r(pefiTrB) n BorKupru B pyr.T trnu rroA M6[nKy na]rxy
c cyvowroit 4na rco[eeK. TaK ona ].i c.tofira, <<6w a.ru6dr> y npoe3xrax KorreftKli,
AO TeX rrop, rroKa 31ofi $urypu He 1{cn).Taunc6 JIOItraAu KaXOft-TO OCO6rr ZJrn
KaKOTO-TO rroMer{r4Ka r{ He [oHecJrr{ noA fopy; Touta perrtr4]rr4 ee cH.{T6 r.r Ha e-s
Mecro fiocraBrrrr 6o:ree 4enrelrnaro c6opniuxa -xr4Boro rreroBera, a ee, ro
HeroAnocrr4 14 B HaKa3arrue 3a Heylaquoe ucrlo.rrnenlre cBoefi pona,
orlpaBanr{ B WnaH, rne ona BMecre c ocraJrr,HrrMrr u ro ,EHec6 npe6lrnaer;
-mo-Ne 6y4er c HrrMa AaJrr,mc - Tp)trHo cxa3ar6) T.K. Bce Berqu, HslrMelouus
[paKTLirrecKaro Ha3HaqeH]It, npeaHa3HaqeH6l K yHr.lrITOX{eHUIO, B BUAy
[ocrpoiixr4 noeoil xauennoil qeprwr, ry\e fi <<seryu doncruu 6otmu no
nptmuqHeer>, no Mfier{I4ro rrpl{qra. Bor eaM ysacrb Bcex xyAoxecrBeHlrllx
nardJITHrII{oB crapI.IIr6I, KaKrIe eqe ocra,lrrcb B xfiB6rx. flpe,quasnauena rarNe
K cJroMKe H cav.afl r{epxoBb, a MexAy reM ona uor:ra-6rr erqe Aonfo crorr6, r{
cBor.rM BriAoM erqe usormr-orr cna3ana o Aenax Mu nyefirr.ix 4neii.

Kan u:necrno, He.{aBHo o6pa3oBaHo I{lrneparopcxofi Ar<a4elrueit
XlgoNecrr no npeAnoxenr{ro oArroro n3 qneuoB er, KoMMucu{ rro coxpauer{mo
apxurercypuLrx rraMJ{TFrr4KoB c rroronranriXV[l .{o nononanrr XfX sexa. Bor
Poueucruft llorpoacnnft xpailr - 6e3ycnoBHo anrepecnrd n xapaxrepHLrit rr.rn,
na rcoroplrfi-6r,r eii n c:re4ona:ro o6partrT6 AoJrxHoe BHHMarrr4e, a ra(xe n
Mrmcrepcrny DH),TpeHHr.rx Aen, Koropoe ro-Ne o6eqa:rocr co4eficrnonatl
coxpalIeHIilo TaKIIX IIaM{THIiKOB.

') Xoraroroor no6moxe o3uaxoMltrr,cr c llcropteii Karrnueacxoro orcblralo K npe{pacnHM
rpyAaM rrBecrHaro rBc{eAoBarrxr 3anoporxsa,,[.lI.3raprorqxaro.

?) Cu. pricy.Hxr.
r) Ocranuro ry-xe op$orpaQmo.

CIm. 1901 roAa, Anpe;n.
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CBETJIOB A.E.

POXAEIIIfE I{ PA3BI4TIM APTI4JLTEPI{U

Paccuampueatomu 
"::!1u: 

lo3HuKHoeeHun, pa3uumur,apmunnepuu kaKp::.:^:?.il^r! ee ponb npu npoeedeauu pastuuuoro ,ofiii"po ooeeux de?icmeuliucHoaHoe 6HuttaHue ydenaemcn eonpoey no"nido"oro"ruHozo pa3sumu,apmu,taepuiicxofi Hayku u ee npuweneHue Ha npaKmuKe c OasHux 6pe eH.

Cxolrxo rroMulir ce6s qeroneqecrBo, ono rrocroruno HaxoArirc, Bnenpeprnnofi 6opr6e. Buguirlrre nprrlmHrr roftHrr reH.srzcb, a cJreAcrBr.re _ocTata,10c6.
Bofiuy cne4yer paccMarprrBarr, Ka( c-uoxnoe o6qecruerrrro-norm'rrec.oe

f, B.rrenrre, BKrroqarorqee coBoxytrHocrr pa3nasH6rx 
"uao" 

6opu6"r, ooou_rnrecr<ofi, sxonolrrrecxoii, uooplrr"nrrof, 
"n6op*aqrno;" 

ofr w-gp.,;";;;;r;
:eAyr 

Melqy co6ofi rocy4apcrBa ,llrrr o6rqe&nennue crzcreMEr. pea^rirnoi
npuwrrrof ecex nofis ser.,nori'H,s6or6mra";;;#"ff 1ffi:",:T..#ffi "lr"k 

j";i?"#:*"Xffi:
crpau, r{ ona Eocuna :axsaru[.recKrrft xaparrcp. Bofina crpair, ,Blrrrorqrrxc,o6lerrou nana4eur{, r4Mera qgn6}o HaKa3aHue arpeccopa. Boopyxterrrrrre crrJrbr
1:1!otee 

pa3Br.rr6rx crpaH, roroBrc6 K HoBBrM nofiHa*, [prrHr4M,urr4 HaBoop)r(eHtre HoBhre Brrrbr oplxrrr, $opltrr.a cnoco6rr roopyxeinofi 6opr6rrr.
, 

o,4Hr4M u3 caM6x< ApeBHrrx po'or noicx xnnxercs uex;ra. Eoft,r.irruolo.qpa3,4eneHafi EenpephrBuo coBepmerrcrBoBarc_f, BMeCTe c rr3Meter{urMrr,irpoucxo.{uBmrlMr.r B r,rx Boopfxear.ra. O4nonperueurro z apMrz, lpeAl.trBJrrnacrou rpe6onaxux r< npor43BoacrBy Boop)rl<eulrjr. B pesyalrare nponcxoAanoo6nonnenne rn corepmencrroBaHrze BoopyxeRzx, rl,re"r" c oTr.IM coBep-meHcrBoBaJracr opranu3a{ru apMlru ri cnoco6rr ne4eurr 6ox.
^^-^^ {I1-":Ou*eEr4:,r 

rrporrBufiKa rra paccrorurz n rny6orcoft ,4peBHocrrz,oonee ABI1( TLrotq reT lra3a.q) rrorBlrfiora, ,"aar"ouo"re Mamr4H6r, rjpea_
lTl::tt""* 

apur:r:reprzii_crurx opwr{fr2. peroruoqr*o B p.d3Burrru BoeEuoroIic_KyccrBa BrEBaJro uso6pereuue xopoxa. Ioxnnenre ornecrpenLxoiapTrrJrJrepElr cB.rr3aEo c rrrEpoKrn4 rrpr4MeHeHr.reM rropoxa B KaqccTBe MeTaTeJrbr{oroBenqecrBa. Mqrarenrurre lramrnrr 6poca-rru cuotu coupr4", ,rpu rroMoqu cr{Ji6ryrrp]Tocru r{erorop6rx rBepArrx ren urur cuJrbr rrxecrrr, B ounw're or Hr.rx, B .aprlrnrepnfrcrfix opyArisx cnloft, sacraurxtoqefi lerert glaps1, cralrrl
I-IloloxoBhre 

ra:rr. Blrecre c pa3BHTueM oprarrr43ar{Htr rT TaK'r)4KE trexorrr rrrJropa3BI.ITtre opraHu3aunu rr raKTuKtr aplumreDula3.
Aprnuepux - oro po4 eoitcx, nrrnovalorqnft e ce6s rr4[r,r aprr.r jrrrepuilcruix

opyAni, cpelcrBa rIepeIBUXeH{' aprrrJrJrepHrz, cpeAcrBa pa3Be,{Kr.j,
oSe,cne.renrix crpe.trr6rr u yflpaBrgnrl-{ o.ueu aprr.rn:repau. Aprun:repuficr.ar
EayKa rBJrre"cr cnoNsefimeft r_r Mrrororpanr{oft 4racqannanofi, r.furou.it

Lo€nrnoB Audpii eezeuoeuv._ xaududam icmopuatrux uayx, dot4ertm,nutKoBHuK, Ha\arbJluK rcaQedptr Biiicuxot:ozo incmuiynzy paKemHux eifictx iapmurepii Cyttctrcoeo deparcacuozo yuieepcunemy:
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Bolrpoc6r ycrpoficraa aprlrrueplrficrcoro Boopy)Kenr4_{ rn 6oenprznacon, rx
cBoEcrBa 14 TexHrrqecK)'ro sKcrrryaraufto, cnoco6rr 60eg0-r-o [p].rMeHeHrur r.r
r.icroprfio aptrnmrcpuua.

tr{so6perenlre nopoxa fipr{EaAnexr.ir KrrraitcKoMy HapoAy. Kzrafrqu,
ocaxAeuHEte MorrroJraMr.r n 1232 r. r Kaii-@snr_@y, crpeffJrlr rr: [),rneK
KaMeHr{brMrz rlpaMr.r, pa3pbrBHbrMn 6oir.r6aulr" B )ilII-)Cn/ B.B. orHecTDeJrBHoe
opyxr{e flosBrinocr y apa6on. .{o XIV B. A.Jr-r ocalu ropo,qoB B EBpone
npI{Meturrrcr Merare;rrnlre Mamr{HbT - " opm un nepun" gpenuo"ru, npi4*u
coBpeMer{Hrrx op}ar{ii - 6antucrs rr KararrynbrEr. Or apa6on oru"crpe:r""oe
opyircze nolano B EBpoly, Koroparr HarraJra ero ocBar.rBar6. B 130g r. upli o"uge
lu6pa:napa @ep4unaira Kacrnnrcxrafi nprzMenr.rn 6ov6apAu; i tlZl ,.
arrluntcnrzil r<opoJrr 3AyapA m roxe nprrueHrln 6olr6ap,{r,r uporun morJrarrArleB,
ri3foroBlrer{Hrre s i314 r, 6enr,rrrfirlauz n feure5.

B ronue XV s. fiacanocL rpnAaurre aprr.rnnepr.ru oprauasaqr.ronnoft
Qoplol, ynyrueur4e ee BoopyxeHr4r ra BbrAe-rrenr.re ee B caMocrorrenbnbnr Don
noiicr. Cnapxgalrlr .qff op)ru{ii cnyx[nr{ Kar,rennbte .x4pa, 6oerrur.r 3aprAoM _
nopoxoBar urxorr. Kap,r Vll[ o r,rusan csofi n]mKJ.t ueJTr,tKoM u: 6posrlr, os Ne
ene:r qanlpst ra la$errr ua ronecax. K X\rI e. apnrmrepr.rficxue oplzu_a, 6 naroraps
ycnexaM B r.rx r.r3roToBJreHrrr4, nocryrrlrJrrE r{a Boopy)r{9Hxe B apMr.rr4 Bcex
rocyAapcrB. Ilplxu cra,ru oAHffM r-i3 ocrroBrr6lx Br.rAoB aprr4 nnepuftcroro
BoopyxeHrrr, rrorBrrJrcr erqe oAr.iu avg op1gufi - ray6uqlr. [nx ray6rzq 6rir
uso6peren pa,:pr,rnnoi cHapxg. B xonqe XVI r. no:rlcr<afi ropo:u Cretbas
Earopufi flprzMelruJr rrporuB pyccKHX eoiicx pa:prrnnlre xgpa6.

K apru:meplriicxra.r cr4creMaM, KpoMe [].meK n ra16ug, ornocr4nrrcr a
Moprr.Tphr, a raxxe Mnoro Apy'r-izx o6pasqon op12uft u 6olee uem<nx na^m.i6poe,
Ha3rrBaeMhff " @ouoaanu" . Cnapxaa*ru glt opygufi 6t trlrt KaMeHHrre, a rro3xe
xeJre3rrble rr cBrrHrIoBr,Ie rApa. Bo mopofi,.no:rorz.se XVI s. I Enpone creolrr
aprtrnrepmicKrzx oplgrlfi Ans Kpelocruofi, ocaguoft lr r<opa6erouofi ap rr4fireplrr
cratrtr orJmBarr, rls qyryrq a JrerKtre noreBBle op)alnr - rls 6pon3Br7,

B XVII s. B6D(o,4rr zs 1.no:rpe6:rernu craprrrlHr,re opypi4 6ou6apar1
SouoHrr u Sor<onerr,i. Moprrapu Harrrisalor 3aMenrr6 ray6uqauu, 6o:ree
cnoco6ur,nara x caMo3alqrrre. Brogmc-r pa3prrBubre cnap_slrrr o AepeBrnrr;rMn
rpy6rarlru, cnaqana anr Moprr.rp, noroM r{ AJrr ray6uq. Horoe aprr.r:r:reprzficr<oe
opygne "eduuopoz" 6uno co3Aauo o$uqepaulr M.B.{auu:ronrru r.r
M.f.Mapmtnoerm. Ono [peAcraBnrno co6oit aptlinriepr4fi cKoe opyAne,
coBMetr{abrqee cnoicrso nynKlI n ray6uqrr, rro3BoturJro secu4 Hacrl,rruHsdt
(uyrnevurrii) ll Raeecnoft (ray6uurrrii) oronr, n 6r,rrro npulurro Ha Boopyxrenr.re
pyccr<oii apnriu r 1757 r B naqecrse uparle:ron ua "e duuopozax" nwrecro trpope3r.i
c MyrtrKoI fipr.rMenrJrcr upocreiimrlii Ar4orrrp,. qro rroBbrrrraJro roqHocrb
EaBeAeurlr optrrxs Ha qe:rl. fia,rr,uocrr, crpe.rs6lr "eduuopoeoe" 6rr:ra nrpoe
6olrme, verrt y 4p1rux op)Trrit, oHrl crpenrn[ cnap.rllaMrr Bcex ts]laoB - r4paMr.r,
6olr6arrrrz, r<apre ro, 6paHArlrenrMri, cBerrqrrMncr cfiaps,{aMn. C nne,qenrzeu
srIix opylEil pyccKar apMrir lonyqrrna nyqmyrc ray6uqy roro BpeMeHr{,
cocrorBmyro na c:ryx6e orolo i00 Jrer u 3ar.rMcrBoBauulro prAoM crpan
3anaAnofi Enpollr8.

{o naegeunx no eropoft rrerBeprr.r XVIII n. Kapry3uoro sap )KaHrrA u
cxopocrpe:nnofi rpy6ru, )Be:rfia rBmrix cropocrpenrrrocrr, opyArrfi , rlopox
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xpanrincq B 6o.rKax, D (oxanr,rx MemKax, flpm sapxxaamn c[equanlHbrM
ycrporzcrBoM, Ha3r,rBaeMbrM my$roff, 3acbmarc_f, B crBon r,r 3areM )trnorlrrnc,
npo6oiiuurolr, nocre qefo 3aKarLBar'rocb sApo. 3areM B 3alajrbrroe orBepcrr.ie
3acbmaJlacF IIOpOXOBat MTIKOTb.

llo anrlqr.rarlrne renepaJra fpu6ona.,ra no @panqra 6rrr o6:rergeH Bec
norreBbrx opyallfi, B 1802 r. aprz:r:repldtcxue 6oenprznacrr pyccroft apnruu
cocrorJm u3 cHaprAoB yAapHoro rr.:ll-i npo6unuoro peltctnux _ rD4rrerruBre _f,Apa
pa-:prrourx cQepuqecrurx 6oir.r6 lraccofi 6o:rr,me oAnoro rryaa ri rpauarrr raKoro
)Ke c}lapsla>Ho Maccofr MeHbItre oAIIoro r{Ea 3axr4rareJr6HbD(, ocBervreJr6rrbrx
rr carHair6ulrr cuapsAoB. I4ltelncrrarone tsbrcrpen6r yrr{Tapxoro 3aprxa"Eri, -
B oArroM Kapry3e rraxoArrncr fiopoxonoil :apxg u cnaprle. B l g0_1 r. asrmljicruifi
apruntepui.tcxnfi oQnqep lllpanuenB rrpeAJroxrr4Jr Harro.rrrrrr rpaHary [y:rrM]i
ra raxrnr cnoco6oM nocLrnarl rry r Ha naJTLHocrb cerfiue 500 M. Aw npu1awus
nynna y4apuoil crrnrr B crrap{A 4o6awrnrrn nopox. K xouuy XIX e. ry1IJ6,
[On)ryII]M BO3MOXHOCTb BeCTII OrOEb BCeMIi Bnnai\4l{ CnapXgOnl0.

Teoperrvecrlii eonpoc o co3aaHr4u Hape3HbD( opynljti ri npononfoBarbrx
cHap{AoB r sr.ru o6ocsonarru pyccxufi aKaAeMr.rK Z.f.Jlefi.rrr.ran ,1729.) vr
aurnr{qar{r4H B.Po6rzuc (17 42 )ll.Ilpouunrreuumi no4telr rropofi nolroBr.rHrr
XIX n, npe4ocraBriJr Bo3MoxHocr; co3Aanr.rr lr [porl3BoAorBa Hape3u6rx
aprr.inrgpr4 Ecnr4x opJqufi (uapeslroe opyAlre - op)tr e, r{Merotqee Br4uTotsbre
Hape36r no r<anany crno:ra). Pa:pa6orroii Hape3nlrx opyglrfi :aHaualucr
armruqage Jlasr<acrep, AplrcrpoHr r.i Vraunopr, ma,rr_*neq Kora:r itu u pycct<uit

. Eapauorcnr.iit. Hacryna:ra HoBa.{ spa B rrcroprrfi aprunnepnu. Eriio4apx
6es4rivnouy nopoxy u yBerar{enlrrc ornocr.irelruofi rnrlnr,r cHapr,qa
AOCTHfaJIaCb BbrcoKat HasaIEHarI cKopocTs cHaptna, trro no3BoJUrIo ]tselErIrTb
Aalrbnocrb crpeJrn6rr, a npr.r4arraeu cuap44y ycrofturaBocrrr B noJrere c noMoqbro
Hape3oB no Kauarry c:riBoJIa,qocrr.iraracr rovnocm crpenr6r,r.

C 1857 no 1870 rr. B apMr4ff Bcex crpan iput"nt Ha Boopyx(eHr.re
I{apesrrbre aprzJrrepu ilcrote op1ryir. .{nr crpercs6u u3 Hrix npuMerur;rrrcb cuaqara
cuaprArr co cnuuqonofi o6o:rou<oii, a B nocne/xyotqeM - cralrr,Hbre cnap.{nBr c
3axperrneHublMrr Ha rrx Koprryce MeIHrIMI{ BeAl,qrzMlr notcKaMrr, B lepua:rnr.i
or;IJM npllFlrTbr Ha Boopyxerrr4e Hape3Hbre, 3apsxarcqtrecr c Ka3eHHriKa, ry{uKx
Kpgra. B 6oexonnnexr 9Tr.ix ir]meK BxoAr.Tirx rpauara c yAapHofi rpy6rofi,
uparrnerrr,, Kapresr 14 3axrrfarerrnar rpauara. B 1 884 r. QpaNqysolr Breml 6rrr
r.iso6peren lre4.nenno rop.rrqraft 6es4rnrnrrft nupoKcrittrrnoBhtrl nopox. pyccruii
yrenr,rii f,I.Krzcnetrcr<uft pa:pa6ora:r cocraB rrrrpoKcrinr{HoBoro nopoxa -
6e:4rnrnoro u 6ecn:rauennoro. A r 1887 r. Sparqy:ou Tropnenou 6rrlo
n:o6pereno HoBoe B3pbrBrraroe BerqecrBo - Merr.rutr! r<oroptift nava:ru
fic[o]l63oBar6 Anr cHaprxenvs craps4oB - B pesy:nrare rrpuMeneHut
6e:4rrlrHoro flopoxa flotBllnllcB npgAnocblnKlr An.f, lroB],rmenlrt cKopo-
crpeJrr,Hocrri. [alruocr:r crpenr6u oplqril no:poc:ra BABoe no cpanHeuno c
rrpr.iMeHerrrieM qepHoro fiopoxa,,.

B 1870-1871 rr. Spanqys Pe$$lr cos4an n ncrrr>r-rall rrrn63br AJrt
pa3,{ellbHoro 3apfir<a}ltrt, qTo no3BorrrrJlo ynpocrirTb 3ap{)Ka"HIIe opy!.xs 14
yBenllqurr ero cKopo crpetrrrro crr,. Pyccxuit oQuqep, aprrrnnep\4cr
B.C.Eapa:roncxrrit co3gan rrepBoe llape3Hoe, cKopocrpenruoe op)arle c oIHr.rM
crBoJroM - 2,5 lur flymKy, a e 18]2-1877 rr. - c fiporr.rBoorKar]rbrMri
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ycrpoicrBaMi.i, oprrrneBllM 3arlopoM u onrrrlrecrr.rM npuqenoM npoQeccopa
c'E.Kalrrzncxoro. Eoenpranacrr gnx FoBoro opyrn cocrornr4 ri3 )TruTapHorotrarpoua ( rr.ur:a u crraprl). Ha ocuonax, 3aroxerrHbrx H.A.Eapanorcrrnt,
3a6nygcxufi co3.qar rroneB-o-e- 76 utur opypue,3rraMenr4T]ro pyccrylo H.A.
"mpexdtoda'toarg" o6paz\a.1902 r. cropocrpe.muocr6 groro opyArr{ cocraBJrrJra
12 rtrcrpeton n uruyryl3. {rir 6opr6r,r c 6pouer<ynonann" C.O.l,lurapo,
paspa6o:ran roncrpyxqrro oco6lx 6pone6oitr** cnapaaon c 6an:rzcr""a"r.*,
Haxor{equri(oM r,r3 T[ren6uo-xpoMr.rcrofi crant. Heueqr<rfi roncrpycrop Oprapar
pa:pa6ora-rr c(opocrpeJrbnyrc nlmry rarul6pa 76,2 w. Cropocrr ;rp*"6,
opgrl{ cocraBnrJra 15-20 rlrcrpe,roB B Mr.rrryry.. lepuaur.u I ig97 r. ipauma
rra Boopyxenue 77 uu rrymry o6pa:qa 1896 r., cr<opocrpeJrrrrocrr KoroDotr
cocraBrrra 5 nsrcrpe:ron I uuuyryra. Anrm.rs sarclrnir aipygua 3prapara c
6oenp1na91yy a:rx_ n3u"rrcHrrr- n npuHrna Ha Boopyxerze 76,i un iryffi.

B 1892 r. $pauqy:u lftoro ra &*"op co3rarrr.i 75 lrrr,r nymry c
Hesasncu^.rori nlrirlrefi npi.rqelwsaanx. Ha Boopy)r(eurre Spanqy:cr<oii apunz
6sma npnwsrra 7 5 MM noneras ryatrna o6pasqa iggZ r, co ioopo"rp"ou*o"r"ro
16 mrcrpelon n uauyry. Ilouauo nymex Ha Boop)rltenr.ie [p]rurrMaJrr4 cE r.r rroBrie
ray6uqu. Ilepnrre Mecrulr softHrr noxa3arr, qro nerra, nymxE Koropa,
cocraBJUrJra ocHoBy aprr.IrrepufrcKoro Boop)r(eHru Bororcqr4x crpaH, He Moxer
6opor-sc.r nportB yr?6rrbD( uene n AaNe noneB6D( coopp(eTtlrrz rerKoro runa.
B cs.rs' c srraa 6rrra neo6xo.4zlroctr B )EeJrr{rle'rrrr r*circHHocrri crrcreM c
EaBecHofr rpaexropzeft - ray6uq r.r Moprrip. Hara6onuree KorrlsecrBo raxr,rx
op1guft, xa,rn6pou 380 ra 420 witt, uMeJrocb n fepuancr<oft apuunrs., B apulm
coro3Hr.rKoB TtKerr,re opyAulr rraqaJ[{ [ocrJ4Tarb B xo,{e BofiHBr.

BpeMs pJccKo-_r{noucKofi BojlHEr 1904-1905 rr. pyccxr.re o$uqepu
B.H.Bracres E JlH.fo6.rro co3Aaru "...annapam dan 6poiawa aa 1iucwtue
)ucmaHlluu nod yenoa lo3BbtaeHlnt 45 u ueuee epadycoe cuapada 1otowozo
paspywumerbHozo dertcmeun", Bnocle,qcrnur4 Ha3BaHHor-o Mr.rHoMeroM,
Koropr,trl rronyrfiin pa:nzrue n llepryo lnrponyto nofrnyl6. Mtzuouetrr, croxemte
lra Boopyxeur.rr{ Bororcqnx crpar{, 6rrrr.r na,rrz6pou or 20 Ao 340 r,,nr17. Ocnonnr,nr
aprr. urepuftcKliM crapx4olr llepnofi uzpotofi eoiiulr 6rr:ra Qyracuar rpauara,
cHapflKeHHar TpoTr. roM r4m.I MenuHuToM; A'IS nOApErBa cHaprAa npIIMeElL,II{Cb
)Iaps6re tr yqapHo-Ar4crariqrroHHrre 'rpy6rrz. K nara:ry llepnofi rr.rrapolofi noftnrr
aprrinrepfficxne opyrurr riMeJrn Hapeauofi crnol, 6*orxarnrni o.{socrar:r.iinruli
ra(ler c comnrzr<alru, 4goroft npnqel c 6ororrna ypoBHeM H yrnoMepoM) 3apr,u
zs 6es4rrrruoro nopoxa, yrrr4TapHoe 3aprxaHr{e c raseHuofi uacrn. Apirzrr-
neprficxue oplgfir, co3Aar{rrbre nepe.4llepnoft ulrponofi nofinofi u s xole sofiHu,
nocJr)Drr{Jru ocuonoit AJUr co3,qalt4r aprr.i:r:replrficrrrx opy4uil, cocrolqux na
Boopyxenvrr apnalrft no B:ropoii rwnporoii soituers.

.O4nonpeuenno c coBepruencrBoBar{neM ri co3Aar{I{eM EoBBrx aprfijr-
:reprdtcrrx op1rulfi conepmencrnoBa:rlrcb rr ycnoBu.s raKDFIecKoro nptrMeuenfi,
aprnnnepuu. L[ne4crraft r<opo:rr lyc'ran A.qo:rtS 3a:]oxr4n ocnoau apll:r-
nepraficrofi TaKTrrr{u. Ou pa:6un aprrrnnepr4ro Ha rpit rpyrrrbr: 1-s - rxNera-q
aprriJT.,'replrr; 2-x - aprwnepus co[poBox4eHar; 3-x - nonoeaa apml,reDuxle.

Pyccruft qapr, I4nan IV s 1547 r. co3Aan crperreqKue nojrKtrn Boop1usn
rax aprulnepuitcKr4Mu opyrr.irMz. Tan rto.ssr.rricr] rro.rrKoBar uptrnoapr" ,
Poccuu. B naqane XVII n. nprreMHHK $apna VIII, rfpanuyscKrifi Kopom
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(Dpariqlrcr< I nrr4e:rrzl aprr.tJrrep'ro e oco6rrft po4 aoficr z rroAqarrr,rJr ee
rnaluoMy rraqanrHr{Ky aprrrnnpnr4. llerp I, upoao4x prl BoeHFrrrx pesopr,
Brrlenr.iJr aprnnnepuro B caMocrorre.rmnrrfi po4 roftcx, pa:4enaB ee Ea
noJrroBlro, ocaArrFo r.r Kpenocrrrlro. Ilo:resar aprnnnepnl opfanu3arllronHo
6nrra o6regznena B aprrznnepfiitcrrze nomcu. l]m ponrveurm 6oenoil rronnl
KaBanepur.i rl /{n.r{ He[pepbrsHoE ornenoii nolgepxrr.r flerp I nren Kor{Hyro
aprral:repuro. B cepeprue XVJII n. npyccxui r<oponr @plr4plrx II peop.uor.ou-
aprliJlnepuro no o6pa:qy llerpa I, pa3,{eJrr.rB ee Ha no1Ko.tsyrc, rroJreB)To,
xperro crrr]To rz o ca4u1.ro2o.

Pa:pa6orxe ocnoB TaKTIrKrr [pIrMeHeHr{{ aprrrJrnepu' yAeJUrJrr{ B'rzMaHr.ie
p-ylcjue nonKoBoArlhr Pyuanqer. Ca:rrr,rron, Cyropon. fenepa:ron
K.F.Eopo:,4unrnra, ) racrHr4KoM cpan<ennr no4 Ky,nepc4op@olr, ira ocnone orrlna
6oenoro npulreHeHr.rr apr,nnepr4r, B (aMna'rr'x 1757-1739 rr.6rnro uanzcano
Hacrarneuue, r<oropoe orpo(ano Borrpoclr raxrr4xr4 lr crpe:rr,6rr aprlrffrepulI.

flepe4 Or:euecrnennoft soitnoii 1812 r. s pocclrlr 6tr:ra-npo"ea"na
peopranr43arlri;r aprntnepuw.I4s aprulnepnftcrurx nolron n 6ararn,onos s 1 g06
r. 6rrru c$opuzpoBaHrT ap:ruJllepuiicrure 6pr.rra4rr rpexpornoro cograBa no
rr.rcry fiexorHrrx aunusuit. Errla c$opui,rpoBaurr pe3epBHbre ri 3arracu6re
6pzra4rr -rerr,rpex- 14 BocrMrrporrroro cocraBa. Ta,raninfisr- aprnnneprrcroM
A.I4.Kyra;iconrna a3 orrrrra npounbrx sofiu 6rr,ro pa:pa6orano p),rtoBoAclBo
" O6t4ue npaetna dtn apmwmepuu e noreloM cpaaceuui' .B xo1e soil\Irt Ig72 r.
apTtrnlrepu, noAroTaBJruBana aTaKy nexoTbr E KoHHr{rIEI, rOC.]Ie qefo oEu
nepexoArilru B Hacrynnenl4e. Heo6xoArzuoe KoJraqgcrBo aDrr.rrreDr{H
cocpe.{oraqr4Banocr Ha rJraBHErx HanpaBnenri{x. O6re4l.iuexlr ert 6o,rrmoro
KoJTIlyecrBa opy4ui (no 100) 4ocrnranocb BeAer{r4e MaocripoBaHuoro oru,
aprr.rJrnepuu. Cosaanarr.lcb aprr.rllepraficrne pesepnu2l.

llepe4 llepnofi r,lirponoft nofinoft aprzn:reprrr Borororqux rocyrapcrB
AeJrrznacrlra apMeicryio, Kopflycu]To rr Ar4Br.t3l.roi{lryro, cocro.sBrrryro r43 6parap.,
trolrroB r.r ArrBrz3r.roHoB. B 6oeerx geficrnrarx 1914 r. pyccxax apr:zo^nepr4fr
rroxa3aJra rrpeBocxoAcrBo na4 Relreqroft apru-il:replrefi. B onra6pe 1914 r.
xonax4yrour.rfi 8-fi nenaeqnoji aprrarieii @paacya cAenan cneIlrotrVlft ormol:
"Pyccretz apmz,rrneputt c 1onotuutt ucKyccmeot4 3aHuMaem n(Bu.r.luu, oveHb
xopoao opeaHu3oeyem ua6.ntodeuue sa rleizuu u xoporuo cmpe,taem"22.

B xo4e Epycu:roBcroro rlpopbrBa e 1916 r. pyccxarr ap. trneprrrc rtrecrrr
qacoE yrpa npoBena rpexqacoB).To aprr.rn:reprzilcrl,ro noIrcToBKy araxu, [oc.]re
qero rporHBEHK npl4roroBl4rcs r< orpax(eulzlo araxv, Ho no nepnofi:uurm
nnonl 6lrr orr<pLrr oronb, Koropr,rft uep* 15 lruuyr 6u:r nepenecen Ha BTopFo
n-rnulo o6opourr. Apru:rnepr.uicr<a-r{ rtollroroBKa npo4o:rNa:racl lo 12 qacon,
[ocJre qero rexora rrepemJra B araKy. Aprru:repuitcr<ax [ogAepxKa araKrr
rrpoBoAr.inacb MeToAaMrr noABrrxHoro, a Ha rreKoToptrrx yqacTKax - He_
rroABrixr{oro 3arpa,ql.rren6r{of o orru. .{:u HerrocpeAcrBerrnofi no44epNru
nexorlr BbrreJrrJrac! aprflnnepu.[ conpoBo)r(aeur4_a23. B xo4e softHbt co_
Bepuer{crBoBanv cb apri.iflnepfliicxue opylzq, r{3MeHrancr Iix KaqecrseHuLtri N
(o-rrlzqecrBengbIii cocras. tr4sl\4eglirocr coorHomeHr4e :rerxofi r.r rsNerofi .
aprunneputr. Bo rpeur lleproii unponoi noiinrr co:21a.eanr{cb HoBbre
aprnnrepfiicKrre opyArr{, Ha rrore 6oq noqssrr{cb ralKrr r\ asuauus. Ha
aprrmrepmo, rgoMe pemaeMrD( pauee, Bo3JrorqlJrr.r HoBbre :a4a.u: 6opr,6v c
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TaEKaMr.r n aBv8J\fi ell trpoTuBHrr(a.
Ha,xtuas c XVI e. 6r,r,ro n:o6pereno MnoxecrBo npu6opoB, c rroMorqEro

r(oTopLu v3Mepsrl]dcr, pacc.rosIlufr, ropu 3oHTaJrbH6re H BepTzKaJrbHEre wJr61.
Aprunnepuitu<aa Eayr(a craJra o,qHoii i.13 ocHoBE6D(. I4ranrr.nrerl H.Oonrana
(TapT arsx),.nepnrd reopetrm aprra:uepnficroro 4ena, B cBonx HafrlrrD( TpyAax
onpeAeiMJr, r{To apTurneprrr - 3To poA roftcr, nR4 BOOpyXeHn.s u c?rcTeMa
HaysHbrx 83 rrAoB. On rar<Ne pa:pa6oraa 3aKoH KpaBrl3Hr,t roaerroouii
aprrjmreprzficrrtx cHaptAoB 11 AoKa3an, qro tnta*c^ru,rrna" .qo^oo'"ru ,roo"ru
cvapsga Aocrwaercr qp[AarueM crBony op]ruis ].Tra Bogsr_nneruu 45 rpaAycos,.
Tapram-r ra:o6peJl KBaApilHT - )TonbHrrK, ycralioBneHgml na nrorqaAre r(a3eHrrofi
qacrli opgfix .qm aaeo4rcu2o.

B 1586 r X.Kon r,i:rotonun npu6op - a3nMyr_reo,qonrar. B XVI e.
@.Xa6epuen r.r:ro:ronran npr.r6op, c rroMorqLro Koroporo uoxno 6rr,ro rrptrAasarr
op)[filo )TJrbr Bo3 BbLtreHurr.

B aprz.nrepniicr<off rnrrepaqrpe XVItr B. 3apo)KAaerc.{ Honrnl po4 usganufi
- crrpaBoqHEle KHuxKrr. 3apoxt4arorcx ra6mir(br crpe:G6rr, cocra3Jr.,{eMEre IIo
orrrrrullM ,4aHHbrM rr 3aKnroqalorque n ce6e Jrrrub yrn6r ro:nrtmenr.ifi ra
Aa.rIbHocTIt; HU TeOpeTITIeCKLTX [paBr.Ir Ars ux cocraB:reuur, nr nomrrx ra6rmu
crpen 6lr c or{eHolrrrbrMrr AaHHr,rME etqe He cytrIecrByer.

IIpn nanrwltl na nooplrxennra noftcr< rna,4KocrBoJrburx op1grfi, ocuonnax
r{x Macca ycraFraBnl{Banacr, n nepnoft ;rNnrzrz. Crpeli,6a seracL nprrraofi
nano4r<ofi. Kax4oe opyArie rraBo.{r4Jrocb Fa r{enb, yKa3arHyro oSnuepolt,
KoppeKrrrpoBa"lrr4 e orr#r Ber KoMaI{Ar{p opy4ax. B xo4e CeirfirrerHefi roiiHH 1756_
1761rr zsueru:racb Mero,qr,r crpe:r6rr. Bneprrre B trcropl l noiiu pyccraa
aprEDrepEir rrprrMeHrijra npr4uenBEyro crpemby .repe: rotroBbr cBorrx soficK. B
1779 r. s Poccr.ru no.rrsar acr, "Ifpaxmurca apmurrnepuu uaiopa lhnapeoa,,,
nocBrqenHa-fi [po6aeMaM na"secuofi crpenr6nr 6olr6alra u rpanarar,wa2i.

Ilocrynr,rrrnar B BoficKa Ha Boopyxenue lrape3rra, aprr\rrepu.a,
rro3BolurBmas Bgctu oronr na 6oJrbmy.ro aubHocrtr, BHasane [pvMenqJracl TaK .
xe, KaK u rJraArocrBoJrbnar. Aprumepmlcrcre opy4llr naxogvtrucn sa2-3 ra 6olee
Kr.rJroMeTpoB oT nepeAHero IKpaa, a ynpaBneHr,re orHeM apTrzJrnepnE npo_
asno;ryr:rocl c na6rnogareJrrulrx [yrrKTon. Co:4aurrre yleurna npr6opr,r, raxrae
r<ar a3trMyr-TeoAontrT, yrroMepnliii npu6op, A)'r.oBoji fipfiueJl, nocry)KLrrs
ocrtoBoarrt co3AaHnf npu6opoa 4nx o6ecnevenul crpenr6tr aprmrnep[{ c
3aKpbrr6rx ofueBrrx nosuqufi. K yraouepnouy npu6opy, co3.qaur{oMy B
leplrarrlm, 6rrra 4o6ar:rena orrrnKa, 14 npu6op cran na:rnascs nanopalrofi,
Koroptur [o3BoJrr.r;ra HaBo,qETE opyrae na qe:r 6e: ee ua6moaeRnx c ornesoii
no3llqur4. B Poccuu sa 6age a3uMyra-Teololura 6ru co3Aau yDIoMep
Mnxaftloncxoro-Typona, npnrurrnl r{a Booppr(enr{e pyccitofi aprrn, u 190: i.
Buoclegcrruu Ha ero ocHoBe 6lrna co:4aua a1ir4ntre1riirc:lias 6vcco:rr.
Poccrz frcruv o$rqepon H.A.Beriya s 1909 f. 6ur,ra cosaaHa rlepBal B MKDe
3ByKoMerpu{gcK afr cra*rftrtr gn-r o6uapyNenur u onpeaeneHri noop4n,r'u,
crpennorqrx op1arii26.

B pyccr<oft ap,r.rnv s 1904 r. O$uqepcxoft aprv nrepizftcr<ofi mxoaoit 6rnz
paspa6oranrr n [prrulrrbr B noftcxax "Ilpaeuna cmpenu1u r.t3 cKopocmperbHbrx
nywer" . B unxyxas;rBaJrocr: Kax orporzTb rrapa:r:re:rturdi reep B 3aBrrcliMocrlr
or xapaKTepa r,r pa3MepoB rleJrr.i, qro [o3Bo.]lrJro 6rrcrpo cocpe4oroqnrb oronb
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oarapeir rro rleirtl; KaK olrcrpo rrepeuecrrr oroHL tro ,4p]Toft rleJrii. Bce sro
cnoco6crnoearo pa3Br4Tr.irc Teopurr r4 npaKTr4rr.r crpen66br aprr4nnepua c
3aKpLrr6D( o reBrrx no:r.iprii. PyccKtu( apMrrr, BnepBLre fipr.{MeHr.rBttrzu crper66y
c 3aKpbrT6rx orHeB6D< no3l{rll.Ifi, )^ a orrbrT gofuru 1904-1905 rr lr n 1g07 r.
BBeJra B 6araperx rr 4rrBa3rronax KoMaHALT pa3Be,qsrzKoB. Holrrii cnoco6
aprr.innepr.rficroil crpe:ru61r - crpelr6a c 3aKpHTBrx orHeErrx no:uquft - n
qa,roneimeu 6rm 3aJrMcrBoBaH aprri:rrrepucranar.r lnoxr.iu, feplran n, @parrquli
rr Aplrr{x crpar{. llepexo4 rc crpe:rl6e c sarprrrrx ofueBbrx rro3r.rr1uft rroBJreK 3a
co6oii co3Aanr.re HoB6D( rrpaBr4n crpe:rr,6rr, HacraBnenr4ii no 6oesoft pa6ore r
To[oreo,qe3r.] qecKoii npurxsxe2T.

flepnal MnpoBar nofiHa oxa:a:ra 6onrruoe BIruflHve rra pa3Brirve
aprrrrnepr{u. Ee pa:aurure lpor{cxoAuno r{o rpeM ocuoBrrbrM HalpaBJreHrru;

- )Trf{rflanuc6 TaKTr.rKo,TexnriqecK[e xapaKTepr{crrzKa craprrx opyptft u
6oenpu nacoc:

- co3aaBairr4cb HoBr,re oplEE ;
- re:racr pa:pa6orxa canaoxo4uoft aprnnneplrfi .
Opranrsaqnonuo aprntnepua 6onrrrmHcrBa crpau cocrorra r.r3:
- soi cxo noii aprtr Jrnepur{ : KoprrycH a.f, ,,qr.rtsri3rior{Har, no.rrKoBa, rI

6ara:rr,oHuax aprtrurepnfi ;
- aprunnepfia PfK (Pe:epr rnalnoro xolran4onanr.rx), B cocraB xoropofi

BXoAuna aprunnepus oco6oft u 6onrrrofi MorqHocrr.r, [porr{BorauKoBa:r
apTr.rnnepur.

3a ro.qrr Bropoft uuporoii nojlutr n aprr{nneprr{ BororcLqux crpaH
npolr3otrIJrlr 3I{aqLITeJrbHbIe u3Metenfis, lroropble Kocrr1Tlrlcb Mero.qoB 6oenoro
[pr{Mer{eHr4s apraJrnepuu, a raxrxe opmnr.r3aqrrorruoro cocrala. Ha noopyxeur4e
nocr1rrarrrr rroBbre aprr{nnepr4ficKr4e cucreMrr. Bo-innroe pa3Br.rrlle fion1rsuna
caMoxoArrar 14 rrporr{BoTarKoBu apTrrnnepu.' -

Llcroput apruJrJrepr{u [oKa36TBaer, qro ceroAHsmHrre Aocrrlxea]It
aprrznlepraftcrcoft nayru Ir rexnrrKr,r npori3orlnfi He B onr4t Aer{b, a coBep-
meHcTBoBaJrrrcb BeKarlrr.i. B iracrortqee BpeMrr trpr4 Hanu:{ r4 coBpeMer{Horo
opyxu{ n Bo3Morruocrlt BeAeHns nofiuu ua orpoMErrx fipocrpancrBax
neo6xogvl,rni :naHr.rr u orr6lT Be.qenax 6oenr,x 4eficmlrfi, so onl,na ner. Onr,rr
Neo6xogr.rlro r{cKarb r{ rraxoAzrr B rrporrrJroM, llsytax co6trraa Mnrr}Ertrux ner.
,{ocruNenlte yc[exa B Boer{HoM Ie:re Bo3Moxgo ry/TeM nocrorHHoit pa6o:ru,r
no I.{3) reHl{ro fipomnoro u npr.iMeHeHH.{ floryrreHHbrx 3HaHafi K Hacror]qeMy.

@.,:r38.-c.23-24.2Hadztrt B.A. Apruntepux. -M.,1972. - C.'17 .
3.lllctpno de lonno. Boerursre veuyapu: Ilpustn 1940-1942. -1lapuN,1954. - C.213-214.
aHctduu B.A.Yxx. co'r. - C.2.
sMuddarcdopQ 3. Pyccxan raruanur trrruI<a u Booplxenre. - M. - C[6.,2002., C.2041.6 Haduu B.A. Vra:. coq. - C.217.

1 a M X e . ' L . J l U .

"Tavxe. - C.44; MuddeaadopQ 3.Yxas. cos. - C.76.
"Hctduu B.A. Yxas. coq. - C.32.
t0 Eltae X. Fpoueranxoroe opyxrre a n ofire. - Ilapnr , 1963 - - C.123
t\ Hqduu B.A. Yxa3. coq. - C.56, 78.
'' IUap,tu de Tontu. Vxa3. cov. - C. I75.
13 P oituucnzpoa II.A. BpeM.r fl raHKIr. - M .,1912. - C.301.
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lalJJapna de fotao. Vra:. coq. - C.63-64.
15 Eesttaencxuit JI. Pa3ra,qaHEbre 3aral(I4 Tperhero peiixa. - M ., 1984 , - C ,Z'l 6 .l6llamyxua A.H. MwtoMerbr Be/Tyr oroH6. - M., 1980. - C.17.
tlQarzaurcoe 14.C. Opyure, urmouel 6oegax Maurfia. - M., 1980. - C.4.
)s Haeu4rui B. MvpoBair Botula 1914-19 I 8 rr. - M.. 1938- - C.42.'Vuodemoopd ? Ym3. coq. - C.4l .
2alllapti de fotna. Yxa3. co\. - C.27 .
zlEeopoe fI.T. Peaxrtmnoe oplxlre. - M., 1960. - C.13.
z|Haduu B.A. Vxas. coq. - C.36.
23 Muddendood 3. Yxa3. co.,. - C.234.
2allosduee A. Tdoprsr oreqecrl eHHoro opyx tM. - M., 195 5 . - C.221-
2sI{adw B.A.Yxaz. cos. - C.203.
26fIosd ee A. Yxar. co'r. - C,45

. 2lJlamyxuu A.H. yra3. cos. - C.76.

'- There are yiq,ted the questions of creation and development afthe artillery as the arm of
the service, its role in the diferent kinds of battles. The mqin attention is payed to the question
of consistent developmefit of the artillery science and its usqge since the oid doys.
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unlpuMaHo zl.Jt.zuuo.

?213-214.

D. - C.20:21.

Po:xonxu Aanntopycl,xom lopoaxa y ru.Ilyrnarr. Excne4nqh B.A.Eorycenuva. 1960 p.
(DoHqn Clnrcr,Koro KpaBHaBqoro My3etq fly6.niryerrca enepure
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rOH!LA.PEIIXO A.B.

FAJIKAIII4 B BPUTAHO-POCIfr CbKI1IX NPOTIIPFITUIX
Y CEPIIHI-JII{CTOIIAI 1876 P'

Posztndaemtcs. eLnue nonimuqHoi: cumyayit ua Eamanax y cepeduui 70-
x porcie XIX cnt. ua soeuiuuto nonimuKy Beturcodpumauii nta Pocii. Oco6nuay
yeazy socepedtreHo Ha npomupi'Iqnx, u'!o suHuKn?4 uittc 4utlu KpaiHaMu y
cepnui-nucmonadi 1876 P.

llporarou )OV-XX cr. Ea,rxascrrrzfi [iBocrpiB 61o rdcqeu posropraulrt

6ararrox uiNnaqioua,urux, Mixpenif ifi Hux ra Mixr{apo.qnux KoHOriKriB'
Birirnrneirnro 6inruocri 3 HItx crlpfi,r.]ro Soplryeanux Il6oro pedoHy sK

uuni:risaqiiinoi nonrarcrnoi 3oHtr - flpocropy, Ae Ha nepernri rpanc-
KoHTHHeHTa!'IrHIrx xorrrlrriicaqifi nsaelto,4i-r:rN pedoHan6xi cncreMv CxoAy ra

3axo,4y, Asii ra esponN, Ae cninicfl)aanpr ra AonoBlltoBarrr{ o,4Ha oAHy pedriiini
goxrpuuu iclarry ra xprlcrrltrlcrBa.

V riuqi 80-90-x pp. XX cr. y :r';r:xy 3 po3naaoM C@PIO nona:rlrue

3arocrpeHlrl lrporrrpiq Mi)K Kortr trniw corogxailrll pscny6niKa]4n fiepepocJro y

nifiny, nnac:ii4ox qoro Ba:rrancr,ne [IrraHIUI 3HoBy onlrHuJ]ocfl e qenrpi lnarlt
lriNuapognoro cnlBToBapI,IcrBa.

I{e 6 i,,ru LUo r,,{y cn,recry iu repecy Rir-r:H-rHt4x ) tlcllux ao .laloro periony

crrplUma yracrb Yrpaiuu n uuporBops]4x arrli-trx OOH ra OECe na Ea:rraila"t'

O4uarc nepe4ylroBli BITHI{KIreH}uI 6a:rr<anclxoi npo6lel'ru n yrpaiucrriti

icropiorpaSii :atnnatorbcfi 30BciM He noc,'t ilNenmrn.' 
Cepealoc;ri:rxem :osuim{roi noniTlxu Berur<o6parauiiraPociiynepio4

Cxi4noi rpu:u 1875-1878 pp. ueo6xi4no niA:Haqllru KoneKrIlBHy po6o'ry

paA-rrncbrc{x icro purcin " Miucnapodni siduocuuuua Ecr.trcauax, I856-1878 pp "' a

rarox npaqi €.K.erulceenoi i.{.@.llonmzrco'.
XaparreprE:1ro'u 6pnraucny icropiorpaSiro npo6ler'au, Tpe6a BiA3saqir[

po6oru,{N.Earnx, B.Manipeuri, E'Cavnepa i P'Ceron-Barcona2'
Ilpote, nesraxtarour'i na icnlaanns gEa'fioi Kirr,r<ocri npaur s nop;meroi

npo6:rerlraruxu, cpreri nporupiu*a e po6orax 6purancr'rr-rx ra pociftcr'xrx

iciopunin, a rar<ox icrrymrlrx :na'uoi ri:rrocri ne eBeAeHID< Ao HagoBoro o6iry

aNepen po6rn rl rreo6xiAnHlt no.qanbEe.nocn j.lxeHHt.
'' 

|Ioqarox noscranus s Bomapii y ruirxi 1 876 p., orolomermr 9opHoropielo

ra Cep6iero niftnr.r Ocuancuciti iIr'tnepii y vepnui 1876.p. cnpuxiu fio'qanL[IoMy

3arocrpeuHio curyarlii Ha Banxancu<olty ninocrpoai ra axa:yBa:Irr rla re, rqo

Cxi4ni npusa 70-x pp. XIX cr' ncrynnrra B IroBy $a:y' llopasxn cep6cl'Ko-

oop"o.opc"nt" siiilrx, a raKont nptrAyrlrenut lloproro 6o nrapcr'roro

noBoraullt - yce qe [pr'rBepuyno yBary eBponeftcrr<oi rpoua,4cu<ocri, axa

uapeuri orpur.ra.ua npan4rry iusopMauiTo IIpo )Kopcror<icrr' rypeqr'xux eiftclK

y llinAenuo-Cxi4nifi enPoni.

--.-_'--._ 
raH,,ap eH"o 

-E;i;;iil 
EoroduMuporu" - xandudatn icmopuuuux uayrc'

dozleunt rca$edpu ececeimuboi ianopii Cyu'curcozo Depcrcaeuozo neda2ozi\Ho?o
ynieepcumemy in.A.C.Maxapeuxa. ^.
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APEIIITO A.B.

IUD(

cepeduHi 70- .
'ii. Oco6tuey
KpatqaMu y

po3fopTaHr{-'I
xorSriir<rir.
pedoHy rrc

:uir i : rpauc-
,s CxoAy ra
Ey peririitHi

) no.qamue
trepepocJlo y
IeHTpl yBarrr

roro pefioHy
IA BAJIKAHAX.
;xpaTncrriii

bciiy nepioq
BEy pooory
:1878 pp.",a

a ni4:uauari.r

r nopymenoi
pociEcrnnx ..

xoeoro o6iry

Iopnoropiero
IOAaJIbrrroMy
rE sa Te, qo
a cep6crxo-
trrapcbKoro
:rxocri, rxa
rrxnx niftcrrc

t1t4H11X HqyK,

?)azozi\ ozo

llepmi :aicuo,r npo ctanosuqe ua Ea;xanax g'-mumlcr y 6pzrancariii-npeci
y 

".pu"i'ntott"i 
IS76 p. YnacdAox uboro Ha no:arKy nnnur 1876 p.' y

Benuxo6paraxii rroquuaerr,c.f, aHTI'ITypeqb(a KaMnar & Iqo r{ana 3a Mery 3M1rry

cxianoi uo:ritlirur KoHcepBaaIrBuofo 1pr.uy 8.,{irpae:ri. flo ycifi rpaiui ri'u6ynocl

6ffsrxo 500 i6opin, uirunrin ra AeMoxcrpaqifi3.
flit errrBora anrl{rypeqbKoi ariraqii ao KpI{rIrKIr oSiuiitnoro i<ypcy

Vaftrxo:rny npz ep.r:;anucs Aifllj sayru ra KyJrrrlpl{, npeacralnlrxr{ npaBJltrlrrx

rci:r, novanuca samlru B rlanarl rpoMatr
Oco6:uaoro po3ronocy Ha6]B rlo:rirruruft nau$ner ni4epa ni6epansuoi

naprii i rocr:ifirroro ono"""tu 8.,{ispaed, xorilrmHroro-npeM'ep-uiltcrpa
Beirro6pzranii B.lna,4croira (1368-1874 pp.) ")I{axu 6 Borzapii ma CxidHe

numaHH.i' ,B frKor/ty nin ni44aa rpnrmli rpaAltqiilry nodrury s6epexerorr craryc-

roo B OrroMaucbKiii iunepii i :nury'narru 6pirraucr'ne r<epinHuqrno y nigrplxMui

Tr?er{EKr.rx penpecift y Eocnii i Eomapii. llpore B.lnagcron ue nzmynrB rporli

siAouourn siA npuHqurry tepncopiamuoi ilidcnocri Ocuancrxoi 4epNasu, niH

JrRrrIe 3anporloHlBaB Ea.qarl'r ri4M rIL inUnru o6lacrn'r caMoBptAyBarrHr5' .
V mamri xepinnurca @opiu o$$icy E.Aep6i nipi,qa-Tz 40 napnauenraptn na

uoli s ,{.Epafitorr.t, nci npegc'ral:rrm roloani npot'mcloni qeirrplr xpainu' Bonu

upy*o" ri"i"tpy.*op.{otr"t* 
"ttpar 

neruqiro, ni4 xlcolo 6yno 470 nianltcir, :

nrnrororo ni;g,.ronurucx ni4 ni4rprn'rrur flopru6.
JloHAoncrxrfi ra6iuer He uir ne pearyaau ua ui noAii Ta Ha noqarKy

cepnnx I876 p. axrmi:ytar csoTo togHirHIo nolirnry. cnpmryeaumn il ua

nf"rr"rr"tt""-"ep6crno-uopnoropcbKo-rypellbroi niiiuu' 3 uiero rteroro

6irErancrnorry roirryry n Eempaar Vaftry 6ylo aopyreno noqarlr Koucyrmraqii r

cep6cmlrrrn rrpen' ep-rdnicrport fr .PucraseM upo nignpanneuux n Cran6y:r

cniiliarbuoro euicipa,qnt rlpoBereuu MIrpEIrx neperonopin ra crBopeunt

cep6crro-rypeqrr<or6 coro:y n o6uin na an'ronorriro Eocrii' I{rn'r euicapoM craB

6priraqcuKn; irixap X.CaHryit, pa'&il( cep6csroro ypxAy : rificrrouo-caniT apmx

n'nraru. Aoe uicii X.Casayiri ne ^osenocr ni461T ucx, ocr<i:rr'rcr'i e ocra'Hiit

ro*urt upo ueit ,roa" Ai.ttus"" pocificmrafi [peAcraBIrLK y Ee:rrpa4i

ru.L. I(aDUOB.
HJgsaxarow na ue, Varirxolr He ni,4r'toeuacs si,4 osoik crpareri-urux

3aB,uarrE. 14 cepmu 1876 p. Yafu orpuMal iuc'rp1'rcuiro, s f,Kifi riAsuaqarocb:

ocrcinrrur Belrar<o6pzranix He Moxe 3anpolouyBarq cBoro flocepeAnlrurBa y

niAsoclrnax rr.rix Or:rorr,ra:rcr,r<oro irtanepieto ra Cep6iero (rxrqo He orpuMae Ant
qboro 3arlpo[rennr), ro rpe6a HarsKuyru xnxsro Mirauy npo neo6xiguict

3Bepnyrncr 3 raxliM [poxanHtM ao qrx .qepxal. BiAnpfira satrBa npo qe 6yla

apo6nanru uactynnoro gnx n npouoni KopoJIeBA 3 HaroAIr aaxpnr:rx cecii

napmueHryt. Pociiicrrd 1pr4 wrreBo 3pearyBa3 Ha noni rporu 6purarrcbKoro

n"piu*ruruu. 17 cepnnx KaHrlrep o.M.fopvaroe niA -Iac 6eciALI 3 nOoJIOM

Barruno6prraHii y Canxr-Ilerep6ypsi A.JIoQrycoM 3anporouyBaB yptAy

E.[i.pu"oi ut"t" na ce6e iuiqiarrny n crrnmanni niNnapoguoi xou$epenuii si

Cxi,qnoro nrzrasns, niA'{ac tKoi nnarryealocr o6roaopnrr'r rarox i 6ocgificbKo-

repqeroBlrnc6Ky npo6:reuY.' 
Ana:rori.ruy nponosuqiro 6y:ro EanpaBreno r<epinnzqTny Ancrpo-

V.optut,rrn tu ffi*.n"tot Kpiiu roio, y ninqi cepnux nocon Pocii y Crau6yli

M.Ii.Irnarres Bp)nrrlB rypellbKoMy yptAy yrbrlrMarFlr, B sxoMy si'43Haqa'racr'
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Heo6xiAHicrb [pI4nI'IHeI{HrI BiftcLKoBi4x AiiI Ha crpoK Bi ryuecrl4 TI4xHlB Ao ABox

ri..ri". V *"ti 
"epmrr 

1876 p. M.fl.Inramea nanpa:eun O'M'lopvaroBy 3arlrcKy'

s .frrift sqxraB c"oi 6aqen"r N.roNnznux mtr-rxin lperymonarua CxiAnoi xpu:li'

:-""oo*i"t*u nponosrn{r crocosno Bocuii ta lepueroBlrnrl' a raKox Eomapii'

C"pOil, t{op**pii. Y urouy aolcluenri pociricrxufi nocon o6rpytrrJean Mox;rzBl'

ua fioro ,41"r,rry, no:nr"ro-npalori rlgperBopeglrJl Ta:rept'Iropiam'ni slrigr s Eocgii

ru ilptt"io""tl' -f,r< i pariiue, M'II'IrHarr'es.neaNae Heo6xiaHI4M Blr3rrauruI

floprorc nesalexuocri gopnoropcr'r<oro xrusincrra ra npfieanaHrls Ao I{boro

rperr,oi .racrtrHlr repqefoBnncr'irx get''relr'' Att So""tl' 
"fu-"il:1t-l1"Ti1

Gro"aor"rr" ,u Honona:apcr,rcoro canAXaXa eis npofion]RaB y Br{[aaKy, .E11TIO

""ino**uu 
nouna anrouol'li-x, nagaaux lricqeeoro caMoBptA)tsalrHt'

Y ganr'rcui M.lI'IrHarres raKox po3KpnB cBoe po3yMlHnt HoBoro

aguiuicrparrzruoro yrlpaBnlnr{t, rxe uepe46aua'ro BxuBaHHs::19-::i:iY:,::i

nprs"ut6"t" noJIoBIiHIr wruonna(in 3 xpl'lcrrltH' crBopenHt MlcIIeBol M1'[1q11

nuonoouifiHo qnce:u,nocri MycynbMancrroro ra xplTcrl'itscrKoro HacereHI{J{'

porrroiio no4utnir ra s6opin cauuM IraceneHrum' cKac)tsaust cl'IcreMrr BIAKy[y

i"cnrunv ra inur. A:re s crontrqi Pocificlr<oi ivnepii :anracrcy noc:ra 3aJnIrIrI4JIIr

6;;;;;;.T;tacou 3 1 cepnnx 1 876 p' y Crau6yrii ein6)tscx HonEfi aepNaBI {it

rreDeBooor. v pe3YnLTa rl .rnuro c5'r,raua Mypa4a V 6yno ctcarryr o i AO el-alu
""":;;i6;;-i;iq 

II. Honuii cynralr 3atBIrB rlpo re' 'oo n*a6apou 6vAe

#;;;;;;?;tt.intr"rito ocon*cbnoi ir'rnepi! sa n<oro nepes6aueno aAiicnurn

. p.6op", o 6a-nrancurax npoeil rui'f,x '

Oqinrorocz cIrryaqlrc, rqo cKnanacb yJtt]{y 19Jq p' B eBponeficb(Ex

npo"ittfr-nop*, E.liispaeni y croer'ry rllcti so E'[ep6i ri4enauan: '.f. BBancarc'

icuve .t4ocrcnu(Jicmu eupiu'tumi Cxidue numauan' a ttKulo mat' mo zapuo 6yto 6'
';;;;,4; 

;riw*u ,i. Bid 4toao nautycnix 6vde rye 6inr'wt'r'u' ocKittbKu 6id Hac

nodi6nozo ue ouirytomo... ixuu 6u ne 6yno cynepnut4meo Aecmpii ma Poc.it

tsouu 6 nozodunucn ua nodin 1anrcancuxot ido6u+i sa dpyttcnk nocnyz Auznii "r0 '

1 1 nepecna 1876 p. 6puranci'rcufi yplg .eucryllr4B 
3 HoBr.rM rrrran-oM

MirpHoro BperynroBaHHJI craHoBl{Iqa e nisnisno-gaxlalrl{x BoJIo'ql}IHtx

orrouaHcrxoi 4ep)KaBrr, aBropoM n<oro 61'a mtrola @opilr o$sicy E'Aep6i' IIeft

nnau uepe46auan:
1 )'Halau as rud cueaoi an'rinic rparl eHoi agroRoNtii Bo-cniira l-epueroerHt:

;i;il;;;t ,l,opv, o6iuxrirx v ":1: Al:yl*.:Kpiv quoro' rcepi'rurcc

6puraucrr<oi AtinJloMarll su,,pono"yuiu cKJIIlKafl{ y Craru6yni uixuapoguy

xouQepeuqiro si CxiAnoro lurans'r^"
C:rir siagHa'riru, rqo niA asronoviero E''{ep6i pos)*iu 

"""]"II ?ffT]:
uoult 

"u'*i"q"t, 
xrci nonanui 6yru sgificnronmn KoHrporrs :-11 "{y3lTyt

atfrtut" u nponiuqii ra uowrnni 6yrn rapauriero nporlr rtpeqr'Kol cBaBolll'

Camr-iTerep6ypr ni4rplruan rporpaMy E [ep6i' ans BpefyffoBanut

*r,,"uii ; E"r"iiti i.],u.-urni r"*fulTTl':fl11::rpan'rn'oi auroirouii
qBoMy pefiony rloBHlcrlo He 3aAoBonbnu:ro pociftcrrci npau.rui nona'

O.M.lopuarol, o3HaIIoMlrBmIicl is nponoslruixul 6purancmoro uiuicrpa'

cnpo6lear roro fiepeKosarlr y neo6xiAuocri sMiuuru peaarqiro ryEKTy rlpo

rticqeny a4t.rinrcrparrmuy amoirouiro Eocnii ra fep{erosuul4 i 3arlporrorr]leal

u*""tr tarr*i" " wuporca aduitticmpamuctn usmouonin"l2 ' Ane iior-o floflpaBKa

ue 6yna apaxora:r a. -.
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Ilicnx npone4ennr 6prrauo-pocificbnl{x neperoBopin 25 nepeclrx 1876 p'

noco:r Bemaxo^6puranii e Oi'{a'clriii ilrnepii i.Erurior ni^ iveni mecru nponi,ryot

eBporreficrrll; Kpain o3ltaftoMlrB 3 rlpoeKroM E''{ep6i rypeqrxlifi ypal'

EpEraHcrKraft ffi aH nepeAoarra3 :' 
1) nian""onna r C'rar'l6y:ri npeAcrassuKalrlu xpain-uocepegnr'rrcin

nporonooy, sriAuo g snu { Bocuix ra fepuerorrana orplrMarorb lticrleay

aerouol,riro, a,'re 6er crtopeuus saca]Iluo'i aepxaBTr:
2) rapasrii.q:is Eomapii npor:u norauoro )'npaBmHltr;
3i craryc-rno a:rx Cep6i'i ra rlopnoropiit3.

I{o6 sorycurz Ilop'ry npuiimru ui nponogzqii' rqe 19 eepecna 1876 p'
pocis noqana ui4rororry .qo Mo6irigaqii eiitcrn Kuiincrrcoro, o4eclxoro,

Xaprisctxoro sificrroBrlx orpyrir i qacrIrnl{ Kanragrroro ra MocroscrKoro

orppia. Kpiu qroro, pocificlri ypl4onqi,cupo6yna'tu orpuuatl4 3roay

n"piun"utul Ancrpo-Yroputluu ra Benur<o6pu:ranii qoao 3anpoBaat(er{Ht

cni:rsnux carlxqifi nporu OrroluaucLKo] '4epI€3R y BI'IriaAKy, tKrIIo ocraHrrs

riAMonrnrc.{ sia ix nocepeArsqrna. 3 qiero neroro : m'rcraNrq Orercasnpa II Ao

Opanua-frocIrif a ra O. M' lopuaxona 4o,{.Au,qpaui y Biaenr' 6}'ro si1npaareno

rpaSa Cp.taporo a-E;rscrosa. V qrx :rltcrax [potroHyBarrocb, rqo y BIrlaAKy

ui,tr*ou"'crru6yta eiA nocepeasrzllTBa ,qep)MB' nepefirz lo 6inrru piuytilx

sa"o6ie ucny rla IIopry - yeecru a Eomapiro pocificrrci nificrr<a, y Eocuito -

uu"mo-wopiuri, a Eoc6op'safiHstu g'eAtrairorc ecKaApolo BeJrrlxrax .qep)ran1a'' 
ana.n'oriqsv rmonb:uqiro Vairxo:r:ry 26 nepecm 1876 p' nepe4ar noco:r

Pocii y Jlouaoui II.A.Illlna:roe.
Opauu-fiocra$ ra fl.Arryami He JMue giavoer4rucr sia raroro n"Iauy

otg,rtauli, ane orrepe.4llnu, qo xxrqo Pocix cnpo6ye cavocriftso Aixru n qrouy

,ruop"*ny, ro Ancrpo-YroprlI{Ha rloqHe rconueurpaliro cnoix niiicr'r y

ip*"i*u*tii. ypta Bemrco6puranii raxox Kareropurlno Bi'4lonrecx ni'4rprarrarui

oociiicrxr.di npoeKT )perymoBaxl{Jl CxiAHoi xpzsi'I' flotcHenus qboro Kpol\y Md

;;;;;;; 
" 

s";-i 
"fi.-nopo:g 

1r,4ii ropAa Jlirroua xoporieni Bixropii cia

4 Nomn-t 1876 p., e rrifi 6puraucrxfiit sflcorouocaAoseqr' ni'4sua'tae:"Tlnnuanu

uictle uacoei ma documu eruueoei uimuueu e Eou6e'i s Memoto lupauceHHt

cniiuymma cynmaHy, ma dnn epyueurtn Bautoi Benu' uocmi 6yna uanucaua

nemixia s 4o"oro ni*orro. Ilodi6ui s6opu eid1ynuca y llewaeapi ma no eci

iycynauauiurciil'ncmuui ludii. Cycidui aycynuuaucurci xpatuu maxotrc aafiuntuct'

sidioeidnorc azimat4ien. v dauud aonreum qi uimuuzu documa duc4unniwoaaui

ma nonqaui. Ane nxulo ypnd Bautoi Betuuuocmi 6yde suyuteuufi do eidrpumozo

uanady ua Typeuvuuy, mo a dynan npo ueaideopom.uicmt nidioay nycyJbuaH 6

Iudit... Mu ioznu 6'npudywumu itozo nuwe " saJliso 4 ma xpoelo"' 4'A9 o

,*"" 6y6y , uurroii , e eponu do Asit, mo modi Ix 1nustrcicma do Eou6ea s

do)o uriuirtru^ cnpufitnmnue*u MycyJxb aHcbKwt HocereHHti4 1esyuoeuo.y

i_iiili,iiri*iumi npo,neuuiilditicorcoi adainicmpaqit Bawot Benuquocmi"t5.

F.,{iepaeni, xouen ryro'ur n mcti 4o neli Bpe4$opA yci qi no.qii, niA:na'ra3'

ruo O.lr.l.ioitu*on 61n nneaenufi n ortrany B 'lnaac'ronou i r<ounaniero ra:po6ul

nortram<onuft xpor, 3arlpololrlEaBmu pociftcrry- cxerty-or1'naqii - "ccLMe cepqe

ma caay oid6ipuy qacmuHy cspone catoi Typeuuunu s ltoucmaumuuononeM Ha

,op*oi*i" .Firitrio6pmania inprrftnr: Ia qi nponosrqli tx cnpasNni." 6otzapa'xi

a i axu", i noun 6yru eigr<rnYri I 6.
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Orxe, ei.qa.{osa 6pur:ancrroro repinnurlrna ni4rpunaaru pocificrri
rtpono3T.Tuii 6;:ra lyr,toa:reHa He rlutre ix :arpotoro rosHirx H uono,t irlr,{Hfiv
inrepecarr Jlon4oucrr<oro r<a6inery Ha CxoAi, are ii HaMafanr{rrM He 3arocrproBar.r
crna4uy penidfiHy cliryaqiro s in.uiftcrrerx r<o:ronixx Bemro6pliranii, B rKrix
uemra,ro 6araro MyclrrBMaH,

2 rrosrus ei46yaocl gaciAann.g cynraacbxoro yptgy, ni4 uac xr<oro 6y:ro
nprriinaro Hory ,rlo BerurKrlx AepxaB y siAnoni,ql na ix y:rrrruar5a.r. Y qrolry
4orlveuri flopra noli4owxtia, rqo riguoe:uemcr ni4 eurouaunr qfix BqMor,
ane 3anpoBaAr{Tr y rpaiiri xoncrzryqiro. !:rx rlr,oro 6y:ro sanponouonaao
DcranoBr.rrr'r flepeuup'x crpor<olr na 6 Lric.sqisrT.

Y se'xsi.y 3 T]?erlbxoro irororo,4 xosrus 1876 p. Yaftrxo:rn eignpanue
LE;rriory iircrpyxuiro, 3r|qro 3 snorc siu MaB orpxMarrz 3roAy ocMaHc;Kofo
xepinnuqrna Ha rrrecrn.{eHne flpr4nr.rHeHns siitcrKorr4x aii, ni4 sac rxoro
nonrurua 6;.na ni46y'rucr rdxnapo4ra xou@epeuqi-a. V nr.rna4lgz niguonu f.Enrior
ltir norpoxparu cnoiM ni4'i:4ou .: rlpeqr,xoi crollqi, a rarox npxlonrr arcrpo-
6purauo-pocificbxr.rMrr [eperoBopavu. Epliraxcrxi ldnicrprz raxox ar.ipiurznr,
tgo "nruqo Aecmpo-Vzopt4uHa oKyny€ Eocuiro, Pocis - Eonzapito, mo
B enuxo6pumanin oxynye Rou c maum uu ono,rr"'r8. louiarnicru rarrx Aiii
o6rpyrryean E./Ii p aen: "Cnpaea diiwaa do 4uozo saodarcu nooedin4i lnaDcmoua
i K), mpe6a 6yto eumnemu Lln ocmaHHn xapmy - i t1e docnetro ceoel uemu"le.

Pocijr siAraonaracr npniiuxru :r1peq6Ky Hory ra Herarznno nigpearyea,ra
na iAero sanposaAxenrrr Koncrrrr)/rIii OrroMaucbKoi imepii. Boceulr 1876 p.
nacrpoi e pociitcrKrrx npaBJrrllllx Ko:rax gMinu:rlrcs. Ma,roe$ercrrlnni gii Pocii y
cx:laai " eepone cbKozo Kon4epmy", ruupor<e uen4oBoJrexHJr n cepe4ani rpar'urE
curyaqieio n llinAenno-Cxirurift enpoui, a raKox niricrxori net4avi 6a.,r(ar{cbKrrx
napo4in - yce qe c[pnsro sl{ir1rrenHro noslrr-dii npu6ivulrxin 6i:rin a:crrsnoi
:onuimsroi no:rirurcu Pocificrrol gepxasu. flo "napmii d if ' fipncraB Brrfiisonzii
sifi crroenii uinicrp [.O.Mimorin, .arrfi crBepIX)EaB, rJ\o " dunnowamuqHi
eidnocuuu y Cxidnony numarni ua6yeanmu maKoeo cnptLttyaaH tJ nKe t4o)rce
nocmaeumu Pocirc neped ueo6xiduicmto esnrnuca sa s6pon"20.

fli4 vac rapa4 y Jftma4ii ua novarr<y xoBrn.r{ 1876 p. nia repienr.rqrnou
O:rerccan4pa II mame vinicrp $ina:rcin M.X,Pefirepu Kareroprrr{Ho Bncryrrr{B
rlporr.i MoxnuBoi sifiHIr. Ane 6imrdcrr pociftcrnnx ypx4onqir yce x raKrl
noroAxyBanac.s s L{oxcnreicro eiitcrKosrd gi[. fl.O.Mimorin nonigouire npo
ltoNm,rni crporor nao6i:rbauii ra siAnpannenHa niftcrx 4o nop4ouy'?t. V niAclrncy
6y:ro npuinaro pinrenux npo car.rocriffui Aii Pocli, xova xanq.nep O.M.fop'rar<on
rqe He 3aJrr{tral A,naru npo uoNlunicrb AoMoBJreuocri : corognr'rra,vil.

flepnruii rpon y qlouy uanpxmiry Caru<r-llerep6ypr 3po6nB 3 po3paqrrKy
Ha niftcrxouy r<oneeuqiro Mix Pociero ra Fiinre.rwnroro ni,q 6 rpannx 1873 p., nra
rrepe46aua;ra, rqo xunTo "na oduy s daox innepid uanana 6 6ydu-nxa eeponeitctxa
KpaiHa, mo ocmaHH.n e tKo oza Kopomwufi. cmporc ompuucte donouoey y euztadi
ctp^4it s dloxconx mucn t .toroeirc..."22 .

Y rr'xsrcy : qvu 10 Nonrns 1876 p. xepinuzqmo Pocii Hanpanuno )prAy
Hilreqwznli 3arrrrr crocotsHo iorr nosuilii y BrrnaAKy pociftcrno-ancrpificrroi
eiftuu. KaHu,rcp O.Bicuapr eianosie. u.o eir HeralrsHo craeuruca ro iaei npo
cnim,uuii po3r'poM Aecrpo-Vropruuuu. Kpin rlboro, Eepnincr,rnfi ra6iuer,
HaMaaaroqucb r{e aofiyc'llrrrr Mo)rullBoro aBcrpo-pocificbroro nificrxonoro
r<ouQ:rirry nepefirron Ao eronoui.nroro rucry ua onoix pociitcrrurx corosnnr<iu.
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lloqanarowr s 13 xosrru 1876 p. uiueurri 6aqriscrxi xora noqa,rl{ MacoBary
aral.7 xa:oauimrifi 6opr PociLlcrroi irvmepii, qo npn3Beno no naAiHHt pocificsrurx

$ouAin, oco6nuno n Jlonaoni, )tlacliAott qoro KorItpltaHrq 5% o6rirauiii
Eepxarnoi no:uru Ao 18 Norrnx 1876 p. ynalro Ha 19,5 rryurr:ir, a cave:z 93,5
ro743. Tl:.ctrsmraliqinnoinopasxu cep6crroi apr'.rii 29 Nonnra 1876 p., y pesyrrmri
-rxoi.Eempa,4 ornruecx nia garpo3olo 3axouirefiHil rypeqrxmrz niiicrralna, 31
xosnrs M.llbuarreB rrepeAaB cyJrralry )4BrIo.IarW, a ncorry Pocix norpoxqtsana
po3ipBarr,I Aun.nouarra.+ri sianocr.rura s floproro, f,rtlqo ocraHnt n AnoAennaft
crpox ue ni4nurre mecrlrrrDreeBe a6o Aeoraicr.rHe nepeuup'r.

1 macroua4a 1876 p. pocifcrrllM ,qlrnJroMarlrquuM npeacraBunKaM y
eeponi 6yrio posicnano qr,rpxl'rxp O.M.fopuarona,4rt npylennx fioro yp.raan,
IIpr4 {Krrx BoHr4 ak?e,4{ToBaH1, B rKoMy MICTITJtrrCL trOrcHeHrXr rrpFrr{r{ MO0m3a41
pociftcrr<oi apuii'?a. Crau6y:r noroAliBct 3 pocificbKlx\{ yJrrrnMaryr4oM, o,{HirM 3
[]'HKTiB rroro 6yno rroBepHeHHt 6ocniicrro-repqeroBlrHcbKl.ix 6ixeuqin :
Cep6crxoro KHr3iBcrBa ra nputtfiHeun'r AorloMorIr rloBcrafiIltM. Cep6crxi
npan:rxui rona 6ym srrymeni np rtnlru Ait.mnicrr Ea cnoiii repu:ropii r<ouir:erin
AOnOMOrrr noBcraHHro s BocHii Ta fepueroBl4Hi'ta sucraru s Eorrpapa
oprauisaropin pyxy cflplitHHt2s. O,4uovacHo s cep6crxo-rypeqr,r<un 6y:ro
yKna.qeuo nepevup'r uix rJopnoropcbKfiM rns:iscrnou ra Oclranclnoro
ivnepierc. m<e norrvprcea,rocs i na fepueroeury.

lli4 rncxou xepinrinqrna Cep6iii6irtr inicrr noscraucrxnx saroniu rsr-nmy
1877 - ua noualicy 1 878 pp. nplrr*mura riiicrKoBi Aii y 6ocnii. Ane e 4exrulx
pafi ouax npo,qoBxyBalrficr sirKHeHH.{ Ir,ricrieroro xapaKTepy. Kepinnnnr
rroBcraHur npufiuxnn pimeuru npo KourleuTpaqiro cu:r noncrasqin y pafioni
I-{pui lloror<a, .f,Klrfi uosllires 65,s craru ueHTpoM 6ocniicrroro naqionansno-
Brr3BOJrbHOrO pyxy.

5 :rucrona,ra 1876 p. :ropa 8.,{ep6i eia iMeni Bermro6pr.rrarrii 3atrpocliB
micrr, nermm< gepNar na icon$eperqiro 4o Crau6yr4 nia 'rac -n<oi nponorl'na.nocr
o6ronopurn, no-[epme, IMTaIfiuI, noe'mani s ue:a,rexuicrlo ra repi{ropiarmuoro
He,4oropr<annicrro Omorranctroi AepxaBE; [o-,4p]Te, craHoBlrrqe Eocnii ra
fepueronnua, a :ra(ox Boffapii; Cep6iii ra 9opnoropii.

Ilopra 6yla :ulnrena npuftarT z 6purancr,rurft nnan lperymonararr Cxi"4roi .
Kpli3u ra noroAunacr 3 npoBe,qeurrmr ron{epeuqii, aJIe rlocraslrra nplr {6oMy
nurrory, ruo6 rre 6yro npoBeAeuo irixxax arcr{ifi [porIr flpecrllxy cynrara,
noJror(eHB llapli:r,r<oro ra JIoHAoHcbKoro 4oronopir ra qo6 noncrrzryqi.r, n<a
po3po6Jur€T6cr, Fic:u 

'ii po:nrr.uy 6yri artpairE'jra26 .
lli4roronxa Ao [poBeAeIrnt rrtiNnapoguoi xon$epenqii npoxoAtrJla B

c$IanHI,IX yMOBaX B3aeMHOi HeAOBipU Ta 3arpo3l.I HOBIiX nifiCrr<OelD< SiTKHelrb Ha
Ba.mcasax. -flx nan pxe ei4olro, Pocix noua:ra rorltarac.t Ao sifiHu g OcI'aaHcr,KoIo
ivnepiero. Talci 4ii pocificrroro repiauuqrra npulrerr Ao roro, qo Ha,{altriur
Crpir novamr ni4ro'ronry,4o MoxrurBoro pocificbro-TypellBKoro BiftctrKoBoro
r<onS:rixry. -flrc uac.niAor, n xinIli NoBrrr 1 876 p. E.,4i:pae:ri, n<ufi 4o qroro qacy

orpnMal BiA KoporeB[ Tr.rryrr nopAa EiroucQi:r4a, fiosal po3po6xy nnasy
nificr,r<ono-uopcbxxx flpurorytsaxr Be:rur<o6pilraxii Ao Irloxcmasoi pocificbKo-
TyperlbKoi nifiau. Kpiu roro, E..{ispaeni uzuaralcs suafttu nopo:ytuiHHx :
npaBJrrrrrMrr KoJIaMH Alcrpo-yfopcbxoi iMfiepii, ocrci:rr'ru nnaxan, rqo yaiiTxonr

noBIiHeH MaTE nonepear{ro AoMoBJIeHICTb 3 -ulAHeM CTOCOBHO rlI.rTaH6, .{K1

nepeg6aua.nocx o6roBop{Tn uig vac xon(pepefiIdii. 3 qiero Merolo oco6rlcrlzft
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ceKperap ro:roBlr KoucepBarr{Bnoro Ka6iuery Koppi :ycrpincn 3 ce(perapeM
FFcrpo-)Topcr,Koro nocolrbcrBa rpa$ou Monrer:racorrl. flpo qro sycrpiv ne 6yrro
niaorlro 8.,{ep6i, xrcaft 61c r<areropn.rro npora nanirs rin6rerr mr.rx ircry1ruIift
$.rrory tpo rxi4 go AapAasenn y Bunagr<y uificrronux aift pocii27.

fIiA .rac qiei:ycrpivi o6rz4ni croponu AoMoBrlruc-a npo ueo6xi4nicu
Aocrruerrrra yroAr4 Ao nosarry xonSepeuqit i rr.rpimr.rnz AorpriMyBarr.tc,
npr{Hrifily craryc-rso n ocr4aucrriii imepii. Ane ,{.Angpa.rni ne ni4rpmlar rarci
Aii ceoro npe4craBnlrKa ra ei4rronzrcr npoAoBxltarrr 6pzr:ario-a.acrpificrni
neperoeopu28.

. Hacrlrnuu rpor<ou 6.EiroucSi:r4a 6y:ra ftoro npoMoBa B fin4 Xolni na
rqopiwrorty npr.iftoui y:ropaa-r,.repa Jlou4oua g lucronaAa 1876 p., n sKiii siu
swrsun: " Henae rcpatuu 6int w sa4ixaaneuoi y nidmputvttqi aupy, nictc Anatin. Mup
e ueeid'euuon qacmuHon nonimuKu Auati|. Ileseatcatorru Ha me, urc i\4ut) _
cymuicmu nonimuru Auenii, HeMa€ KpaiHu Kpar4e nideomoeneuot do aii.Luu, rtiar
uawa... Boua ecmynumt y xaunau.ito, rcompy ue sarcitLuumu do mw nip, noxu ue
do cnzue cnpae ednus o cmi"2e.

3arocrpeunx 6purano-pociilcr,r<rzx npornpiu si Cxianoro rrr4TaT{H, ra
nepexi4 4o ni4xparoro eificrxonoro rrzcxy ua pociro E.[ispae:ri o6rp],HToB]EaB
TaKoro AoKTpurroto "Auz,tin oJtce saxonumu eaunenr i maKu-r4,ruHotr
nepemsopumu uns* do Indit ua 6esne,tHufi. Ane 4e saxonneuua ui do vozo ue
nptneede, nxtt4o pocinuu ompur4anmb I{oucmaumuuononb, aoHu sj4ozcymb y
1yda-axuit uoaeutn eionpoeumu cooro apNiro uepes Cupin e zupno lli,ty.'ma ia
6ydt -nxux yuoe Hasimb corodaptoeauun ua ttopi ue donouotrce AneniI. Cuna
Anznii - y eotoDapneauui na uopi. Roncmauiuuonorb - krtroq do Indii, a ue
€zunem i ne Cye4axu ranan. Pocinuu KaJrcymb: ,,Mu xo,reuo solodimu
KoucmatLmuuonone,tt". Motcnuco, Hi, ane ix zpa nonnza€ e mouy, ryo6 namu
maM 6ydb-Kozo, nno 6inuut t4u MeHa eid uux saneJrcumb"3}.

Y siA[oni4r Ha qe 11 nncrona,qa uap OreKcaHAp II samrae y Mocrni, rqo
Pocix 6a:xae ur.ipy, aJre y BrirraAKy niA .roen cy[raua ni4 npoae4eurx pe$opn, n<i
BlTMaralorr, IepxaBr{, Borra He 3)4rr4urrrbcr fiepel Biftuoro n i*r,r npan ningeuuux
cnos'rH i rorona Blicrprlru cauocrifttro nporx Orrouaacrr<oi 4epNanz.

Taxa nosnqia ruaBr4 KoncepBarrzBHoro Ka6inery BrrKmtKarTa 3alrenoxo€HH,
n Canrr-Ilerep61psi. Kpiu uboro, 3 ryperpxoi cronu qi nocrir?Ho HaJrxollznu
[oBlAoMJrerrHr, rqo ocMaHcEKe r<epinnuqrno enepriftno roTyeTrc, Ao siianu ra
rqo qepe3 AerKr{ii 'rac llopra 6yge Marr.i Bennqe3rry apMiro31.

- I-{ap OlerccauAp II ra O.M.fopvanon pooyni:ru, u1o uirxuapo4ua
rou$epenqix uoxe 61rn ocraunr,oro cnpo6oro urproro Bper)4rroBarn{ CiiAqoi
Kplt3ri, roMy rrpeAcraBurrKor,r Pocii na xonSepenqiro 6ylo o6pano, MoxJrr.rBo,
o4uoro s narirlpaqux 4lrrmouarir roro vacy- M.Il.Irnamesa. I{a nosarKy Nonrn,
giu orp.aNran qK incrpyrqiro 4ononi4r O.M.fopvar<ona ni4 uac o4niei i napag y
Iftanagii i :anr.icxy O.f.Xouini : gonoBneHHfir,rr{ pocificsr<oro xanqlepa, n .rrift
Bl{3l{aqaJrr{cr 3agIaunx uait6yrnloi rou$epenqii:2. Y sanucqi 61,no ni4euaueno:
"Auaqi caki nponosut4ii ttocrcna 6yno 6 npufinnmu 3a ocHo6y..., yuacnidox ii
HSHaqHoi au3Haqeuocmi. 3aedauun rcouQepeHqii nonteae s mouy, 14o6 uadamu
tt4 moqHe npaKmuvHe oKpecneHHn, po3cuHymu no0po6u4i ma ercasamu saco1u
6urcouaunt"33. V qrouy /loK)'r\rerrri po3rrur,qa,Tficr pisHi eapialrnr nupimennx
6olrapcr,r<oro, cep6cr,xoro ra r{opuofopcbKoro firrrarrr. ll-{o crocyerlcl
naft6yrnroi Aoni Eocnii ra ltpqeroBriHr.r, ib n sanucqi 3a3nayaJrocr, lrJo

. , :  = :  _ i : :1 :
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"ecrcuaanan saxodie, nrci 6 uadaauu HacetreHHrc rtoHmponb aad ypndoeunu
guroBHuKatutu ma arci 6 sa6esneuyeanu 3oxucm ewxauuie eid ceaeoti, - 6attcaua
xema perpopuu". O4uovacuo nigrpecmona:roc.r , n1o "ecn cymnicmu nortza€ a
saco6ax sacmocyeaHHn ma G zapaHmiax auxouauua"3a.

V Aouoenelrnn< M.ll.Irqarbeaa a(a31aaloc-r, qo ni4 uac xonOepemiii rpe6a
o6roBopr4Tn AlMrcy npo neo6xi,4ricrl nurq,.reunx : Eocuii ra lepqero syrrM 6tw-
rr<ux ocMalrcbKlrx qasosufiKis ra rrpo po3Tarrytsaurur per]'ixrpnirx cprrancr,Kr{x
aiiicrr y nra:uaveurx $opreqxx ra [oBHoMy Burmo'{enai ipperynrpnlrx sificT,r.
O6nacri ni4 ynrpaBriHHfi\.{ ' {HoBnrEris s l\aicqenoro HacereHHll orpnaa:ril 6, ra
.qnncy M.ll.Irua:rr€Ba, uupoKy aBrorrolriro. II{o4o rmqoi a6.rinicrparrunoi r:ragra
Eocuii ra fepueronrun, ro uarlnparqnu rporolr 6yno 6 fipr{3naqeHnr ryperlLxoro
ry6epuaropa, a"re :a 1"uonn iioro ]xBanenHr Belurunrn gepxanauu3J.

Taxulr vunolr, nic:rx rpuna:rux 6pr.r'rauo-pociiicrxltx neperonopir y
6ocniftcrxo-rep{erosnucrrdfi npo6nertri [portroM ceprrnr-n]rcrona4a 187 6 p.
npannxui xona Bem.n<o6pu-ranii ra Pociiinoro4r.imrcr is cx:rrranrum uixnapo4noi
nouSepenqii si CxiArioro nrrraHrrr, nig uac xxoi nepe46avanocr o6roropurn
npoerr E.!ep6i, -rrorit nponouyBaB :uaAa'rfi uicqeny asrouor{iro Socrrii ra
fepueronlrni, a raKox nepeg6avan [prirTfiHeHH{ cep6clxo-vopuoropcbKo-
TyperlLKoro niffcr,ronoro nporncror'Hrur Ha ocnosi AoBoeHlroro craryc-KBo ra
rapa"nry:ean 6omapii nprnunenna rypeqrr<rrx penpeciit.

Ana:ii:ylow.r nonirurcy Benuxo6purarrii rqoAo Bocnii ra leprleroaunu n
cepnHi-nncrona.ai 1876 p.. Nroxrra ningHarrrH- qo B uefi qac rti.! Bnn]rBoM
mrpor<oi anrallperproi xarvnradi y cepe4rni Kpai'ru ni46lrracx :ldna y craeneifiti
Vaftrxori:ry Ao noAift Ha Eamcatrax. Xoqa Jlotaou ii Aani Iorprnryea.ecx nonirr.rxr.r
:6epeNennx craryc-KBo B OcMancbrdft iuuepii, ane Bxe He Br{cr14raB nporr.i
nocrynror 6ouriftcBKo-repqefoBirucr(r.rM rroBcranrlrM. Ilpore nperra'ep-rr.rinicrp
B.,{i:paeni ne niprpuuan i4eto eanpona4Neunx cni:GHqx cairrqiii Ancrpo-
Yropqanoro, Be;rarco6plrranieto ra Pocien nporra Orroua"ucr,rcoi gepxann ra
Bacr).flrrB riporri oKyfi aqii 6anruHcr'r<rzx nponinqift flopru.

V Pocii y ueft uac raxoN Bi,q6ymrc.a:r'rirra y cral:reuui 4o no4itr y llin4euuo-
Cxianiii enponi. IIi4 B[rriBoM niftcsxolux nopa3or 6anr<ancrr<nx napogin,
rrvpoKoro reB1oBo,qeHHr B cepear.rH i r.par na clrryauicro a rrboMy periou i- a raxo*c
gi-mrz pociilcrroi Auuouarii Caurr-lletep6ypslxufi r<a6inet axruni:yran
:oruiro*o no:rirmy ra nepeftrnol go nigrcpr-rroro niicrr<onoro rzcrcy Ha ryperpr<nii
ypx4. Vuacni4or roro, rqo npasmvi xola Pocii BBaN.aJfir 6p.uraucrxraii nlan
erapimernr 6ocrificrro-repqsroBrrncbKoi npo6nelrra 3arrarro nouipr<olauuu,
M.II.Inraruee sa groAoro O.M.lopqaxona nonuuen 6ye y C:rart6y:ri o6ronopurz
ruoNnunicm po3rrrupeHu.fi npoeKTy HaAanrrt MicueBoi anronotrtii Boctiii ra
lepueronuni, sanporononanoro 8.,,{ep6i.

4 1
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Th.ere -is, vieved the influence afpoliticar situation in the Barkqns in the middre of the
70ies ofthe-xY cent on theforeign policy ofcrert Britqin and Russiq. special ottention is gi,ten
to the conflicts behreen these st.ltes in Augut-Norember of 1826.
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,rrAcKABr.rel A.B.

AI{FIO-NEPCbKA IIA@TOBA KOMIIAHUI I
AIIT.]TO,PO CtrZCbKE CYIIEPIIIIITBO

(:a uarepiararwu raprraMeHrcbKlrx Ae6ariB 16-17 veprur 1914 p.)

,(octtidctt:yromuca npu4utlu npud6aHHn KoHmpoJtbHoeo naxerny axryiii Aueno-
nepcbKoi uarfimoeo'i xotmauii ypado*t T.Acxeima uanepedodui nepxuot ceimoloi
aiiuu. Aamop eucsimrue qiJri 3o6HiwHboi notimurcu, nrci Yaimxonn nnaHy6a6
docnzmu sa donouoaoro Ha&mo6oi t<ounauiL

Aunro-pociftcrrce c)drepnlrllrBo B llepcii (Ipan s 1935 p.) :anx4u 6y:ro
oasiero 3 naftaKTyan6Hirfirrx reM aJrr icroptxin, ocKinb(I.r 6e3 BucBiTneHHt qiei
trpo6neMn 6gb-tre AocrriAXeHHt icropii rriNrapo4nrrx riusocuu y Honufi qac i
Ha CepeAnioMy Cxo,ui, i B eBpofii 6yno 6 nenonmru. Torty lrK y 6pI.ITaHcBKiit, TaK
i cnovan<y ' gopenomoqiiruifi pocificbKift, a EoriM - paAqHcblriii icropioryaQii npo
Er,oro rrr4caJlr4 AocuTb 6araTor. EirbIIIe Toro, Ha)T(oBrrft inrepec Ao Aanoi reMr4 He
:rac i cr,oro4ni, ocKirlKr.r ii BirB.reFHt Mae BersKe npaKTIrtIHe 3Harreulrt2.

Ei:rmicu cfracr{nx [po6reM niNnapo,4nux BiAHoc[H y 3or{i llepcbroi
3aroKr4 Mae Ti caMi npuvnnn ounr.tKrreHHt, lqo fi aErno-pocificbKe c)ryrepHIrIITBo,
oAniero 3 Baxjrr.IBnx cKnaAoBltx tKoro Ha noqarKy XX cr. cra,ra 6opoft6a :a
rrepcrry Ha$ry. Ao peari, 3apa3 rls 6oporb6a Ee riJrbxr.I He BrqyxJra, a HaBnaKIi, Iqe
6i;rrme sarocrpruracr, rinrruI renep Bxe 3a )'racri CIIIA, bpailno ra apa6crrax
r(palH. IIpr.T u6oMy u.e onHTrM Morlrn iv iT ylacr-rHKolt crant rpaHcHauionansni
Ha$ToBi KoMlarii, xri ne ronircrr 61'rN y qeilTpi )Earlr 3aco6il laacoroi in$opuaqii
ito*ry " eanaumuo" fiocrpr^lmcs,r1rff MicueM Haqiouanbu]iM Aepxala'v. OAniero
3 raKr.rx KoMnaHifi e"Bpumirunemponeyi4" (T\eBitlsh Petroleum Co Ltd; Annro-
[epc6Ka HaSroBa KoMrrarit Ao 1935 p.), xrca nepmoro e criri noqana BIrAo6yroK
i uepepo6ry nepctrKoi Ha@TIi, Ta 3a trolo 3 catlloro florrarKy crorrnu 6purancbKi
npaBrrsi Kora. 3oBHiffHs noniTl]Ka Bemro6puranii B Ilepcii 3aBxM 6yra
Hepo3prrBno rroB'asaua : iurepecaMlt qiei KoMnanii.

Ogaax y eirulsnxrift icropiorpaif ii eiAc)nne oneqianr'He AociriAlr(el{rrq npo
pon6, rKy Bi,4irpaBaira y roft qac Anmo-nepcr,r<a Ha(bToBa KoMnaHit (A[II{K,
lpaBol{acrytrHLlqero frcoi i e Brzrqe sragaua" Bpumiru nemponeyu") y $oprurynanui
sonnimEroi rroniTuKu Be:ruro6pnratii. I qe aposlvi:ro, ocxinsr<z ltcpailicttti
icropuxu 3ocepear,Imr )'Bary nepcBaxno Ha sl.{sqenui cflacul{x vilxnapo4nllx
eianocrg ra Micqr Vr<paiutl a ix czcrerd.

flenunrt BrII{trKoM e uouorpa(fir O.A.Konne.:r, "Ilepcaxa 3amoKd:
npo6neuu 1esnercu e B0-90-mi porcu", Ae, xoqa i ,uocliarr)'roT lcl r'lbxnapogni
niAuocunlr Ha Fflr3EKoMy ra CepeAuroMy Cxo.rli, ro:ronnuu vznolt, ocraunix

aBox Aectri{piq XX cr., e 3raa(a i rpo rcouqeciro ,{apci 1901 p.3
Heltae cueqiannoro Aoc.'tirxeuns i y pa4xucrrifi icropiorpa$ii. Xoua rer'ta

anmiftcrxoi excnancii B llepcii i po3po6ntnac{, ane, roroBHIlM r rHoM, y paM(ax
:ararr,urx npo6:reua.

--VacKa6;ifiMunp;Eacut 
b o su't - GC n ip uHm rcarpe dpu e ceclimHb oI icmopii

nta t,titrcuapoDuux aiduocuu flyeancaxozo uaryiouanauoeo ne)azoeiuHo2o
ynieepcumemy br- T. f.ILlesueuxa
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IlenlrllM erKJtrosenrurM e cralTq B.B.Anarrl'isa "Po cin ma rcouqecia fiapci"
i r<an4n4arcrr<a guceprarli.r M.I.Bono4apclro ro " Auzno -ipancoxa ua$mo ea
rcounauin - omom 6pumaucutoeo innepianiuvty e Ipani (1901-1951)'6. O4uax
-rxrqo n neprniii po6or:i a"nropolr ,qocreMeHno 4oc.rrigNeuo Br.rxrrosHo amno-
pocificlxy cyrepe.rxy 1901 p. uaexo:ro uarf'ronoi xoruecii YK.,{apci (:acnonunr<a
AIIHK), ro e gpyrift rroBuo po3rprrro 6oporr6y ipancr,roro Hapoay rrporn
a:rmifiuie i Kol.{uauii sorpeua. Cepe,q po6ir 6prlrancrK}rx Bqenux 3acn}ToBye Ha
)Eary crarr{ M..{Ner "Ifpud1anun 6pumauctrcuu ypxdon arryii "Epumiw
nemponeyn4 Koiinau i", y xxifr saznuteuuir znrye acnerr xova i ue po3Kpr{ro, are
noAana 6inrrn Aeramna icropi-r AIIHK aanepegogni lleprnoi csiroroi niftHa6,

Taxrnr vuuou, 6y:ro 6 gyNe qixaeo npocrexpirr.r flpoqec $oplrylarlux
nepc44crr<oi nonirrn<rz Yaftrxo:r:ry narepe4o4ri llepluoi cnirosoi sifiHE na ocnosi
uarepianin 4e6aril y rarari o6rqr4n (16-17uepnux 1914p.) s nprnogy parfi$ixaqii
Fo4a r'aiN ypx4on f.Acrrira i AIIHK, -*rd paniue, ne:saj(aro.M Ha ix uiunicrL.
ua:?xe ne 6y:ru sa-iryreni Ao Ha).KoBoro o6iry. Oco6riuny yBary rrpll qboMy
npirgineno anarisy npo6leu, is .rruuu :irr<rryrcx @opin o$Sic npu pea:ri:ailii
sonnirmrono:riruqrorc Kypcy, cfip.ft{oBarroro, neprr] 3arce, ua:axlrcr irlrepecie
AIIHK n lvoaax axrno-pocificr,roro cl'rrepHrirlTBa.

I: uagaHunrr 28 :rpanru 1901 p. ypxgolr Avina oc-Co:nane asrniitcmorry
ni4nplrer,npo Y,{apci Korqecii Ha Bl4,qo61'ror i nepepo6ry naSnr ua nciri repzropii
Ilepcii, or<pirr 5 nioniunz.x nponiuqifi, 6puraucri<i npar:rr.ri rora orprrMarrr4 He
rirlxu naxrlrei nepeBaru y c)fiepmruT si s Pociero, a,re i noni npo6:rerrar.r. Xova
aururo-pociftcrra cynepeql<a uepes xonqecirc ,I{apci (cepfiosHy lonoMory B
orpulrauni xr<oi raeuno na4an 6piltascrr<Irfi uoc:raseqr y Terepani A.fap4inr)
Aocr4T6 mBlrAKo Brqlxrq @opin o$Qic rrocry'noBo craB crlixarucr 3 HoBriMr{
nrm:uxarra. Cepegrifi Cxi,q nepe ctal 61ta uicqeu cgrepruqrna nraarrowro Pocii
ra Befnrc6priranii. Ha rreNi XIX-)O( cr, Ao 6opot6u aonyr alMcs. ctroqarKy
@panqis, a nes71onsi ft HiMesryEa is ̂ aaiNe Heo6r\ae)r(enrrMr.r nJranaMr.r er<cnancii.

Xoqa, g oAnoro 6ory, Be:rar<o6pzrauix npemri-peur ni4rpuuaua upoerr
6ar4a4csr<oi:a,ri:s Nui, a r inmoro x - He Mor.rra Aorryc'rurr'ii excnnyarauirc nia
rononl'laruxlr Hiue.rq.tsa. B Jlott{oni 4o6pe:ua,ru, rqo noKlr itrtrnn [eperoBoprt
ra roncyrsraqii, Bep:rin 3aByarloBauo po6{B yce, qo6 orpnMaru Aocryfl.4o
:anacin na$ui n MecoloraMii i, .rK iAea:rurfi rapiarr, rqe il y llepcii, rororrnnr
suuoM, 3a ronoMororo aHr-no-ro.rrJl anpo,xcii" Poa"t-flamu IIJeta" . Totrry yiAnocrlrm
rdN 6pnraucr,rcnr'.r )psAona i oAniero si cnironux na$:roslix KoMnardfi - " IIIenn" -
6ylr gocu'rr, cKraAHuMr4, ocr<i:nxu 600/o axuiit nirlupneucrna Ha.rrexalrr4
$iuaucono-nporuucnonift rpyui L.{erepinra, ricro non'xsao.roi s"/loi,rc 6aHrcou" .
A ocranuifi 6yn ro:rornrau ar<qiouepon Kounauii EarAa.qcr,r<oi :ad:Hr.rqi, .u<a ua
roft uac crara egrulrrM 3aco6oM 3aiicHeHIrJI Merrl orouerurx xafisepa Bi:nre.mua
II - oso,roaiqun cepe.qquocxiAuoro narprorc.

llpir qrorry neo6xi,{no 3a3uaqlirl{, rqo xoqa xo,qua 3 Beni.IKr.rx AepxaB
rigrpuro ne saxnura npo uarrrip sanolo4i, n noreuqifinrElru sanacaun HaQrrl B
Meconorandi ra flepcii rln. ue lreniu BoHrI npotBnurll nea6uarry:auircan,'ienic'rl
y ur,orry nr.iranni. llpo irnepec, repm:aece HiMqie i Spanqy:in,4o qrrx perionir
ra oco6rrzno ix npupo4uux pecypcir cei,quum roft qir<as[ii Sarl qo
reo,roropo: a i4y ea,rrui po6orn npoBoalinli ni4 err:r.aao.n apxeo,rorivHux
excne.ruruift.
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I n rarurx saxo4ax ue 6ylo niuoro 4arrroro . -flxa 6 gepxaBa r{e HaMara:ract
nocr'rJrr.rrri csoi no:uqii n Ilepcii, 6yar-ro Poci_r, Tlpeuuua -nr Hi reswaqa,
Benar<o6pr.rraui-r sarr<,4a qe cnprhtana rx nprxoBauy rarpo:y AIIHK i pearynana
Aoclrrr xopcrro. Trnr 6i:rame, rqo naNllinicrr rounauii xoNnofo pa3y 3r{arrno
3pocrara 3 BiAKpr4TrsM qeproBoro na$ronoro po4osriqa i s6iJr6meuu.s,r qirtr na
na$ry ua coironouy pumy. IIpu rl6oMy reMy nepcrxoi na$rr 6purancr,ri
noni'nixr-r, qo6 ue flpnBeprara ]Eary xour<1peurin, cni,qorrlo ue niAniuarnz nanirr
ni4 uac 4e6arie i: rrprao4/ auFro-pociticlroi xonnenqii 1907 p. npo posr.'.reNq.nanru
c$ep rnlr.iny llepcii, A(fraricraay.ra Tlr6ery npo6neM gosuirruroi no:rirurn s
soni Ilepcrnoi saror<a7. Ton.ry rrpo ]psloBi inrepecra s AIIHK ruraporo ni4ouo
cra.iro nurue nnirrcy 1914 p., rc6ro uepes 13 poril nicnx Ea.qanrrr Kotrlecii lapci,
carrle ni4 vac napnaMeHTcbKnx oJDD<aHL, [p[cB.r{qeHr.rx paru$iraqii yrogr.r npo
npz46arrux AepiKaBoio 51Yo axuiit rorunanii, xxifi A4vipalreficrso sNe
3arrponoHlEano crarrl roJroBHuM, a 3 qacoM i egr.r urv uocrauanrnmtou ua$ru
grr $ro"ry "eonodaprcu nopie" .flpo crpareri.*ry rax.rursicrr nnrarux cnin.nam,
Ha[pr4Kra,4, i roil Saxr, rqo n 4e6arax y nanari o6rqan nemra yracrr r<movori
ypr,qoBqi: npeM'ep-uiuicrp LAcrrir, niuicrp :arop,4onur{x cnpaB cep E.lpeft i
fioro :acr1'nunr< .{N.Ox:rer4, racr;,nrur uinicrpa y cnpanax In4ii g.Po6eprc,
napnalrenrcrr<rd1 ceicperap Am.ripanrefi crna,{. Maxnauapas.

17 vepnux 1914 p. fleprmlfi ropg A,aMipameficrna Yrlep'ri-irr6, noqr4naroqu
cnifi nucryn [epeA Aerr]TaraMv rraJrarrtr o6rqun : [pnBo,4y curya{ii rraBKoJro
A!FII{, o4pasy sa3HarirlB, rqo BXe naftNe 250 r<opa6nin pisnrx roracin nificrr<ono-
MopclKoro Slory uacrrono a6o nonuicrro nepenegeni s nyrinnx Ea rraQrye.
3asAtxr utolry rcopa6:ri orpT,rMan u :wavHi neperaru HaA uaMH. srci ece ue
npauloBanu Ha Byrirli. A-ne napnaveHrapi. .rx ue He .rrlr.Buo. r\rafiNe He 3BeprryJrl
yBary Ha ni4ar.irqeuua 6oeg.qarnocri r<opodecrxoro $:rory vepe repoBeaerrus
fioro : rnep,uoro na,rlrea Ha pirrce. lo,rosue, rno uircaBltro gerryrarin. rxran wHol.t
i ua n1o caue )prA fiJranye Bv'rpurvrlt 2,2 ulu. S. cr. (napricm KoHrponbHoro
naxery aruIiii) ra .nr 6egne.me r<auiralonxna4eun.a n r1i:ronry. Iknio nepmi 4na
ILITaHH-f,:, ro.rroBrraM vuuorrr, 6y:ru cyro rexniuRNufi i -{ruxOcr npo6:reu ne
troBItHEo 6yno nnnuruyur, To ocranne, xlle 6ernocepeprrbo croclEaJrocb
gonairmroi nonirrxu Bemro6puranii n flepcii, nurcruxa,ro Noaly prcr.ryciro rdx
lpx4onqxlrra i nap:raMeHTaprMrr.

Tor',ry V.rlepv i,rn s 6y,l :vyueuxfi ropxr;'urcr uenpocroi TeMu aHrno-
nepcrr<rrx ri4nocrn i rnmrey na unx na$rororo $axropy, Biu uacrymtror .nrnor,r
oxapaKrepn3)BaB :oruirmn ononirnwmfi rcypc Yairxonry ua Cepe4rouy Cxo4i:
"Bnpodoetrc 6azamuox poxie nonimuxa @opitt oQQicy, Aduipanmeicmoa ma
ittdi carcozo ypndy nonaeae e saxucmi BuKtnovHo 6pumaucuttux iumepecie y
nepcaxi uaQmi, y uadauui donottozu dna pospo6xu t4ux podoeut4 uacmi"tr,xu
noeno, uacxi,naxu uu notrceuo i, 6itLuwe moeo, y sano6izanui u1t'u sazposu s 6orcy
"l[Iettf' a6o 6ydb-t*ol iHutol irn3eauot uu ubrcuapoduol rcounauif'|o.

I n qi.iroirry raxafi niaxia ne BzKnHKaB 6u saynaxeut 4enyrarin, rK6n He
nposoxa{iftrd nrlrannx i Bricryri As[]'rara C.Caulroera. B na.'rari o6qnn niu,
pason is rpl,noro ger4na'ria, no6ironan in:repecu npour.rcnoro-@irancoroi rpynu
cnoro pignoro 6para i nouuaroftona M.Camroora - o4roro s gupercropin 3ra,4arroi
9epvinneu is 6araro3raqurl\.{ 3acrepexenuxxr" Poan-/lamu lllenn" .Konanauii 6ylo
expaii nerrzri4no nrpavaru raxuil errxufi i rapangoearuii punor :6yry na$rn ra
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raSronponlxrin .{x nificrKono-vopcrxnft $:ror. Torry qi.:n, xr<y nepecniayeaa
C.Caulioe:r, He3BOI(aroqH ua sanyao"onauicrt ra narerury ltoro npouor, i
4eryrarau, i, ,nna 6iJc-uig )pq4oBqm\,{ 6yra epoqr,,ri:ra - :iprarz pam$irar1irc lroaulttx ypn4ou ii ATIHK. cair,re gJir qroro niu ni4urn urztuEn-n 6esn6Ku .r"oiuu,I'
poAoBrrrq 3 Toq*rr 3opy nipori4noi arp ecii,,arcoita, eenurcot ei cr.xoeoi. depiaeu, i,
nignoni4no, npo6ner&r 6eslreKu IEqii11.

Xoqa nin rax i ne suir npora-marn rolocloannx, iiouy Bce )r( TaKr.r B,uarToc,
ni4repuyri.i yeary nap:ratrenrapin riA nscoroT qirui r ana$ry,,IIIeal' a:ra {nory,ricuoro u'xaxy xolrnanii s niueqrxruw paBlrfr+lrM.n KojraMu aa, HaarraKrl.
rrprrBepnyrr.r 4o npo6:reun ,,pociicattoi sazposu,, In21iI il ycr,ra4neuux
naixcuaponnux ei.{Hocau ua Cepegl*ouy Cxo4i vepe: npu46anux AIIFIK.

HafieaN.n rnirrranra (c141*ll _m: ninsxocri ln"iyn aro.orr, rax i: vacy
4racrJrpauu-a) cralrr.r caMe nriraHnx napauroranocri rrocraBor naJrruoro Snory6esfiexra AIIHK i. ni4noni4uo, Bplrrauclroi iirlnepii. Tulr 6inrnre, rqo icrq -;
c1'lrninu nalirr rqogo roro, nacxim*rz nagiiino Ile'rpa:una ra flilgerruo_ixialra
Ilepcix enmoveni 4o c$epn rnnary Vaiirxo:r:ry. Ta srqo cr.ooonuo ocrarrnbofo
periouy 6yno nce rcHo - 3a aumo-pocificrr<oro xonsenqielo 1907 p. ux repa,ropix
rigiiuna 4o 6pzrancrr<oi sonu, ro n I]eurpa,rririfi flepcii (nenrpa-mrdii soui), ae
6yml ocnonni rrzpo6nrzvi noryNnocri AIIHK rapo:nigani sanaca na$ru, pocl_s,
3a rtero x caMoro yroAoro, Mana oAnanosi s Be,TrrT{o6purarriero npaaar2.
. . . 

'faxlna 
-.unroM, crae 3po3yMino, vouy 4erry"rarin uali6insnre gaqiranun, :a

iniqiarraBoro c.cal*roenq cane crynirn nipori4rocri nan+ty nauporuzcrui ArIi{K
Po-cii .u Typevmnr.r, ni46lpeuoro ira rJe riero N po cieio a6o Hilreqqanoro. Ha qe
V.9epuianr, sraNarorru Ha 3araJr6unft nodrr+ri.rii Hacrpift 4erryrarm , sarlalxrrB
nacrTmue: " Ha eipwe, uqo uotrce mp{tnumuct s HctMu, s mouKu sopy Ha4iouanauoi
6esnexu, - qe atuaKa BeruKolo eidcrrxoeon deptrcaeoto He Hauoi mepumopii.i
naeima ue uawoi cSepu onttucy, a 1pumaucaxot xoueptlidttoi rcounaujt e iuutii.
eiddaneui xpatni, a miiy uac e ypadoeui inmepec,,l3.

Ouena4no, qo nil r{r.nru cJroBaMH siu raaB ua 1aa:i ni4nori4uo pociro il
AIIHK. flprla6auru ocranuroi, Ha AyMKy AerryTara E.Xaplex, no aaprocri ra
:r:a.rlrllocri 4opieuroe, a no prr3r.iKy narirs nepe6i.rr[ye noKFrKy B"{i:paed
.racruna. axqiii Konanauii Cyeqrxoro rauarrlrla. llpu qrouy r g:roBgoro 3afpo3oTo
na$ronifi nounallii nap:rauenrapi n6aqa.irlr caue pociro. He 6aNaro.{r,r
ycKJraqrloBarr.r Biglrocrrni : uero, rrna 6imrue y.rac riror<r.i-no posnovaroro ri:rnv
e-cxaApr.i antriiicrr<rx xopa6:ris Ha.rori : apripariou Eiri y taunr-Iierep6lpri
Kponura4r:, ronona Oopiu o$$icy E.lpefi cnpo6ynan ix gacnoxoiru, sa{BraBua.
rqo He Moxe noeipuru y BuHuKHeuH.s 6y4l-xrux rpy4norqir i: pociiicrnuu
yptgou. "Vacmuua xoru1ecii, - sa3uarrvB sin, - suaxodumuca 6esnocepeduoo e
1pumaucaxii cQepi enauey, ma uaeimu niulo uoci naQmoei podoeiuqa 6yu
tidKpumi e aeimpanauid 3oHi, mo eoua e eidrcpumoto dtn xoutlecifi 1ydu-ttxoi
rcpatuu"l5.

O4lax n 1pr4i I.Jl.lopenlrxina, mc npo rle 3Aora4yBanncb.qeryrarr.r nanarri
o6ugnr, ;rri, :posyt'ailo, 'lllram.i pociftctry upecy, 6ylr.i :onciirt inmoi,uptnlr, anix
E.ftefi. i roHu ne noMriJrrJrrzcr. V cerpernonay nuori nriuicrpy :onuiunrix cnpzLn
Pocii C.,{.Casonony r'.riuicrp SiuaHcin Il.JT.Eapr ni,qrpeclan Hacryrne: .-...
podoeuula uaQmu, nxi suaxodnmaca e 6inaw 6nusorcux do poci caxozo ttopdouy
pa ouax llepcii, nocxrymu 6ymu, seicuo, curcopucmaui HaMu 3a eidontn ynoe
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o.itt tu)cntaqaHrL, nepcb^ozo tlpodytimy Ha Haai GHlmpiuuti puu^,, tno,,!- t1u He
naquttHi sa.:r.uwomucn 6a dyx11'71y17 io fttozo, t4o JttGttHe qor:mtuta tru|intt
pociuct,rcoi c(tepu c;n.,ru1y ttxoi).urna y.uetrt:i tiornlecil l/E.,t o_nepcbKai uarlnnooo,t
tio:incttii:- Mu nor,iuttui npazHymu Do mozo, u1.o6 eott,t ue nti.zr,xu tte
pctsrtor;ctoitrcyeat a ccoi oneltaqli na crle1ry p,Lci t:b1ozo (tn.rtuB)) mat rftij|ltuttc,!i
io itel paiotru u eintptt'tt,ttol c.ttyzu, c. Ho.(it'to^r!. tlocnryj'tuilo.c1r ((Joilru rry)o6a.tlu 6
3e3t ! a\ eHux ru c)tt:cx po ci tict rctlt t n ii)npuen4ntr")..

O;rrn i: nn-rrauoBux nap_rraNleHuapio PLian71orra,rrr,.1, nluir rc.ra, ;eicuo, i
Ilc quf,rB ElJqe tIHToBaHof o jlucra, a"re: BnxoAtrllr z annrlisv iloto eac.ryflr,-
rpil6.nu3no )'m:lr.st peaxqirc Pocii ire nepexi,l r{oHrpo.rblor o 1ra;e.ry, aqi;i afiT]ii
3 tpr.rBarHoi ].lep;xaan.v- {toprly erraclrocri, llancpe.rpran E.Ipoo. ,.IIosa clnricott,
l:plto' - 3aflBuu Brr!, - nojale triulKtt ItaJy)ritlIt ut(. ultt J1.rmu{fiK1t1in dozotsop!
.ltm ]pt) o,. i ttottnuttieto rtoictcmt Poc:ii ttoatti cnprum:turnni npurLid i).,u1
BtlJtcitlrGux ditn rtel i eSesnc,!rtt'.r t1.-tt ttLtL. aii I i1r,76.i1'.,. T.aiy ,tyrrxy
\4aqlonalr,iia nogi.na-ra i 6i,rrs'oic:* ;1cn1'raril urrn 

"r,c,i 
,,a,,rar' ,api]ar.rer.rr].

Be,rllitodpuranii. f{clni : nrx sauin nporoHlBtu-rn ni;gpauurx excneplqitini
cnl l r-rrlr oK\Trauii nciei ]:epn ropii xoarlecii i clr,rronoio BK:rloqcHrin i{elrirpajluroi
:oru lio _Spnraltcr,noi c$cpn nn,rrnnr.. ro6r.o repuropixr llepcii npuc,tiraiu gt,
ivrepii. l la qro re\{\i cep {xr.Po6cprcou uocraBriB ltpn e nn.raurin I-.Acxniry:
" I'lu-(ria)noa ilac diitcuocmi iurfr.tprunlist npo me, ulo uanepciodrti zrs:roryuori,o
l'p:Li Iudil:ct1oc'stsa]tu e;ssut1u ua ce(te yci cutttl:cunu o6o ix,racnturry no oitict tioeifi
er:cneD,utlit ntta e rvoi6!mrt6o11y Ltotce Sytntt t:idnpa1teiia i)_,tt :ot:ut-:nD,ti()it4tjLiLl
,l lIHR?" llpem'ep-uiaic'lp.1xu:txo.urcr, nf.l treeirri;lnoi prx ce6e 4tcxvcii. c(a:lae.
ruo noKr.r Ee roronr;fi triur.r nilnoliAr,. 

'fuM 
di:r:,rrre. u1a, go uu,p"nori.rcirrr a6 or'

saser'rsoi oleparlii r.re rilrrii.r I l lcpcii. a 61,1r,-;e cyxorryrrri eii.icbxa
Be:runo6puranii 6y-rrl 4ificno negoclarrrlo ni,lror.on.rcrri.

Mennr pa.4uxa:tbrro Ha.lritlutoBali. rrc eo]iiro.ll l BoroBat.lr : pociero,
ilpolon]'Banr{ crBoprJrll 6pltravcsrl' ti i iclnonl no,lirlj.ro .(,1, oxoporltl
npauieHnriie i uaiina AllHK, al rxlr(o qc He lutcrbcrj ro icrorno :Oi,ur,nruru
QiHancynaHH I a;xe icul'rovoi l ise;lctrioi xtan,lapuepiiis. Or;ne, n 61Er.-xxovy pe;i
Be:umo6purauia rrooui'i'a 5r.:ra i rr-r'ri l1oca,'r1oBeri. e r:oi no3u,tii n JlcHroa.'iniii
i flie.{erlno-Cxi:rHiri liepcij. O;1nari i t rlr.i}{ rar(o)( d1,.nu ccprio.rri rpiguoirli,
npi4rrox{y rie orl.lirr{ri 3aalrlru riroue;1ii Pocii. citi,'jr,nl.i vcpe: rrotepegniii ttypc
@opin o(rrf icl r 

'l-er 
epaui.

, Ei:rluicrr,,1err1'rarin BBa)ria.[a, ufo J]ur[e rrcpclnuii ypl;6yn y :tr,ro:i
ra6e:ne.rsm nalexuuri pieenl 6e:rrexu hill lI{ i. :tonpel,ra, na{lr.onporogir nitr
aran: 6ony rovoBHX rrJctrrcil i trueepcanritr. A:re :.1ir:1cnn.ril r1e y uaii6.'mx.llrii
lac Sylo nparirur {o HeMo)nJruBo. Cnpana notiara;fa B To\{y. rrlo fllJi l,xpin,rreurrr
no:atii ]'crpareli,tHo narirrhu.iii soni flcpcsxoi:mora. acarrc n flir;lemriii llepoii.
OOp i r rO ' ] ' r h ' q  t pO J r r  ( , \ r , r a ,  a ,L ,U \  p . - ' r r i r  r . c  , i  r r , t f l t  r r cc rpu r r r  ua ts  t rp : l rHCHF,  \d  i J r
IIjIcl,{el{ i1o rre3a-rielctoi Hig 

'l-erepauy 
r ro;rirnru, a ii vci.rrxt1px1l14 33gu6a[.r]t cnpur{Ll

Bii[euTpoBr'r1{ relr;leHqilrr. Jlaii6i:rsnr napa,]oKca:1L}ra clir; aqia cntralicl r
rieTlellrriil npoeiurrii Xyricrari. !c po:rrir rp ta.racl .tH.r.t1t sacTuHa B!4)o6Bg,fix
tioryrxtroc'rcfi AIIllK. 1lace:relru lepr lopii n uciroBHo\r\ Lri.,p-?rocf,: 6axriapin.
iati6itl,lttot o n I[cpoii tr,rle]',rit, rjoro _\ i]r\'[orjilqirrr. 11|.:rt c:roeal,rlr nxt.pica.
.rcoCncro ssai:rouoro 3 xaHa^rrt, 6r':rn rinror;lnr yp.lgou ITcpcii. /JouonHrcro,lr,l
!'llorlo xo,rycf\'. ;(en,vTalt q.Iiepec$oprt rlaro.rlocr.TR: iqC "_,r,rzr .\raiet? Ct1.p06) 3
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tuer4eHa4,tu, ttKi czabHirui sa nepcbKud Wn/ i eKulo i4u ssepHer4ocn do Tezepauy
3A OXOqOHOQ, mO BOHU npocmo UeedOOSi Oueedymt' S nady uaQmonpoeid".I tlitr
61'e npanzii, ocrinrKr{ 3 caMoro noqafKy Kouqecii 6axriap u 3arpofii" oxopoHutu" ,
TaK 6H MoBnrri, ua(fronvr<ia :rurue rr.TM, rqo flpocro Ha Hrrx He Harra4aJute.

Touy s ornr.4y ua cKnaAHy crirya{ilo n llepcii 6irmuicrr, napnalrenr:apir
3)TrxHtrnacr Ha KoMnpouicuorrry aapianri Y.Hepsuaul" Mu nponouyet',to odnovacuo
noKracmuc.fl ua uaenndosi cuttu tueueH i xaudapntepito nepcbKozo ypndy e
numo.uni 3qxucmy uaQmonpoeodio". Taxy cnoro rro3rruilo ein aprlaaenrl,aan
HacrynHtrM ,tttttottl. "Mu ?osopuMo, u{o ko4oauKu duxi i u4o nepcorud ypad
cna1rcuti. Odnarc Kanimanoaxnadeuua, pn6ydosa dopie, sanisuutli ma
npoxtucnosocm| a arci saqixacneni i xo,loeuxu, i nepa'xuit ypnd, npu1ymox eid
nxo'[ spo6uma nepcoxuti lpnd aurbHituuJt4, nneueua norcipuu:uu. y scnKor4y pa3i,
4e qinKoi4 ddeKsamua ma nezimuuHa nonimuKa"20. lJo peui, n lo,rirnxy, npo ;:xy
ronopun llepmidi nopA A4Mipa,rreftcrBa, )psl i d,qnpueuqi nxre na roil rr.ronesr
er<rarn 9,5 MnH. !b. cr.2l MafiNe rperr.rna sia :aranbnoi cla4r.r npnxorxrinacs Ha
AIIHK. 3nigcn 6awvo, qo axrniftrlrM 4iiicno 6y:ro npo rIto ryp6yBarricr i
saxlrrqarrz yciua:aco6alor, ue aux.ruocaroqu i:acrocynanna riiicr,r<onoi culru.

MiN ruu 3oBnimrr.{ [oniTxKa Belnr<o6pllrauii, cnpxlrooara na 4e-
qeurpa,ri3auirc llepcii Ta BiAroBiAHo 3MeHmeurur Moxnreocreil Pocii 3aKpiruTuct
ua nia4ri rpainu :a paxlrron i'i gor,riulnanur n Terepani i npo -ncy urzpoxo nigouo
cra,ro nin.rac ,{e6arin, nurrulxara cepfio3He H eB.rloBoJreHTU{ enln-leosoi qac rNHh
AeryTariB, 6JTri3bKrrx [o " cepedHrrocxiduozo" ytpynonar*r.s. Borra so mtrs 6asprcu
llepciro,xtanarofiuolrenT6yla.raneuafic:ra6molonarrroloncrpareriio6oponu
Ltqii, xova i 6ySepnoro nparnoro, a,re cuJrbHoro rarleHrpauisoaauoro. Eimure roro,
o4aH i: uap.irarreurapin, tswqe3a3naqeuufi P.Mar<4oualr,A, TotrHo niAuirne
ne6e:neviry nogeiitnicrb :onuimnr,ononirli.lroro r<1p cy.

".fl qinrcon i noeuicmto Bucmynan 3a nocuneHHt llepcil ne uepe:
ceHmllMeHmu, a mo y t4o Ko)KHuu, xmo posyuiemaca ua ctnpamezii o6opouu
Iudit, noeuueu 6aqumu uotteum mozo, tqo Ilepcia nrc 6y$epua deptrcaea, arc
nesanecrcna 6yrpepHa Kpaiita i seu, rcounnercc saxodie no o6opoui Iudil "swimae
y mpy6y", - euor{iiino roBopuB P.Maxlosa,rr.q. - i au suyueui norruHamu BCe
3HoBy 3 Benuqe3uua nideuuqertttan rcinaxocmi 3anyqeHux tnodei| aenuqesuun
g6ia'uteuunu gumpam i, u1o zipwe 3a 6ce 4e pa3ov, iz eetuueatuu spocmaHHtLt/t
ctlyneHi. pu3uKy". Tllrrr ue Merrrrr, Ha fioro ,{yMKy, Ao roro, rK rle lparrrrrr,ct
ocraro-nro, rpe6a HaJIarr{ nepeBary nodruqi nocrzrennx llepcii. ".8 dyuaro, npu
icnl'tououy cmani peuefi, 4ed saxid .ttoace 6ymu sdittcuerrui odnu"r,t a6o deoua
u.tnaxauu", - 3anponorryBaB Mar<aona,rra. I npra qrouy 3alBa;(HB, rqo Moxe .
ymrinz co6i qe, xcqo @opin o$$ic ft hlaia o$$ic npaqrororr Ha,q qrrM, )rrte Maloqu
vixe posl,rvrinrra nolirracl nocrnenrrr Bnnr4By Ha nepcrxufi ypr4 i posrn'ncy itroro
ctlnu olropy (Pooii - [.n.), a ut KoHl{ecir nae ir'r neo6xiAni saco6z s xoAi
sAiitcueHn.{ qroro nrauy.

Halexne ruicrle BiH ni4nin i crparerii AIIHK, oxapanreplrsyoanmr.r ii
nolirlrr.y nacrynHllM qr.ruoM: " Ronnauin nidmpuuyeana nopndoK ma s(txuulanc
xafiuo ma nepcoHan uutttxov zpowoeux euntam uic4eeuu i ryciduiu wteMeHa)n.
)I{odutrt cnpae s nepcuxu;t'r ypadoa BoHaHe Mora. -fl npuiutoa do eucuoexy, u4o
Qyux4ii nidmpu*tauua nopadxy ma oxopouu Auzno-nepcarcoi uaQmoaoi Ko.r4naHii
6ynu norcnadeui ua aicqeei wreMeHa. ane i BoHu ui,roeo ue spo6unu e numauui
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r Do Tezepauy
npoeid" .I niu
"oxopotuuu",
ta4asrulg .
pnavenrapio
,to odno,tacuo
io?o yptdy 6
pryr{9ET}Ea"B
pcorcud ypnd
t;7i3Huqi rna
pu6ymox eid
rcaKoMy pasL
ucy, IIpo rKy
lToE MoMeHT
xo,4I{JIaCt Ha
p6yBarr.rcr i
osoi carlT.
Barra Ha Ie-'3alcpinr.rrfict

rpoKo BlAoMo
rsoi qacrrHu
r;ri-rrs 6a.MTu
erii o6oponu
6inmemro,
ro siAMirus

it He ,repe3
|ziI o6opoHu
tepJrcaga, tK
dil " eu"ximae
tquHamu Bce
6eJ1U4fiItUt t
tpocmatTHtl\4 ,

) Tpanr4TEcrr'dynan, 
npu

t a6o deoaa
B, qo Moxg .
, )D{te Matoqu
SBEn(y toto
:o6u n xogi

nyranuli iT
a 3axuutana
I nteMeHo.I4.
rcHo6Ky, t4o
coi Koi4naHii
t a nunxaHHi

yxpinaewnn ettadu,qeHmpanbHozo ypndy. flrcryo n npaeu , mo, dynaro, t1e dyrce
n o.u unxoe u it xypc'' 22.

O4nax un rnaNaelro, rqo tar<a nonirz ra,,nodeifirtux cmaudapmie', ,nilnro
untlnara Mar<gonanbAoM, ane HacnpasAi AanHo siAoMa i gerqnarav, i rran-6imme
lpllonqru,.xni ii.BnpoBaAx)tsa:rri, 6eslepevuo lrana cnoi neperarrz. OAniero g
irrx 6y:ra noxculruicrr Yarlrxo:r:ry oSiqifino nporo:ror4zarlr n Terepani o4ry, a y
perionax:4iftcnronarr,r:oac .r inmy nonirrzxy. I n raxrfi cuoci6, negnax;d 

";re, npopocificrrrft w.r npo6parancrxraft )p_sA 3uaxoAurrilremcr npr.r ena4i,
nocryroro imerpyrsarra r Epnraricrrty ivnepiio :uawry uacrrtny pafiouy rlepcrxoi
:anoxr.i (rononuuM qrznoM 6arate na po1onr.rqa na$tu nbnisHe ys6ep&xa).
OcirosI .irl :aco6orr.r s.qificaenn.r raxofo Kypcy 6y:ra calre enHX. t rouv
HeBrrrra4KoBo nepeA ronocylaurrrM 3 nr4Tar{}ur npr.r46annr r<ounauii 4enyrai
Yfaifuuecc naro rocne: "V uac e i+mepecu e llepiit-, arci aaacrco nepe6inawimu.
mor4y J{ummeBo aactcnueo ue donycmumu Hiqxozo eop@rcoeo KoHmponn s qbor,ty
peeiotti. Ilepcin caozodui He o ce 3anuwamuct 6itrcwe ne safiinmoto, aniic
ceame uicrye. flxuqo ue .uu eaiddeao mydu ma spo6u.n o oueouduua uenpu-
nycmlLMicmb *mryuauun 6yda-nxot irtwol depucaeu, mo 4inxo.tv uoacnuoo, ttlo 4icmpameeiwi nosut4il nompatunma do eopocrctn pyx",

Tare ftoro Brrc-rroBlrroBaunr qi:rirou ri4o6paxauo nonirr.rrry VaiTrxomry
qoAo neperBopeHrrr llepcrr<oismolca ua,,6pumana,xe osepo,,. l-o.nonna crpareri_a
rloJrqraJra y ne4orryrqenni crlopeur{r xoAHoro AepxaBoro (rononnuu .uuorlr
Pocierc) rdqnnx nosrqifr y 3aroqi. Ha 4lony i 6yuo spo6rieno axqeur y npouoni
laftnnecca: "IIid saeposoto a uarc ua yeasi npouuuuiuun pocii ne miiwi uepes 

'

Ilieuiuuy llepcin, a i xpbt zopu l$tpducmauy e lfepcuKy 3amorg). Totty uu noainui
Bt)qymu 6enu4nrty aattatueicmu Betuxo6pumauii, - ni4r<pecmrn [poMoBer]b, _
arc nepewrcodu ua runtxy npocysauua Pocit e 3amorg",

O4nax 4a:ri, rqo6 ue 6yni 3Br.iE).BaseHr4M pociiicrroro 4un,rouariero n
neo6rpyrronalrocri :axe i yrrmrlrn vepes 'qe ycr:ra4ner+ e Arrranri, g ogaz..,,}I
He KaJrcy, uqo poci cuxuri ypnd saecrdu e iHi4iamoporl 1esnepepeuozo
npoHuKHeHHt, are B Haurux iHmepecqx 3ynuHumu dozo. 3atlircaateuicmo Ilepcit
e mouy, tqo6 uu 6ynu maM cKopiue, anitrc xmo-ne1ydu u4e', . A saxitueuns fioro
ry'.+ro'i npouona I'toxsa ssarari nBaxarr4 AonoBHeHr{Jn4 no nigouoi 4exnapaqii
JTencgayna 1903 p., xxa na gonndi qac Br.T3gaqrrJra rrJrarr $ji Jlonaona n lJepcsr<ifi
:aroqi. 3 rpr.r61'rur nanaur o6rryru Vlaiinlrecc naroro cus:,.B iunepecox dbocrcae
l,caozo ceimy me, t4o t4u saeonodiento flepcr,xon 3amoKoto. Ile rcpa4e dnn
cBimosozo mosapucmsq up Jwu ue 6ydeuo am6rcm,tu, qrcqu 3Hecaqeuy llepcito
ua nawouy (nausi o6oponu Indii. Caue uepea 4e n aimato rcoumpaxm.' .$ eimarc
nnau yzodu s rcounauieto, ocrcinuxu oipto, z4o maK ol,iwtejl4o ue6esnexy, npo nE
zo6opue"23.

Ta xr<qo n gen.naparlii llenc4a1lrra, ro:ronxuna -nnrorr,r, iimlo cr, n< pr<e 61no
Burrle 3a3Haqeno, rrpo 3afairbrry crparerirc - HeAon)'ruenrur no_sea inoser{Hoi
fepxa3u B flepcrrciri saroqi, ro "dexnapaqien laiunecca" 61,10 rporonorlrerro
TaKTrrKy. 3riAno g uero, :onniruur,ono;riraqsi qi:ri, xr<ra uana 4ocgrrn AIIHK,
noJrrranr{ y HacrynHouy. trIo-nepme, gaeoroairz sciMa poAoBr.itqaMlr rraSrn na
E;rasrr<ouy r:a Cepegnr,orrry Cxogi i, ri4nonigno, He nolycrrjrrz :po6l.rrli {e
"Cmaudapm oin", "Ponn-)famq ILIenn" i "Bpamu Ho6eni,, . llo-4pyre,
rronono:risynaru roprin:rro ua$ronpo4yrcrauu s 6aceirti llepcrnoi saroxu,
saricurinrrrn aMepr.rxancrrzx i pociiicnxux roulgpeurin. IIo-rpere, crBopnBrrr[
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:rorpe6u
:TepeTBo'
]OBIiHHA

taKrop)
*i: sac I

rror1?KHy Sitaacono-er<ononrivny 6asy ra BcranoBr.rBrrrl4 MiqHi 6esnocepeguign'.s:Kr'i g uaft6iJ*rr'Mri rrepc'Kr.lMrz i apa6crxmra uelrinn,'raa yrpynoBalrrurMrz,
3po6r4Trr rreMoxJ'4 Br,rMri cnpo6u 6yl;-rKoi 4epNaan noxurHyrri auruiiicl,xi
nosuqii Ha Cepe4rrorry Cxogi naeirr vepe: nciauor,reana axrlr6pr.rrancrr<rx
lpxgir y Terepani ra Crau6pri o4aovacno (rqo, 4o peui, npaxrn nro neuoxrnmo).
I, no-vereepre, 3a AorroMororo rounanii' ne rinma safio6irru lao*;";;;i
nponr'ir<neur*o Pocii n 3aror<y, ua rroMy HaronocuB vfaftnnecc, a fi sarcpinuru :a
co6oro uefirpam,Hy 3ony. 9cua piu, rqo nce r1e 6y:ro ciipaBoro He ornoro poKy 1 .
He :riiicueue :',ue saco6aMz ArIlIK, ane rxe aa rori n6:uenr r<orrrna"ui.r suft"rou
xmosoni nosyr-lii ra rpa:ra nponi4uy po:n y rlr,oMy Heorono[euoMy nriani gifi
Vaiiuo:rrry i Ciri. Torr.ry soncin ue nrma4rcono, a rlinronr saxonouipno, rqo npo qe
6yro cr<arano n glcre :arya-riroranift $opui ne ro:ronoro Oopin oQ$icy, ,i- y f qd:
p, a oTrnru is 6ararrox 4erq,"raril nanara o64lu, vneno* 

"pau""voi 
oiOeparruoi

naprii Yfailuneccou. To6ro, xo.ra:onrriruurononirrawufi xypc ua Cep"Tgruol,ry
Cxo4i 6yno i nporo:romeuo, Ws.A salrnmuBcx 6yrliuro ocropoHr {K Eo.{o
Moxrrr.rBrax .(opiKaur napruepin no Aurarni sa nigrpmrxy RiTHK, rax i lo
niryrpiurrlononiT[sn[x go6oe'g3arrL [epeA [apnaMeuToM.

Taxnv .narolr, lpa4oBe treperBopeHnr rounanii, xra nic,rr )ToAr{ 3 }p{roM
orpznra:ra lrarixe Heo6nreNeni uoNcismocri i nesnEqafrHi o60r ,_s3Krz, crano ironTrM
erarloNr sosHircr6oi nonirrau Be:uro6puranii n rlepcii. orcpilr nocravannr na$ru
riiicrxoRo-nopctrcorry $nory, AIIHK norrr*ra 6yna rur<oriyu-n qe ogriy Ayxe
BaxnrrBy Syarqirc - 6yur nponi4nuroira yaii:rxonly ue ri:rxu s llepiii.-a ft

. po3rroBcroA)KyBarH BrrJrr4B ira secL 6aceriH llepcrroi :a.roxrz. I, sn nor<asaJro
ro:rocynanux, 254 penyraru nigrpnua,ru 4ii ypl,4y, parusinyBaBrrr[ yroAy 3
xonnauielo. Xognux cepfiosnlrx pos6iNnocr:efi y nonrrAax iru,1ro 

"rjur".ino 

'

xr y npan:r.rqoi ui6epantnoi naprii, rar i y onoslrqiiinoi r<oncepnarz*roi rie
BUHI-IKJIo. flporz nrzcrynzau 18 4enyrarin, 6i:rtruict ,Kr4x BxoAr{.rra Ao
:ro6icrcr,roi rpy:ru. C.Carrroenr, mlat Io ocrarrH.oro MoMeniry 3axtrqaB 6isuecoui
iurepecn caoei ciu'i2a.

OAira( raKox BaxJrlrBo ri4r.rirzru, or.ixo4t rz s ana,risy 4e6arir, iqo i:
rrpu46anirnr AIIHK 1pa4 f.Acrni'ra orpulrar ne ri:nr<u neperara, a ft :irnnrcs
3 rroBfiMn npo6.nevalillt. I-o:rogHe ntrraHlt DoJIrrano e raxncri npauigglrKis i
lraiiua rconnanii ue rinr'xrl siA norenqifinn goluimnix noporin (ni4 niporiguoi
arpecii : 6ory Pocii a6o Typevwann), a ii ei4 uicqernx IlJreMeH, ua _{Ki. n roMv
wc:ri i saBIs(H aismuocri aurrijicbxrix ,qtrnnoMarir, nepcrruft 1px4ly*" .ru"ro
H_e Mas nisxoro nn;rrany. Oco6:ruBo rocrpr.rM qe nr.rranrr, 6yno r nponinqiT
Xy'sicran, 4e 6irnrrricrr nacenemu cranoBum{ rr;reMeua 6axriapi n, n<i, oopi, urrqa
:a:navenoro, 6yrul rqe nocriiino y crani r<on$lixry ue riJrsxrz:i cso'tMu ryci4zurz,
a f IIepcEKriM yprAoM.

Aplnoro upo6:reuoio crara NroNnlrsicrl y pa:i norpe6r.r nignparlenru
ei<cnegr.rqiiinux cli:r Kopoulr 4:rx :a6e:neueun_a 6e:nepe6ifinux noc.raeor
nanrnoro $:rory i nategennr nopx4ry y Hecnoxiituorr.ry perioni llepcii. Ikrransg
no:r-{faJro He crlnbru y Baprocri eiiicrKosoi onepaqii, cr<i:rrrr.r y lrolcranrzx ar<
niiicrr<ono-no-irirvurir.ix, rar i exoxolri.uux uac:ri4rax, ocr<inrxlr 6vnr.r ceofiosHi
no6oronanux n1o4o roro, rqo aignori4nuu uallolr 4ixrmrle i pocis. A rta, u 

"uotoqepry [pu3Beae Ao HecBoeqacHoro, nenlrriguoro Berulxo6parauii no4iny i llepci!
i Tlpevwlru, ao rKoro, 6e: cynrniny, flpr{e.qnanacb 6ra Oparxi,{ ra ruln Oi*."
Hin,re.t.mua fi naeirs ClllA.

Jreat Bdti
:{atrson &
i.asett-3qt
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AIIHK, niiicrxono-uopc*oro Snory ft Iu4ii annrifttisM uorpi6uo 6yro icr:buro
ni4rcopr.tyeana sonnirrrmo nonirrxy.

-{xrqo Ao q6oro qacy nporrroM 6ararrox por<in eouu ne ri:rrriz ne
cTprarvflBaJrr{ nparHeHns xaEin nrer.{eH Ao He3ajre)Kr{ol nia Terepauy no:rirr.rrua. a
yci:rncnv H :aco6aMH cnpHJrJM eiAueHrposmr leu4cH u im.r. ro renep. ir s66y119y
AIIHK crpmeri.nrrx 1|yrrrqiil i posrruper+urM repr.iropii iT $ft, craBKy ueo6xi,ulo
6yro spo6irur na cu:onr.rfr npo6praraucruft ypx4. [o roro x, BrAnpr4To flpoBo/]swr
[eperoBoprz is nirer\4enaMli 3a crrtrHoro repcrro]ro ypa4y, Jlon4on prz3HKyBaB
nigmronxnyru Terepan Ha coro3 i: Canxr-Ilerep6lprou i g6:rraNeussu s
Eepnirolr. Tru 6i.mme, rqo s yciua [neMenaMr4 4oMoerlrlrcs 6wo nxe nDaKrrrrrHo
revoncmno, a Bemlxo6pnraH ii no.rpi6en 6y,n lropcrxrfi ypr4onafi r<oHrpoJrr naA
repraropixur.r, B(rrossHr,rMu y xonqecii i sri raornu 6yru nprae4uarii 4o uei y
vaft6y'rurouy.

Tar<rllr wtrov, npoana:ri:ynanu{ creHorpaMr4 :aci4anr, na,raru o6qan,
.foxoArrMo BucrroBr(y, qo llepcix 6y:ra crparerivno Balr aBoro repzropiero, sa
nonogiuru xnoro Berurr<o6przranix i Pocix, nenaxrarovli ua nounenqiro 1907 p.,
eenu Nopcrrcy 6opors6y. b s6immenurM 3narrlqocri ua$rz 4:rx naqionaJrrHrrx
exouol.rix eerraxnx qepx<as i ni4cpmrnrr y flepcil6aranrx poAoBaq niAnoniAno
:poc:ra i naNruanicrr sonil llepcr,r<oi:aroxrz n qi:roMy. BoHa srxe 6yna ne rilrrct
crparerivnoro :rauroro n o6oponi Iu4ii, a fi gNepenorr.r qinuoi czponunr.r.

To6ro o4r rNr i3 Hoelx sa-agaar 6puraucrrcoi 3oeuirtrHsoi noriirm<a qrasan
:axracr, orpilr iuuoro, i nepclnoi uafr'rz ne ri:rr,xr.r ni4 inosenannx xounaxifi, air
lepNan. lliorx pimemrx Aptipa-nreficrna npo nepexig ropa6nir: nyrirna ua na$ry
3uaqeHrrr f{epcii xx i AIIHK, qe 6inrrne :poclo. Hacra:ra neo6xi4uictr,
BcraHoBr.ITr4 KoHrponl i uag replrropiero, ro6ro po4onurqava, i HaA Aix:rr,uicrio
xovnanii, uto renacrn: i 6yno :po6reno.

OrNe, norpe6a y :axncri xomaxii e mif, yxe ueli4plrnuo 6ynu noe4nani
.4epNanni ii nprznmni iurepecu, ni4uronxnyla 1pr,q Benr.rKo6pr.rrauii 4o :uinu
:osHirxHroi norirnKu crocosHo llepcii. Tenep Yaftrxo:r.ry 6yna norpi6na nxe ne
uta6xa, a, HaBrraKrr, cHJrr,Ha rIeHTpaJrbHa Bnaaa,3na,rHa crBopr4Tr{ cnpurmuui
.r'rr.rou.r 4.u gi-xlrnocri AIIHK, BcTaltoEr.rTr4 (oHTpoJrr, nag n.nerr.renalrr.r ft y pasi
notpe6u vaun'rn onip 'uncry Pocii. I r1e 6p rurue neprrrrfi (poK ,uo ocraror{Horo
nepernopennr llepcr,xoi :arorci n a"6pumaucuxe osepo" . BigloniAlrrlM rrEHoM
uonnnra 6yna 4ixrra i Pocir. OgHaK qs upo6:relra,lx i unrannx nnruzny ua$ronoro
$ar<topy na uixnapopri nignocl*rn n 6aceiini llepcr,Koi 3aroxfi HanepeAoAni ra
uig vac l{eprnoi cnirosoi niftru, norpe6ye oxpeuoro 4oc:ri4Nenrlx.

lWhigham H.J. The Persian problem. An examination ofthe rival positions ofRussia and
Great Bdtain in Pe$ia with some account ofthe Persian eulf and Basdad railwav. - L.: Ballanfvne.
Hanson & Co.. 1903. - 424 p.: Hopkirk P The Crcar Cami. - L.: BuLlci & Tanner Lrd, 19s0. - 56i p..
K6eM-3ade @. Eopr6a :a lmraune n llepcra. [m:rovarlrvecxoe nporr4BocrorHr4e Poccrru u
AHr.la.-M.:qenrponornrpaQ,2004.-543c;Tep-lycar<op.f.ZIlo&n$recKueH3rroHoMrr{ecrr.re
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

НІМЕНКО Н.А.

З  ІСТОРІЇ  АРХЕОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ
 НА  СУМЩИНІ У 20-х РОКАХ ХХ ст.

Розлядається історія археологічних досліджень на Сумщині у 20-х роках
ХХ ст. До наукового  обігу  запроваджуються нові  документи,  що
характеризують основні  напрямки розвідувальних  та  стаціонарних
розкопок у басейні р.Псел, роль М.В.Городцова, В.П.Ступницького та
М.О.Макаренка у дослідженні пам’яток поблизу Сум.

Розвиток історичної науки протягом кількох десятиліть був, головним
чином, спрямований на дослідження соціально-економічних та політичних
чинників, що впливали на формування загальноісторичних процесів та подій.
Тож, питання регіонального, краєзнавчого спрямування не привертали
належної уваги дослідників, а тому цінні джерела інформації, що доповнюють,
деталізують загальну картину, залишалися невідомими широкому загалу.

Останнім часом зростає інтерес до вивчення регіональної історії, в тому
числі й Сумщини. Все частіше з’являються публікації, присвячені окремим
напрямкам розвитку цього краю, в тому числі й історії археологічних
досліджень. Так, певну інформацію за означеною темою ми знаходимо у
статтях О.П.Моці1, О.В.Сухобокова2, А.А.Моруженко3, Р.В.Терпиловського4

та інш. Але вони переважно стосуються сучасних досліджень археологічних
пам’яток. Виняток становлять публікації В.Б.Звагельського5, О.Б.Супруненка6,
присвячені першим розкопкам на території сучасної Сумщини.

Історія археологічних досліджень цього краю бере свій початок у другій
половині ХІХ ст. Увагу археологів-аматорів привернули скіфські пам’ятки
на узбережжі Сейму та Сули. Дослідники, як правило, не мали чіткого
уявлення ні про об’єкт, ні про методику його досліджень. Тим не менш, заслуга
Т.В.Кібальчича, С.А.Мазаракі та інших полягає у тому, що вони вперше
звернули увагу на наявність на цій території великої кількості невідомих
пам’яток, що згодом були досліджені більш детально.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. розкопки городищ та курганів у
Посуллі проводили Д.Я.Самоквасов, В.В.Хвойка, В.Г.Ляскоронський,
М.О.Макаренко, М.Я.Рудинський та інш. Усі археологічні пам’ятки, відомі
на початку ХХ ст., були нанесені на карти відповідних губерній, які давали
певне уявлення не лише про наявність пам’яток, а й про ступінь їхніх
досліджень. Так, зокрема, на карті Харківської губернії значні території не
мали позначок про археологічні об’єкти. Це стосувалося й земель навколо
м.Суми. Довгий час вони вважалися такими, що взагалі не мали пам’яток
старовини, а отже, й не досліджувалися. Ситуація змінилася лише наприкінці
20-х років ХХ ст., коли завдяки зусиллям видатного археолога, мистецтвознавця
та пам’яткоохоронця М.О.Макаренка були проведені широкомасштабні
розкопки поблизу Сум, що мали велике наукове значення й сьогодні
________________________________

Німенко Наталія Анатоліївна - старший науковий співробітник
Сумського державного університету.
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продовжують цікавити дослідників як методикою проведених робіт, так і їх
результатами, більше того - вони дали поштовх подальшим дослідженням
пам’яток на Сумщині (роботи Лівобережної слов’яно-руської експедиції ІА
АН УРСР під керівництвом О.В.Сухобокова).

Незважаючи на унікальність археологічного комплексу поблизу Сум,
через різні обставини результати його досліджень М.О.Макаренком не
знайшли відображення в окремій науковій статті, а численні робочі матеріали
(фотознімки, креслення, нотатки) були втрачені в роки Великої Вітчизняної
війни. Тож,  відтворити хід робіт та їх результати ми можемо лише на підставі
звіту М.О.Макаренка, що зберігається в Інституті археології Академії наук
України, та статті одного з учнів вченого, безпосереднього учасника
археологічних досліджень під Сумами С.С.Магури*.

Ще менше відомостей можна знайти про підготовку цих досліджень.
Окремі згадки зустрічаємо у статтях В.Б.Звагельського, але вони переважно
стосуються вже самих розкопок 1929 р.7

Тож, наша мета - на основі невідомих раніше документів спробувати
відтворити історію археологічних досліджень поблизу Сум у 20-х роках ХХ ст.

Вперше питання про наявність, отже - необхідність дослідження
археологічних пам’яток поблизу Сум, поставив Всеукраїнський археологічний
комітет (далі - ВУАК) Всеукраїнської Академії наук. У травні 1925 р. він
звернувся до Президії Сумського окрвиконкому (далі - Сумський ОВК) з
клопотанням про виділення коштів на проведення досліджень на узбережжі
р.Псел, зазначаючи, що “Сумський повіт таїть у собі надзвичайно важливі
для науки археологічні дані”. Розробляючи плани проведення робіт, ВУАК
пропонував звернути особливу увагу на дослідження правого, “горового”
берега річки, де сподівався отримати нові матеріали для вивчення
слов’янських поселень Х-ХІ ст., а також не обходити увагою і протилежний,
“низький” берег, де, на думку дослідників, можуть бути виявлені “становища
ріжних епох, починаючи з кам’яної доби”. Такі масштаби робіт потребували
залучення не лише знаних фахівців, але й усіх зацікавлених у вивченні
історичного минулого краю. Переконуючи місцеві органи влади в тому, що
“справа охорони пам’яток культури та природи, як і справа дослідження,
є ділом всього організованого громадянства”, ВУАК висловлював
сподівання, що у ній візьмуть участь не лише місцевий музей, а й периферійні
краєзнавчі осередки, “молоді місцеві сили”. ВУАК також сподівався
заручитися підтримкою окрнаросвіти, на яку покладав завдання “в міру сил
готувати грунт для пропонованих дослідів” за маршрутом: Велика
Чернеччина-Суми-Верхня та Нижня Сироватки-Ворожба-Бишкинь-
Лебедин та інш.8 В цей же час з метою залучення співробітників Сумського
музею до нової справи, а також підвищення їхньої кваліфікації, ВУАК надсилає
на адресу музею нові видання Академії наук9.

Але всі переконливі заклики ВУАК до місцевих органів влади не
знаходять підтримки, більше того - залишаються без відповіді. Тож, через
місяць Археологічний комітет знову надсилає листа до Президії Сумського
окрвиконкому і, “надаючи справі розкопів у межах Сумщини особливе
_________________________________________________

*Висловлюємо подяку співробітникам Наукового архіву ІА АН України та
Роменського краєзнавчого музею за надання допомоги у пошуках матеріалів.
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значення”, просить повідомити, “в якому стані перебуває справа і коли її
буде розв’язано в позитивному для науки археології як і для політосвітніх
заходів Сумського Музея, розумінні”10.

В той же час ВУАК направляє до Сумської округи свого представника
для якнайшвидшого вирішення означеного питання. А далі події
розгортаються зовсім несподівано. Було з’ясовано, що ще у 1924 р. Сумський
ОВК виділив кошти для проведення археологічних досліджень, які були
використані “гр.Ілліним, закликаним без відома Укрголовнауки та ВУАК”,
тобто порушуючи існуючі норми про централізацію пам’яткоохоронної
діяльності і керівництво нею означеними структурами. Делегат ВУАК
констатував “прикрі результати дослідів гр.Ілліна”. Більше того, у 1925 р.
окрвиконком теж виділив кошти для проведення розкопок поблизу Сум, але
цього разу запросив “на досліди сина проф. Городцова11, що й почав їх
провадити”12. Тож, ВУАК звернувся до Укрголовнауки з проханням
підтвердити справедливість своїх вимог щодо дотримання “субординації
періферії центрові в справі археологічних розшуків”.

Посвідчення М.В.Городцова на право проведення археологічного
обстеження Сумської округи. Друкується вперше
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Питання про дослідження археологічних пам’яток на Сумщині набуло
широкого резонансу. Щоб з’ясувати всі обставини, що призвели до конфлікту
між місцевими органами влади і ВУАК, до справи залучилися не тільки
Укрнаука, а й Народний комісаріат освіти УСРР, Управління науковими
установами, про що свідчить активне листування протягом усього 1925 р.
Так, зокрема, вони намагалися з’ясувати, хто дав дозвіл на проведення
археологічних досліджень (в умовах невизначеності повноважень
пам’яткоохоронних структур, копіювання ними окремих функцій це було
досить складно), чи є у М.В.Городцова відповідне посвідчення, яка доля
здобутих ним матеріалів, і взагалі вимагали припинити розкопки до
остаточного вирішення всіх питань13.

Виявилося, що саме Сумські ОВК та окрнаросвіта “доручили провести
обслідування Сумської Округи з Археологічною метою” М.В.Городцову, що
і засвідчили документально14. Більше того, відповідаючи на запити ВУАК та
Наркомосвіти (причому своєчасно, про що свідчать дати на печатках
офіційних документів), представники Сумокрінспектури наголошували, що
Городцов проводив саме “обслідування”, тобто розвідки, розкопки ж були
намічені на 1925-1926 рр. згідно з планом, запропонованим ВУАК, та під
його керівництвом.

Через кілька днів на адресу ВУАК та Наркомосвіти було надіслано і звіт
М.В.Городцова15. У ньому, зокрема, зазначалося, що у лютому 1925 р. член
Сумського окрвиконкому А.П.Щербак звернувся до археологічного відділення
Московського державного університету з проханням надати кваліфіковану
допомогу у справі проведення археологічних досліджень на Сумщині. Тож,
у червні 1925 р. М.В.Городцов прибув до Сум. Він розробив детальний план
робіт, який передбачав: по-перше, складання археологічної мапи в межах
кордонів колишнього Сумського повіту “шляхом проведення маршрутних
археологічних розвідок”; по-друге, проведення самих розкопок. Зважаючи
на незначні асигнування (150 крб.) та інші перешкоди, вдалося втілити в
життя лише першу частину плану. Тож, як видно зі звіту, було обстежено
басейни р.Псел від впадіння в неї р.Олешня до кордонів Лебединського
повіту, рр.Сумка, Гуска, Долина, Вільма, Стрілка, Гнилиця, Сироватка, а
також рівчаки Пушкарський, Сергачки, Жижи. Загальна площа - 260-270
верст. Було виявлено, оглянуто, зареєстровано та нанесено на карту 77
курганних поховань висотою від 2,5 до 4 аршинів, 5 городищ та 1 “дюнна
стоянка” поблизу с.Піщане. Остання, на думку дослідника, викликала
найбільший науковий інтерес, оскільки знайдені фрагменти кераміки
вказували на давні часи, можливо відносилися “до пізньої пори неолітичної
епохи кам’яного періода чи до ранньої пори палеометалу” і потребували
детальних досліджень, які б збагатили не тільки первісну археологію, а й
Сумський окружний музей матеріалами “стародавньої культури колись
процвітавшої на місці Сумського Округу”. Що ж стосується датування
городищ та курганів, М.В.Городцов був дуже обережним. Він припускав,
що перші належать слов’янам і відносяться до ХІІ-ХІІІ ст., останні - кочовикам
(торкам, половцям, печенігам та інш.).

Тож, для закінчення складання карти, а також виконання всього
наміченого плану досліджень на Сумщині дослідник просив видати йому
відкритого листа на право проведення розкопок, а також виділити додаткові
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кошти, заручившись у цьому питанні підтримкою секції комунальних
працівників сумської міської ради. Детальний звіт, а також карту з
“роз’яснювальним текстом” після доопрацювання він планував передати
до відповідних державних та наукових установ16.

Отримавши всі необхідні документи та роз’яснення, на чергових зборах
5 серпня 1925 р. ВУАК висловив задоволення з приводу прийняття
Сумським ОВК плану проведення археологічних досліджень, надання
матеріальної підтримки, але в той же час - “здивування”, що до роботи по
обстеженню округи був залучений археолог без узгодження з ВУАК, більше
того, наголошував на необхідності централізації усіх дій “через ВУАК з
Українською Академією Наук, яко вищою науковою організацією Республіки”17.

А про звіт М.В.Городцова та його клопотання - жодного слова.
Ймовірно, він більше ніколи не працював на Сумщині. Принаймні, нам не
вдалося знайти з цього приводу ніяких документів, як і обіцяних дослідником
детального звіту та карти Сумської округи з поясненнями. Якщо вони й
побачили світ, то загубилися десь у Росії.

Так закінчився археологічний сезон 1925 р. на Сумщині. Завдяки
М.В.Городцову та за підтримки місцевих органів влади були обстежені цікаві
об’єкти, що належали різним періодам та культурам, розроблені плани
подальших досліджень.

У 1926 р. ВУАК повертається до питання про необхідність
археологічних досліджень на Сумщині. І знову навколо нього відбуються цікаві
події. У травні 1926 р. до ВУАК звернувся аспірант секції археології при
Харківській науково-дослідній кафедрі антропології та географії
В.П.Ступницький з проханням видати йому відкритого листа на право
проведення археологічних та музично-етнографічних досліджень на території
Сумської округи. Не отримавши відповіді, у червні того ж року він знову
звертається до ВУАК18. Враховуючи недостатню кваліфікацію і незначний
досвід адресата, Археологічний комітет видав йому дозвіл лише на право
проведення “фотографічних та геодезичних знімків”19.

У цей же час ВУАК видав відкритого листа на право проведення
археологічних досліджень на Сумщині науковому керівнику В.П.Ступницького
О.С.Федоровському20. Але Сумський ОВК відмовив у виділенні коштів на
ці роботи. Тож, ВУАК намагається знайти методи впливу на рішення місцевих
органів влади. Він звертається до Укрнауки з проханням “змусити” Сумський
ОВК знайти 1000 крб. на проведення досліджень21. Крім цього, заручається
підтримкою А.П.Щербака, який свого часу надавав суттєву допомогу у
вирішенні питання фінансування досліджень на Сумщині. А.П.Щербак
листовно звертається до Сумського ОВК з відповідним проханням22. На
засіданні Президії окрвиконкому було ухвалено звернутися до інспектури
Наросвіти, щоб остання “в межах свого кошторису” виділила відповідну
суму на “поширення” музею23.

Вже у листопаді 1926 р. А.П.Щербак повідомляє ВУАН про виділення
1000 крб. на розкопки в Сумській окрузі, “головним чином у колишньому
Сумському повіті” і просить надіслати плани робіт24. На черговому засіданні
Археологічної секції ВУАК це повідомлення викликало жваве обговорення,
особливо щодо плану проведення археологічних досліджень25. У відповіді
ВУАК висловив вдячність за допомогу та окреслив коло наукових інтересів
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в окрузі, зокрема: “дослідження узбережжя р.Псла в межах Сумського та
Лебединського повітів з метою виявити: 1) культури кам’яної епохи і
древності доби бронзи, 2) з’ясувати поширення на захід культури великих
могильників Посулля з епохи т.зв. скито-сарматської, 3) провести розкопи
слов’янських городищ та могильників, що, з одного боку, зв’яжуть Сумщину
з групою слов’янських пам’яток Роменщини, а з другого - встановлять місце
Ніцахинських знахідок на Харківщині”26.

Одночасно лист від ВУАК отримав і директор Сумського музею
Н.Х.Онацький, де сповіщалося про виділення коштів на археологічні
дослідження 1927 р. та пропонувалося провести роботи згідно з планом, а також
дослідити “кістки мамута” в с.Великий Прикіл Краснопільського району27.

Але, як це часто трапляється, бажане видали за можливе. Із запізненням
інспектура Наросвіти відмовила в асигнуванні коштів на розвиток музею
через “занадто скорочений кошторис”28. Про це ж доповів Археологічному
комітету і Н.Х.Онацький, підкресливши, що при неузгодженості питання про
фінансування складати плани археологічних досліджень неможливо29.

Тож, вирішення питання про розкопки на Сумщині у 1927 р. знову
зайшло у глухий кут. І все ж наприкінці лютого 1927 р. намітилися певні
зрушення. На адресу Сумського ОВК (копія - до Археологічного комітету)
надійшов лист від Народного комісаріату освіти, в якому зазначалося, що
через брак коштів у бюджеті НКО влаштувати археологічні дослідження на
Сумщині у 1927 р. немає змоги. Для проведення цих робіт у наступному,
1928 р. необхідно скласти відповідний проект для включення його до
бюджету. Проект повинен містити: обгрунтування мети експедиції;
зазначення місця і характеру археологічних досліджень; кошторис на видатки;
ім’я керівника експедиції та список її учасників. Окрім НКО, цей проект
повинен узгоджуватися з Археологічним комітетом ВУАН. А далі у листі
зазначалося, що якщо “з огляду на видатну археологічну цікавість Сумщини”
Сумський ОВК вважає за потрібне розпочати археологічні дослідження ще
у 1927 р., для цього необхідно: 1) виділити на ці потреби “певні” субсидії; 2)
мати призначеного Археологічним комітетом ВУАН “фахівця-археолога для
керовництва розкопами”, якому НКО видасть відкритого листа30.

Таким чином, НКО фактично не заперечував проти перерозподілу
бюджету Сумського ОВК на 1927 р. з метою проведення археологічних
досліджень на Сумщині влітку поточного року. Хоча НКО юридично не мав
права втручатися у діяльність місцевих органів влади, у тому числі й щодо
формування бюджету, але він фактично контролював питання фінансування
освітніх та наукових програм. Тож, лист НКО до Сумського ОВК був
визнанням важливості дослідження археологічних пам’яток поблизу Сум.

Реакція була негайною. Сумський ОВК доручив директору Сумського
художньо-історичного музею Н.Х.Онацькому скласти план та кошторис
експедиції на 1927-1928 рр.31

Не сподіваючись на початок розкопок у 1927 р., Н.Х.Онацький
відповідно до листа НКО розробив план і кошторис археологічних досліджень
на 1928 р. і звернувся до Археологічного комітету з проханням призначити
керівника робіт, у яких також візьмуть участь співробітники музею та члени
краєзнавчих осередків.
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План проведення археологічних досліджень на території
Сумської округи на 1928 р. Друкується вперше
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Зважаючи на те, що “Сумщина з археологічного боку являється зовсім не
дослідженою”, планувалося: 1) обстеження узбережжя р.Псел від с.Пушкарівка
(за Лукою) до р.Ольшанка (околиці сс.Озак, Курган, Черлене) з метою виявлення
слов’янських городищ та могильників VIII-Х ст.; 2) обстеження лівого берега
р.Псел у зазначених межах з метою виявлення неолітичних культур. Окремо
зазначалося, що саме лівий берег Псла “має винятковий інтерес для науки”,
оскільки ніколи не досліджувався і розкопки “можуть дати важливі наукові
досягнення”. Кошторис витрат передбачав роботу 2 дослідників протягом 45
днів з розрахунку добових по 2,5 крб., 10 копачів - 30 днів по 2 крб., фотографа -
30 днів по 2 крб. та додаткові витрати на 100 фотознімків по 1 крб., а також
кошти на пакування та транспортування речей до Сум з розрахунку “70 пудів по
2 карб. за пуд”. Таким чином, кошторис становив 1125 крб.32

Тож, план археологічних досліджень на Сумщині і кошторис витрат
були відправлені до Археологічного комітету, а звідти з листом-супроводом
- до Укрнауки. В останньому зазначалося, що ВУАК уже протягом трьох років
“безрезультатно клопочеться” перед Сумським ОВК про відпуск коштів на
розкопки, головним чином, на узбережжі Псла. Підтримуючи плани
Сумського музею на 1928 р., ВУАК закликає Укрнауку вжити всіх заходів для
виділення необхідних асигнувань і проведення археологічних обстежень
Сумського та Лебединського районів, “цілком ще не досліджених”33.

Саме в цей час проводиться реформування вищих наукових установ
країни, системи їхнього підпорядкування, що призвело до ще більшої
плутанити у функціях та повноваженнях відповідних структур та гальмування
і без того складних процесів становлення пам’яткоохоронної діяльності. Тож,
не випадково лист ВУАК та план і кошторис Сумського музею були
направлені до Укрнауки, а відповідь надійшла у липні 1927 р. від Народного
комісаріата освіти. У цілому, підтримуючи план археологічних досліджень
на Сумщині, Наркомосвіти висловлював сподівання, що Сумський ОВК у
разі “неможливості субсидіювання цих дослідів у будучому році” передбачить
їх у бюджеті на “майбутній”, тобто 1929 р.34

Таким чином, незважаючи на всі зусилля Сумського музею, ВУАК та
Укрнауки, розкопки на Сумщині через брак коштів у 1927 р. стали
неможливими, у 1928 р. опинилися під загрозою, а у 1929 р. отримали
оптимістичне визначення “бажано передбачити”.

І все ж у 1928 р. вдалося вирішити це болюче питання. Сумський ОВК
запланував виділити кошти на проведення археологічних досліджень у 1929
р., про що сповістив ВУАК та Укрнауку. Останні, у свою чергу, видали
відкритого листа на право проведення розкопок проф. М.О.Макаренку, який
не лише був родом з цих місць, а й протягом усього життя досліджував
археологічні пам’ятки, у тому числі й Сумщини, мав беззаперечний
авторитет серед фахівців. Але це рішення ВУАК задовольнило не всіх. До
Археологічного комітету листовно звернувся В.П.Ступницький, той самий
аспірант О.С.Федоровського, про якого ми згадували вище. Він також
отримав від Укрнауки відкритого листа, але “на обслідування пісків лівого
берега р.Псла в межах Сумщини без права провадження археологічних
розкопів”, що було, як зазначалося у листі, для нього несподіваним, більше
того - “суперечить” планам дослідження городищ, які, за його словами, він
проводить протягом останніх двох років (не маючи відповідного дозволу).



61  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №ХХ. 2006

Лист О.С.Федоровського до ВУАК з ремаркою М.О.Макаренка. Друкується вперше
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Окрім цього, В.П.Ступницький наголошував, що фінансування робіт
“сталося внаслідок виключно моїх археологічних розшуків”, хоча підтвердження
цьому нам не вдалося знайти ні в Інституті археології, ні серед документів
Державного архіву Сумської області

35
.

Тож, “вітаючи” вирішення питання про археологічні дослідження на
Сумщині, В.П.Ступницький просить ВУАК задовольнити кілька його вимог,
серед яких: “прикомандирувати” до проф. М.О.Макаренка для участі у розкопках
на Сумщині; після робіт під керівництвом відомого вченого видати відкритого
листа на право проведення самостійних досліджень “біля сл.Піщане, в урочищі
“Крейдище”, або біля сл.Михайлівка, в урочищі “Москалівка”36.

У цей же час на адресу ВУАК надходить лист і від О.С.Федоровського,
що частково роз’яснює ситуацію. Виявляється, що В.П.Ступницький дійсно
2 роки працював на Сумщині, але проводив лише розвідки на лівобережжі
Псла. О.С.Федоровський пропонує й надалі видати його аспіранту
відкритого листа на право проведення цих робіт з метою “продовжувати
працю здіймання планів городищ і на правобережжі”.

Крім цього, О.С.Федоровський також просить залучити свого учня до
розкопок М.О.Макаренка, щоб він “мав під компетентним керівництвом
розкопочну практику”, після якої доручити йому невелике самостійне
завдання37.

М.О.Макаренко “з великою охотою” дав згоду на участь
В.П.Ступницького в археологічних дослідженнях на Сумщині, про що й
просив сповістити аспіранта та його керівника38.

Тож, влітку 1929 р. М.О.Макаренко, маючи дозвіл Укрнауки (відкритий
лист №287) на право проведення археологічних досліджень у Сумській окрузі,
а також часткове фінансування з боку Сумського ОВК (710 крб. замість
запланованих 1125 крб.), нарешті розпочав розкопки, в яких, як і планувалося,
взяли учать співробітники Сумського музею на чолі з Н.Х.Онацьким, аспірант
археологічного відділу Всеукраїнського історичного музею, один з учнів
М.О.Макаренка С.С.Магура39, студент Київського художнього інституту
І.Жилко, дружина М.О.Макаренка А.С.Федорова-Макаренко та інш. Про
участь у розкопках В.П.Ступницького у документах інформація відсутня.

Роботи тривали з 19 серпня до 15 вересня40 (з 20 серпня до 16
вересня41). Було обстежено курганний могильник біля с.Піщане, про який у
фаховій літературі не було жодної згадки, а він за своїми розмірами виявився
найбільшим з відомих на той час і налічував близько 2 тис. поховань. Для
розкопок було обрано 12 могил різних форм та розмірів з метою “мати
уявлення про різні типи могил та їх матеріально-ритуальний зміст”42.
Враховуючи унікальність комплексу, дослідник намагався зафіксувати
найменші деталі поховального обряду. Ймовірно, саме тому він так детально
описав методику розкопок.

Тож, перш за все, робилися обміри курганів, “найменше в двох
напрямках”, наносилися профілі і план, після чого робилися фотознімки
об’єкта. Розкопки велися до повного зняття насипу, до материка, що давало
змогу простежити стратиграфію, виявити особливості поховання, його
матеріальні залишки тощо. І знову - фотофіксація та замальовки процесу
розкопок та його наслідків.
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Застосування такої методики дослідження курганів дозволяло отримати
повне уявлення про комплекс навіть тим, хто не брав участі у розкопках, а
це означає, що через багато років є можливість вирішити ті проблеми, які
визначив М.О.Макаренко.

Далі роботи продовжилися у Краснянському лісі, де було виявлено групу
могил, частково зруйнованих лісовими насадженнями та розораним полем.
Детальне обстеження 5 курганів довело їхню тотожність комплексу біля с.Піщане.

Речі з розкопок М.О.Макаренка в ур.Зелений Гай. 1929. Друкується вперше
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Так, в обох обстежених групах могил небіжчиків ховали на незначній
глибині або на поверхні грунту. Кістяк завжди лежав у західному (з варіантами)
напрямку на спині з підтягнутими ногами, а положення рук мало різні
комбінації. Чоловічі поховання були досить бідними. Їх поховальний інвентар
складався, головним чином, із залізного ножа, що знаходився біля правої
руки, та фрагментів горщиків. Жіночі поховання, на відміну від чоловічих,
були значно багатшими. В них, окрім ножа та фрагментів посуду,  збереглися
прикраси: вдвічі загнуті спіральні дротяні скроневі кільця зі срібла, намистини
зі скла, зі скла з позолотою або посріблені, у формі бубонців - із срібла, бронзові
браслети, дротяні кільця-персні тощо.

Взагалі, збереженість пам’яток дуже низька, тому найбільш цінне
жіноче поховання, в якому “на черепі був вінчик із срібної тонкої платівки
без окрас… З-під вінчика виступає кілька окремих пасом темного волосся.
Під частиною вінчика, що відхилилася вбік, видно декілька товстих
кручених ниток брунатного кольору”, зазнало унікального методу
музеєфікації - “череп із вінчиком (разом із землею) вирізано, покладено в
скриньку й перевезено до Сумського музею”43, де зберігається і сьогодні. Цей
унікальний метод збереження археологічних знахідок вчений застосовував
неодноразово (с.Ведмеже, 1920 (зберігається у Ромнах); Маріупільський
могильник, 1930).

Також були проведені розвідки в кар’єрі, що отримав назву Крейдище
за метою використання, на плато біля хут.Тополя (нині - в межах Сум).

Внаслідок ретельного дослідження поховального ритуалу, побутових
та декоративних речей з могильників М.О.Макаренко зробив припущення,

Вирізка поховання з розкопок М.О.Макаренка в ур. Зелений Гай, 1929 р.
 Друкується вперше
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що ці об’єкти належали слов’янам ХІ-ХІІ ст., ймовірно - сіверянам, які
мешкали тут великим поселенням протягом тривалого часу (останні
дослідження це підтвердили44).

Зібраний дослідниками “небагатий” матеріал був переданий до
Сумського історико-художнього музею, незначна частина якого зберігається
і нині. Так завершився перший етап дослідження археологічних пам’яток
поблизу Сум. Протягом кількох десятиліть ця територія залишалася поза
увагою вчених, і лише у повоєнні роки тут були продовжені археологічні
дослідження під керівництвом І.І.Ляпушкіна, згодом - В.А.Богусевича,
О.В.Сухобокова, О.П.Моці та інш.

Вирізка поховання з розкопок М.О.Макаренка у с.Ведмеже, 1920 р.
 Друкується вперше
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Таким чином, у середині 20-х років ХХ ст. вперше постало питання
про необхідність проведення археологічних досліджень у басейні Псла, у
тому числі й поблизу Сум. Незважаючи на численні перешкоди, були
визначені основні напрямки досліджень, проведені розвідувальні роботи, в
яких взяли участь Ільїн, М.В.Городцов, В.П.Ступницький. Завдяки спільним
зусиллям ВУАК, Укрнауки, місцевих окрвиконкому та музею було знайдено
можливість фінансування широкомасштабних розкопок, проведених у 1929
р. М.О.Макаренком за участю молодих науковців, членів краєзнавчих
осередків, співробітників музею та інш. Незважаючи на втрату більшості
матеріалів цих досліджень, наука збагатилася новими аргументами на користь
існування поблизу Сум унікального археологічного комплексу, що складався
з городища, селища та курганного могильника, що належали сіверянам та
функціонували протягом ХІ-ХІІ ст. Цікавою для сучасних дослідників є і
методика проведення розкопок, застосована М.О.Макаренком, адже єдиної
методи не існувало, що, з одного боку, значно ускладнювало роботи, а з
другого - давало можливість відпрацьовувати власний підхід з урахуванням
особливостей об’єкту, його розташування та стану збереженості. Щодо
М.О.Макаренка - він завжди намагався обережно, але ретельно дослідити
та зафіксувати пам’ятки, щоб зберегти залишки матеріальної культури
минулих поколінь для нащадків. А відпрацьована та застосована вченим
методика вирізки поховань - це ще й спроба консервації найбільш цінних
знахідок, які потребують додаткових досліджень, можливо - за допомогою
новітніх технологій.

Отже, багаторічні дослідження М.О.Макаренка на Сумщині дали
поштовх вивченню історії слов’ян за матеріалами археологічних розкопок,
збагатили науку новими методами та методиками проведення досліджень
на городищах, відкрили перспективи унікальної музеєфікації археологічних
пам’яток, збагатили музейні колекції новими експонатами.
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ДЕГТЯРЬОВ С.І.

МАТЕРІАЛИ  ПОВІТОВИХ  СУДІВ
ЯК  ДЖЕРЕЛО  ДО  ГЕНЕАЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Зроблено спробу проаналізувати матеріали повітових судів як джерело
до вивчення історії окремих родів, сімей та осіб, виявлення їхніх зв’язків,
встановлення біографічних даних та інформації про діяльність, соціальний
статус і власність цих осіб.

Останнім часом спостерігається посилення інтересу до генеалогії. Це
пов’язано зі складними процесами у суспільстві, переосмисленням
історичної науки, спробами окремих осіб віднайти корені свого роду тощо.

Генеалогія має тісний зв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами.
Походження особи визначало її подальшу долю. Нині значення генеалогії
помітно зростає. Якщо у минулому вона обмежувалася, як правило,
вивченням дворянських родоводів, то нині пожвавлюється інтерес і до
походження родів селянських, купецьких, чиновницьких.

У зв’язку з цим важливим для розвитку даної галузі історичної науки є
залучення нових джерел, які можна використовувати для цього. Найбільш
часто у генеалогічних дослідженнях використовують родослівні дворянські
книги та церковні (метричні) записи про народження, смерть та укладання
шлюбів. Для повноти інформації про той чи інший рід або окремого його
представника використовуються й інші джерела: шлюбні договори, заповіти,
матеріали переписів (т.зв. “ревизские сказки”), послужні (формулярні) списки,
анкети, свідоцтва про освіту, заяви до різних установ, акти купівлі-продажу
тощо. Для вивчення родоводів дворян найважливішими і найдостовірнішими
джерелами виступають вищезгадані родослівні книги. Цінним джерелом для
вивчення і складання родоводів, з’ясування походження окремих родів, сімей
і осіб, визначення їхніх родинних зв’язків, фактів біографій можуть бути
матеріали різних установ, зокрема повітових судів - судів першої інстанції
для розгляду цивільних і кримінальних справ представників дворянського
стану, до компетенції яких згодом увійшли справи про селян, священиків,
купців тощо. Повітові суди офіційно діяли протягом 1775-1864 рр. (на
українських землях - у 1782-1864 рр.).

Багату генеалогічну інформацію надають спадкові та майнові справи
повітових судів. Фактично, це найбільша за кількістю категорія справ цих
установ. Вони містять матеріали про спірні поміщицькі землі, справи щодо
купівлі-продажу кріпаків або врегулювання спадкових відносин тощо. До
таких документів інколи додаються дані про родинні зв’язки, походження
тих осіб, які фігурують у справах.

Такі дані можна умовно поділити на текстову інформацію (виписки з
журналів судів, чолобитні дворян, однодворців і селян, укази тощо) та
поколінні розписи (схеми родоводів, що включали в себе інформацію, як
правило, про декілька поколінь фігурантів у справах).

______________________________
Дегтярьов  Сергій  Іванович  -  старший  науковий  співробітник

Сумського державного університету
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Виробництво частини подібних справ було розпочате ще воєводськими
канцеляріями, а після набуття чинності “Учреждения о губерниях” 1775 р.
продовжене і закінчене вже повітовими судами. Прикладом може стати
справа, взята у виробництво путивльською воєводською канцелярією в 1775
р., про розподіл майна після смерті поміщика Семена Каркова1. Цей матеріал
носить спадково-майновий характер, але він може бути використаний і як
генеалогічне джерело, тому що містить родові схеми кількох дворянських
родин.

По даній справі проходить ціла низка претендентів на спадщину
С.Каркова. Наприклад, у чолобитній за 1775 р. від вдови Анастасії
Курдюмової відображені її спроби отримати спадщину. Вона писала, що після
смерті С.Каркова, який доводився їй рідним братом, його маєтком володіють
друга дружина померлого Марія разом з рідною племінницею Авдотьєю.
Далі Курдюмова (в дівоцтві Каркова) стверджувала, що це несправедливо,
тому що ближчого родича, ніж вона, після смерті її брата не залишилося, а
тому просила суд вирішити справу про володіння спадщиною на її користь2.
Як доказ правдивості своїх слів вона надала суду родову схему (Схема 1.).

Зі схеми видно, що померлий С.Карков не мав дітей, а його майном
фактично володіли і розпоряджалися представники дворянської родини
Шечкових. Але чолобитна Курдюмової зі схемою не виглядає переконливою
для вирішення справи на її користь.

Для більшого переконання в тому ж 1775 р. А.Курдюмова надсилає до
суду ще одну чолобитну, де вона вказує, що у володінні її брата було майно
не тільки “отца моего но и матери моей...” і що вона “вприданое ничего за
собою и с того не получила и вместо того недвижимого денежного

Схема 1
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награждения недано”, хоча за законом вона мала право претендувати на
свою частку з “братскаго и материнскаго имения”3. І знову для
підтвердження своєї правоти вона подає до суду ще більш детальну, ніж
першого разу, родову схему (Схема 2.).

Схема 2.
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Друга родова схема, наведена А.Курдюмовою, помітно відрізняється
від першої і є більш інформативною. Якщо перша схема показувала практично
одну близкість чолобитниці до померлого і мало вказувала на зв’язки
путивльських поміщиків Каркових з представниками інших дворянських
родин, то друга схема більш детально показувала родовід самих Каркових, а
також їхні родинні зв’язки з поміщицькими родами Антикових, Воропанових,
Шечкових, Черепових. Але друга схема теж має “білі плями”. Так, в ній не
подано ніякої інформації про рід Єгора Каркова - в схемі лише зазначено, що
він помер і є представником “особого колена”.

Далі у цій справі проходить чолобитна, датована груднем 1775 р.,
путивльського дворянина, прапорщика у відставці Степана Єгоровича
Каркова, який доводився двоюрідним братом Семену Каркову і був
представником саме вищезгаданого “особого колена”, про яке нічого не
говорила А.Курдюмова. Степан Карков вимагає, щоб він та його племінниці
отримали свою частку спадщини. В цьому документі він також наводив ряд
фактів, що доводили його право на спадкування. Далі Степан стверджував,
що покійний Семен Карков (брат Анастасії) свого часу незаконно заволодів
маєтком4. Як і А.Курдюмова, С.Карков наводив у чолобитній свою родинну
схему, яка доповнює дві попередні (Схема 3.).

Цінність даної схеми полягає в тому, що вона дає більш детальну
інформацію про родину самих Каркових. Тут розписане навіть “особое
колено” Єгора Каркова - стає відомо, що у нього було два сина, один з яких і
був чолобитник Степан Карков, а другий, Семен, вже помер, залишивши
трьох доньок.

Схема 3
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Для вирішення даної справи з Вотчинної колегії до повітового суду
була надіслана розширена родова схема путивльських поміщиків (Схема 4.).
Вона містить 49 імен представників 22-х дворянських родин і 1-єї родини
однодворців. Зі схеми видно, з ким саме Каркови мали родинні зв’язки
(Курдюмови, Поповські, Маслови, Константинови та інші). Але тут не
показано зв’язку Каркових з родинами Шечкових і Воропанових, на який
вказано в схемі №3 Степана Каркова, а також з родиною Курносових, про
що йдеться у схемі №2 А.Курдюмової. Незрозумілим залишається місце інших
людей, вказаних у схемі №4. Ймовірно, вони пов’язані з тими ж
Курносовими, Воропановими, Курдюмовими, Карковими тощо, але цей
зв’язок не показаний у схемі №4 і не прослідковується за текстовими
матеріалами справи.

Висвітлює подібну ситуацію також справа про уточнення родинних
зв’язків льговських дворян Арсеньєвих з путивльськими поміщиками
Левшиними для отримання спадщини за 1781 р.5  Вона цікава тим, що містить
копію родинної (поколінної) схеми сім’ї Левшиних-Арсеньєвих - однієї з гілок
родини Арсеньєвих (Схема 5.).

Суть справи полягає у тому, що після смерті старшого з трьох братів
Арсеньєвих все нерухоме майно, яке залишилося ще після смерті їхнього
батька, повинне було залишитися його дружині та дитині. Але молодші брати
оскаржили такий порядок спадкування. Вони аргументували це тим, що ні
дружина Тетяна, ні дитина їх померлого брата Олександра не мають права
на спадкування майна Арсеньєвих з двох причин:

- по-перше, дитина не може бути спадкоємцем, тому що була
народжена до шлюбу Олександра з Тетяною і є незаконнонародженою;

- по-друге, дружина не має права на спадкування, тому що вийшла
заміж всупереч закону. Як показано у родовій схемі, у першому шлюбі Тетяна
була за двоюрідним дядьком свого наступного чоловіка і, як наслідок, сама
доводилася йому тіткою. Хоча родинний зв’язок і не був кровним, але такі
шлюби за законом вважалися неприпустимими.

Льговський повітовий суд виніс рішення: “...велено касательно о
родстве брата их Александра Арсеньева с женою о блудном житии и
прижитом от нее до брака сыне собрав надлежащие справки разсмотреть
и следует ли учинить вымении наследниками или нет…”, а також: “... с
стороны перваго ея Татьяны мужа Ивана Левшина так и втораго
Арсеньева родственников взять известии она Татьяна точном показанному
Александру Арсеньеву была по первом своем муже двоюродная тетка или в
другом таком свойстве...”6.

Саме для підтвердження слів братів Арсеньєвих до справи і додається
ще одна родова схема (Схема 6.), яка вказує на зв’язок родин Левшиних і
Арсеньєвих7. Але друга схема - менша за обсягом і уточнює першу. Вона
майже не містить інформації про нових людей (винятком є чоловік
Соломоніди Левшиної Михайло Ізносков, який не показаний у першій схемі),
але дає більш розширені дані про деяких представників родин Арсеньєвих
та Левшиних (наводить ім’я та по-батькові, показує бездітних).
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Схема 5
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Таким чином, матеріали даної справи дають уявлення не тільки про
спадково-майнові відносини в кінці ХVІІІ ст., але й про родинні зв’язки
кількох дворянських родів (рід Арсеньєвих, наприклад, є досить відомим і
дана інформація про родинні зв’язки цієї гілки роду може бути цінною для
дослідників).

У 1776 р. путивльською воєводською канцелярією була розпочата
справа, теж пов’язана з успадкуванням майна8. Путивльський дворянин,
ротмістр Василь Андрійович Титов подав чолобитну, в якій скаржився на
поміщицю Устинію Головленкову, яка нібито наказала схопити трьох його
селян разом з сокирами та возами. Вони, за словами Титова, повинні були
заготовити в лісі дрова. Селян було побито і не повернуто власнику, а одного
з них знайдено мертвим. В.Титов стверджував, що У.Головленкова
погрожувала йому смертю. Причиною такої поведінки він називав її відмову
повернути частину спадщини його дружині, яка доводилася рідною сестрою
чоловіка самої Головленкової. Чоловік же цієї поміщиці вважався зниклим
безвісти. Складалося враження, що вона вирішила заволодіти всім майном,
успадкованим її чоловіком після смерті батька9.

Схема 6
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Щоб довести право своєї дружини на частину спадщини, В.Титов
додає до чолобитної родову схему (Схема 7.). Дана схема показує декілька
поколінь самої родини Головленкових, а також їхні родинні зв’язки з
дворянами Титовими, Вороніними і Воропановими (Воропанови
представлені дружиною померлого Антона Головленкова Іриною
Олександрівною).

Схема 7.
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Інколи дворяни представляли до повітового суду поколінні розписи
та жалувані грамоти для отримання дозволу викупити свої родові маєтки10.
Так, у 1786 р. поміщиця Марфа Щокіна (у дівоцтві Новосельська) звернулася
до Богодухівського повітового суду з проханням дозволити їй викупити
родовий маєток Новосельських, який був проданий її рідною сестрою
Параскою представнику іншого роду, дворянину Ф.Р.Карпову11. Цей маєток
свого часу був подарований боровеньківському протопопу
І.В.Новосельському - діду М.Щокіної.

Як представниця родини Новосельських Марфа Щокіна мала право
на викуп маєтку. Це право вона доводила родовою схемою (Схема 8.). Пізніше
до справи була додана ще одна схема, що також підтверджувала право Марфи
на викуп батьківського маєтку (Схема 9.).

Схема 8
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Рішенням Богодухівського повітового суду від 19 липня 1787 р.
М.Щокіній було підтверджено право на викуп родового маєтку
Новосельських12. Схема №9 - більш детальна. Вона містить інформацію про
дружин синів протопопа І.В.Новосельського, чого немає у схемі №8, та
більше даних про рідних і двоюрідних братів і сестер самої М.Щокіної (деякі
з них не фігурують у схемі №8 взагалі). Якщо порівняти схеми №8 і №9, то
можна помітити розбіжності у даних про одну з рідних сестер М.Щокіної. Зі
схеми №8 випливає, що у М.Щокіної була рідна сестра також з іменем Марфа
(яка “в замужестве в Тамбовском наместничестве жива или умерла
неизвестно”), а у схемі №9 ця сестра фігурує під іменем Марина. В одній зі
схем була допущена помилка, яку представляється можливим виправити
лише знайшовши та дослідивши інші документи стосовно родини
Новосельських.

У 1789 р. до того ж Богодухівського повітового суду звернулася
поміщиця О.І.Горчакова (у дівоцтві Ковалевська) з бажанням викупити
маєтності у Валківському повіті, що у 1788 р. були продані її рідним братом
А.І.Ковалевським надвірному раднику С.П.Турковському за 500 крб.13

До прохання про дозвіл на викуп вона додала поколінний розпис, що
доводив її родинні зв’язки з А.І.Ковалевським (Схема 10.).

Схема 9
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Судом було визнане її право на викуп маєтностей, про що на її ім’я
було виписане свідоцтво Валківським повітовим судом, куди надсилався
запит по цій справі14.

Пізніше з’ясувалося, що проданий А.І.Ковалевським маєток не є
родовим. Він був куплений у 1787 р. у поміщиків Семена та Григорія
Лук’яновичів, яким дістався після смерті їхньої матері. Внаслідок цього
претензії О.І.Горчакової на маєток були відхилені, а право викупу було
визнане за поміщиками роду Уманців (родичів Лук’яновичів)15.

Схема №10 дає небагато інформації про дворянський рід Ковалевських,
але певною мірою це компенсується за рахунок інших матеріалів цієї справи,
де йдеться про представників інших дворянських родів та їхні зв’язки
(Лук’яновичі, Уманці).

Багато інформації про окремих представників того чи іншого роду
містять справи про призначення спадщини або дарування майна. У таких
документах є дані про тих, хто отримував майно (як правило, близькі родичі
спадкодавця чи дарувальника), перелічується власність спадкодавця,
зазначається кому і яка саме частка передається.

Таких справ у виробництві кожного повітового суду було досить багато
і стосувалися вони здебільшого представників дворянських родин, хоча
зустрічалися і представники інших станів.

Як приклад можна навести справу Конотопського повітового земського
суду 1800 р. про розподіл майна останнього гетьмана України
К.Г.Розумовського. До справи увійшли документи, де К.Г.Розумовський

Схема 10
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називає, що саме передавалося його сину Андрію та доньці Наталії.
Наприклад, документ, підписаний власноручно колишнім гетьманом у квітні
1800 р., де він досить детально перераховує майно, яке повинне перейти до
його сина Андрія, і навіть як ним слід розпоряджатися до смерті
К.Г.Розумовського: “Уступил я добровольно сыну моему действительному
Тайному Советнику и кавалеру графу андрею во вечное и потомственное
Его владение из малороссийских моих недвижимых имений ропскую волость
в поветах Стародубовском и новгородско северском состоящую в пяти
тысячах девяти стах тринадцати душах крестьян мужеска пола по
последней ревизии за мною показанных с их семействами и со всем и всяким
имуществом как то местечко ропск, села хоромное, хотеевку, карповичи,
тимоновичи, бровничи, соловьевку, кропивное, Старой Ропск, Сачковичи,
Могилевцы, Лобановку, буду и деревни барановку она ж завод Могилицкий,
орликовку, слободу блешню, да хутора кириловский и хандобовский он же и
завод приборской. Со всеми землями, лесами, угодьями, к тем местечку,
селам, деревням, хуторам и заводам принадлежащими, водяные мельницы,
винокуренные и всякого другого рода заводы, и хуторные все строения. Со
всего с всякого движимого наличностью там имеющеюся, не исключая из
того и малейше чего либо что к той ропской волости принадлежало
принадлежит и чем я владел и владею. Но все без изъятия кроме одного
токмо села рикова, которое по отделении давно уже состоит под
распоряжением Шепталовской моей волости :/ С тем однако ж чтоб
доходы с той ропской волости собираемые получать мне по смерть мою,
по смерти моей оной сын мой граф андрей иметь будет право по сему
моему уступному запису, собирая те доходы употреблять на себя, по воле
умысле своей, как его собственною вечно и потомственно ему
принадлежащее...”16.

В одному з рішень, прийнятих по цій справі судом, називаються всі
сини К.Г.Розумовського і йдеться “о добровольном Его соизволении на
распределение сыновьям Его Сиятельства графам алексею, петру, андрею,
льву, григорию и ивану кириловичам разумовским… своего имения…”17.

В іншому документі згадується і частка доньки Наталії: “В 1796 году,
отдал я родной дочери моей штатс даме Графине Наталии, жене
действительного тайного советника обер-шенка, и кавалера Николая
Александровича Загряжского, во вечное и потомственное Ее владение,
крестьян моих, в запись сего июня седмого числа, мною при свидетелях
подписанной поименованных; которые крастьяне оной дочерью моею того
ж 1796 году и переведены, с владения моих селений, в новороссийскую
губернию, для поселения их тамо на землях, Ей дочери моей с мужем Ея
принадлежащих…”18.

Подібні матеріали дають багато інформації не тільки про представників
різних родів та їх родичів, але й про розміри їхньої власності, місця
проживання тощо.

Ще одна категорія матеріалів повітових судів, що є цінним джерелом
до генеалогічних досліджень - послужні або формулярні списки. На жаль, ця
категорія документів представлена не дуже широко. Частина їх не збереглася,
а більшість списків, які є у наявності, - чорнові копії (оригінали відправлялися
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до вищих інстанцій: палат кримінального та цивільного суду, губернських
правлінь і Державного Сенату).

Формулярні списки заповнювалися на кожного службовця повітового
суду за чітко визначеним зразком. Інформація про людину записувалася по
14-ти або 15-ти пунктах, які включали наступні відомості про неї:

- чин, ім’я, по-батькові та прізвище, вік, віросповідання, нагороди та
розмір жалування (пункт І);

- походження (пункт ІІ);
- чи володіє родовим або купленим маєтком він та його дружина

(пункти ІІІ-VІ);
- де і коли виховувався та отримував освіту, коли почав службу і де її

проходив, в яких чинах і на яких посадах перебував, як відзначався по службі
і чи перебував під судом і слідством (пункти VІІ-ІХ);

- чи брав участь у військових походах та бойових діях і в яких саме
(пункт Х);

- чи мав догани (пункт ХІ);
- чи заслуговує підвищення по службі та нагороди (пункт ХІІ);
- чи перебував у відпустках (пункт ХІІІ);
- чи перебував у відставці (пункт ХІV);
- сімейний стан (з позначенням дат народження, місця знаходження,

віросповідання та імен дружини і дітей) (пункт ХV).
За такою формою, наприклад, заповнений формулярний список 1855

р. на представника відомого українського дворянського роду Нарбутів,
засідателя Глухівського повітового суду Василя Олексійовича Нарбута19. У
пункті І зазначалося, що він має чин колезького асесора і служить засідателем
Глухівського повітового суду, вік - 44 роки, православний, має відзнаку за 15
років безпорочної служби, отримує жалування 228 крб. 57,5 коп. на рік.

Походив В.О.Нарбут з дворянської родини (пункт ІІ). У Глухівському
повіті Чернігівської губернії він володів батьківським родовим маєтком з 24-
ма душами кріпосних селян та 150-ма десятинами землі, а також купленими
60-ма десятинами землі і 5-ма кріпосними селянами. У його дружини не
було родового маєтку, але було 40 десятин землі, куплених у тому ж повіті
(пункти ІІІ-VІ).

15 січня 1825 р. він почав службу в Глухівському повітовому суді після
закінчення у 1824 р. Глухівського повітового училища. 19 вересня 1825 р.
затверджений у званні канцеляриста. 25 квітня 1834 р. отримав чин
колезького реєстратора, а з 26 листопада 1836 р. працював на посаді
реєстратора повітового суду. 25 квітня 1838 р. отримав чин губернського
секретаря. 31 жовтня 1844 р. був обраний дворянством на 6 років
попечителем сільських запасних магазинів Глухівського повіту і з цього ж
дня - колезький секретар. 31 жовтня 1848 р. отримав наступний чин
титулярного радника. 5 червня 1851 р. був обраний дворянством засідателем
Глухівського повітового суду, а 22 серпня того ж року отримав відзнаку за 15
років безпорочної служби з грамотою. 31 жовтня 1853 р. отримав чин
колезького асесора (пункти VІІ-ІХ).

У бойових діях участі не брав, доган не мав і під судом та слідством не
перебував (пункти Х-ХІ). Повітовим суддею був визнаний гідним
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нагородження і підвищення (пункт ХІІ). Чотири рази перебував у відпустках
(пункт ХІІІ). У відставці не був (пункт ХІV).

Одружений В.О.Нарбут був з Мотроною Степанівною (по-батькові).
Мав двох синів - Михайла, який народився 29 вересня 1846 р., та
Володимира, який народився 27 квітня 1851 р., а також двох доньок -
Єфросинію, яка народилася 17 січня 1837 р., та Людмилу, яка народилася 18
квітня 1842 р. Всі діти на момент складання списку проживали з батьками і
були православними (пункт ХV).

Як видно, формулярні списки часто висвітлюють досить дрібні епізоди
біографій людей. Вони є цінним джерелом до вивчення не тільки біографій
окремих осіб, але й цілих родів. І це стає можливим, в основному, завдяки
останньому пункту формулярних списків про сімейний стан. Якщо там
міститься інформація про дітей чиновника, то стає можливим скласти певне
уявлення про ще одне покоління його роду.

Для дослідження біографій окремих людей та цілих родів можна
використовувати також матеріали повітових судів, присвячені підтвердженню
походження різних осіб.

Так, у 1784-1785 рр. путивльський повітовий суд розглядав справу про
дворянське походження канцеляриста П.І.Калугіна. Він стверджував у своїй
челобитній, що його дід Іван Іванович Калугін у 1700 р. був нагороджений
дворянством від Петра І. Крім діда, зазначав далі Калугін, “отец его Иван
меншой и брат ево а мой дядя Иван же болшой Ивановы дети Калугина”
також були нагороджені Петром І дворянством та земельними наділами20.
Для підтвердження його слів додається копія жалуваної грамоти за 1700 р.
(стосовно діда Калугіна)21. Всі інші грамоти, за словами позивача, зберігалися
у м.Севськ Орловського намісництва.

Матеріали даної справи також дають можливість дослідити історію
однієї з дворянських родин, хоча тут немає родових схем і всю інформацію
треба вибирати з текстів документів.

Ще одна справа за 1782 р. про підтвердження дворянського
походження путивльських однодворців Кривопишиних22. Джерелом до
генеалогічних досліджень тут є не тільки родова схема Кривопишиних, але
й текстова інформація (копії жалуваної грамоти за 1691 р., виписки із
законодавчих актів, матеріали ревізій).

Чолобитником у даній справі виступає Микита Кривопишин, дід якого
був нагороджений дворянством царями та великими князями Іваном та
Петром (майбутнім Петром І) Олексійовичами.

У грамоті було вказано, що “…для того вечного мира (мається на увазі
мир з Польщею - С.Д.) пожаловали ево Степана Кривопишина за службы
предков и отца его и за его которые службы ратоборство и храбрость и
мужественное ополчение и крови и смерти претки и отец его и сродники
ноне показали в прешедшую войну в коруне польской и в княжестве литовском
похваляя милостиво тою их службу и промыслы и храбрость в роды и
роды с поместного его окладу…”.

Далі в грамоті перераховувалися ті землі, які були жалувані
С.Г.Кривопишину та його нащадкам разом з дворянством. Тут було також
сказано, що ці землі “…по нашему царскому жалованью по сей нашей царской
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милостивой жалованной грамоте вольны ее продать и заложить и в
приданое дать а в монастыри тою вотчины не отдавать а будет продать
в чужой род а кто будет рода его похочет ту вотчину выкупить и ему ту
вотчину выкупить по уложению а будет у него рода не останется и та
вотчина останется непродана и незаложена и в приданое не отдана и та
вотчина взять и приписать к нашим великих государей волостям…”23.

Крім тексту жалуваної грамоти, М.Кривопишин наводить свою родову
схему, в якій були показані всі нащадки С.Г.Кривопишина (Схема 11.). Схема
визнавалася достовірною путивльськими дворянами, які підтвердили своїми
підписами, що “вышепрописанные однодворцы действительно поколения
объявленного Степана Григорьева сына Кривопишина…”24.

У 1762 р. була проведена ревізія (перепис населення). У матеріалах
даної справи є виписка з результатами цієї ревізії стосовно Кривопишиних.
Цей документ суттєво доповнює родову схему Кривопишиних, подаючи
про них більш розширену інформацію.

Тут вказано, що “по поданным в 1762 году к третичной ревизии скаской
написаны путивльского уезда в селе Волынцеве однодворцы по 1-й Степан
Иванов сын Кривопишин двадцати трех лет умре в 762 году у него дети
рожденные после ревизии Хрисанф двенадцати, Михайла десяти, Ефим
четырех, Петр одного году по 2-й Иван Степанов сын Кривопишин
шестидесяти шести умре в 750 году у него дети Никита тридцати семи,
Фадей взят в ландмилицию в 754 году у Никиты дети рожденные после
ревизии Иван десяти лет, Григорей четырех недель по 3-й Гаврила Иванов
сын Кривопишин двадцати девети у него дети рожденные после ревизии
Григорей осми, Костентин трех по 4-й Мартин Иванов сын Кривопишин
двадцати трех по 5-й Николай Савельев сын Кривопишин двадцати у него
братья написанной в последнею ревизию Яков осьмнадцати рожденной
после ревизии, Мирон пети по 6-й взятого в ландмилицию Фадея Иванова
сына Кривопишина дети рожденные после бывшей ревизии Захар осми,
Емельян пети по 7-й поданной скаске в 769 году июня 21 числа отставной
драгун Савелей Иванов сын Кривопишин петидесяти отставлен в 763 году
по 8-й поданной в 762 году в деревне Мачулищах Степан Иванов сын
Кривопишин сорока перешедший из села Волынцова у него сын рожденный
после ревизии Иван полутора года...”25.

Отже, дана виписка називає представників родини Кривопишиних,
які не були показані у їхньому родоводі, - це Хрисанф та Михайло, діти
померлого (як зазначено в схемі) Степана Кривопишина. Причина такої
помилки незрозуміла, тому що незазначені діти були старші за віком, ніж ті,
на яких було вказано у схемі.

Оскільки схема родоводу Кривопишиних була складена значно пізніше
ревізії 1762 р., вона, в свою чергу, має уточнюючий та доповнюючий
характер щодо ревізійної виписки (за період, що минув, народилися нові
представники родини Кривопишиних, а деякі померли). Фактично, ці
документи є взаємодоповнюючими, що робить їх більш достовірними.
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Схожі на вищенаведені справи про встановлення дворянства
однодворця с.Воронівка Л.Ф.Вороніна за 1792 р.26, капітана Семенова за
1797 р.27, прохання приватних осіб про засвідчення метрик дворянського
походження28 та низка інших, які також представляють певний інтерес для
дослідження походження, історії та міжродинних зв’язків, біографій окремих
представників різних верств населення кінця ХVІІІ - третьої чверті ХІХ ст.

Таким чином, якщо розглядати генеалогію, за визначенням В.Б.Кобріна,
як історичну дисципліну, що займається вивченням та складанням родоводів,
з’ясуванням походження окремих родів, сімей та осіб і виявленням їхніх тісних
зв’язків з встановленням основних біографічних фактів та інформації про
діяльність, соціальний статус і власність цих осіб29, то можна дійти висновку,
що значна частина матеріалів повітових судів може бути використана як
джерело у генеалогічних дослідженнях.

Зокрема, заслуговують на особливу увагу родові (поколінні) схеми-
розписи, копії жалуваних грамот на дворянство та маєтки, виписки з т.зв.
ревізських сказок, атестати та формулярні списки чиновників повітових судів,
акти купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, дарчі записи, документи
щодо підтвердження дворянського походження чи причислення до того чи
іншого стану, заповіти.

Враховуючи низьку активність роботи з матеріалами повітових судів,
зокрема під час генеалогічних досліджень, важливим вбачається питання
популяризації такої роботи серед дослідників. А зважаючи на велику
кількість справ повітових судів, що збереглися до нашого часу і знаходяться
у фондах державних архівів, постає також питання використання
матеріалів цих установ як історичного джерела взагалі. Але це питання
потребує подальшого дослідження.

_____________________________________
1Державний архів Сумської області (далі - ДАСО). - Ф.449. - Оп.1. - Спр.2. - 256 арк.
2Там само. - Арк.36.
3Там само. - Арк.85-88.
4Там само. - Арк.96-99.
5Там само. - Спр.94. - 13 арк.
6Там само. - Арк.1зв.
7Там само. - Арк.2зв-11зв.
8Там само. - Спр.4. - 162 арк.
9Там само. - Арк.61-62.
10Родовий маєток надавався жалуваною грамотою дворянам і передавався у спадок

лише представникам їхнього роду. Його можна було продавати, але якщо маєток продавався
представникам інших родів, то особа, яка належала до роду, якому ця власність була свого
часу надана грамотою, мала право викупу маєтку за своїм бажанням без згоди власника. Це
було законодавчо закріплено з метою збереження дворянської власності, що в умовах
зародження капіталістичних відносин було дуже актуальним.

11Державний архів Харківської області. - Ф.282. - Оп.2. - Спр.180. - Арк.1.
12Там само. - Арк.10.
13Там само. - Спр.239. - Арк.1.
14Там само. - Арк.10.
15Там само. - Арк.14-14зв.
16ДАСО. - Ф.586. - Оп.1. - Спр.80. - Арк.8-8зв.
17Там само. - Арк.5.
18Там само. - Арк.16-16зв.
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19Там само. - Ф.630. - Оп.1. - Спр.55. - Арк.6зв-8.
20Там само. - Ф.449. - Оп.1. - Спр.169. - Арк.6.
21Там само. - Арк.53-55.
22Там само. - Спр.112. - 38 арк.
23Там само. - Арк.2-6зв.
24Там само. - Арк.14зв-15.
25Там само. - Арк.18.
26Там само. - Спр.348. - 6 арк.
27Там само. - Спр.445. - 14 арк.
28Там само. - Ф.582. - Оп.1. - Спр.624. - 75 арк.
29Кобрин В.Б. Перспективы развития генеалогических исследований // Генеалогические

исследования. Сборник научных трудов. - М., 1994. - С.25-26.

There was made an attempt to analyze the materials of district courts as a source of
studying of kins, families and persons, discovering their connections, determining the biographic
data and information on their activity, social status and property of these persons.
______________________

Отримано 13.11.2006.

ФОТОАРХІВ

Розкопки давньоруського Путивля. Експедиція В.А.Богусевича, 1961 р.
Фонди Сумського краєзнавчого музею. Публікується вперше
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NEPCOHANII

MOPO3OBAA.B.

LKPAiHCbKT KOPEHI A.C.MEPEXKOBCbKO|O

,Qocnidctcentn 6asy€mucn ua apxieuut t'tamepianax i npucz.nueHe )NpaiHcbKuti4
tapeusnt pociicaxoeo nTrcbMeHHuKa xitryn XX -'nouamxy XX cm fi.C.Mepecrxoecarozo.

{erinsrca poKia rol,ry, B3.aurR lto p)x K}n{ry rBopiB oArloro i3 3zlcHoBsEKiB
HoBoro Earrprlrlcy n nireparypi Kinqs XX cr - cra,mo:ri:ruy - !.C.MepexroBcbKoro,
sallir<aBr.r,'racb 6iorpaSioo qrei ueop4lnapnoi oco6ucrocril. 3orgeu4 npr.rceprryc lmry
rofi Sarr, qo npaAi4 rmcruerru.rra 61n eiftcrxonrara crapluruoro y n.lrryxie, x<e 4o
noumr<y XX cL exo4rano 4o crua4r rlepnirincrr<oi ry6epnii'.

Jlireparypui Kpr.rrr4Ku HeoArro3Haquo c"raBr4Jrncr go rnopvocri /fvurpa
Ceprifionrua MepexrKoBcbKoro, aue nolra sixoro ne ga.unuara 6a{41rNnr. Harira,u,
vepes ftoro crannerri.* 4o penomouiftnx no4ift y Pocii nouarrry )O( cr, pagxnclxoi
BIIa4-i B uacryrrni por<r.r oco6lrctocri ,{.C.Mepexr<oac6xoro 3a pq4sncr,Ki qacra He
npa4iiuru 1eam. Torry 6iorpa$i.*ri Bi,qoMocri npo rrhoro o6Mex]'rorrc.{ iioro
cnoragaMu2, cnofalaMz fioro gpyNuuu3 Ta crarrelo O-Mprxarinoea.

B anro6iorpa$ii.{rullrpo CepritioBr.Tq 3a3Harral: ".(ed, I ean Qedopoata, e
noarcdwtx zodax XVIII e., s qapcmsozdHue uunepamopa flaena I, npuexan s
Ilemep6ypz u, B Kaqecmle deopauuua, nocmynur Mradutui,t truHow a
I,Isaafinoecrcufi nonx. Toeda, 6epotmHo, u nepeMeHuJt oH ceon uaaopoccuficxVro
Qauwrun Mepecrct<u ua pycuEro - Mepecw<decrcui"a. Caure usinQopruaqir fi crana
BrAlpaBnoro rorrKolo y [ofiryKax AoKF\4eHris. Are snmrirocl, qo y Hepilirincrriil
ry6epnii Me[rKann lpopff{crKi poAr-r 3 [pi3Br.qaMv Mepexco ra Mepexocorcr,r<nfi.
flomlrur yc(naanroBanr.icr rnM, qo npanryp !.C.MepeNGoBc6Koro rraixae .qo
croJrr4rli EanplrKirui XVm cr., a caMe :a qefi nepio4 3aJrfimI,rJrocr ire6araro
,qoryr{eHTiB. Ta uorryxn He 6ynu 6e:pesyrmrarur.rMr.r. ll cru{cKy crapifirMH
rBoptuclKr4x poAr'ru r{epHifiBcrroi ry6epuii anr HaropoAXeHHr 6pon3oBoro
MeAnnruo s nalr'.sfi, Birwlsgruoi BifirM 1812 p. uia2 ciurrr 18 i9 p. 3gaqr.r6ct
Mepexroecr,xufi Inau @e4opoB[rr, rurynrpnr4ft pa4nlrr<5. Ta qr.r Mae eiH
ni4nomeuHx 4o lnraT pa Ceprifionrava? AAx<e n anro6iorpa$ii [lrc6Menrrr{K
crnepgxye, rqo Iran @e4oponav,6pal yracru y Bir-nrsHruifi niifui 1872 p.6, ay
crrr{cny 3Haqr.rr6cx qranirumil .Mn. Isas (De4oponrzu MeAaJrb qro He orprrMaB,
sepe3 rqo y vepniri 1821 p. :aepraerbcr Ao vepHirircrxoro ry6epnc*oro
npeaBoAr4TeIs ABoprHcTBa:

"Om munrytapuozo coeemuutta tr4aaua Qedopoea c,uun MepeJcl<oacKom.
Ifo cune Bcesvunocmueedutezo uauuQecma a 30 deno aazycma IBl4 e.

coclnonaarezoct, ciedoeano He e Lruarc npomqLw doopau nonyautnu Bbtco,Mfiwe
yunauoaeuuyo 1pousoEro edqna ua Bnaduaupctait neHme 6 nctinmb 3d I 8 I 2 zod. 14
6ydyvu cmapeh,ttuu e caoena ceJ4eficmee, no a ma<oeoi dporsooofi nedanu rn cnyuato
om4Nttu u tn 36rtmtto uoeit cnyucdt't 6 MocKse e zpabcxoi nonn4.tu Ksq)manbHblM
uadsupamenea ue naepactcden. Iloueuy rc ceuy Bawe npeeocxodumenocmeo
ecetnddcnefiu,e npou,ty o ebtdaqe uue cnedpr4ofino cwei4caluQeona 1pousoeofiuedoau
c nodnecrauqu"u na nee pectqurunait orosama Bcnue xodamaicmao"T .

,.: : { . . .
- r :  , ;

:,.,.

Mopozoea Auua Banepiieua - rcanduDatn icmopwLutu uqtg mnoentdt cneqianicm eiddiny
iH@oprm4i'i ma suKopucinaw.a dorcysteumie ,[epcaenozo'tpxi y Vepubiecuxoi o6inoni.
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Konn orpr.ruan I. @. Mepexrconcr,r<uii rtro Menanb - 3a Aorq&renTaMr{ Hauoro
apxiey ncr:auorurr.{ He BAanoc.f,, aire y noAarrbru.ix norrr5ax 3'sc}Eanocr, rqo
crlpalr{ rqoao qiei po,&rur.i posrnr,:ufir y ABop.{Hcr,KoMy si6panni it y uacrl,nui
porcu. Tar<, 29 rpalux 1827 p.nasaci4aHui,4aopxrcrroro si6panru 61'r sacryxaurft
yxaz: "IIo Vxasy Ezo ur4neparnopcKo eo Beruvecmld no omHouteHurc
uHcneKmopcKoao d enapmatteuma lnaouo ao wma6a Ezo LLu.nepamopcKo?o
6eJtu4ecm6a u no pacc.^4ompeHuu npuqoereHHux npu otro cBu0eme,lbcm6 o
npoucxocrcdenuu onpedenenuozo e zpenadepcxu zeHepanuccuMyca Cyeopoea
nonrc uedopocnn Huxonan Mepectcroacrcozo, o feponuduu onpedeneno:
paccwampusatt ceudemetnrcmco Vepuuzoect<ozo dcopnncroeo denymamcrcozo
co6pauun, dauuoe mumynnpLroi4y colemHuKy tr4oany MepeucKolcKoJrty o
deopaucrcon ezo npoucxoJrdeHuu, fepottodun uaxodum, umo 6t'tatuee Hoezopod-
Ceeepcrcoe denymamcxoe co6pauue npu3Hano omlla ez,o @edopa Mepe)rcKoacKozo
nomoMy, qmo oH ui4en qun eoficxoeoeo moaapulqa. Ho rcarc uem saxoua, umodat
aoticxoebte mosapuL4u ypasHeHbl 6unu e npaaax na deopancmeo c o6ep-
ofiu4epa,uu defrcmeumenbuoii gouucxod cnycrc6a4 mo feponudux He t4o)ftem
npu3Ha6amb mumywtpHoeo coaemHuKa I'Ioaua MepetrcrcoBcKozo u cbrHa ezo
Hurcotaa npoucxodau4uu us doopn;'i"8. 3Aasanocq 6, r1eft 4oryuenr ninrnep4xye,
qo y [o[eperr{bouy 4oxl"uenri iirnroc-r caue npo gi4a ft,rurpa Ceprifiorr.rua.
Ta n aBro6iorpa@ii siH He sraAye npo 6pariB ra cecrep croro 6arrr<a. Moxrrzro,
Mn rroMriJlr.rJrucs y cnoix nplrrryqeuurx?

Ta sro4orr.t 61u snaiiaeuuii iurnrii ]kas nia 25 nepeurx 1 843 p.:
' "IIo yrosy Ezo uunepamopcKozo lenuqecmea, Ilpaeumetacmlryt4ezo

Ceuama feponudua, cnytual omHoaeuue Mocxoecrcoeo deopnucrcoao de-
nymamcKozo co6paaua o npu3HaHuu mumyrtpHozo coeemuurca lfaaua
Mepecrcrcoacrcozo c demunu G dsoptHcm+e, 6 mov qucre cbrHo Cep?eev,
ocHoBaHHoeo Ha marcoebm )rce Hoezopod-Ceeepcrcod iteopnnutofi rcouuccuu 1784
u 1792 zodoa npocum yeedouumo: cnedyent tu no onofi rcauyennpucma Cepzea
Mepectcxoocrcoeo cqumamb us dooptru? Mectcdy npoLTU IIPUIU3AJII'I:
Ilpednucamt' Vepuuzoecrcony d eopnucxony d enymamckorrNy co 6p aHuto yKa3ow,
da6at ouo ueuedneuno npedcmaltmo e fepomduto sacsudemetocmloBalrHbre
rconuu c onpedeneHufi Ho6?opod-Ceeepcxod deopauctofi rcouuccuu e l7B4 u 1792
aodax no deny o MepeltcKoqcKltx coctnofl6tu14ecn, 6i4ecme c Konutitu dotgtueumoe
6 cocmas onom eoutedu.tux"e. Taxuu qrruoM, B ycix nonepe4irix aoKlueHTax
ft,qerrcx carr.re npo npegicin ,fuaurpa Cepriftonuua MepeNxoncrroro, Ta Kona x
caue ronn 6ylrr.r nn:uani y 4aopxncrgi? Bianosiar Ha IIe TII4raHHt Micrnrlca y
npororcori 3aciaanHt KoNticii a:rq penisii aiii r{epnirircrr<oro ABoptgcr,Koro
AenyrarclKoro 3i6panux ti.q 16 rpaenx 1838 p.:

"Paccnompee nepedaHHoe u3 oHozo denonpouseod cm6o, 6usaei4
Hoezopod-Ceoepcxod deopnuaoil KoMuccuu, o gHecettuu so 2 ,.racmo deopnucxofi
podocnoono xuueu eo crcoeo?o mosapul4a @edopa Mepeuutoecrcozo,
OUPE \En4nn: tDedop Mepetcrcoecrcuit npu dorcasametuuon cnuctte (xomopaii
He norrte4eH rcozda nonyuen) npedcmaennn e Hoezopod-Ceoepcx2'to dsopnucxyn
Kott4uccuto a'uunt om npesudeurna 1arcwei Manopoccudcrco xotneeuu zparla
Pyuan1eea-3adlnadct<ozo I784 eeueapn 20 dua eay dauuafi ua uuu eoficKoaozo
mosapuul(I, no KaKoaoM)) doiyuettmy ouan Roauccua onpedeneuue 1784 eoda
yqwteHnbrM, sa nodnucoit zry6epwcrcoeo npei)eodurneta u B denymamoe
daopaucmea sararcquna: lHecmb ezo Mepecrcxoeercoeo ao 2 uacmo daopauctoti
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-xuueu. 3a pacc ompeHuerr crce o l-eponr,duu doKyMeHmoe o
9o!!r{cm6e Mepecrcxoecxoeo, feponudua yKd3o.^4 om 29 uan jB27 zoda sa

Np5346, Vepuueoecrconty daopnucrouy denymamcxoay co6pauun no-
cJre0o6aBlurlJ,r, da"ta suamo, umo ou Mepetrxoecrcud e deopxucmle He npu3HaH,
nomouy umo ue 6btno saKoltq ypaauueant4eeo ooicKoawx-moBapaule i npaeax
ua deopancmeo c o6ep-orlut4epo,vu de cmsumenbHoii eoenni ciytr6i; rcat<
trce e nocnedcmeuu tlMeHHbtrl Butcouafiwutt yrcasoa Ig35 zoda uipma 2'0 dun
cocmotcutux4cfl e uucne dpyeux j4anopoccuticttux uuHoe u eoicrcoeoi moeapwt4
npu3Hav coo1t4arcryuM npaeo-d eii cmoufne rbHozo d eopaucmoa. gnn iozi
pyrcoeodcmeyacb cuntolo cezo Bar coq aiule zo yKa3a pueurrorraa Ko'4uccu,
norazaem, umo @edop Mepecrcxoscrcui no uuuy eoticxoeozo mosspuuyl wrcem
npa6o Ha deicmeumenauoe deopnrucmeo, no4ewy u onecmt eautuarc e?o 6
noeeneuuaii Barcoqaiute ymaepacdeuuutu 20 anpenn IB34 zoda juHeHueM
1 ocydapcm*eHHoeo Colema cnucoK o dokasasluux de cmeum.enouoe dsopJtHcmno
npaBuJtbHo, Dna npedcmaeteuun leponuduu, noKLBaB B oHOM u cvtuecmlo
o l u a u e u u o z u d orcyu e t t m a"10 .

^ Tax 3'.{cyBaBcr flpoqec BH3HaHHT ABoprucrBa Mepex<xorcr,xr.rx.
JalrrlrtraJroclx nuraHn_{ - xro )n oro .,,cificarcoaui cmapwuua', @e4ip
MepeNxoecrrurii : v.lrryxin. Ha xanr, na:6epiranni y aepxtapxiei r{epuirinctroi
o6racri nigcyrni cnori,&ri a6o nerplruri xruirr.r qepron u.ffiis. Tol"ry niifohaocri
trpo Hboro 6ylN nr.rxnneni nrEue y Sou4ax gepnirincrxor.o ABop.sHcLKofo
AerrlrarcbKoro 3i6paxnx ra npe4noArrrenr ABoprrrcrra Horropo4-Cinepcr,xoro
navicnuqrna. Y cnr.rcra.x 4nop.f,fl lnlDdncrxoro rioBiTy 3a llgZ, tlgS,iSO2 ra
1808 pp. uicrmrcx pi:ui ni4orrrocri npo @.MepexKonirxoro, ra ysaraJrbummu
x, n^14srawnro, u1o Oe4ip 3unonifioBr4s MepelcKoBcBKid?, r<onesr,roni i<arqenrpr.rcr
(U^82), nificrr<orrzfi r<anqorxprm ( 1783), nificrr<orufi ronaplnn y ei4crauqi (t A0Z,
1B08) ueuxa.e y l-rryxoni, 4e uar 6y4rnorc ra xpancrrvxyfi.

Taxulr wnrov, naM B4arocr 3a[].4rr4Tr.r Ao Ha]xoBoro o6iry noni 4org,rraenru
IqoAo poAIrHt4 BHAaIEOTO nVCbMeHHrZKa Ta OAHOqaCHo cIIpocTlEaTIr Ay{Ky
caMoro AMHTpa CepritoBEqa qo.Eo 3MiHE poAnHHoro flpi3Burqa.

- _ 
'AlB.: Muxai'to7 O. llncrrr rr qfibr )prr (O ,[.C.Mepexroncxou u ero DoMaHax) ,

MepexKoscxri A.C. Co6paro.re cor rmermi:i eq-iTr. - T.i. - M.: f lpasaa. 19q0._C.l_2'2 
- - ' '

'A-aro6rzorpa_tfu.rvecra.q_ gauerra // llomroe co6paxue coimrenlrfi fim.rrplra Cepreernua
\4epexKoBcKoro. - T.)C(V -M.. 1914.

3funn^yc 3. }rtwue nrua. Bocnownanris. - T6uruct: Mepaur.r. 1991.
"Ar ro6aorpa$lwecKar 3ai!ael{a... - C. I07.
s4epxzoruri,{'xir Uepniriactnoio6:tacri (rcni - AArIO). - O.133. - On.1. - Cnp.ZI5. - ApK.1277.
"48106xomadwecra.q raverra... - C. I07.?AAI{O. - O.l jJ. - On.l. - Cnp.215. - Apx.664 (ABrorcad).
sTan carvro. - Cno.i07. - ADK-89-8938-
'qTaM caMo. - Cm.305. - Apn.i91-191:r.
roTav cauo. - Cip.279. - Anx.983-984.
rrTav cauo. -(0.86. - On.1.: Cnp.4. - ApK.60:r.;Cnp.6. -Apx.75;Cnp.31. -Apx.634;@.133.

- On,1. -Cnp.168. -Apr.165.

. - -_,On the_basis of qrchival sources the L.tbainian origin of the Russianwriter oJ the enrl of
the XLY - the beginning of the XY cent. Dmytro Merezhkit'stE is obsewed.

Ompuuauo 3.10.2aa6.
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MD(AJI FOFXIIHbC6XEIZ:
xI'ITT€BUfi rIJrSX TA r{A}TOBA AUIJII HTCTb (1849-193s)

Posautnymo uayrcoey dinnauicmb ma JrcLrmmetui ur,rax odnoeo s uai6intul.
suauux npedcmasuurcia rcparciecoKoi icmopuuHoi u,rxotru dpyzoi noroeuuu XIX
cm. Mixata B o1crcuxt"coxo zo.

Oar:iero s uaft6irbrtr Konopr{Trrr4x oco6ucrocrefi n cepegonuqi npe4cran-
uuxir rcpaxieclroi icroprunoi rtrKoJrx l{p}roi rroJroBaHu XD( cr. 61c Mixa-n
6o6xomrcrr<ui1. Ha nepexouanrur fioro npm<msrnndn, nin yoco6monar rru6oruni
nodrn'rHNft posyaa i noBafy, a na AIMKy npornrnHrin - 6Je sanpo4anqelr
fa6c61prir, peHeraroM i :ancrpixvenian norqr<onr. FIa ni.{Miuy ei4 IO:e$a
Illyiicrr<oro ra Ba.rrepiaua Ka,'riur<n, nix ue crom 6ilx rfiror<in KpaKiBcrKoi uxomr,
ne 6yno y HBoro i raroi xilrxocri sasHaqufix nrzxouaaqin-icropuKiB, rK y
Crauicnasa Craoms. O,{nan caMe iioro Brr3HaHo y nomcr,rifi icropiorparlii sa
ilai6irbu gna'{.rtray $ir1py, xr<a penpe:euryea,ra r<parinclry icropryny mrcory. f,x
i ftoro ro.irerur, M.Bo6NnrrrcrKltfi, orpiu ar<runnoi riaponoi npaili, :aawre lricqe
BiIRoAtrB cycnirlno-nolirraurifi .qigrlnocri. Pa:olr is rm,.r, i rerep rorrarT,ct
4ircnycii rqogo qiei nenepeciuroi:ro4riiru i rayxonqa. Konrponepcifiua rrocrarr)
M.Eo6Niznrcliroro flpr,rBeprae ]Eary ue ri:mn no:rcrxux2, a.ne fi Jrcpaiuclrcrx
icropr.rr<ir3. V vol,ry nurorur raxoi fiofiympnocri icroprzxa - rolorrra iurpnra
nepela:rcroi 6i,mmocri npaql (n rorrry wrcni fi qieipo:ni4or), nprEcrxuer*rx pi:rull
ni.4ruur<alr NrzrreBofo ra Ha)aKoBoro mmry M-Bo6NcrurcbKoro.

Mixa:r Xepouiu EraNefi Eo6Nunrcr,r<uft Hapolr4Bc{ e pogaui npe4-
craenrrxiB iurerirenqiT o Kpar<oni 3 0 repecna 1 849 p., e roft uac, rorul n Yropqrni,
xxa, nx i fanuurana, BXoAr{Jra .qo cKrragy Alcrp icrr<oi itrnepil, "doeopano"
noscraunr. Barlrco Mixa:ra, Eraxeil -flu, 61,1 4orropoM MeArzrlr4r{r4, rrpaqroBaB y ,
urnurari Cnsroro Jla:apx n Kparoni. Marn, Co$ix, noxoAr.rna is saHenaroi
KpaKiBcrKoi Miqarcr,Koi poguntf . Y 1867 p., no ganiH.renui rilcra:ii, Mixa:r
sanuca"rcx na riggit npaea, xranfi, B.[acue, no uoeepnenni nrpauenoi an:ronouii
pa^:olr is -f,re:uoncr,rcurnr yrrinepcrrreroM rrepexuBan cniii penecanc5.

Po:lr<rir -flre:rnoucbroro 1+rinepcurery cnirnas i: rrporlecoM 3acrrrEanurr
Axa4eviT 3riaur (7872).Y sazumeunft nepio4:6irmmr rac.q Kinrxiqrr xa$eap (r
IlroMy KoHreKcri nnai:reno KaQeApy icropii llomrqi), Ha 3pa3ox niueqrr<lrx
l.ninepczrerin sano.{arKonano ceMiuapiy.run, repiruurlTBo fixr.rMu 3Haxo,ru{roc.f, B
KoMrrererrrrmx plr€,\ [po(becypt4 (ia 1872 p. B.3arNescr,Kr.fi - garafi,Hoi icropii,
is i 877 p. C.Cno:ma - : icropii llonsrqi).

Xapaxrepuo, rqo inrepec go icropii npo6ygrincr y M.Eo6xrzRrcrroro nig
Brr.rrrrBoM nparlr f.Illnirr:a ra 3axo[neuHxIra ltonorpacfixnan lO.JIerene[r.
OguaitoMrexur is gopo6xon K).lllyicrroro ra B.Ka.niur<u sN{iuuro HanprMoK
fioro l ruc:renn;r .  Besnocepegae HaBqaurrs y cevinapiyrnr i  npo$ecopa
Io.Illyftclroro sart-lra,ro ceironugui ni4eam.nir rcnar<a, rqo po6ran nepmi r<porz n

Ciu.rceauq eezeu fpuzopoeuv - xaudulam icntopuunux uayx, do4eum,
dorcnropartm Xepcoucarcozo dep,;rcaeuoao yu ieepcurye ny.
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uaygi "AmuocQepct moeoqacHoeo Rpaxooa 6yna uadsauuaiuo 6ypxnu6oro - mo
6yna eonoeua u.tKottaj npu nxid rcoxtypyoanu dea nanpnurcu dyuxu, oduu
noacmqHct'Kozo cnptLuysaHHt.,. i dpyzuti - mo wKotra rcparciocarca s wupoKoi4y
nonimuvuony suaueuui,-- Icmopurcie xpaxiea*oi axotru ouonneae IO.Illyfia,rcui,
a nopya is uu,. uanecrctonu eudinumu rcc. B.Raninxy, C.Tapuoecuxozo, C.Kotcunua
i, uocrce, napy iutuux, 6o 6ynu auumenauu M.Eo1ttcunt cr,xozo"6.

flo sarii{.reuui -fl re:uonc r,xoro ynirepcurery HayKoBa r<ap' epa
M.Bo6Nrnr,crxoro rnnn4r<o nimr anropy: y 7872 p. craB AonropoM np am,y 1873
p. ra6inirynancx s icropii fioJrbcrKoro fipaBa rrpaqerc "O ustawodawstwie
nieszawskim Kazimierza Jagielloticzyl.,cl' , ay 1877 p. fioro o6pano uaAqsuqartgaM
upo$ecopou. Manoei,qordura, e Saxr ra6i:riraqii M.Eo6xuslcrrcoro i s icropii
uhreqrxoro npananpayero"(Iber die Sammlungenvondeutschen Schijlfenspr che
im Gebiete des alten polnischen Rachtes".

Y 1879 p. M.Bo6xr.rurcbKoMy rTr o6palrorr,ry:nu.rarinrnr npo$ecopov icropii
no.rucsror o i r'ri,n,teuuxoro npaBa nopf{eHo kJparopcrao xal icropieio lucreurna.
flownrarou g 1883 p. ain o.romonas nparnu.nrii SaKylTrrer. Y qeii .rac y nroro
uoripnrrm.icx oco6ncri crocyrru ig C.Cuo:moro.

M.Eo6xlcncrrurii aKurBHo crBep,4)K)tsaBc{ B oroq5noqouy lioro ualronolq,
cepeAonnqi. llpuxra:ruro nocranancx 4o i4ei i nanirr cnprlm nepeis4y s Kraena
go Jlrrona y 1897 p. M.fpyruencrroro. flicn.f, npu6yrr-a 4o Jlreona
M.lp1ueecrxuft 61r'renro ra onrnuicnr+uo :ycr:piryrrfi ronbcrnrrM Ha):KoBrrM
cepe4onurqerr.r. "/O neeuo i.ittipu t1e noz.cHrce\nbcl. ^4octcttu6o, He cminbrcu Qartmou
uayxooux sdo1ymrcie yueuozo, ryo aa moir uac t4e ue 6ynu uacminbKu 3HaqHututu,
cxinurcu mop o6cma6unon, t4o M.Tpyrueacurcu nputxae y fanuuuuy nrc
nptannanux nonimuKu norbcbKo-yKpaiHcbteeo nopo3ytr4iuun - "noaoi e1nt"7. Pa:olr
i: run, M.Eo6Nuurcrr<zfi 61'n y vrac,ri rI.IX, xro He Ao[ycrriB go o6pannx na
raQeapy e flrerroncrxouy priaepcureri JLKy6anz, norlr'roit He o6ifiuxs
ni4noni4uy uoca,4y na o4nift is ra$e4p Jllnincrxoro 1'ninepcrzrery8.

Hayxora Ai.[mHicrb M.Fo6Nunrcrroro ilu;ra B Tpbox HanprMKax:
a ud a e u u u ouy. u o n ozpa$ i uu ouy i c u u n tem uu u ouy.

PasoM is A.XerqreM, IO.Illyricrrunr:ra ismlntrz cro.m 6iJrq Korrrr cKri HoBr{x
nor6c6Krix Brraaur ,4xeper. 3nepnyn yBary Ha uero4onoriro BI4g.ar.r'A
gun:rouarapiymy, a raKoxr [peAcraBr{B riz:ry rliranux no6axanr, y cnpani
BEAaHHJ{ c}EoBrrx sanncore. B 1874-1871 pp. pasoNr is B.3axxencrruM peaaryBal
" Przeglqd Krytyczny" . Bngauyx npxcs.r.{ene 6i6rioryaQii, Kpfirr4rli ii uagonifi
iu$opnaqiil0. lfi< snAaleqr nin npo4orNun [parro A.Xenqna [peKpacnkrM
BrrAaEEirM y 1874-1882 pp. r{ornprox qeproBux rovis "Starodrnunych prawa
polskiego pomnikdw" .

Y uonorpa$iuntx BvAaHHrx M.Eo6xunrcrxoro npiopr.rre'ruun 6yn
rpr.rnrlri[ "historia est magistra vitae", xxufa ua II s'i'agi norbcbKr{x icroprrde
nalrararc.x ni44arr cyvrniny aixnrnicrr T.Kop:on. Orpeue nnranru - nacni.mxu
M.Bo6xcuurclxufi 6yr uipnur'r rlboMy rlporonortreuoMy racry? Bin uir
fioMr4nsrncr B npaKTurfiift peaniraiJii, a,'re qe He rrpr.iMenrtrye 3narreuHr caMoro
racna i iioro nponi.4sr.rr<a. Harr.raranc.s M.Eo6xtaulcrufi, rqo6 icropis oneprac.{
ra goclrneum " cycninuuut i nonimuuuw nayx" .

llorns.qri M.Eo6ncuurcr'rcoro nporsroM IoBrIrx aectrl{mrb Bu3Ha-lliru
AocsfHeHHr nonbcbKoi icropiorpa$ii. B croro vepry ny6niqzcruna rpaxiacrxoi

9 1
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mKorrlr, B 3uaqniii lripi :a nocepe4nnqrua M.Eo6rxarrbcr,Koro, 3Moma cflpaBrrrrr
6esy'uonrnrft an:rrm Ha Hayr\1, rr{y AoBro xapaxrepr43)Ban cy6'er<rraei:u. ,{orrpvua
M.Eo6xfiHrcrroro i rpanirclxoi rrrKonr.r cfipaBJlfina gnaqnlrii nnmnn, i sorpeua
vepes cnifi rar gsaulril necprNrigv. He 6y:ra caMoxBaJrbcrBoM AyMKa
M.Eo6xi.inrcrxoro: " Konu e aptuaecuxi nosumueicmu eidoepmatuca e i?)
icmopu,tHoi i KocmerbHoi mpadu4ii uapody, miar'rcu iuodi uoe,tu ompurwamu
nepeMo?u, KpaKiqcbKi noJrimuKu wyKaau noptrmyHky 6 rqalqol4y posyninni icmopit
uapody i o zttu6utouy cnpuduxmmi HayKu KamonullbKo?o Kocmeny i dna mozo e
noJlbcbKoi,ty cycninbcmei ocmomouu o ouapatu" rt .

llpalero ncroro Nums M.Eo6Nnircr,r<oro cranl "Dzieie Polskiw zarysie",
nepme BrlAaHHr nxux euiimno y 1879 p. I-{eii rorrl 6yn rprr.ri nepeeu4anaii
BrrpoaoBx EacryrrHr4x rocruu porin ra rlepeKJra4eHr4ft pociftcrxoro MoBoro 3
nepe,&{oBoio M.I(apeena. "Dzieje..." xyrno 3Hr4Ka.[u ig nonuqr, KHvrapeEr,,
$opryrour ic'roplrwry cni1ordcm r<i:nxox ror<o:rigr noffrig12.

V vouy non.f,rana cym icropuunoro necuuisuy M.Bo6ntrznr,crxoro i
rpar<incr,r<oi m<onu? llecrzuicrnqri nor:rsar.r nonrranu y nulnauni n:raclroi rlrrz
rIoJIbcbKoro HapoAy 3a BTpary repxaBnocri. I-Iarolricrr,, onrrnaicrlrvrufi nornrg
fioro onouesriB nepeKna,qaB Tsrap BuHI.r Ha rroHeBoJrroBaqin. llocranosra
necuuicrra.nroi npo6.[eMu crana Bi4ro4i, m xpar<iacrKa mKona flporucraBr.rract
trcciaxmny,"o6ocrcurce auuto" Tlol;orqi, rr<a, na neperconaunx uecianicrin, 6yn4
rr< Xpucroc, ninrrra sil nc.rr<oi nrgr. Kpaxincrr<a nrrcon4 rqo 3aBxArr 3 TaKfiM
Harr.rcroM aKrIeHTyBana Bnacry BuHy llonbrqi, cnpurna noBepnenulo i nepeuoti
"uouapxiuuol mpadut4ii". M.Eo6Nnnrcrxzit y "Dzieje Polski w zarysie" ne
npufinan "meopii szy1noi Qopuu" K).IJlyitcrxoro (:riguo s ii nocrynaranu,
npusi4uu 3aHelaAy Pe.d llocnolmoi neo6xiAno m].Karu B xu6nift oprald:aqii
Aep)r(aBrroro lnpauiuua), y Hr,oro Br{cryrrana qi:rr<orrl nr.rpa:uo Hayxa npo
naAmmufi naqionanruufi xapaKTep.

llpari M.Eo6xlinrcrKoro norc'rr{Ka]ru Br.rHrzKHeEHir u.rc:rennoi nore}aiw{oi
nirepaT ypr.r, xna o61,uonu:ra no-ray Senolrery, xrrzfi Moxua uagsar[ " npo6neuon
Eo4crcuwct'xozo" - npo6leuoro:nauemrx i uicqx M,Bo6xcurcrrcoro s no,'rbcrKifi
ualqi. I{inmo:riny yigtnxogy " Dzieje.. . " m{caB oArin is Hafupan[rx 3gaBqis aauoi
npo6neMu C.3axxelcrruii: "He e max do6pa eidnoeidb Ha numaHHt, ulo
cmaHosumbcepqeeuuywtuzu"l3.Ynoneui-mift:rireparJpinepa.:lroNllasycrpiru'
qixaBi il suaqr,rMi 3alEiD(enrur, arre nepeBalltHo B Aocutl cneryr$iunifi $opMi, uo
flopoAxyBanr{ nusxy incunyaqifi, Henopo3yl{inr i r.n. (oco6:runo 6araro
3alEaxeH6 alpecoBano rreptrrorry BEAaHHTo qpaqi). 3na'nry racrrzuy rrx :arur4in
M.Eo6xunrcrrut fi a4pecynan croraAaJrbHuKy, ane noroAsecg s M. Cor<omriqxulr,
rqo ue nci 4pi6ui rroMrrJrxfi Moxna BiaHecrfi Ao Heno:rixin na6opy rer<cry.

9acro M.Eo6xarrbcbxoMy 3axr{Aa;rrr HeAocraruro nocnigoanicu,, Hanim
IO.Illyicrruii He sa6a. re cnoerry uonirrrrHoMy coparnrrny npoparynrinla.
3ycrpiuam.rcx nprzniicr, mci npopoK)tsanu ItrBLiAKe 3 a6yrcn" Dziej e . . . ", ale n vaci,
B .{KoMy qe poBo,qr.inacr 4lrcrcycix, 6i6:rioreqrnfi [r{rr Bxte norpnn y sa6yn'i
uanim npisnurqa rr{x npopoKiB.

llpaux M.Bo6x<urrBcLKoro Ha:rexrrrb ,40 nai6i:rlrrlix i nafisnavuirnux y
nonrclr<iii icropzvnift :rireparypi ecix qacis. M.Fo6ncunr,cr,rcni uupona4un
vuc:reuni iHnoearii n ue:ro,uolorii, niN 6yar,-xro iututtfi g ic-topuxin. "Texcm
"Dzieje..." 6ya uanucauufi oduuu dyxoa, vimxo, ropowuM cmunea, i t
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uonod9uau posuaxo.l,t, cnpaeuB 3uauuuti entue, qe cnputJto nepeKoHaHHn, t4o
no "Teka Stanczyka" ttae.tto cnpaey is uoeutt uaui$ecmou rcpaxiecaxoi turconu,
nrcu uadaeae "Teka..." o6zpyHmyeqHuz s 6orcy icmopuvuoi uayttu"rs, Agxe
"...eci 4i icmoput<u KpaKiscbKoi uKonu: Ranima, Illyict xuii i Eo1cruaocarcui,
KpumuvHo o4inroeanu icmopin daeHooi Pe,ai llocnonumoi..."16.

Heo6xinno 3a)tsax(nrri, qo qe y 1869 p. y ap)4(oBaHoMy MoJro4riMr.r
r<parincr,xzulr no:rirlircanna "Przeglqd PolslE" 6ytro orry6nir<oraao si6pannr
IBa,{rlrrr4 nucrin, ranncanux siA iNreui Heicn}roqoi oco6r4 (stanczykq -
xopo:rircrr<oro 6msns) "Teka Stanczyka", re patsanocfl 6asenH;r icroprEwroro
l,rinryrroro llonrrqilT. Xaparcrepuo, rq o " cmauuuurcu" 3itrajroM He rBopr{na tKorocL
orpeMoro nonifltvuoro Hartps.rKy 3 oKpecneuoro fiporpaMoro i r,re :6upam.ic.l
uiroma :'egnaru 4lx ni4rpra.rnz croei nodr:rzxu mrpor<i nepcrnlr cycnim,crra.
Tsopl4i "Teka..." ruclrirora,ru 3MoBur.rrrEKo-noBcrarrcLKy raKTrlny, HanpaBneny
na ni4non:rennx 4epNaluocri. "Teka Stanczyka" i ruc:rosreni n Hiit'reep4Nennx
syctpi:ra s pisrrux 6orcia, a BJracHe 3 6ory nolirrz.arrzx nporunnrarin - xr.isry
3arrepeqen], riepm 3a Bce B ToMy, rqo ii anropu 4,r-a apryrlenraqii cnori no:rir:uurrx
race:r sirnoplna;u i suexr)tsaur Ci-meBAM noBcrarrulmtt. Q4xun s yororo, .qiMr(y
upo :ry'6nimr norcranur anropu " Teka . . ." sanoswrrr:nl eia IO .IllyllcrKoro, _fis4 fi ,
rleperBoproBaBcr Ha o.qr{oro is nrzpa:nurin "no mwuoi ma icmopuuuoi'
rcparciecurcoi u.trconu", as 786'7 p. e 6pomypi " Kilko prawd z dziejlw naszych,'
rocrpo BucryrruB nporri rroBcraHHs, n6aqaro-{u B HboMy nprzqlrny Herqacrl
nonbcbKofo HapoAy".

' 'jKodna z nonozpaQi M.Eo6crcuuacoxozo i no uuui He lBamaembct
sacmapinoto. .flx 6u aucoro nu ue o4iutooanu uouoepa$ii i eudauun dtcepen,
ane 6oHu rrc cmdHo?unu eonog-ntx nideanuu ue6yeano[ cnaau f eenurcozo 3]rdqeHHfl
M.Eo6crcunr,corcoao. Cmauoennmt' it i domenep npaqi cmocoeuo uemodoloeit ir
meopii icmopii:, a nepedoecitvt cuHm%u norbcbKoi icmopif'2l.M.Eo6xul*,clxr-ri1
npono,4lrn pinuicrr, Mix clrnre:ar"s fi icropnuroro "az rconoto" - " ...p1nc, npa"+tynuuit
do HoBoi cuHmru nonuctxo'i icmopii i do yneopeuua uoeot icmopuunoi utxonu"2I .

M.Eo6Nrnrcrr<r.rii, xx i fioro coparnrror no rpaxi rorrdi icroptr.nrift mo:ri,
.qocur6 rrrBlrAKo nepeiimon 71o noliruxra, ocxin r<u, na fioro neperonar{Hr, BoHa
6yra riciro non'xaana: icrcpiero. Oqua ne iculcara 6ee iHtuoi,2. "Ilonimurca 6yna
dpyzuu crcummeeua rcpedo Eo1trcuuacurcoeo"23. Xoq He mnsxruq i He
3eMJreBlracurrn, EaJIelKaB Ao cepeAoBlztqa " cmauuvuxie", tKe HaMataJroct
lpl4Tqr)aBarr4 Ao ce6e il neseM,res,'racuuqr,ry iHrelirenrliro. B 1885 p. nis cran
oAHoqacHo noc:rolr na fa:ruqrxuii cefiM Ta Ao aacrpiilcrxoro flapnaueury.

V 1890 p. rioKrlrr)ts )'HiBepcurer i nayxy, qo6 3afl*flTn HoBocrBopeHy
noca4y riqe-npesllAeHra L[Ki]rbrroi periouarrno'i p agufatntuunu. O6ihaaro'rr
ii (1891-1901), M.Eo6xunrcrxyfi cnpouirca .qocrr"rr4 ne61ea:roro ycnixy a,rx
ra-rnalrr<oi oceiru, saxnauror QJu4auern ui4 ii ocnirurg nonirmcy. Ilorr.riN imoro,
ta n orirma no,r,ra.na a n iarpmr,trri e uxci,'r6Hr.rmsi ruzrenin-vayrto sqis- eu ac,riaox
qoro BAaJIocr 3ocepeArirrr suauni nayxoni ra4pu, nacri:rrr<r.r rnavni, qo y
ni4po4Neriil no:rr,cr,xiii gep>rcani rpri rroBi l,ninepcuTeru ire sMonra scix ix
oxonurll, a B 3naquiii vipi riarrr sanA.sKr.i iM ranlrqsri nalxoni rcaSe4pr. Morrrlt
nigpoguruicr ra ri4nouy pirni y poxu 4pyroi Peui flocnomz'roi. Y nepioa 1902-
1907 pp. M.6o6NuHscsru.ri noseprleca no fiepepBaHoi npaui n yniocpcn re'ri.
Ae oqoJrI4B naSe"qpy noriTuqHoro npara. O4novacno 6par yracru y s'i:4ax
norscrxux icropnnin, a e 1900 p. 6ya repirnlrxon e':r's4y, u1o nia61'acx y Kpaxori.
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. Y 1908 - 1 913 pp., nic:ra sara6e:ri A:rANe.r lloroqrxoro, M.Bo6xusrcr,xafi
craB HaMlcnr.rxolr famlqlrnu. Ha rift nocagi npoBaAriB nonirrzrl, yxparncrno_
rroJrrcrxoro 3aMr.rpeHnr. I{eft nigxia AparyBaB KaroJrr.rrlbKe A}xoBeucrBo ra
BI.IKJII-IXAB MAJIEHE HEBIOBO-]IEHIIJI NONbC6KUX PAAI.IKANiN. Y " PrZEglqd NATOdOWY''
perynrpHo BrcxoIr4rrrl ny6:riraqii, Ae nilAaea,lac_f, rprr.lrrli fioro no,riruxa
" saa,t upe uu n'' y r<pa1rlqie j no,rmci e.

fIiA. qac flepmoi csiroeoi riiilrra nin 61o npi.rxnnrnrmou ancrpiitcr,r<oro
npecrory i o.4atar,r is yracr*mir rpyrni, rKa po3[oqana oprarri:aqirc Mapiingrxonoi
no:ncrroi 4epNasra. V eianoriAnocri go nporonourerux 5 nr.rcron.aga 1916 p.
axrin M.Eo6xuusct xuir cran uinicrporr.r fa:rz.ruu[. llo nigpo4Nenii
Eesale)rc{ocri llorBrqi }niftIlor ao opranisoranoi-f,.lla4epercr,rrm xonaicii, lreroro
xxol6;aro onpaqroea-nr:a npoer<ry Koncrrflyrtii. rlusxa iciopzrin ni4r<pecJrroBar.ra,
rqo B EoBrrx )a4onax nolr,csxa icropiorpa$i_r norruna 4pxue, nix r<o:nr_re6y4r
pauirue, Kepltarrlcr nocrynarattra icropuvnoro o6,exruni:uy, oanar< He sci
lparxyml 3p$r4nrlBarrr 3 Brz3HaqeHrrrM iJ nanr<o:ronisnaBa:n ni.rx ur cycni:[,no_
BI,TXOBHI4 X 3AB.{AIIb.

Mixa:r Eobxanrcrxldi snoxan (1920). qo ,,uoaa nonocuxa depucaea
nompe1ye nax cawo icmopu\Hoi npaedu, ntt nompe6yoato ii noxZniwn,
do1uearo'tucu Dtn ce6e miei depacaeuocmi", opnotacuo AoBo/.u.rB, rqo crocoBrro
eirpo,q)Kengr nonr,ctnoi aepxaBr.r BE3HasanbHr.rM e 6e:cl,lrnieua peeisix
icropravnrlx nor:u4ia, rnapme 4ocni4xeun{ ,4xepen. Ale penisia ,u ,rbu"rrnu
npoxoaurr.r B cnolylenni HerroxurHoro Ayxy nom,noc:ri, a tqe _ TBepAoro ,qy:Llr
upaqi, o6oe'x:xy i carrlonoNeprnia. Hona nolrctra icropz.cra crzrnesa, na iioro
A''lvfIry, Mana llonfffft\B TO'Iiy,"...t4O n)eepm1muct My7tLjno He HABKOIO numAHHr)
nrc i daa uozo ynaau nu, cxopiute uaBKono numaHHt, .nK 14u pyxaruc, is sauenady
i 3 JIKUM 3aco6b.l4 cu\ r4oparbHux ma (tisuuuux, 3 ,KLLMI ycmaHorKaMu t
cmocytrKaMu cmqnu uu do 6ydieuutlmoa deplrcatuocmi"2a.

V .]"910 p. ain uonr.iul'a Kpanir i nepe6parcx n c.JlonJxoaex no6:ur:y
flosnani2r. llpuiinxry n 1921 p. Koucrmyqir i nap:ralreHraprnrfi ycrpii 4epNanu
cnpuiiam HerarriBrro i rocrpo {purranfEaB. I ua4a.rii 3urrrJJaBcs. rIprr<rrnbnrrKoM
grrbnofg ryrry i xoHqeHrpaqii BraAH B plxax npe3r.rAeura. y nigpo4xeirift
llonrrqi M.Eo6Nlllllcrrreft ne gafiuan Noairoi nodil.runoi noca4v i noeepFnEc{
Ao Halruz, sAificlllrnrrlr fV wrganu.a " Dziej e . . ." (1927)26. r{orupua poxaun nocni,r
AonoBHrzB npaqro rperin rovolr, goninmu icropiro liomuli 4o 1923 p.

lloxlrmlfi rir ra npo6leurz :i s4opoo'nrr, uarepiaru,ni rp)mloqi, niaxia sia
arrrenoi y:acri y nodrra,rnolry i ual'r<onolry xami - rarcnrr.r 6y:rr.r ocrauni porlr
xltrrr Ha repeHax Bemmouomrqi ocramn oro ig uononirmx (pyngaropiB xpadBctxoi
icropu.moi tmo:rr.i. 3nicr:na npo rconu.iu.v 3 :rrnnxl9: S p. tr4.noOwrHicLKoro is
xa,'relr 6yna cnpufinx'ta irrener<rya,rrur.ru 3a.raroM Kpunonu. 3naxarosr.r ua
3aciDrrr.] nepel lricrolr, yuiaepcnTeroM Ta Ara4euieio 3uann 6y:ro ]xBaneno
pirneunx rtpo rloxoBaHu.t ne6ix.nir<a :a rpolta4crni Kor]rrrr Ha Faxosir6noMv
ugHH'raoi.

. ̂  ̂ ^ 
tlqzuga ir{ Ostatli stafrczyk. Michal Bobrzyirsky - portret konserwatysty. - poznaf,

i982.  -  S.9.

,  ̂ ^^ .' lazuga .ll.-M.icha I. Bobz).nsky. MySJ hisroryczra a dzialalnoic polirycma. - Warqrawa,
1982:, MaternickiJ. Historjografiaikulturahisrorycma.studiaiszlice.:Waiszawa_ 1990. - ll:
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MaternickiJ. M.Bobr4,fislry wobec tzw ideijagielloriskiej. Ewolucj a pogl4d6w ijej uwarunkowania
/r Przeglad h umanisty czny. - |9'71. - Ne12 147. - Rok XXl.

.tC neeuu e. Kparutclra icroplrnn utr{ola ra,'rorr*trd xoHcepBarru y 3axfurift fanu-rnHi
Apyli noroBrtrtrr XD( cr // llil11emlrfi apxiB. Icrop[qHi Ha]xu. - B r4i.13. -2d$.

. .^Botyc: H.S. Smolka jako organizaror nauki. prolesor i uychowawca , Spor o historycaa
szkolq krakowsk4 W stulecie karedry fusrorii Polski UJ. 1869- 1q69. - Krak6\.r, Itb9. - S. I I s.-
" .5qgfielW\4+alBobr4riski(18a9-1935)//Sp6rohistorycznaszkolgkakowsk4Wshdecie
katedry historii Polski UJ. 1869-1969. - Krakow: Wydawnictwoliterackje. - i969. - S.145.6Z(lkrzewski S. Michal Bobrzyhski. Pr6ba charallerystyki historyka // Kwartalnik
Historycmy. - 1935. - R.XLX. - S.51b.TTetoaarc B.B. nocrar6 MrDiafina lpytregc;xoro s nomcrxiit icropiorya$ii (xiHeq6 XfX-
XX ct.) // VrpatncrrutI icrop r,r HHI x'TpHar. - 2006. - Xe5. - C.68-6q.
_ ̂  ,, 

'!pot o historyczna szkolQ krakowsk4. W.sfulecie katedry historii polski UJ. 1869-
1969. - 5.342.'Bobrzyns ki M. Ksiegi czerskiej ' Ateneum. - I 8 7q. - T.3.t.llaz_uga W Ostatai staiczyk. Michal Bobrz.yisky - porfet konserwatysty. - 5.55-56.It Bobrzyitski M. Dzieje Polski w zarysie. - Warszawa,-l93 1. - T .3 . - 5.269.-llBarrel W Mthal Bobr4nski ( l84q- 1935r. - S.145.

t3.Zalvzewski S. Zagadnienie ustroju panstwa i rz4du w dziejach Polski // Droga. - 1929. - S.3.
_ . - 

A_S,zuj1ki J Kllka uwag o Dziejach Polski w loorkim zarysie Michala Bobrzl{sktego //
Dziela. -Krak6w. 1888. - Ser.tr. -T' .tsZakrzeu'ski S. Michal Bobrzyiski. Pr6ba charakterystyki historyka // Kwartalnik
Historyczny. - 1935. - R)C.D(. - 5.520.bserejtki M.H. Narodapanstwoupolskiej mySli h isrorl,czn ej. - Warszawa, l9ji.-5.19't.'qrkr A. lekastanazlka. - kakow, 1932. - S.154.)NGiller A. O serwilinnie. - Warszawa, 1932-

teryJ,ka A. TekaStaflczyka. - 5.347 .
, 

2oBobrzyhski M. Dzieje Polski w zarysie. - Warszawa, 1819. -'t.1; Bobrzynski M. W rnie
prawdydziejowej. Rzecz o zadaniuhistoryi i dzisiejszemjej stanowisku. - Warszawa-Krak6w, 1879.

' 11Bobr;yfiski M. Nasi bistorycy wobec wojny Swiatowej. - Krak6w, i920. - S.3.zzlazuga W. Ostatni stairczyk. Michal Bo6r4'nsky - prirtret t<onsel.watysty. - S.9.
"l,azuga W.Micial Bobrzynsky. MySl hrstorycznaa dzialdnoS6 polityczra. - S.255.uGrabski A. Zaryshistorii historiografii polskiej. - Pozran - 2000. - S-167.TsBobrzynski M. Encyklopedia Kralowa. - Wars2awa-Krak6w, 2000. - 5.72.
26Adamus J. O stanowisku Bobrryiskiego w dziej opisarstwie polskiem. - Lw6 w, 1937 . - S .2.

The scientific activity and life of one of the noted representatiyes of Krakow history
school in the second half ofthe XIX cent. MBobzhinsly are reviewed.

Onpu"vauo 4.12.2006.
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O CTAITEIII{O C.B.

tropIBIrrIJIIbHr{tr mro4 BrrBqEnHrI rcropri mana
nr.o.nr.q,Kcr.IMuuXa

Posznnd aemuca pont M. O. Maxcut,tefixa e cycnituuo-neo aeoztuaotty ctcummiXap xo e a. A u atis y n mi c n o c H o 6 H i m e op i r, ;p, 
";; 

;;;;; ;;' n em o oy, t4o p os p o 6 ueqqeuuiL n1a iiozo nayxooi ynooooaHHr.

Cepe4 icropr.inie npaea. nci rpo6r.irra 3rasr lrii eHecox y poraaron icropuxo_
1o-qggl.groi nayru, lo'recne lricqe 3afiMae Mr.rr<o:ra Onenciftoez.r MaKcz;efixo(1870-1941) -yr,.plY9llgllp9to.uaaeqr,, sor<rop icropiinpa.ua, npooecop, sreH-ropecnor4eur BY,\lvAH vPCp Hapo.q*cr y cerirucrxiri ci',i r: c.Iio.,roiminxa,
nnri Porr,rescr,roro patouy CJvcrrcoi o6:racri. Iloqancony ocriry :go6yB y ."*""oiji ,
mcod. llic:u :axi''reu.,rr riMHa3ii n Ilpurryrrax mrznc.s B Koirerii fla,na fa,rarana
e Kr.ieBi. 3aKinqlie y 1 892 p. rcpu4a.nuzri {ary:mer Kr.ii.ncrr<oro yuieepcnrery. 

'

- 
Bxe y crlgen'rcrripoxz reuoro caoii aalxoeux sa''r M.d.Ma.croaerio

oopaB nonrrl qnxa ycrpifi Ta npaBo Jtnonctro_pycnxoi 4epnranra. flonolraran
ya{.6yruroW nuenouy n 4oc:ri4Nenni i pospo6qi cave qiei reuarrrrur npoQecop
Kr.iincrroro yninepcr.itery M. @. B:raazltrzp 

""n"fi 
_Fy4uroB _ oAr.H i3

:3Tl?:l*u 
*-,nz :axianopymroro np1ea. 3roro { nopx4s M.M.'c"r."u"o4

u. u.lvriLTr{HoBcbl(I.n4, 1 .B.l {eMrreHKoM M.O.Mar<cuuefiKo craEe npeAcraBrrr.rKoM
aplroro noxo;ritmr urxo,ror raxiaHopyctrcoro npala. Tax. rr.raroq virlre niAry',HT,
Ar-f, AocriAxerfits nuroBcbxo-pycLxoro [paBa, 3uar{Hy sacraHy.s]Koro cK;raAanri
poOoru M.@.Bra,{riMripc;Koro-Eygauona i @.LJleonroeuva, lrologr nveni
:uor:u npoAorx)rarv gocni4Nerrux npata laroncrr<o_pycrr<oi 4epxau.i.

Meroro:roriquoro 6asoro 4ocnigxent 
"n""r, 

-6yo 
cnuies icropuxo-

nop_in:rx:rsnoro ra eno:uoqifiHoro,vero4in, 3xaqr{oro uiptro nac:riryna:*lx sia
M.@.B:ra4nmpcrxoro-By4auona. O.qrarc qe ue azxrno.rario g""r,rx poi6irr*nocr"ii
y d,qxoAax,qo nienauuql.

^ ,  ̂  
&pa i i r c l r<a  i c rop io rpaQ i r  ne  Mac  .aoc : r j . aNeuu  qo ro  r i s runoc r i

lvr. u. vlaxcl.{Merzra ,m Ha}roBqr ra nerarora. Ocr, soMy 4auuf acner<r .4yxequra:aft, Aoc:riANeffir_s fr{oro i e r\4erorc ganoipo6oru. HExqla uonnsn afiorfirae
n torry, r{oy po6oti nnepue r<olrmexoro :;iiicueno nanuean_a uopiaHrJr6Horo
uero4y M. O.Maxcnlrefi r<a.

_ _ * Hacrxoso npaqroBaJrrz r{aA Aoc:rilxerirra:ira Aar.roi npo6.nelru O.@.Cxar<ytr,
T.LBou4apl'r ra IO.C.IIJevuryv.tTo.TT, IO.C.IIIeurry renKo y cBoix rpaqrx
l-.-1I11""" 

po3BrrrKy ropu4nvnoi ocsi:M :aranolr n Vi<paiui, T.I.Eongapyr
BrrcBlrffoe nornr11fi npe4cranurzr<in uro:rz aaxignopyclnoro npan4 O.@.Cnar,.1,n
Ao ctrlprq/e,qepxanornopvi i4ei oxpeMrrx BqeHr{x.

l]i ra irlni 4rcepela ri4rnepprgrorr, 4o M. O.Maxcltaeft r<o ni4irpar nemlny
po:rl y 4ocli4xenui ic:ropii npala yrpaiuu. A:re it goci ne crropeno qiriicnoi
naprnnn noultaie evenoro na icropiro Jxparncrroro npaBa rrrrrrrxoM BrlKopucrar ur
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Xapriecarcozo uatliouasranozo nedaioaiuuozo yriunpru*"ky'i*.r.C.e Ko"o;od;.
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loplBl{rJrrnoro MeroAy. I ocMucJrer{Hr B rlboMy rrnalri ftoro neprrrzx ],DoKiB i
flepcneKT].,8 - ocHoBHa Hama qinr.

Y 1896 p. M.O.MarcnrtefiKo cKrraB eK3aMerr ra cryninr Maricrpa
.qepxaBHoro fipaBa> a 1 cepnna i897 p. 6yn nprasnauennfi np"uar_4oqeHro,
no.xaSe4pi icr:opii pocificlxoro npala ropr.iAr.ivrioro Saxy:urery Xapxircr,r<oro
yninepczrery. I{rouy nepe4lna,ra gononi4na sanacKa npo4ecopa no raSe4pi
IepxaaHoro flpaBa xapKiBcbr<oro yuirepcurery M.o.I(ynneeac"xoro npo
AOpy{enE npnBar-4oqeirry I'ninepcurery cn.Bono'4r.rMEpa M.o.Maxcnuefi ny
Br4Ktra4aru icropiio pocifcrxoro npaBa rra [paBax nplzBar-ror{eHra. Bsacdaon
Ilo^.9,toprluonafi Q axylmet fiopyrfirrB nrrorrorar{n, rrpo rrpu3naqeHus
M.O.Maxci.nrefiKa rrpuBar-.qor{euroM ro m$e.qpi icropii poci*crxoro npa"Ba.

_ 3a rpagraqiero roNnlrii 4oqenr i upo$ecop, now.ruaroqn cBoro rre,q;roriwry .
po6ory B )'HiBepcareri, lras nncryfir4rrz [epe,4 rueHal4H nveuoi pa,4u :i ncr],nnoro
:rexqiero. Tenoro cBoei Bcrlo'Hoi re*qil M. O.MaKc utteftxo o6pas,,II opieHrrbne
6uBqe.H.rut icmopii npaea"2. Canre y uiff niu or43rlaqae croix nonepe4nnrir y uifi
sayili (Borrfi wrra,Trz ;rer<qii r I'ninepcz:reri go iioro npr.r:uaveuux). I1e I.I.,4i.rixriu
ra I.M.Co6ecriaHcrr<rnft, xxi rex npaqroBanri ua4 po:po6roro nopinn_r.irruoro
ueronys I.I.[rarxriu y po6ori "Vcmpid *o ynpaenlrui ,icm poci7, po3nrrlaB
pocificrxi rrlicrr<i o6rqr.rnlr, nopiaurorouz ix is :axiguoerponeitcrxutr.ru, a
I.M.Co6ecriancrxuit ("Kpyzoea nopyKa s cno6'trr 3a daeuiuu nan'nmrcauu k
sarconodaecmea") uopianronan crapo4anui :axono4ancrea pilunx c:ron'g.ucmux
napoaie.

' M. O.Mar<cNlrejtKo crBepAxyBa.e : 4o c:ri4xeHirs [paBoBoro po3Br.irry
o rpervmx Hauiii norcaaa,ro. uo a irropii pi: nrc< Hapo4il slr_ror,1florbqq aoglzt seruffd
uo4i6nocri. Bnn.reuu.s flpxqr.lH Ta(Hx noAi6nocreii - 4yNe rlirana ra Bax[.rBa
cnpam. Y.ner<qil M.O.Mancrurejir<o po3DurIae BrreHHr @pirr.ran4 x<rzit HaBoI[4rr)
rplr nprrruHu rar(ux no4i6uocreii. llepuroro npuuHoro no,qi6Hocri npaBa pbniix
uapogin e ix cni:rlne noxogNeuul. Hapo4u xr4n{ pa3oM, ruanu cnimne nparo,
uoriu poscenunucr, fipalo rroqano po3BuBarucr, orpeMo, a:re geqo cuirrsne
3aJrrr1truJroc6. Flanprar<nag, rpera, puMJurrrr4 Ta Hi fiJi noxo,qu:rfi is o4Horo i:roro
N nuerr.rni - apifcrxoro. !pyra npulwua - pe3ynLTaT 3ar03HqeHHr, sKe
ni46leaerrca 4noMa rrrJrrxaMrr: rrepeuecenHrrM - rrepexo.qoM r{acruHr4 HaceJreuns
c 4epxcaelr n iT ro:rouii uanpur<.:ra4, ri4reoperrex n Ip:ran4ii xonouii Arrrnii, ecsoro
NrexanisMy affidficrxoiyp.agonol cr.tcrelru; i rir:rn<oru ivirawi - npntc,raaonr cJr)4nr4T6
peqemrl.s affniiicr,Koro [apnaMeHTcbKoro ycrpo]o B rorcrrrryqirx irnmrx 4ep>xar.
Pisurirlt N{iN rraN{r4 rroJurfae B roMy, qo nepma s4ificmoerr,cx necsi4orrro, a Apyra- He rr{me cnigolro, a:re fi: nonepegnilr o6ronopennrM Ta 3arBep,qxeurrJ{M.
Tperroro nprrrrzuoro Bucrylarorl o.{Hi ft ri xc Nurreri olcraszan, }aroBr.I Ta
norpe6lr, rqo npr.iBogrrr Ao olnaronux uacli4r<in y pi:nnx na:1iit n pisuzft saca.

M.O.Mar<crrr.reftro r nerqii po6r.ns ,qonoBuenHr Ao Brrenru @piuaua. Tax,
uoAo nepmoi npa.orHrz sil.r ja3Haqac- uto cni,uHe no\oA)KeHH_q Hapo4in vae Ha
ynasi ne rim,rli sanac cni;r,no crsopeur4x npanoBr{x non.r'rr, x< sarHauae tDpiuan.
a ii cyxynuicrr roro)KHnx ncrxo;roriqnux incrunxrin ra s4i6uocrefi, ;rni
c$opryeanacx cnircrm,nr sycrar,rnru. M.O.Maxcr.naeinro sa3Haqae, Io aany iAero
BlIr 3arro3r{qae ne e icropu.nroi lrxojru Flirre.rqunn, i ae y clon'xno$inin. Biu .
ni4rparrye nosnlii Sparrqy:rrror ouemo< Iuo:rira TeHa .ra Penana, roci eiAcrorcrorb
nerffirrywril saKon cna4rorocri, xxlrii 4ie ax n iu4anigyarrruorry Nrrri, rar< i n
xurri qim.ix pac, B criJry rKofo Si:il.mi ra ncuxonorirrui ocoO:rueocri eigorroro
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rr{rry [epeAaror6c_s fu noKorinus s noxo:rinns 6es Kinqr. IIIo4o Apyt-oi npr.rvnnu- 3arro3uqeurur. mJUrxoM rre,peueceurxr - M.O.MaxcauefKo crBepAxry€, jrlo qe
o4au ls [porBlB ona4nonoi nepegavi i niAuocriflr fioro uorpi6no 4o nepmoi
npnxmu. flepe4ava uoNe 6y,ra nprwrnoro no4i6nocreii, ane ro4i, xorm ux naq;
crBopro€. caMocriiiuy gepNaey. -f,x nparcrag nvenrzri aa-ao4uri, anrnifictxr.rx
eMrpalrrlB, sxr racnyea:ra Cnonyueni lllrarn n llilrdvrdfi Avepaqi.

3anosneuun, ga M.O.Maxcunaefixou, nuxn:r_neucx y qnox Sopuax:sanosatenua li4oMux iopr4Ar,rr{Hrrx HopM oAHnM Hapo4orr y iriuonr vepe3 oprauft
3aKonoAaB-{ol Bjra.ryr i sanosr.rena_r vepes no6lrori ni4ao irsu uapotin 

"yciauixgepNan5. Y 4p1'rolry nanag(y 3aro3r.rqeHHs : .racorrl nepeft4e B 3aKoHoAaBcrBo,
a:re non-o^6y1e rropuHnrlvr aKToM crocorno no6yroroi peilenqii.

M.O.Maxcrruein<o, po3rrlrlaroqrl Aani no,qi6irocri ni.4nirrrae nrzranul npo
Te, qr.r Moxlrr nona 6yrr npe4uerou ognieii i :riei x icropuuno.i 4oxrpuna, .u
norauni yriitrr.i 40 cKnaAy oKpeMrix Ha).K. B.renafi sa3Eisae, rqo noai6nocri,
xri :alex<aru ni4 3ara!'Iruoro [oxo4xerlur, He crocyror6c]1 ycboro JrIoIcrBa, a
rirlxu oxpeuux fi-oro rpyn, Hanpr.rKnaA, apiiiclr<ux, Moriro.rrr cbrrrx,
c:tos'sHcrxux i r.n. 3uauurl, lonn nosunni AociigNynarucr r icropiinpaea
oKpeMrIX niIeMeH, a rIe nIoIcTBa.

. I{o crocyerrcrr noAi6uocreft mrxort 3aro3f.reHn, Ta Brrir{By, To BoHn He
ril*lsi ne lraros lrrinepca:*noro 3Fraqel{Hr, ane il se oxonrnorori nari:rr, qine
nnelr'.r. Bonlr o6uexyorrcs xirrlxolra HapoAaMq, HaBirr naft6imui nprrKnaJrr.i
3arro3Trrrenus - peqefiqii puucbxoro npaBa a60 4epNannoro npana Anr,rii - He
posrroBc]oAxgEarncr Ha Bc]o erpory. I{e uoxxa roBoprrrrr rpo 3ano3lTlrenrur B
icropii sara:rnoJrroAcsr(oro npala, ToMy qo Bcr;oMy nroAorBy HeMae B Koro
3alo3rzararl'r. TaxoN ne uorre 6yru 3arlo3fiqeHH.ff UiN Orpeu*tun meMeHaMI{,
ocrirrurcr.i oAHa qacrltHa n-[e]teHi rrra,ra ge't3o" a o4rr"*rn nopo!(aMrr, a lHlrra _ 3
inmama. Hanpr.rKnaa, HapoArz cJron,xscr,xoro rr:lelreni, pocixun, lr arr4 3HocrllLr
'. t,l3alrrlelo ra rarapa,v', :axi4ni c:ron,axrz _: nilqnulr, nin4enni c:ron,xnr _ :
rypxauu 'ra iraliiiusMr.r i r.n. 3a[o3i{qeHrur He sepe: no6yroni ni4uocr4'r.r, a qepe3
:arorio4alui opraru Moxc,TI.iBi ri:nrcu uiN oxpemzulr ,qepr(a.BaMr{, sxi lra:rorl
sarcoxoqarui xo4eKcrr, 3 rKr.rx caMe i :ano:rErorrcs nopu" iopraru saKoHo.{aB-{oi
n:ra'4u. orxe, ro4i6riocri is :anos^reH*r ra iMirarliiflon''*ri s[B.rarr.rcr r icropii
xauiorra,r.u uor o npaea.

flo4i6uocri, xri nran:runarors is o4uux i rrlx cauux lxurreBr.rx o6craazn,
1aloB Ta norpe6, rqo rrpuBol.firr Ao oAnaKoBrrx pelynmarin y pisnrx naqift n
pi:nr.rfi..rac, cranoBnsrb npeAMer Ha)'Kn, rqo Ha3riBaerbc, :ara,rsuoro icropieio
npana. .{oro4rnr qe, M.O.Maxcuueifu<o ornepnNye, rqo cnilruicrr no"o4u.*n*
rroqriuae rparn pon6 n icropii npana rim,r<u nicla po:ce:renirr napo4ir, i
3arIo3r4qerurr Mae nicqe xe npor.n ou ycie'i icropii naqiona,uuoro npana, 6o aex<i
lepio4a uox1ru 6yriz i cauo6yrninr.i. @axrop xe cni:rrnocri y-o"'*"rr" .
6esnepeptarzna ra pinuo4irovrna n icropii npana. Cnillne rroxorxeHrl,r ra
3arro3llqenlUr Marors o6rr,reNene nonoxenrur _ r y fipocropi, rax i n vaci, 6o nonrl
e noxi4urmz nprzulruanrx no4i6uocreii. 3anosu.reunx ni46ytaerrc_n ro4i, nolu
Hap9A.y cEJry lcroprqEoro po3Br4r$/ craBuTEcs n raxi ywonu, xo,ru peqenqir
neo6xi4ua. Hanpr.ir<:rag, peqenqix anr:rif,crroro AepxaBiroro LrpaBa napo4aMri
KoHTrirrglrra:rbnoi enponrz. A:re ganosu.reun{ He 3a.l]lflrarorbc, y cBoeMy
nepricuolry nurnr4i, a npuc'roconyro,rr,cl 4o rraqioira,rbnoro 3axoHoAaBcrBa.
Ta xr peqenrlix aumiftcrroro xoncrzryrlifiroro nexanisuy no_pisuouy
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nu4oslrinrora:racx y @pauuii, Hiue-rqnri ra inmlrx aepx(aBax. Ocuonnoro i
a6cornorxoro npzq4 Horo rloli6nocreil nr.icr1.'narorr o4riar<ori 1,rrorr.r Nurr.x, xxi
ri4irparorr 4ouiiryro'ry i nepxonny po:r.

, Posrntrrlri r€reropii no4i6nocri niApisnxorrcl ue .:ume mocrxrrz, ane i
taco6anu ix 4oc,riANcrru-n.

Bz-{enffoqu no4i6lricrr [pr4 3ano3rzr]eHsi, cli4 srepraru ]Ea-ry He nr4rrre
ua suicr, na $opnrymoranHa, ira peganqiro npala, a:re ft norpi6uo ni4rnep4zrr.r
rgryrbrJpto-ropr4Ar{wri ri4nocuniz 4epNan. Hanprmra4, n ynoNenii qapx Oirerccix
Mrrxartrosuqa e crmri, .nci naraAForr 4err<i uacrr,rirra i: pzucrr<ui ro.4excie
lOcrm+iaua. MoNua:po6unr arcnoaor. uo oia6yaocr :anoglrseHRq j3 pHMcLKrrx
xogexcir, a:re n<qo B3rrr4 Ao )Earr{ re, rqo Mocxoncrr<a pycr 6yna isonsonana ri4
3axiAsoi enponu, To AaHe rBepIXeHHr xu6ne. 3ano:rzqenns n V-ironrenii
nig6ynocl i: Bisaurificrxzx rcoAeKcis i llzroscrKoro CrarJry, n xnrx i uicruJroc,
saxonoga.ucrso IOcrurdana.

Iloai6nion sa noxo4xermxu nigpi:Hrerrcq ^leHmoio ai4nrirnicno, i rorrry
4:rx ni4rnep4xearu i1 c:ri4:lepraracr Ao anTporroJrorii npo rr.r:naveuna o4niei
pacu, o.quorc Koperx, a raxox go $i:rolorii uo4o nogi6nocri vonli.

fli4rnep4Neana no4i6lrocri vepes auanorivni n<ur:resi o6cranunu ra s
noAaJrEmoMy T oroxsi pe3ynbrarrr nenotpi6xe, Aocrrrb Jrnure nogi6irocri sa
girricrov6- V 6ararr,ox lrapo4ie, 3a3Eaqae M.O.Maxcrrlrer)ir<o, y nearrzft nepio4
.racy rpomori canr<r1ii sar\4iHrcmrr,c-{ bco6racrlrun (o,lcprHorc xaporo,
nogban:relruslr noni i r.u.). I{e noxculoerrcx rnM, rr{o e xpailrax napanenrrro
po3Bl4Banacr exonoltiqra nepiericrr cepel HaceneHrx, nuac:d4or xrcoi 6y:ro
HeMoxJrIrBr.rM 3acrocl'laun.r go ncix o4lriei i riei x nopMr.r rpo roBr.ix crsrrrellb.
.{aurril nprrnaa He Moxfla norcurrrl.l. 3acrocoB)4oqll *nosrroeHirg,a iviraqirc.
oo<i,rsra ue 6pro xac,ri4xorlr :v iuz nytrypu/.

He :rimxa saco6aror, a fi qi:rmm u.rBseHur ra orpriMaHr.rMu pe3ynBTaraMr.r
eippisrworlcr po:r,mryri rcareropii.

Brzaseut{ nori6irocreft, ari:a.rrerxarr ei.q aii cninbnrrx }MoB riyn6T}pa, Mae
ua yna-:i rigo6paNeHHjt rropqff(y po3Br.rr].? npaBa B3ara.ni j aoclirxeuu ;p,{.n4Hri
rlboro po3Br.irKy, ni,qrprzrrx sar<onie nepexogy ogxoro [paBoBoro crarry I innuzii.
Pe:ynrrmaua raKoro BVBqgHrur Kopucryerbcs 3ara!'r6na r:eopir upala, 4ear<i .
mzrasss n<oi lroNua rupilm.ru m.rrtre 3a AorroMorolo nopinu_r,rr,noi icropii upala.
I{e i nnrannx noxoAxenH.f, npaBa, rrr.rraHHr riloro axepen npala i r.n.
llopinuxnlra icropi-a npana orpmrye i nparcnr.maft iurepec. Tix, 4oiri4x1,ro.u
npoqecri [epexoAy ni4 o4uoro npanoBoro ycrporo Ao inmoro, nona naoxe Aaru
AJul npaKTr.rxti xoprcni xepyo,ri HacraHoBr.i..

Koru arrBqarcrb icropirc npa-aa ror o w iHruoro naeuerri, ro aoc,rinNl+orr
3aKonri po3BrrrKy Aanofo flpaBa, ocrinrr<v BoH]r He 3-rrfinarorbcr 3 3ararbno-
rrroAcrKr{Mr.i 3aKona.,va. Taxe 4oc,rinNer*rr gonovarae y nigrropemri icropii npa:a
oryenol uauii. 3 iruroro 6ory. raxe BuBqeHHe i,uo4i cnprue pornrnry.ra rviuueumo
y o4ronirelrinuux napo4il cni4olrocri ix npasoroi eguocri. Haupnxlag, HMgq!,K1
eqeui :a3s].r'rati anrcnaIraJrrr icropiro uiveuur<oro npaBa rK c,DHHoro opraHi:n4,
He3Baxarcqn na re. rqo nilrqi craopu:rr 4erinuKa ,[epxaB.

Br.rnvarowr no4i6nocri, -lrlci nrrixarom ir sano:rverurx, norpi6no 4ocni,4.rrrl,
wl noai6nocri Ans 4arioro naqiouarn uoro lpana ni46lnnicl rrruxoM 3ano3rrrrenrr;r
Hi.TM su y sroro. B fiep]roMy Br.rfla,uKy noAi6uocri BrrBqarorrcr 3 Meroro
aocnlA)KeHHs po3BHrhT rr.ix sr4 iHmzx inc,rutyrir uaqioua-'rrnoro npaBa ra
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ai,lrpurrx r.r ,I,rtepe,rr. B irrmoqr - : rleroro oqiaru icropH,lnoi po,r i la 3rraqes''
neBlIoro Hauroua"r6rloro 3arcoHo/(allcrBa. 11. O.lvlanculreiirio r. rfc.-roLD).e, l(o.rur'r 6i-;rtrrre c'ltopoHr*,ofo BIt:t'a1,(sauo:a.reuu.a) 6,v-;ro n trpairi _Lep,.aaa, ralr
uerrue c.'ti;1 po3paxonyBarri Ha caMopo3Brrrrox npaBa n aill npaiui. Arl; i;;
c.ui4 nigtnexonl'narrcl ei; iuo::eurtolo 

"rro""1,, 
do qe - c,te\rerrr po3ljrl.K\r

i K o l o  q e  \  I I K  \ '  i t .

Ollre. eunqetrryu nc4i6nocr.eri gaiirlarolLcs pi:ni na1.rn. A,rJe Bolir4 He
tloelruHi Clvrra i:o:rlonani o.qHa nirf o,Inoi. FlaBtrar;, xo]KHa 3 urlx noBrjHHa
r(oplfcryuarllcr BLrcrIoBr{ar{It ilruoi j,rr ncpenipriu Biiacrrrrx rnep;1xern,. 6o ne
MoiI(Ha B'3Haqarr' Koro r'tx ''od6nocreti oni,rrgor.o noro;r,e",,u- Ee ]H arcrui
3afa.rrLuux 3aiiornB po3Barxy npata. Ocr vouy npo$ecop L3.I.Ceprieenv
cnpaBeAlulo nopirae Opiuary e ro-u; rrlo sir nea;xae cireillrQiu,,rr" urug6u"rr;r,
apiilqie re, ruo :1'c:rpiuae*cr i ,v ceirairiB re iuiusx rue,r.reiL l-anozr He lro)xqa
foBopllTr' ''po 3ai]o3TlqellHtiJ He 3IIa]OL'r 3af a-l]6lro,rltoAcr'rr{x oci{oB po3}lrl'l,.y
npaea. Ilx npl.tri.ra.q M.O.Marcnnreii(o traeoArir6 nverrrx rrilreqtnoro HarrprMry)
xorr.t e c larrqx P1'clroi flpangn n6aqarrri 3ano3'qe'ul i.. ctta4l,'rancbKor! npaBa.
aire {e.rrr4 le pe3)l_rIETaT OAEa(OIrOfO K\,tjlLT,vpHofo po:nurxy lapo,1in.

M.O.Maxcuucirio sur:Haqac! rrqo icrop|r naqion:ulri.ioro trl]aBa /tloffycKa€
qe ctrfiIr B].t/I nopiBtir{IlHl. Y po:r-ruuvr.rlx Br.Tltle BurrajlKit\ iropiarlr,run t
lterol0ll :nnrarinoi in41rr<qii. onepln:anu.au ri,'rblc{ Ba}KKr4r frarepia,rolr. rrrti.i
6epemcx is :anoHo.qaBcrBa ra 3Bnvar'a oxpevux rpailr. Ko:rn 3Ba.rariua travKuiq
? a c r o c o t i ) , I h c 9  t u  r r : r c p i r . , y  r r i ; r r e B u t  J ) ( e p e n -  r r u p i e t r l H H n  r  i r r o r e v u H - u
3aKOITOIaBCTUOT{ e trorlaTKoBu},I clroco6ov. ;lruti ne 3lruBaeTLc,3 rroilepelrrbolo
*qy,nqieio. V r1ro.rr1,' i xopiullrrcl ocr{oBa Inrr nz,li,reurx rioro o onpevufi
oco6runaii Mer:og - ropilru:uui{ri. y 4aHor.ry llero,rti nepucrueproey poJ,rb rpae
l\fareplaul riarll oHa.l6Hofo lpana: tir po:po6:uerr,cl ,4era[6]Io, uarepia_r lrre
1no3er ' IHoto npaBa i \ {ae c lyxt6one 3 l laqeHlu i r rxoprcronycrbcs IJ l t
rrl,ItrBcpA)IieHHrr Br{cHoBI(1sJ orpHMaHHX i: vicqeurn x,{epeJI. Merol llae
I rogcHloBa.rLHc (Hi rLJc 'Hdr .  B iH He . .Joeo:uro-  r  J I  LXe nOnCU'" ' ,  BtJ( . r roBKH.
oTpllllaHl : LliCqenux n)ricpeir. A n posr-t;ruyrurx uurtle Ba'a.(Ka\ qtcTtrHavr
T l o p l l l H t l l l l t  I p H  I t .  t B .  r t , L  t  O l r , ; 1 1 ( o J { a  - .  | | a T a :  j  r r f . - r s O  T k  \ r C b t ( e _  i  n ; l e O -  r r C  ] i c
HaBlTb lra ocrpoBax Taxoro oxeauyl I,{aro.lb,,tlJr,lloclrllrrr4jta oili{aKoBc
3i{aqeHnt, nltiu qloro, galtuii l,rercg Mae Aoria3oB.v cu.,-r1,. B odox llitralrtax
:aco5u nopitlH.:r-[bHof o Met.o,tly En;o ;nrirnororlc;r: lrrtlrio'r] apyrox,r\.ocHoBHa
yea.a lpn,1i'aerlc.s ro,Ii6uoc;.i. To B nellruoi\.jy - He rillnu nopiouo..r.,iv, ane
ii girvjnnoc,r _ll:nr.

Harptrxinui :renuii M.O.Maxcnuerixo HaBo/(rrrl, rtl3u.lr.luHl pr{cu
rroprBlit]rrrHofo rtero4li l U.r.rrxoli ana.'tor-ili nogcuroffs 5i;rruicu gr--.1ucr:L r.Hr,o
3 .qcoBaHl lx  rcr {HI . IX r racrr ru f laNL r  to tc  r raqiona;r ; lo fo npaBa.  jTcrr iue
3a3uavarorbcr rt(ocrt rHX wl iHirur icropuvrllx npolnie npara, 6o .repe:t
B H t l t c , r e H r r r  n o  t i J t o c t c i ; t r i  l K n e ( f i o t o I b L t ; \  r a r a i L t r o  l o 1 c  t  l - i  t r o ;  n . u . l , . , c o c :
nu:.aarenrur ti4uigHocreri - ii iu.(l.rnitr1.arrtai oco6r;llocri. llopigs_q:rttr ii lreio;t
l a .  \ t o x  r t R i e  r o  e i -  x 1 . r t  r  H  i c r r r n r r i  n J n ,  t , l  l  { H  n p  r B o n H  \  : i r r r L L  . . r i . . t t c e u l  , t . r n p i i .  }
,1aHol.ry ni,.gtornerrHi c;iiir ei..\pisrff{ru,,ieni:rstra Runa/ntig. 'l air. i n.rr.o-rr nopirrtrlnn
refto ycraHoBu o rpuul'rorr. 6im'ru urS0re uolcneanl n nopieIanni : r.l rr.r,.sni
6epyrscl: ognoro rricqenoro r,iarepia-rni Hanpgx,;raA. oduuirHe :cri, rLrBo,ryulrirti,
v cJoe'qnctrolx Hapo4in I ro.ncHoettrr xlr pc3\,lbrar rr:L{iorrrrlr roi oco6.rtlocri
c l roBJr i i ,  a : te  l ic :u  t iop i r r l i tH: r  Bf i l t i . lo ,  I l lo  o6ut  tue 1. ,  \ i_  tcBo_lo/ l tHf i ,
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nprzraMariue ft iumqM HapoAaM - nfurqxu, iu.4ycarr i r.n. Toli n ocroei gauoro
llrcrnryry cra.[rr 6avzra ne uicqeny npuvr.rry, a cnirony nocuono:riruuny.

B icropii nicrlenoro npaBa Mrz :ycrpi.raeuo raxi nopmz, mi na nepmaii
norax4 sonci,r.r ne:poslwili. A,re {Kruo Mr.r po3DUrHeMo Aarry HopMy i n intuorr.ry
:axono4ancrai, To Moxna 4iiiru neenoro BrzcHoBKy. Kpir,r qloro, nrJr_{xoM
noptB.rurr'ibuoro MeroAy Mr{ Mo)r(erto Koucrar}tsarrz Bi4cyrnicrt neeuux ,Brlrq B
icropii npana, nanpr..ua4, Qeo4a:ri:rry n Pocii. Biu 4ae rrlontlunicrr gvssa.uru.
ao rxoi cragii sartutbHoro rrpaBoBoro po:sarxy eigHocurbcfi Te w i nr,ue raunle
uicqelot icropii. Hanpar:ra4, 4aum.r cnoco6ou npo@ecop B.I.Cepriexny 4onir,
tqo Mocr<oscbri serrcrri co6opz Harrsxar,b 4o nropunuoi $oplru napo4uux
gi6paur, ro6ro Ao cepe4rironivnoro ruuy loniruvnoro xpcacraBurrqrBa.
llopienxlurrzft ueroA aae HaM Brirue posyrrriuux icropii na.rliouaasuoro fipaBa y
Nracfrra6i csiroroi eromoqii npana. Illnn<ona nopinnanr,uoro uero4y rraiN pisnaua
rrpaBosliMri crrcTer{aMr.r Mr4 MoxeMo s'xcyxaru piaenr nporpecy r<oxuoi-
Ilopinuxmruft lreroA Aae MoxJrriBlcrL Br.Brraqeuur nnecrqy roNnoi uaqii y cnirory
crap6inzqro [paBoBoro [porpecy.

Buropncraunx nt nopionx:nnoro MeroAy B ne4arorivnifi 4inruocri ne
ruane 6axtalre, a,re ii neo6xiglre, ocrinsxr.r nopinnanr,ui npux.nagu : ic:ropii npana
6y41r xpaqe sanalr'xronyranrcx c:r;xavauu i ei4o6paNaruMlrb noBny Kaprr{ny
po3Brzrly rrpaBa Ha $oni sarairruomogct xoro po:nzrxy8.

M-M.Iclnicr,xrafi y m.rcrax nirae M.O.Mar<cuuejtra, b nouqmKoJt4 ycniwHol
po6omu... s npuiouou, arcu Bu sycmpinu e oco6i cmyi)eumcmea i npoeecopie .
If o,aamoK, i do6pud novamox - 6azarno eacrc.urzr,,'e (nipori4rio, fimloix npo ycnix
ncrl'nuoi ler<qii M. O.Mancrll.reft r<a).

O4uan nprz nanracansi uaricrepcrroi ailcepeauii ,,Ce ttu llumoea,rco_
Pycarcoi depacaeu do Jltodnincorcol' yHit 1569 poKy,, liu niacrynue eiA qloro
ltero4y, 6o "nopieuneamu ua ocuoei nepwodcteper, - rrucaB Biu, - ueposyuuo i
nouad cuay... .E ucmaeoscn daeamzr nuwe me, u1o uicmunu e co6i nau'amrcu, i
mty.taauumu sdo6yni pesynomamu cattocmitiuo...,,10. Taxuri oano6oruft niAxia.
"iudyrcmuauui zunax", -rr rnepgm riu, npnnin iioro go rroMunKoBax noJroxeur.

Flacrynira pobora M.O.Marcr.ruefi r<a " Muu uur e apx au3wbt y z oJt o 6n o zo
npae-a Pyccxoi llpaedtf' na6yna no:reuivuoro xapaKrepy : npo$ecopaua
B.I.Ceprieruueu ra M.@.B:raAur'ar.ipcrrun-Elqaronrnr. llopienroroqu ix npaqi,
ein nlrpo6rm cnoro rorrKy 3opy Ha lcprl rr,rinarcne npano pycrxoii llpanrya absis,
uro aovinltoqi lryrtlnr npo apxai'ullrfi xapanrep Pycr,r<oi llpan4a nepe6inlmenir. .

. Y po6ori "Pycurca Ilpaeda ma sruladne npaeo Jlumoeiarco-pyct rco.[
depctcaou do Jlumoecarcozo Cmamymy" nveuzii lonepnyBcs Ao Mero.4y
nop-innxirru. lonoprwr npo Pycucy llpal4y -tx nzu'xr4y naii6i:l,m 4oc:ri4Neuy,
M.O.MaxclllreilKo HaroJrortrye, tqo, 3acrocoBlroqr ltero,u nopinnxnurr, Mo)KHa
Aiiirur nonux rr.icHosris. 3licllo, 4aHrzii rr.reroA roAi 6yn ue nonnfi y ua1,qi, a:re
M.O.Maxcraraeiir(o Br.rKopr.icroBye ftoro e ntogn$irorauoMy eunugir2.'pycrnT
llpan,qy pauime nopinnrosa jlu i: nr.rroBc6Ko-pycbKr.rM 3aKoHoAaBcrBoM.
M.O.Maxcnrefiro nopinnroe ii is seuqaenfiN{ npa.nou Benur<oro xn_sgircrsa
JluroscrKoro XV cr. ra neplroi -nepri XVI cr qo nll4annr Crar5"ry. ,,{xepenaMr4
nisnauus gnrr.raiHoro [paBa y Hroro Btrcr1irrarorT, cyAoei piruelrr nelzKoro Kr.rs3rr
i l,rornona:neuux runr oci6, sanucaHi s JluroecrKifi Merpuqi. A:re ne ri:ruxr.i
p i  rHuuerc nopieHroeanux BerLrrMH eiapi :Hr*rscs Ioro Meron, tute i  u imlo
nopinHruua. M.O.Marcunefi Ko crBepAxye, rqo'e nayrorifi drepar.lpi pycrxa



102 cyMcbKA .TAPOBETTA. N,-XX. 2006

{

llpan4a e loci6nzKoM AJrrr rrorcueH! fi.rroBcrno-pycbKoro npaea ra rpae c:ryx6oey
poer,. Haupurura4, flpo$ecop @.I.JTeonrosu.r nopinnrorae fyctxy [pangy g
Jhzronclxr'n r craryrolr;$rs roro, rqo6.4oaecru ueo6xi4ric:rr nrrooveuna alcropiro
pociilclr<oro npana i :ruroec6Ko-pycr,Ke 3a(ouoaaBcrBo. M.O.Maxcuveiiro,
rraBrrarr4, fiAe sil ruroncrKo-pyc;Koro-npana 4o p1rcrr<oi llpae4a i n nepuouy
4xtepe,ri myKae rroror{eHl 4pyroro13. Ha ocnoni ganoro uero4y nveurlfi
HaMaraerbcr Br.r3Haqr4Tr.r reprzropiro, ua srift suHErru, Airrru ra po3BriBanEc,
Hopv r.r Pyc s roi | 1 pa elr a. r' tclrarr il gxepe,r a.

llopirnxnrnnfi lrero4 4ononairM.O.Maxcunaefiny gifi.r.a euononxy npo re,
n{o nonepegni icropr{Krr Br{Kna.qaju pisni incu.ny"rz npata cnovarry sa ,;pyia*ort
Ilpaedorc", norilr - sa ficxoncrKorc cyrnoro rpaMororo 1, 3pertrTolo, 3a
MocrtoBc6KrrM 3aKoEoIaBcrBoM. Tana nocri,uosnicrr nur<lagy rroMr.TxKoBa,
Earonom-ve M.O.Maxclinaefixo. ,{ani nau'lrrn e ne cra4ixrrr ra cr},rrenrMrr
rcroplirrHoro po3Br4TKy oAnoro i Toro xt roroxnoro pociftcrroro npaBa, a
nupa:uuxorrr pisulu ranir pociftcrKoro [paBa. pycrr<a llpaBAa lificHo cr4uc.rru
BrrxlAHr4M rroqarnoM y po3BrrrKy rrpaBa, ane He Mocr(oBcrxofo npasa i He gnr
rrpaBa HoBropolcrKo-rrcxoBcrKoro, a A,rr npaBa llin4ennoi ra 3axi4roi pyci, rr<a
lriiimla Ao cKna4y Jlaroncr,xo-Pyclr<oi 4epNaBr.i. y npata MocKoBcrKoro ra
HoBropoacrro-ncxoacr,roro 6yma iurui ocnoeala.

{ocni4z npo Py*rcy lpar,4y M.O.Marcmreftrco nour.r6rm i ysaramur.rn y
4or<ropcrriii ,4zc eprar\ii",4oceid xpumu,ruoeo docnidrceuna pyct xoi llpaedu" ,s
xxifi nin alrclrryo HoBy roqKy 3opy npo noxoaxeHrur cxJra,qoBux qacrnu (oporrol
pegaxqii Py. ctxo'i llpanpr, nig,reep4Nyrour qe nopisHqrsuaN{ aHari.o, IIp*4,
.{pocnana i llpan4r -{poclaslua, B rxnx 3Haxo/{r4s rotoxxicm rcu i imrnv
clicreMy Br.rKna4yr5. M.O.Marccrnreiixo 6av4n :navnuii nn:uin na pyclr<y flpan4y
pr'1Mc6Koro lpaBa i nalraratcx qonecrn r1e. 3aoroconlro.nr nopbtrxnrnaft uero4,
M.O.Maxcraneiir<o s crarri"Cucme*ta Pycuxoi Ilpaedu c ti notuupenii pedax4ii';
Blzcyr)ts HoBe rronoxeuns npo aBropcrao i crlcreuy pycrr<oi llpanga normipeuoi
pe4axqii, pos6uaaro-*i reopii 6ypN1a-rrrlrx icropra<ir npo Br.iK orrue 3aflo3rrrrenrl,
r{DKo3eMHoro npaBa rrpu cKnaAaHni Pycrxoi llpal4rz.

Y crarri " [Ipo yxpaincax.tl npu d uu uy mepai uott o zin', M.O.Maxcmreiti<o,
3acrocoByrorrn uerog nopinn.run.a, rupo6ae ocnoeui npaBrlna crBopenu_{
yxpailrcr'r<oi rcprz4avnoi repuino.norii n nepiog ynpainisaqii, eusnalr.in AxeDena
uox,rnsoro ii SopM)'BaHHf, .

B yuonax, r<o:ru pociitcr,xa pegarqix saKoHiB 6yna ocuonur.ilr ta
op\4nuajrr,EaM Texcrou, a l.xpaiuclr<a pegaruqil npe4craennra co6oro nropiruHafi
ra neper<nagurzii rercr, :4ificnronancl nepexi4mzil npoqec l,rcparlri:auii. bueuufi
nr4croroe ueo6xiAnicrs nocrifinot 'ra ro.nrol ropu4rz.l:oi reprdnolorii, 6eg sxoi
IreMoxrr.IBo crBopI4TI4 D.lracne 3aronoAagcrno. Vcnimue BI4KoHaHH, nauoro
:aaganxr n6avanocr e prgi Faor, o.qna 3 rr<lrx - rle BrrBqeun.f, crapoi repr{iHororiir6.
3ag.nx qroro M.O.Maxcrrueiiro 3BepraerBc.s Ao 6a:osux rop"4rz.rrrr* 7q*epeo
$pultz, xrau.r 6ynu Jhzroncsr<lifi crmy'r ra Mar4e6yp:lre npalo. Cnovarry
JLnoncrxufi craryr 3acrocoBlEaBclr B Vr<paiili ne y nepticlrouy nunrxgi, xx nin
6y,r nIzganlrft y I 588 p., a n no:mcrxift neper:ragnifi pe,aarqii. Te x ca^te uorxna
cra:arN i npo Marye6ypsrxe npano, nr<e girro ue d:mlcu n lraricrparcrr<rrx, arre ii
Ko3artrExrzx oy4ax. i_li oglr reploaurrcr He.[atrrucLKrzM wr Hirlreqlxalru rer<cralru
oplaflHantB) a [o.]tbcr,KI4MII [epeKnaAaM{.I. Ko:ru sna.reTlu.g noxtcr,xoi l.toelt B
Ynpauri nrpa'ranocl, s'leluacx ueo6xi4uicrr:po6fitrl ropr.r4rl nd:6ipriurre 6i;nru
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aocrynHr{Mr4 Anfl Hapoay. i 728 p_ sa po:nopr,ux{eHu o,r rleuTparr,Horo }prAy BIr.l:ryxin 6yna crnopeua :lar,ouo4asqa i<ooticis ig 3aB.uaEHrM nepeK.tracrr.r Hapocificnr<yrroty "eci npaea,', sanorMr4 clpr4r6c, F(paincrxlrfi uapo4. y 1743 p.
3aBAarrur 6Fro rrzr<onane. 3a qapronaunx onercin4pa I 4ane rrrraurrr [ocra€
snon. 181 1 p. y cenarcr,xift.uplxapui 61o ua4plxonanrzfi nepenaaa Jlurcncr,xoro
craryry pociricuxoro Moaorc

M.O.Mar<cuueilKo Hafonomye Ha roMy, rlo Aani Axepena norpi6no
Br.rxoprrcroByBarri 4ocrzm o6epeNro, ocrimrur nonu nogani ne y nepnicuifi $opai.Tax, nanprmnaTl, nafi6inrm laNc,ra nafi repvin _ .,npo-,, _ l,o 

"oou"nxi 
ropucrrz n

lepeKna.4ax He Bxr{na.:nr. Y MocKoscrniii 4epxari nourn:x",,npaeo,, noi"ur*
Ha3By opraEy, rKrzii 3acrocoBye ra :axr{rqa-e rio|o. Iummfiz enoBaMr.r, Ha3rrBarr4
cy4ot'r. ,{ir}cno, uz 6a.rulro, rqo.B nepeKrraaHouy rexcri rlaToncr,xoro craryry
sav.icrt. "npaea nocnonumo.e.o,' 

.$irypye 
*cyd-sazam,uufi,,, 

,*i"rr;ipoil
ceimcuxozo" -"aupcr,xui cyd",,,Maade.6ypsr,xozo npaea,, _,,Maade1ypsr,*uti $6,,rs.Ocr vouy M.O.Maxcmrefiro ni4no4rart wt ra-rry ponr nepexna4avanr, .rxi
nor:nnri rrarz cneqia-rsry ni4roronny, ro6ro npoim oo,ooy ap"4rqroi ocelru.
ucoofi, rKr ,qocKona"no no:ro4irorr MoBoro, aire He o6isnaui s nonsrrfir,r v npaBa,
Moxyrl garrz 6esnolrra:rnonrzft nepercna4: Silonori.ruoi ,o.rn" aopy, ooa
6esrny:4r.rii - s iopz4lrvnoi.

. TaxoN neo6xi.uro, qo6 npminarol repuiuolorii noc:rigorHo 4orprnryea-rnrcr
ue rirsrua e l\.rexax lorqMeHly, a:re fi $opuyea,ul ix rar<oN s irirlrx lropMarrrBrrlrx
arcrax Henocriiiuic* o$iqiiinux rcprrruirmrx repnrinin He Moxe rro3rrrrlBHo
Bl4ovructr na cy4onifi npaxrrrqi ra roprzglluuiii aayqi, xr<i euxo4aru ia
3aroHoraBcrBa ra Ea rrr4x 6aslrorucxre.

3niciro, crapa repMinororis He 3aAoBorrbr{r.rrb norpe6u cycnilrcrra, rqo
po3BrrBaerrc.f,. I rolry norpi6uo crBoproBarr.r Hoei ropu4ravni nonrrrx, axi
ceopMl.nalrlrcr rl4 BnJrr.rBoM npoqgcy po3BErKy ,rroAcrBa. y rcnifi curyar\1i
uoxc,ruri eznaAlaa 3ano3urreHHs repMixi e, xni re cl,nepeqa$ cra:rifi gano.roAu*if
6a:i ra ni4noni4aro:rr naqionamura.r oco6runocisu.

llpatu:ra, lxi crnoprln M.O.MarcrnrefiKo, He BTparr.rrru axryarruocrl I
cbororyl, a 9aM9 B mnarnrn< paruQixaqii i,{ir(Hapo4{o_npanorm< axrin Vnpauroro.
. Y po6ori'/7po docnzuenna e aqryi icmopitwair"o*oeo npaeo sa rrNuHyne
decnmupiuua )I{oBmH9eoi peBonrc4it' nueuuit zasiatae nego,nixr.t B naF},}osEX
goc.:rigrnennxx icropii yr<paihc6(oro rrpala. I{e, nacavnepeA, Herxocrarr{e
KoplicrtEauHs MapKcricrcrKolo MeloArrKoro _ Herronue o6rpyuq,aanu, [pasoBr4x
nopu enonouivuoro 6a-soio. Icroprzxrz yxpai'ncr,xoro npana o6lleNyrorncx
:ara:nxrnrrz Qpa^eatrn ei4Hooro exoEoMi.rnoro $1,n4aruenry sanricru roio, rqo6
o6rpynryraarn cnoi ropra4r.rwli xoncrpyxqii SaKr;s*m\a" g*-r.nn" i . exonovis'oi
ToqKr4 3opy. 3arauou, vero4 nopionmrnf,, Meroa BHBveHH, rrpaBoBax cT.rcreM
pi:nux 4epNan rmrxolr:icraelelrrx o4noitveurzx npanoBrrx HopM, Mae AaBHlo
icropiro, Brrecor( B ffKy 3po6as ue rir6Kr.r M.O.Maxcuuefir<o. Ilncr,uoai cnpo6ir
nopinuxnux iyaeitclroro la pr.nrcrxoro npan 6yrrr spo6nelii rqe n fV cr. y XVU
cr. rlr.rM Mero/loM Kopr.rcryBanr{cx enponeftcr,r<i npocnirtrreai. Ilpa6arrxon
rroplBHrlrbHor-o Meroly Ha3rrBaiorb TTI.Jl-Mourecx'e. Eararo :po6r.iml y qifi rary:i
M.Ance.nr, A.Kicc, f.farren4N, K.I{neiirepl M.pefinciafiur, i.Ilorr""ny,
B.A.Tlvar:on, B.M.Klqpmr1en ra imni n reHi2o. y cyracniii ropugrr*riii nireparypi
BE3HarreHHs npnpogn ropinua:niroro rtpaso3naBcrna rrlicrzru 4si nporr.i:reNni
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rro3l'rq1l : 1 ) nopBr rJrbHe npaso3HaBcrBo e caMocriifio]o lra]'KoBoro ruc]IrrfiJliEoro;
2) nopinrixrrue npaBosrraBcrBo - qe nalnrcud uero44ocni.rycem s. Hanauno.rf,I;
cnrg po:pisHrrr . r  BJTacHe nopinrrr , ruHHfi  Meror ra nayny rropinrrrnr,uoro
npaBo3HaBqrB4 yueroA0norivnorrry apcenaui .ncoi e pisEolaasirTri rairoArr. B TOMy
vucri ft uopieuanrnrE.

Merog nopinn_rnnx naui mraporo Br4ropricroByersca i e Vxpaiui. y orna4i
Miu'rocry Yr<paiuu .qie lfeHrp nopinnalrnoro rpaBa. BiAno;iani nayr<oni
4ocni4Neuux npoBoArrE I_ieHtp nopinnx:rbr{oro npaBo3narcrna Incrllryry
4epn<anr i npala iu.B.M.Kopeqlxoro HAH Vrqpaftru ra imui ropr.i4rrni sair<o*
ycrauoBr.r. Klpc nopiruxmuoro [paBo3naBcrBa ql]Taerrc,f, y 6ara.rr,ox nlrrqux
HaBqalTbttlrx 3aKnaaax KpalHH- .

Mero4 nopirn*rux e napixcrmrr r<aueHeM po3BlrTry yuinepca.:n noi npanonoi
ualr<a. Biu saqroconyerrcx y ricnouy sr,xsrr.y s iin[rzMri Mero4aMrr ropn4nuuoi
HayKr4 (icropf-rnnn, ananiraurrrzM Torqo) xr< ua pirni uirponopielrruux
(Aoc:ri4Nerax uaqiona,uno-npaoonrzx cracren), rax i nipirni uarcponopinnarnrr
(Aoc;ri4xcerna "ciue npaooaux cucmeu"). Mercguopinuxnux 4ae MoN:rl,reicrr,
na ocHosi :icrae.reHu.s eiai6paru rcparni spa-:xa r npaBoBoro aocsi4y 4rr
)ZocKoHaneHHt naqionansno-npaBoBlrx cncreM. Ocr volry 4ocni4Neuun po6ir
M.O.Maxcinreilrca y c$epi araropncrarrna rropirur:rsnoro Mero4/ e [epcneKrr{BHr.tM
gxx. no4a,ttmoi nay<oroi po:po6rr. Hayrcora cna4nlr4ua BqeHoro e 3HaqHrzM Ta
Aocl Henoq[roBaHriM nuecrou r icmpuKo-rrpaBoBy Hay(y yrpairu.

]^Eoadapyt< Tl.3axigHopycr,xe npaeo: loclffiinas i .{ocri.4 rxu. -It,2000.- C.43.'Maxcwueixo H.A. CpatHtrrerrruoe rc1^rent{e Hcropafi [paBa. - X., 1i]97. - C.l5.3Tau xe.
aTav xe.
5Tall xe.
oTaM xe.
'?Tar'r Ne. - C. 1 0.
'TaM xe. - C.15.

,, 
' I lw6aocruit 

M Hoese rpyabl no Hcropxr.l JurroBcro-pycfl(oro ceiiMa 7 )KlpHa,r
Mrlfl1crepcrBa Hapomroro flpocrcueruu. - I90i. - J'i"2. - C.l .'uMat<atueit<o H'4. Cefil6l,rlrroBcxo-Pyccr\oro roclEapcrBa Ao JIro6nEHcKoiilTxx 1959 n-x.,1902.-C.2.

t1Ou crce. MsvtG,]r- apxar8M6r yrojroBHoro npala pyccxoii rlpa_a4tr // BecTlrzr npaea, _ M.,
1905. -Ne1. - C.125.

t'zO u xe . Pyccxat npar,qa u o 6rrquoe npaBo JIfiroBcro-Pycc(oro fo cyAap crBa Ao rBIaHrrJr
Craryra r Tpyrr,r X Il apxeonoruqecKofo c6ej,'ta. - M., 1905. - C.15.rrTar'r xe. - C.46.

'*Tarr.r xe. - C.47.'5Oir 
x'e. Orurr xpnrfcecKoto rrccreAoBaH]rr P] ccKoii npaB.&r. - X,,l S J 4. - C.65.tb-Il lauwyueuno IO.C.loprnnna nay<a i ocnira Ha ylparHi. -K.,it992.-C.69g.

l7Talr cauo. - C.699.
lsTaM caMo. - C.700.
FTaM caMo. - C.705.
'?olOpq{uwra emmnroneair. - K.,2001. -'t3. - C.89.
'?tTail cauo. - C.90.

The role of M.MaLsymeyko in the sociql and educational life ofKharkiv is yiewed. Main
theories of researcher's compctrative method and sotne guiding linei of his scientifc work qre
analysed.
-----Ortpur;Ha1.06
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BACI{JIb EIAHOB, ONIIH3 OYHIATOPIB TA AKTIIBHtrIZ AIqqyKPAIHCbKOIO ICTOPIIKO-OIJIIOJIOTIqHOIO
TOBAPI,ICTBA y IIPA3I (198-1935 pp.)

P o s znn d ae mo cn crcun t me euti luJtgx m d u ay rco s a d i nat a i c mb yKp diH cbko z o
nayxoe4n-euizpauma B.O.Eiouoea. ioeo yuacma y po6omi Vxpalucaiozo icmopurco_
Qinonoziunozo moeapucmsa y llpasi e 1923-l%5 pp. llodaeiacn nepenirc nayircoetn
donoaidefi eueHo?o ma i,tozo eima,tasui Jrucm vrleHa)v moeapucmea.

llporo:romeunx ne3aJrexnocri yKpainu Aano nomroBx Anr.qocri.qx(eHus
HErKoBoro Aopo6Ky yKpar'Hc;Koi inrenireHqii, -mta nxaori4on nopa:r<r,r yrpairicucar
HalJiouarrrno-Brr3BoJrrnrax 3Mararb 6).Ta 3Mymena Bnixarrz sa uexi 6mii<isqnrra.
B icropii yrparucbrci MixGoeHnoi elairpaqii 6)uo 'tro.rano rcKpaBrrx flocrarefi, ,trri
3po6rrJrn BaroMrzfi Br{ecoK y po3Brrror sirwi:n.uroi nalxu 3a KopAoHoM. Iloqecne
larcrle cepeA rrJrerarr na1'r<onqir-elrirpanris nociAae nigoMd yripaincuazfi icroplir,
rreAaror, rpoMaAcrr<o,noninrqsr.rii 4irv Bacuar O:rer<ciiioerz.r Eianon.

B lxpa:ncrrift icropiorpaSii 6y:ro spo6,reno Hn3K)r cnpo6 Aoc:ti,qnrN ra
npoana:rislcarn naFoBy cna44rr{y B.O.Ei$rora. OArurMr.r s nepmlD{ orinKy ftoro
Ai.flrluocri Aanli [.lopoueHro ra C.Hapixuufil. V apyrifi nononrani j0-rporin
XX cr. ony6tiKoBano Hr.i3(y cnora4in O.Jlotoqrxoro, B.Ilporononrua,
e.Oaxonr.ra, f.!hmaneur<o2, rrpucBsqenrrx B.O.Bi.rrnony. Ha cyiicnouy erani
po3BnrKy )'KpairTc6Koi icroplnxoi Halrrn 4ocJtiAxeiru.qr\l ftoro Narreeoro i
rBopqoro mnxxy safi rraa.roTbcx C.Airl6pocrauona, IO. Mnqr.rr, I. Ca:ranaxa.
B.VnsqHosctKrl[3.

B.O.Ei4roe uapoa:aBcfi2ci ts 1874 p. n tr.IlJl4or<e Xepcouclnoro noBiry
B 3aMoxuifi po4nni cenxunua-xni6opo6a. floua'rr<ony ocBiTy orpEMaB y
Ilkrpovancrxiii oguopivrrifi sencrKiri mKori. floriM HasqaBcx y Xepconcrxony
alxoBrroMy ) {.rrrrrqi ra O4ectr<ift gyxonuiil ceuiuapii. V cepnui 1898 p. ncrymn
Ao Kr4i'Bc6Koi Alxonroi axa4euii, nicns gakiHqernr rKoi ftoro rK AepxaBHofo
crlrrrenAiara 6yJro ni4pr4xeno ,qo Acrpaxaucr,noi 4yxoBnoi ceMiuapii. r{epe3 pin
(y nepecui 1903 p.) Bacfins OrercifioBr4qa rrpu3uaqunu na noca4y nonriwl,lna
incnerropa Ka:replruo cnaBcEroi.q,)oBnoi celrinapii ge nin nrlr<na4aB ncrxororirc,
icropiro $iloco$ii, HiMerlrrry raoly ra irtrri rpep{err.r. 3 rcirnr 1905 p. ilouy raxoN
Aopyrr4m{ Br.rKnaIarr4 K}pc 3aratrbnoi icropiia.

Ha novarxy )O( cr KarepunocJraB craB o4nrru i: qenrpir yxparncr,roro
Har{loHanbHo-AeMoKparr{rrHofo pyxy. TyT 6y:ra socepe4NeHa 3Hartrra rdrbKicr6
yKpaincrKoi inTenirenqii, rKa rypryBaracr HaBKono crnopenoi y 1905 p.
"Ilpoceimu".B.O.Bi4ron elrcrynrm oAHn4 3 inirliaropir gacrryezLHHr roBapncrB4
6yr nlrcapelr, sreHoM paru ra AerKrri qac BrrKoEyBaB o6os'ssru iorogu
"Ifpocaimu".Kpir.rr:oro,rxo4aBAocKraAyKarepnnocaatcr,xoirpoMaar.rTyII5,.
6yt roronon yxpalucr,xoro ne4arori.+roro ronaplrcrnq KepiBHr.iKoM )'r{painctrux

Kypuan

r 1959 r.

Ba. - M.,

xlaaHJ4S

l. Main
'ork qre

Vequtra Orccaua Ttlu umpieua
ni H?B icmuu Ho?o y u i eepcum emy.

acn ip aumrca Ruie cr,xo z o H aqi o H atrbH o eo
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neAarcriqHrr{ K),pciB KareprHocraBcLKoro noBiToBOfO 3eMcrB4 nercropoM icropii
Vxparhu ua rypcax yxpainosuancrna.

Y xon,ni 1918 p. nepeixan Ao KaM,.flrqr, Ae o6ifiurm rrocaAy e(crpa_
opArrHapHoro lpo$ecopa icropil yr<paihcrr<or qepr<nn ua icroprr<o_Si:ro:rorivlrouy
Qarcynrreri Kau'.firorl6-IloAirlcrxoro gepNannoro 1,ninepinrery. V 1919-lg2iJ
pp. orromoBaB Hoaocrnopenr.rfi 6oroc,rorcrrurri Sarqmbrer uboro )K yrioepcrirery.
Y xo.qi 6i[6[ro'rzr{r,Koro Hacryrry sa,rr.rmr{B Karrtirseqr i pzr:rou : \acrvr\aMu
ycpailrcrroi aprrrii nepeftmor Ha rronbcbKy :repuropiro. Tyr nin rir u*r"nrry
rcyurrypno-ocniurro po6ory cep_ea pcpaiinclxrzx inrepronaarzx roxxir y ra6opax
y Jlauqyrri, r{eucroxoei ra i} r.V-1921 p. 61e pexropov Haporuroro }nirepcareryn Jlaurry.rri. Boceuu 7927.p. nepeixal ao fp"nninqx,4e nl cra4aB iciopi.'qeprcrz
n mcrleeift 41xotuifi ceuiHapii6.

He uaro.nr xoluroi uoxrmeocri npargoearrz I yrpauri, B .Ei.quon rraflprrKifii1i
1922 p.. nupyt::ws 4o flpmu - o4uoro : Hafi6i.,rmx qearpin lxpairrcrr<oi eriirpaqii.
Tyr niH npalroeau ua rca$eapi icropii Vxpaiucunoi qeircer $i.rocoQi.rroroqaKlrrbrery Vxpaiuctxoro Bjlrsoro Vuieepcnrery (yBV) ra e VrcparHcsxirl
focno4apcmiri AKaIeMii (yTA).

^ *- B.Fianon, pasou s llAnapiencrxrnr, [.Aarouorlrueu, [.loporuenxou,
O.Ko;reccoro ra B..U{ep6axincrxr.nra, 61le iniqiaropou 

"ruop."rr, 
3b ,p arlns L923

p. Yrpainclroro icropuro-$ino_,rori,nroro ronapucrna n ilpasi (arri _ VtOfy.
I oJroBuolo Meroro fioro cra.no o6'e4uaunl yrcpaincrnrx Brreaux, rqo upa.qroBaJrn
e ycix_rarysrx icropnwroi ra Sinonoriuroi na1xu.

. _Fle3Baxarcrrr4 Ha re, rqo roBapr.rcrBo 6ylo :acuonane npz yBy BoHo He
craBr.rJro co6i Ei.{Kux ne4arorivur.rx san4anr i o6uexloalocl c}To Ha}T{oBo}o
aixnr'nicrro8. cr'rcrelra'nivno npoxo4ruz saci4auux, ui-axax 

"rr""rz 
roBao'crBa

Brlcr]'nafii.3.{orroni4nrnr, npono4r.rml rmlporci 4ncr..7cii, o6rpy,nronyea"mt nalxoni
ronrienqii i r.A.e Po6oroio icroprrco-$ilonori.*roro rceapncrnu,."p1,la,rra yfipaBa,
ao_cxla4y xr<oi yeiiimrur: ,{.Arrronorlrv , ro:rona, O.Koirecca - :acrlmtrrr( rojroBu,
B.6iguor - cerperap. folona ronapuc'rna y ricuifi cninnpaqi s r:er<perapeu naga,ru
sacigannna peryrapsocri ra oprauitonaaocrilo, rqo cnpnrro npo4yxrrunoc:ri
npaqi 4auoi ycrauorurl. Ha niacrani $18 craryry yI@T ronona pa^:orra i:
cerperapelr nignizcl'la,rn nci 4orla.reHl roBapucrnal2,

Bacuns O,rercciftoea v 61'e ynornoeaNenai.i cxrraKarlr :aci4aHHt, recru
rlporoKoJrrr,_ r'rr.rcryBaHrrr, 3airMar4cr. Br.rAaBHrr TITBoM Ha)aKoBlrx npaur, v:reuin
tonapuc'rnal3. Bin xx cerperap rin dronrac ,qix:rtnocri l{l@! roryeal :nirra npo
arxonary po60ry il sa' zryTaB ix Ha ni4cyrnronrrx saci4annxx ronapucrna n rduui
Kgxgoro axa4euiuaoro poxyla. Ha ocnori qzx snirit ictopia VI(DT gnaim,ra
ni4o6paNeirnx y rqopivrux cnpa.uos4aumxl5.

. Ko:reru i 4pysi ni4sHauanu, Lqo y llpa:i B.Ei4nor o.r.orB ocroponb
no:rinunoro Nrzrrx Jxpaincrxor elrirpaqii, uaronicm 4pNe 6araro npaqo;aB y
rynrr;,puo-ocnirn6oMy HanprMry ra n uayqi16. Bin cr.rcrerr.rarra.lro BlrcryflaB s
4glogjnruu na :6opax YI@T. Ilepua,,' Vcmuo e n o 6 e cm6 o 6 aH u e, on op o r,, ryo
H.JI.Kopctta...", 6y:ra nrlronorueu a 7 teprxr 1923 p., ocranru - trprrcBrqeHa
nayroeiit ra rporr.ra4clr<o-no:riru.uiii Ais:biiocri O.lJloroqtxoro _ ua sacilaTrHi
ronapuuna 27 nricrorraAa 1934 p.tl

^ Y cnoix npart.rx B.Fi4lron oco6rnmy Jnary npurimtr aocniANennro icropii
Crenoroi Yrpainr.r, sanopi:lr<oro ro:laqBara'txesicMoei4nocuu: Mocnoo""noo
gepxaaorol8. 3 garoi npo6leuaruxn nin nignory,eas Hr.r:Ky ronoeir eit:,,Anonou
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Cttanut<oscbrcufi ax icmopurc Cmenoeot Vrcpatnu"; ",[onn ciuoeozo mosc]pucmsa
nicna 1775 p.";"3anopoctcct rcui si.tttoexur ma fiozo 3Haqinrn e icmopii rconoruisauit
Cm eno e o t Vxp atnu" ; " C i,l o euii apx inau d pum B on o d tntup (C orc tut c a x u i)' e
napoduiti nqu'ami ma oceimneuui apxieuux dorcyueamie',;,,Mocrcoecuxe
npaBumenbcmlo tna 3anopotrca'rca Ciu";"Mamip eemtuana Masenu',1e ra inm.

. llepe6Jcaro-m n eirdrpaqii, Bacrrrs O:renciffonnv 6Jc o6nexerrft y 4ocryni
AO ICTOprlSHrzX p(epeJr, He MaB 3Morr{ KopvcrytsaTncr 3BHqHrrMl4 AnX Ce6e
sanopiernulrn apxinaurE, cloir'm 6ararLIME Br{rrr4cKaMrz i ny6nir<arlifi\,rlt a(ToBofo
uarepia:ry. Y re'rsxy s qnM siu noqaB rTpaqloBarlr :4e6ilrnroro na4
icropiorpa$i.*rraurz reMaMn.

B.Eipnon nprcnrrrrB EH3Ky rrpaur 4ocni,4NeuHro xlrrreBoro ra rBopsoro
mJrrxy BtiAarrrux Ai.{.rin yKpaiHcbtoi rrayKr.i ra Kynbrypr.i, 3oKpeMa
T.Korn-f ,  p escbxoro, f .  Cr<oropoAri , ,4.Aopomenr<a, M. Ko croMapoBa,
-[.HosurtrKoro, K.Xap:raunonuva, II. Kynima, O.Koneccr.r, .[.Eaianix,
K.llleftroncr,xoro, O.Pycoa4 O.Jloroqr,r<oro. [yNe ren:ro, laroui.:No i gMicrosHo
HanricaB HeKponortr 3 [pr4Bo.{y cnepri B.3anirneB[qa, e.Ciqiucrroro,
!.ll{ep6anircmoro. C.HapiNnufi gasnasus: "... dnn uao zo nepeHeceHHtt 3
Kamepuuocnaea do llpazu 6yno cnpaedi nepexodou s apxiey do 6i6niomercu ...',20 .

Ha nepruouy rignprnoruy :aci4amri rorapzcrna npoS. B.Eiauon BriroJrocr4B
pe$epar " Ycmuoe nol ecmBoBaHue sanopozlcqa HJL Kopuca...,'21, B nouy
3a3uaqriB, uo 4ocli4nlntz icropii Crenonoi Vrpalrz (:orpeua A.Cxarororcrroni,
fl.Kyrim, O.CropoNeuxo, [.-f nopuuqrrcrzft, [.Eara:rii) cnrapa;rncx y croix
pct6orax ua ycni ononi4anrur oqeBr4Arls craporo sanopigbKol o )Krrrrq - Ko3aKa
M.KopNa - sK na Haitro.rniue 4xtepeno, froro poinoni4i 6yau sanuca.ni
apxienncxonolr I-Posanonulr ra ou1,6:rirorani oxpelroro KuaxKoro, fr(a Blriimra
,upyttou 1842 p. n O,qeci22.

V 4onori4i, nprlcnrveuifi I.Kor:rxpercr,r<ony, B.Eignon na ni4crari
gorqvenrir apxiny Karepanoclancrxoi Alxonnoi r<oncrzcropii :anepe.*rn ftoro
ABoprncr,Ke noxo,ereurr{. Harouicrt .qoBo,qEB, rqo Kornapenclxr.rfi uoxo.4rll g
rl,riqau a6o .4yxilnr4qrta, a ra{ox te, qo ein nvnrca n Kareplrnocnancrr<ift, a ne
flo:rraecrRifi ceMiuapii. Hanprxinui nucryny Bacr.urs Onexcifionr.iq sa3HasnB, qo
rrc6u I.Kornxpencrnufi norpanun ao llerep6ypra, ro nin 4nx yr<paiucrroi
:rireparypn 61'n 6n nrpaveurft23.

Hayxora posnigr<a npo A.Cnalrroacrr<oro, s -n<oro B.Fi4ros nlrcr]llrEe Ha
saciAasni 19 niororo 1924 p., BHK.truKaJra xrary 4zcr<yciro rraix .{reuar\4t
ToBapr{crBa. 3 nr.rraRsst\.rri ra 3ayBaxeHr Mu BrrcrynkrnT4 [..{opornenxo,
C.Ille:rlxlru (mufi 61c oco6racro suaftol4uft 3 oHyKoM Cranrr<oncrroro),
JI. EineqbI<ufi, M. Cnaninclxaft ra B.Il{ep6axircrxzft2a.

Y peSepmi " fienxi yo azu d o 6 io zpat! ii' lprcopin Cxoeop o dt' nter+sth zpo6un
cnpo6y Aoc:riaztu Nlrrlesufi m:lxx Qi:rocoQa ni4 uac Hanvaunr y Ki.ii'ncrrciii
Axageuii ra llepe.scraBcr,Kift cerrliuapii, : .{Koi ftoro Br{KlrrormJrr4 3a rrerroKopy.
3orper,wa, aBTop 3a)tsaxrlB, qo fiaJi6irBue snalrt Cxonopo4a s4o61e ni4 vac
narvanru n Ar<a4er"rii ra n pesynrrari carr.roocoiru, a He 3a KopAoHoM25.

Kpiu roro, Bacnns OnercifioBiiq 3anorrarKltal rpaguqiro ni4:uaveum
KoxHoro cororo gaci,qanr{. llepma s raxru ypowrcrocreii ni46y:racx 10 rpanna
1927 p. TIig -rac s6opin cexperap ei4rnirynae fipo AocrrneHux YIQT26,
npoanani:yral :reMar[Ky fiposara:rux aofiosilefi, nia6un niac)nn<r.r nr.monanoi
po6our ra 4an nrEcoxy oqimcy ftoro 4i,auuoc'ri y no$isu.frfi{i s irreiMra ycranoBaMr{
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raopraai3arlix.vrzl."Qi(tpaneae.'Luxasc)aemi,cn,,Bi,lsHaqanB.lli luor:,.6orrtntte
To'apucmr:o ict t.yau.:ro.vaLn ue qo/nt{Du p,ltl!. cedtno tra oitt+t pir: itctea diatu.uocmi
npunadac 25 uuyxoottx sacidarru. Ane tr:, rto.t.u nopie tmtc,vo s ii.tt,tr,L ric116 iUtu.t.tt
t,tyKoellr mo6apL{cti1.ts, ulo 6yLiu trc Jtxpaiui, mo doeodttmuc:t 3(Brn\umu, t4o 4n.t1i(tpa tte tnttxa ctce il .ttctttct"zl.

21 uepsnl 1927 p. ei,t,6ytocrl Ha.q3Bu,lafiHe 3aci7:qalul .roBapricrBzt 3
lrpuBoly rparrqrroi :laru6eri icropurca ,r rir3inqr, Ko r o rri.ic I errrga. o.ru or o : ),qriieB.AHrorroglJqa - ,J.Ilepdaxiscrroro2t, ua.lxouy B.Figuoe rpovarar: lpyHroBritr-1
pe$cpal r rpo iioro inurrrr ra rralr{oB;",,li.rr_'lriricrr,rf .

. llo 1929 p_ 1-ripana Ynparnclxotr icropnxo-tfri.uo:ror.i.lrroru ronapi.icrBa,,xy
qo_pivuo odupa,ulT.r aeMni{M ro,[ocv]rarrrtt\{J il}:rutiliiacri ue:vi,,Hoio, 'n"" npoE.
ll.Ei.qrrol ne nrlixae ,1o llomrur. KlIa iio.ro 3anpoclt.:rrl Ha nrm:ragaulny po6or1,
4o Yxpainc;roro nayxoloro incrur)"ry y Lrapua;i (,carri _ ViJIB). f S o;.:et i IZO Ieig6y"nocl .tacigaHns YI@T npricnxsene Baca.nro i):rerciiioen uyJr : narol{r.r iioro
ni,q'i:;1y s r,lexo-C,,rosa.u.lHnr2_

_ __ 3 ciqsir 1 929 p. o5oeir:rnx cerip€Tapq BlIttor4,ra:'.r triiicui ,.rrer ttl I oBapi]ct Ba
B.lJ {epSaxiuctrrlr.i ra C.HapiNuufi'. 'l 

pa;ur1ii, iaee;ter.ri ncpr'u},r ceKpe.J.ape\{!
npo.,lorxrm C.HapintHa;.i, aitoro 6,v,ro o6palo na BaKaHr.H), ,,o.o4y 4 ucpnno
1929 p.ra

_, . B.Bi'lttron Ba)}{I{.o nepex(uB [epehA 3 Ilparu 1o Bapmatu. ir ,rr.rc,ri ;10
fl.Arrrouoenra i:i;1 31 ci.lru i 929 p. nirr nu.,cai:., ...IIpaz.y'scrdynnt ntpyAuo. io
xzyn (1' Bapmaai - O.9.) ece sor;cilt iuor<ute...,', i nepejlaean eiranu;r nclu otoiu
KonefaM, 3a tliu \Ix ;i)-)ric c)/t fyB aBi 5. Ha rio.Ibclnol.ry,. repeHi yrcpaiirclxe eldr paqix,
1'nopinHxtiii: rlexo-C,rr oBa.rvuHoro, dy:ra opt.airi:olaHa 

"o6,r.uru 
,.iplrrc.'_.{yl anltpr e }/cuu1111, ntym ceped uaur.ui tnt)eti tarLdr)mo cita,6e. - nucas

B.6ignon 27 ,rro'ror"o 193 0 p. y --mcri .qo B.l llepdan:in ul<or o" - t1.tu)K:e t rcnouinr rr.t
tioao. 3 oentniuu ntpydo,tt at)o.iiocn maxu po:tnouamu pnD npu;uoOuttx .iterctliti no
p i.cnnuu npei)ternaN":'6 .

_ llair<ora npaul Ei4noea He o6Mer$,lanac, i.ioro 4il:llnicr.ro r vl@ I, ein
6pan..arrunn1' ]'rrac rb v na] hiBrJ\ : r'slax i Korrrpccax. .far, 

:onpcr.ra, na
Yitpaiucrxorqv- uayrotor,n':'i:;1i n llpa:]i, lnuii ni,,ldyeircl 3-6 xroe rrjj ir)26 1r.,oiuiqiarr.*oro Vxpaiircl,noro axageir,ri.*roro lioiurire.r.1..:t. Baou:rr, Oletciiionuq
Blicrj/rrlrR 3 ,(orroviJr,sun "twjuacntuiti itico6epetnt roi vxltuintt e xltLXL'lll cnt.".8,
"!o icmopi.t epotueeux 3rrtu.:ie uo Yrpaiui'.3e - flopxg I.rru niu rxoluB.lo crt.r{aAri
q"!cuin KoNricii /lnrr flepe]orajly Clrsroro llncr,r,ra ra 6oroc.;ryxt6ouI,tx nrrrui
yr<paiHcr,xorc r.roaorc npr.r VlIIBa0.

_ Ha rroqarriy rp\Enx 1931p. Ilpesuni_x Vxpaiucr,noro nayroror o ircrurrr.1 1.Bapl rali :'epn,u..rrac-q ,fo N{iuicrepcrea BHyrp:i'*rix Clnpao i trpoxau, ilrr\l HaAarr4
6e:rcorlr r:oeu1, ni:1,'npoc| . B.liigr.rony 1o r,Iexo-C:ronaq.rlrrrrt ilxrr ]riacri r,l{p1,,t or,ry,
]-ttpaiucr,t<oMy Hayionor,ry :'iiri (;a:ri - .qpJruii ylll3)ar.

Ha qlor,rl':'iir1i. rqo ni,16yrca 20-24 6epe:lla 1932 p., no;rer-i.t ocrairniii pzu
u1,un iloro l''cr'1r42. llp.rxro r llp]'fot.o yLt3 Ilac',ri, O.'encilioB'q Br.lKoHyBaB
$yirxqii :acri,nnuKa foroBrJ lc'lopn.ruoi iri;1cexr (il :t'r:,1i,11. 21 depe:ru 1 952 p.
ni.16y:roc.* l,povncre :aci1aitrn lcropuro-cf i.ro:ror.i.rnoi cenqii ; i.tr_r- irprLcBr\elre
rial.r'-qrj gz,riittttorc ]r(ilaiHcr,Korc ic.ropLfia. \ nu B.Atrtoiit,rtrr,r.r - aiia/teirrira
1,.6a|a,rir. B.Ei,1uon nt o]rocrn ,1o[oni1r "!{.I..6cu:a.tiit - ioc..t:rt-, eu,L Cmetior.toi
J/xpttitnl', yc ua 3occpeluB ]'Bafy r1a rlorrltbox ]litaur\ aiialc-\r ir\a. irprrcBrr:reHHx
gattir.i npo6:rerra ltrqi. i nBarcae rraiiro.roni.i irrro ro :: u-.ts '. Ko.Lortu:attin
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Hoeopoccificrcazo Rpaa u neplue utazu no. nymu rgnbmypbt". Anrop 3a3HaqHB,
qo AaEa npaq{ 6yna Qlrr4aveHra-nrnorc ua roii rac, roli m nacrl,ruri wBqerrrur
4anoi relru, iqo npoBo,u.mucs fl{ yrq)aincrrr.rirol, rar< i pociiicrrrar,ru ,qoc:riain.marrg,
6asysatnct Ha po6ori [nrarpa IsaHonuqa. pa:ou s trlM 3ayBax]rB rrpo
EeKpnrr.rlme craBneHu{ ao nxepen, na ocnori ncrx n anucananpa4#a. Hacrymta
AonosiAr "Ruiecoxa Arcadenin ax oceimuid qeump Vrcpatuu i X-lrtt uiaf,, 6yna
zpo6rcwa22 6epe:ur 1932 p. lliq6_lrealovra ni,4cpnfi, 6i4uon 

"xa:an: 
,:Icmopia

qbozo ozHuup Hquot oceimu 6 XVII cm. cna6we onpa4bosdHa, auicrc nisniuux
cmorimb, i mouy uatuuu doc,tidyoatau HaneJeumb 3sepHymu ua qefi uac
1inuwe yc.azu"a5. V pesepari ,,fioc.nidcrceunn uicqeeoi (o'6nacnoi) icmopiiykpai u do I9I7 p." BKa3aB Ha re, qo 4ocli4HrrKaM Farrrofo rparo rpe6a
Bl4KopricroByBarri AJr_{ po3lr.rrKy AaHoi rev}r sci nponiurliiini na4anneo6;
ocraHnloro 6y:ra nlrroloueua 4ouoni4r, ,,Ilepwi n;nmo nim nepe7yeaurn
tanopocrcqie y Typeuuuni (177 5-1780)"47 .

_ llepe6ynarcur.r no3a MexaMa gexo-C:roea.rqrni_r, B.Ei4non nocriftno
rlxaBancx ,4i"r$nicrro rorapucrnaas, xr<olry 4alar na4slrvailno alrcoxy oqiuny.
Y mrcri ni4 29 ,rp asva 1932 p. go !.AgroTron[sa siu nncan:,, ...,Xxocr" ,rrouoii
npuxooumb tM )yttKy, uro Haue Tosapucmso nepemqoprcembcz Ha 3azanbHo_
yKpaiHcbtq Hayroay ycmatlooy. Jfpo Arcadeain Hay< zoeopumu ue npuxodumocn,
t4o )tc do Ha),'t{osoeo Toeapucmea y llaeoei, mo 6oHo 6ivce i)aaio empamuno
s aeanouoyrcpaincarcui xap arcmep, cmdrxo ycmatloloro eysu rco u i c 4 ee on s
uopanonozo noz"tstdy ..."4e .

' flpaqrorouu y llonbrqi, Eiguoe 6)B nog6aerexuji lroxrnarocri cncre_
ltarruroro ei4sigy,earax saci4aru,. rorrry air nepeeaxro uancn,ran ceoilononi4i,
nci sa.rlir]tsaB xro cr, i: .ueain 1'nparrz. Tar, nanprmlag, ni4 uac 300-ro saciaann_{
ToBapr{crBa, xr<e ni46y:rocx 29 rpattns 1934 p., .qononi4r B.Ei4nona *Mamip
z emtu an a _1. Mas e nu" pe$ epyeas,{..{oponrenxo50. flpore, nepe6ynarouu y
Bapmani, Bacllnr Onercciiionlrv rraropucrolyBaB roxny r,.roN.rurni"r", qo6
npuiarn a9 llparu, 4e ai4no-rzBaB A,'mero 3a cfloxifiroro ualxonoro npaqero fi
oco6r.rcr:o suroromynau cnoi pe$eparu51.

Ynpo4onN 12 poxin Ha cyA ToBaprrcrBa 6yrio npegcraBneno 6:rzstro 40
itoro 4onorigefi (4rn. 4oxyrrenr 1), a:re, Ha xaJrb, He Bci rour 6wra om,6.nirorani.
.lacrrHa ix ,'toci 3a:tltua{-Tbctt B py,rconuca"x52.

B eNrirpaqii B.O.6i4noa vacro cuimryoarcx s po4r.rnoro A:rronoruqin53, g
xrunm, onpiu nporpeciiinnx inrepecin, nor'rcyeam.r cnpasxui 4pl.lNni crocynxr.r.
Ixnr nepenracxa crroBueua B3aeMHoi ryp6ou ra cnirrepeNr.iaannr5a. Monoltrolft
cuu ,{.Auronornva Mapr<o raK xapaKrepri3yean B.BiAHona: ,,ee odua s mux
diauie , u4o 6inou,ticmu crcummn npoeio ua Yrcpaini i se'nzsuud s uejo 6int we uitrc
iHwi - 4inu'u cepl4ea i dywerc. .fI ocoducmo dozo dycrce mo6ue i zaatcduynoycaB
Ha.niB-ccnmlu4, i mo eid pauxr,oi uonodocmu...qecniwot, do6piwoi'(rcpin, aotrce,
Marccuua Aumouoeuqa Cnaeiuct xozo) i 1inaut moeapucarcoi:tttoDuui a, ua6yma,,
uixotLu ue syunpi'lae ..."55.

llepe6y.raloun y Bapruani, Bi.quos ydoxieaB 3a aonro .ro.BapuorBa, ,Kg
sryprynalo uafir<parr(i cr.iml icropu.rHoi ra Qino:rori.rnoi naycv n euirparlii. BiH
6p r:ra6oro rpaNerrdt craBnennsM yxpatictrcoi npecr{ Ao 4}r:nnocri VI@T.
"Qixaoo, nx npodutno rceinedue sacidctHun Toeapucmaa: Vu 6azamo 6yno .
npucymuix? Od toao 6ytu npuaimauun? Xoporua yxpai.rcbKq npeca. Hi odua
za3ema He seadana Toeapucmea! Jluwe nonacaxd'szadana. Meni nucamu do
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Hautux za3em npocino nittKoso. J'lprnnnelcni na6opt,,, zpttsymucst ,+,ritc <rt6ort
nx coSattLt. ti ttosrca ;i ozo iuet Li iec,u e odrrt,fiy ntaoopi 6 L0(.ttlL;u.iro 6 r re:JddoGotem.trr
6 dp!)o.\4y". - 3tscpraBcs y-' riflc |i go ,!..,\nrr.rr ioBfiqa 4.V]. i 933 p,i6

3 narorlr.r 60-piuv;r B.Fi;1nosa rrrpana ni;l ineui scix Lijrer.tlB ToBapucrBa
B h c  I j : . t . 1  B i  i . L J b l o t  o  I t 1 c t 3  r r , ! i - m p u e i .  t 1  t A ? \ J )  l r J , \  B : L J J . t : t  d t ( . 1  , / B H \  . l . t r , u i c , s .
cnierparJlo ra nocrifinuii inrepcc ;qo ;xurrx oprani:aqiiji.

, B"ri'r'ry 1 934 p. Bacrur, Ore(ciriosuq lpnixae go J.Iparn, 4e nic:rl
o6cteNcHHJ{:,rlopot's Jonrop D.Matlo ]errKo ncrartonnn,liarno: - Darc. V :ruc.ri
ni.q i 7 nepecrrr 193.trp.- artpecor:Lriou1,'f{.Anroxoan.ry', I(. L{cxourlq tra-l.t r ..loro
3yclpir{ 3 Ei4noll.lv: " ... |Iedcu:;to Sct,tur; n mvnt .y .ilt aooi nporft [e copal i idnoe a.
/Ilprce ste atrz:niue. Sttiduti i xa:tr:e, u.io Saeanto ntenep cttadyt,.t, H"r"u*"ro.r"
Ha rf e3aloBt.[r.Hllii clan :;1opoe'.rI, nin uali;ne go ocrarruix.luin l<rrr;r
[pOiIoBrryBaB cv,trninsy itellaror.i.jH]' Ilpartrc. B4alo 3po6,]lsua ollepaqil lalru
IIa IIiBpot{y ro;1on;nlr:ra rioto iiil.ruljr.

Talr. 1 riei'rs I 935 p. Yr<paihcsre icropuao-(iilo;rorirrHe roBapuc'lo 3a3Halro
rrenonnantroi B'r'p!rla - iric:rn uzotoi rnopoSn nii.fioe s )K14,].-rr 3ac-rvrierrriu
rpor{alcbKo-floii'rriluriu.[ ]ti;i.r, iravrioBerljr, trenafof B.O.Ei:ruon.

* ^ _]0 neirlr.s 1935 p. ei.q5),rroc{ :aci,1annx, rrprlcB{qer{e nalr,rri npot!.
B.O.Ei,1noea60. 11po.r.cro.;r :acilanr'a d1'r cnotneurrri ,r,an,o qrcnin roaar,;.rcroa-
roiroea )'IOT ga"rxup; "Cnepmt, B.Ilid Loea - rtuiim:nrc,tttti y)ap sa r:eu,,rctc. E jdrtoo
oys nep1.u./ pot{u eo:ro6Hoto npy)tcut{ota e :ttcumnti molapuctnea. fln neputud
ceKpendp i crcapStrtn:7'[oaclpucntJea, ei.tL 5:Lu.tve cnpdlusc, s sar:darrust.r,t i
Oa6 mu4n d.tt )J{u.nttnn ryta4i T-e a,. ai, ua.rLazodut; tioz, dist.ttt,tticmu marc, u1o it
niun sid::od)t 6iAttoca crLpatiu tiuL;Lu sar:edeuuy nopat)rtnt,,,:) .

Oqiunrc.u.r B.lii;lHoila .ari HayKoBur, C.Hapintnuii 3a-:na,ran, rqo niH rlae yci
prlclr Bqelroro: leily rolonv, crimy i r-r1a6o11, gyr,ut1,- o6.ewny i rpa na.w TrrM., fF.
nag:nn.raiirt1,' npatle:trarnicrl rri au rpnuarri c-r.i I nrwreBux rr cpuneri.rx52.

B.Eiguoe :eep.lae uea6ul(y yRar.y rra A)r(epejra) rrlr4Mi.t Kopncrllea,tt,tcl
.lonoeilaqi non nigr.oroerli oBoix rpaqb6r, nea;nae rlir-rr.ruriu, rtineaalru ra
[epeKo]rylorTuMu o6rp"vuroeaui cfax.r.u, a 1a(oi( 3a]Ea)rir{B npo neo6xi;luicrr
nayxonoi o6epc)xHoc f i )r 'rBep;iricHlltx6.. illaiilte nci pe:v'r,r.ar . Ha! KoBlrx
r-ornFtie ts.Ei,1lrona, :po6.teuux n 20-x potrax XX c r., 61ni.r irpc4craor,"r,i ,,".1;l
ylor6i.

10 iisi::rur 1 945 p. ei,q5yjlocri :aci;1aHr;i ylclT ni.l JoJroB-r llaHH,.tu
/{.fiopomeHna. npuctlveHe nav'lri B.O.Di.rlota: naroArt 10-pi.r,tx li1 ,1ul ii, ro
cvepri. flrnlrpo lnauonilu.qonouis npo ;lu i ur I a jil,'rr,rrie tr, npo$. B.O.Figrroea.
Oxaparrcpn:y.'ean iioro sx ocnoBollo-rro)KHr.Tra, 6ar.a.ropi,.ttror o ceKperap.{ Ta
Ilocrliilrofo .qoloni.laua Ha rriryxoBrix :5opax ronapucrna. Koporrto a.p.i<arau
6iorpa$iro Baori',rt O.nericir?onu,ra^ gonoarnoro.u ii cgolMu e:raouu,r.rn croraAatitr.
31'rulrrHuc.a sa oroqerui. ccpepTl{ofo npoxojll.Ira rpoNfa/lcbxa r..L ocsirnbo_
ual,xoea ,1il:ri,aicrr, Ei;1noea I ltaeni, Karcplrnocrasi, I{al\l'rHli i r; errirrrarrr'i '
1l pa:i r lr lli1.u n n,.

llp-yrl- .rroitosins - "|7pa4i npc(t. I).O.t:'iDtrooa s icntopi.l 3anctpilc:tcst, -
nufo r v-Bara ltDorf . i l.1 lo:toricrria- [3aor:Leuxo. I1i; vac lepe6.vnaurra ,lotroeigl.nu
v KaTeprrltoc-itaBi tii rrorqacru-lo :!crpirucl : Bacn,reu O:rcticiuonuqcv, ein
ctrpu.nr ii poSori ra,1 r,ralepia:ralrr.i l{arepnnoo.ralcsnoro apxiur. !orroni,lar<t.lu
npo .qix:tt Hicr:l uporf . Eiguona. jtoc:li.qHr.rqr 3\rfl]irrg-rlacJJ H:r r:rot-o ic.topa.rFrrix
npaqrx. ocoS,rueo rra po60 la..i rJ icr:opii 3anopi;ri;ror...

trrt.'r6
Ilepe(
(oi{iH(

suirn.
Vnpair
Ha}f(ll

AOI{-v

(

anut"n,
"Ano,rc
6iorpa(
qrl.ryo.iiot

B lCfopl l

roni,uero
(Coxalr
"M.Koc:
4ix,rlno
"Mocnot
/  ( . 1 .  u B 0

npe/IA.{et
p o K y " ; '
'Ibrapnor

K.Xap.ra
"II.i.3yt:i.
O:rencarr
lbaapucr
lkpar'nct.
g*lrl'uicr:
no iclopit
Ci,u 3anc
lnirpow
Vxpaiucr,t
IepxafJH0
BAIaHH{ .

6iorpaQii
por0B Ha]'I

ftal KoBa



200  6

o6oto
teHHfl

ct14ct Y,A CVAPOBIIM. NXX. 2006 1 1 1

ICTBA

ricrb,

OrNe, B.O.6ianor ni4irpa.n nordruy poJrb y 3acrrltauni ra opraxisaqii
Ailrrr-rlocri Yxpaincr,xoro icropurco-$inonoriqlloro iorapxcrna n ilpaii.
Ilepe6yaarovz ra noca4i ceKperap_s, 3arroqarx)tsaB rpaarzrliro niAsnaqiullx
Ko)ltxoro cororo saci4anns roBapvcrB , nin nporor<om.r s6opia, roryean pi.nd
:niu. Halroni lonosiai EiAuona, npzcnruetri icropii xo:ivuanu,- Crenoeoi
Yxpainu, 1'rpaiucrxoi qepr<nu, uaJxr.r Kynbrypr{, cra.,rr.r neni4'elruoro sacrnuoro
nagonoro 4opo6Ky roBaprzcrBa.

AOKYMEHT 1

Cuncorc AouosiAefi B.O.Eianona, BI4roJromenax tra :aci.qannsx
Yr<paihcr,xoro icropuxo-r[ino,rorivnoro roeapuclna r [pa:i.

(1923-1934 pp.)

"Vcrnoe norecrrolatie 3anopoxqa H.Ji.KopNa" ra fioro noxo4rxeHna i
snauennx; *Orotreurrr, cepeA xr<oro pic i rr.rxonyaalcx Inau Korn.xpeecrxufi,,;
"Ano:ron Cxarrrrosclxafi .rn icropun Crenoeoi yrpaiHz',; ,,!exri y:earra 4o
6j9rpa$ii l.C.Croeopo4a"; "llepmufi pix gix:nuocri yxpaincrroro Iciopuxro_
@irio:roriwroro Tonapucrna n llpa:i,,; ,,3anopoNcrruiii siM-onHu( ra fioro s'aqi.Ifi
n icropii xolonisaqii Crenonoi Yicparun',; ,,,{.I..{opo'rerr<o" (3 naro4r, 25_:ri''rsoro
rc^rilero nireparypno-nalxonoi 4i_tunocri); "Civonuii apxrzrlran4pnr Bono4rMrrp
(Coranrcrrrzft) I rapogHifi nauxri ra ocsirreuui apxirur.ix 4orcyurenrir,t;
"M.Kourouapon -ar< nplrxlrmnn< i o6oponeqr lxpaiacrr<oro c:rora',; ,,liprut pir
Ai.ffrruocri Vr<paincrr<oro Icropuuno-@ilonoriqroro Torapncrra n npasi";
"Mocrorclre npaeurerucrao ra 3anopoNcrxa Cir,,;,.IIa,v,rri _{.ll.Hourrrur,oro,,,
"!.I.Eropurqrxrafi xx 4ocligy'lau Crenoroi Vrpainz,,; ,,Kr.iincrna Ara4eui-lr xr
npe4r,rer icropraworo 4ocli4Nenru"; ',!ona Ciuororo roBaprrcrBa rr ictrs lj'/5
poxy"; "Tpetiii pir gilnsuocri Yr<paincrxoro icropuvno-@i:ronoriqnoro
lbnapacrna n IIp lzl:,i";"!o nart6r*rna+n<:augans Hamoro Torapucrea,'; ,,Axa4euix
KXapnawonuv i fioro uayr<ona gixlruicru,'; ,,Icropr.i.nri npaqi C.T.lorry6ena,,;'fl.L3yrtuerro, oafiH 3 KopecnoHAelrrin ll.Kprima,,;;,Xumxiaaixrouicri npoS.
Oter<cangpa Koneccr.r"; "Cro irayr<oar.ix saciAa.Tlr Ic'ropr.r.nro-(Dilonori.nroio
Tonapucrra e flpasi"; "llarvr'xri B.B.3alirueeriva"l .'rler:eepruii pir<.4is;rtnocri
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[uinponirx noporin y Koncra:rrrm a llop$aporeirera,,; ,,ll,xruii pix aiqrttocri
Vxpaincrxoro Icropnvuo-Oi:ro:roriunoro Tonaplrcrna e llpasi,'; ;'Hayxoai cu:ui
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Bira,rrnufi ,rrcr B.O.FiAnora qJeHaM yKpaiHcr,xoro icropzro-
rfi.no,rrorivnoro roBaprrcrBa 3 Harog( 4ee'nioipisuuqiais"r6uocri

ei4 29 rpanun 1932 p.

.l{o Bucortonoa@rHol llp:udii ma climnux 36opie ,,yxpaituct,rcozo
Icmopuuuo- @in ott oei,.olo zo Tosipucmea o IIDasi,'

Cepdeuao eiman ecix s dei nmoro piuiu4ero dintrauocmt HaLuoeo craaHozo
Toeapucmoa_ llee'nmt nim ynepmoi nayrcoaoi npat4i ceped macrrcux snuduie
e.nti zpaumcuroeo scutrtmfl. cep ed posnady, d en op atis aq ir ma no cmifiuoi
dpi6 'nzrcoao-canonro6u,ol 

eptnw 3qtepooHHozo zpouadaacmoa Haaozo, _ 6tcecauo no co6.i.saepma€ ysa4t, a opeauisaqia, maopia, npodyrcmulna poloma ffircecaua no co6i +uvtuxae npueune sdusylaHHr. Hirue Toeapucmso cma€ ozHur4eM
npasdusot, eiautoi, rrcza"tectcuot nayttu fi noeoni - ,oa)ory o6,ednye Haakolo
c-e6e axmueui uayrcoei ctuu uauti - fi ua enizpatfii fi t ^pL*.' Mrurtoaori nolcmae
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!.?-?:y 
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wt{ood, u4o n no36aeneuui ltotcJruoocmi e 4eii deuo 6ynu i Banu! 
' '

, Cepdeuno eimato scix npucymtix ua.36opax i no"rna* Hauulupiwoeo
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T4opaJtbHoeo Bmu6y Ha Hawy evizpaqin. Cnaeauawouy Toeapucmey, cnasa 6es
xparo socsnmi iozo lfpesudi|!!!

fiywen s yciua Bauu Bacunu Eiduoa.
29 mpaoua 1932 poxy, Bapwaea't.
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АРТЮХ В.О.

КОНСЕРВАТИВНА  ІСТОРІОСОФІЯ
В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

Розглядаються основні категорії філософії історії Липинського -
традиція, поступ, органічність, еліта, нація. Спираючись на дослідження
К.Маннгейма, стверджується аналогічність історіософських поглядів
Липинського “ідеальному типу” консерватизму.

Значення історіософських ідей В’ячеслава Казимировича Липинського
(1882-1931) стає зрозумілим у контексті процесу становлення модерної
української нації та державницьких змагань 1917-1921 рр. як досить
важливих і, можна сказати, знакових його точок. Справа в тому, що, на нашу
думку, існує досить чітка відповідність між періодами націєтворення у
політичній сфері та періодами активізації осмислення історичного процесу
національно заангажованими інтелектуалами. Українські ідеологи,
безпосередньо пов’язані з практикою політичної боротьби, піддавали минуле
(переважно українське) процедурі осмислення з надією, що воно може щось
“сказати”, дати пораду при вирішенні нагальних потреб сучасної їм дійсності.
Тому українська історіософія цієї доби фіксує не лише момент поразки
визвольних змагань (згадаємо, що фантазування над часовим виміром свого
існування притаманне масовій свідомості саме тих народів, вихід яких із
неісторичного стану в історію закінчився невдачею), але й є також фактором
надії на майбутнє політичне відродження України. Від розгадки таємниці
історії, вважали вони, залежить відкриття долі української нації. Знання своєї
долі (якої, до речі, не знали навіть давньогрецькі боги) робить нас
всесильними відносно майбутнього. Як досить влучно про цю ситуацію
писав відомий націоналістичний ідеолог Юліан Вассиян: “Для нації, що
мусить вести боротьбу аж до перемоги - не може бути пізнання власної
минувшини самоціллю, заспокоєнням чисто теоретичного зацікавлення, але
першим із необхідних творчих засобів, бо справа йде про продовжування
життя, а не про погляд на завершену історію”1. При цьому метою
“осмислюючого” погляду на історію є конструювання певної “картини” чи
“образу” історії з точки зору потреб сьогодення. Тому саме історіософія як
інтуїтивно-глобальна конструкція бажаної моделі історичного процесу в
цілому чи національної історії як його складової й здійснює цю прагматичну
функцію. У свою чергу, таке звернення до минулого базується на специфічній
ідеї зв’язку між минулим та сучасністю, коли сучасність вважається прямим
продовженням минулого; і минуле, у свою чергу, є такою причиною,
наслідком якої обов’язково буде сучасність; якісь розриви тут не
передбачаються.

Тому не дивно, що в українській політично-філософській думці кінця
ХІХ - першої половини ХХ ст. спостерігається своєрідне “згущення”
історіософської проблематики. Найбільша кількість історіософських текстів,
______________________________

Артюх В’ячеслав Олексійович - кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії Сумського державного університету.
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найбільше розмаїття концептуальних підходів, найбільший вплив на
формування суспільно-політичної складової масових світоглядів дозволяє
нам зробити висновок, що це був період найвищого злету української
філософсько-історичної думки у модерну добу української історії. Серед
найбільш яскравих творців історіософського знання цього періоду слід
виділити М.Грушевського, І.Франка, Б.Кістяківського, Д.Донцова,
Ю.Вассияна, І.Мірчука, Ю.Липу, М.Хвильового, Є.Маланюка, В.Петрова.
На тлі творчого доробку цих інтелектуалів ідеї Липинського виділяються
своєю продуманістю, глибиною та оригінальністю.

Одним із перших історіософські погляди Липинського почав вивчати
Іван Мірчук (1931). В одній зі своїх статей він поставив йому в заслугу той
факт, що Липинський “після довгих століть” спробував відновити велику
месіанську ідею “про післанництво України у світовій історії” і тим
завданням, яке на виконання Україні поклав Великий Бог, є творення на її
території “досконалої синтези” Сходу із Заходом2. Цілісну характеристику
філософсько-історичних рефлексій В’ячеслава Липинського зробив Дмитро
Чижевський у статті “В’ячеслав Липинський як філософ історії” (1932)3.
Серед діаспорних науковців окремих аспектів цієї теми торкалися також
В.Заїкін, Д.Андрієвський, В.Рудко, І.Лисяк-Рудницький, Л.Білас, В.Ісаїв4. Та
ще раніше було оприлюднене марксистське неприйняття історіософських ідей
Липинського, коли вустами українського історика Матвія Яворського у 1929
р. було сказано, що у творчості Липинського реставрується “середньовічна
містика” та шукаються ідеали “у далекій феодальній бувальщині для
майбутности”5. Починаючи з 90-х років ХХ ст. потік літератури про
різноманітні аспекти діяльності Липинського різко зростає. Окремо
виділяються розвідки про рефлексії Липинського над історичним виміром
як людського буття в цілому, так і про специфіку української історіософії. Серед
останніх публікацій варто виділити роботи М.Русина, К.Галушка,
В.Потульницького, С.Бондарчук, Г.Остапчука6.

Метою нашої статті є розгляд лише консервативного аспекту
філософсько-історичних ідей Липинського із залученням висновків
визначного дослідника консерватизму Карла Маннгейма.

Як відомо, Липинський у традиції української інтелектуальної історії
належить до політичних мислителів консервативного напрямку. Але
політичний  консерватизм своїм підгрунтям має консервативний
Weltanschauung (світогляд) і відповідний йому спосіб мислення. Тобто
консерватизм є не лише політичною ідеологією, а ще й “способом почування,
способом життя”. У свою чергу, в основі консервативного способу
переживання минулого лежить відданість традиції або традиціоналізм.
Традиціоналізм - це така психологічна настанова, яка проявляється як
тенденція в усьому триматись минулого і уникати новацій. Традиціоналізм
є своєрідним “материнським світоглядом” або ще “внутрішнім ядром” для
політичного консерватизму. Якщо порівнювати традиціоналізм і
консерватизм, то у баченні німецького філософа й соціолога Карла Маннгейма
(1893-1947), наприклад, традиціоналізм - це елементарна, прихована від
свідомості тенденція, що притаманна кожному індивіду і яка може
актуалізуватись за певних соціальних умов. Тоді консерватизм - це
усвідомлена, рефлективна позиція, по-іншому - це усвідомлений
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традиціоналізм. Можна погодитись із дослідником творчості Липинського
В.Рудком, який писав, що “в кожнім разі Липинський є наскрізь
традиціоналіст, він шукає і находить опертя для своїх теорій в минулому
України. Почуття історичного в нього дуже сильне. Ціла система
соціально-політичного устрою побудована на вказівках минулого”7. Звідси,
вивчення особливостей консервативних моментів історіософських побудов
Липинського неможливе без розуміння тієї основи, на якій базується його
консервативний спосіб бачення світу, - традиціоналізму, як прихованого, так
і наявно задекларованого.

Ідеологічні монархічно-аристократичні вподобання Липинського
виразно виділяються на тлі суцільного захоплення українських політиків
початку ХХ ст. різними варіантами егалітаристсько-соціалістичних ідеологій.
Він постійно наголошує, що представляє інтереси “осілого хліборобського
рицарства, як основного консервативного ядра української провідної
верстви…” і відверто пишається своєю належністю до шляхетського стану.

Якщо виходити із тієї думки (може, зараз і не дуже популярної в певних
колах дослідників), що “стиль мислення” все-таки якось обумовлений
соціальною позицією мислителя, то варто звернути увагу на ідею того ж
К.Маннгейма, що консервативний спосіб осягнення дійсності впливає й на
специфіку сприйняття принципу історизму. Саме “соціальна вкоріненість”
веде консерватора до формування історичного мислення з його моментами
послідовності, неперервності та традиційності. Тому там, де з’являється
історизм, він “играет роль политического аргумента против
революционного разрыва с прошлым. Обычный интерес к истории
преображается в историзм, когда исторические факты уже не
сопоставляются пристрастно с фактами современности, и развитие как
таковое становится реальным переживанием”8.

Консервативний тип історичного мислення базується на підході до
переживання явищ сьогодення з боку їх минулого. Консерватор бачить будь-
яке явище сучасності з точки зору того, що за ним стоїть. А стоїть за таким
явищем його минула історія, його початки й наступна еволюція, що
впирається в точку “тепер”. Таке минуле явища й пояснює момент сучасної
його ситуації двоїстим чином: по-перше, вважається, що зараз явище має
якийсь сенс лише тому, що одного разу виникло в результаті процесу
загального розвитку; по-друге, явище в теперішньому часі має сенс тому, що
проявляє певну незмінну тенденцію (закономірність) розвитку, яка, у свою
чергу, обов’язково визначається вже фазою його зародження. І в цьому пункті
консервативне бачення світу входить в суперечність із прогресистським його
сприйняттям, бо прогресист переживає теперішній стан як початок
майбутнього, а консерватор вважає, що цей стан є останнім пунктом, якого
досягло минуле. Завдяки включенню минулого в теперішнє, розширюється
сам модус теперішнього, а це утримує людину від виникнення в її свідомості
нігілістичних настроїв, бо проміжним моментом до стану їх існування є якраз
відчуття скорочення перебування в теперішньому часі. Минуле в очах
консерватора - це не те, що пригадують час від часу, це те, в чому живуть
повсякчас, і будь-яка думка сьогодення із такого минулого виростає. Минуле
в консерватизмі - це інтегративна частина життя, це інтенсивне переживання
подій, які все ще існують зараз. І захист такого минулого-теперішнього йде
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тому, що воно опинилося під загрозою в сучасності. Отже, історія у сприйнятті
консерватора повинна обов’язково закорінюватись у певному грунті, і ним
може бути як реальна, матеріальна земля, так і таке бачення минулого, що
постулює обов’язкову наявність певної основи, онтологічного підгрунтя подій
чи артефактів, що рухаються в часі.

“Консерватор переживает прошлое как нечто равное настоящему,
поэтому его концепция истории скорее пространственная, чем временная,
поскольку выдвигает на первый план существование, а не
последовательность”9, - пише далі Маннгейм. Ідея просторового
впорядкування часових подій привела до того, що, наприклад, німецький
консервативний романтик Адам Мюллер (1779-1829) навіть запропонував
вживати термін не сучасність, а співпросторовість10.

Цю “метафізику” консервативного історизму якнайкраще ілюструють
погляди самого Липинського. Першоосновою його історіософської
конструкції виступає концепт Землі. “Земля” є тим началом, в яке вкорінена
історія певної спільноти. Національна психологія людини формується також
під впливом географічного фактору.

Землеробський спосіб існування робить людину залежною від
“твердих законів землі”, які логічно не можуть бути обгрунтовані. Життя на
землі, за Липинським, огорнене первинними ірраціональними бажаннями,
які потім відтворюються як у повсякденному житті землеробського етносу,
так і на рівні його політичних форм. Усвідомлення своєї єдності із землею-
годувальницею, обов’язків перед нею є основою й національної
ідентичності. Ідея землі має у своїй основі глибоке почуття органічної єдності
нації, тому що все із землі виростає, проживає і в землю зникає. З органічною
поєднаністю із землею виростає й любов до неї. “Патріотизм - свідомість
своєї території, а не сама територія - лежать в основі буття і могутності
держав”11, - зазначає він. А тому “Українцем, своїм близьким, людиною одної
нації - єсть кожна людина, що органічно (місцем осіду і праці) зв’язана з
Україною; не-Українцем, чужим, людиною чужої нації… єсть кожний
мешканець іншої землі…”12. І тут Липинський протиставляє свою
територіальну модель патріотизму панівному в середовищі українських
народників культурно-мовному.

Із потреб аграрного способу життя, на думку Липинського, органічно,
як зерно формує з себе корінь, стовбур, гілки і крону, виростають соціальні
групи (стани), що беруть на себе функції відтворення, організації, захисту та
управління суспільством. Джерелом політичної влади у суспільстві є ті, хто
володіють та обробляють землю - могутній хліборобський клас. При
консервативному баченні між власністю на землю й господарем існує
особливий, “живий” взаємозв’язок. Власність пов’язується із самою суттю
людини, це своєрідне продовження “членів людського тіла” (А.Мюллер).
Така органічність виразно контрастує з абстрактним характером і
міжлюдських відносин, і відносин “людина - природа”, наприклад, при
капіталізмі, на що звернув увагу ще К.Маркс.

“Землеробський клас хліборобський” із своїх лав виділяє активну
меншість, у якої найбільшою мірою розвинутий ірраціональний потяг до
влади - провідну верству (національну аристократію). Національна
аристократія, живлячись енергією “Землі”, збуджує в собі ті творчі сили,
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що потім уможливлюють виникнення ірраціональної волі до влади, яка, в
свою чергу, дозволяє провідній верстві відігравати роль авангарду
історичного процесу. В основі всіх людських інстинктів лежить “хотіння
жити і поширювати своє життя”13. Провідна ж верства - це ті, хто, по-
перше, акумулюють розпорошену енергію мас та здатні керувати людськими
хотіннями, стримуючи “тілесні, звірячі пристрасті”, по-друге, це ті, хто
здатний на творче зусилля, що спирається на ірраціональне хотіння етносу
(“мірилом вартости кажної дійсної аристократії єсть її здатність
творити нові цінности…”)14. В цьому і полягає волюнтаристська основа
історіософських поглядів Липинського. Але як справжній католик
Липинський вважає, що воля творчої еліти не безмежна, межі її становить
Божий план історичного процесу.

Власне, етнографічна маса, об’єднана спільними матеріальними
умовами свого життя, має неусвідомлені “стихійні хотіння до буття собою,
до заховання, до поширення себе”15. Провідна ж верства - це ті, хто усвідомив
приспані потяги землеробського етносу (вони є своєрідне національне буття-
в-собі) й оформив їх у політичні цілі. Отже, провідна верства є носієм
національної ідеології, що раціоналізує стихійні бажання й хотіння пасивної
етнографічної маси, які, у свою чергу, виникають на основі єдності людини
і землі. Образно висловлюючись, національна аристократія “відіграє... ролю
дріжджів, на яких пасивне етнографічне тісто того колєктиву росте і
перетворюється в активну націю”16. Таким чином, нація - це зорганізована
на певній території у державу провідною верствою пасивна етнографічна
маса. Крім того, провідна верства у Липинського є певним типом
особистостей - це “войовники-продуценти”, тобто люди в однаковій мірі
здатні як до праці на землі, так і до військової праці, насамперед, щодо захисту
своєї землі.

Стихійний потяг до влади, до панування провідної верстви тягне за
собою з необхідністю і волю до ризику та самопожертви. У свою чергу, такі
риси станового характеру провідної верстви були неможливі без наявності
“внутрішньої сили”, що і зумовлює авторитет її влади у свідомості пасивної
більшості (“…за упадком внутрішньої сили правлячої меншості йде неодмінно
упадок її влади”). Крім морального авторитету, однією з головних рис
провідної верстви слід назвати матеріальну силу. Якщо моральний авторитет
передбачає вміння “так зорганізовувати своє хотіння влади і так володіти
засобами війни і засобами продукції, щоб ця влада і ця сила мали в очах цілої
пасивної маси нації моральну підставу, моральне оправдання”, то матеріальна
сила - це хотіння правити і організовувати; володіння державним апаратом
і армією; володіння засобами хліборобської і промислової продукції своєї нації,
тобто землею та фабриками.

Отже, історичний процес Липинський розуміє як рух в часі етнічно-
національних цілісностей, рушійною силою якого виступає стан постійної
боротьби наявної і потенційної еліт за право очолити етнічну спільноту17.

Потрібно також наголосити, що такий консервативно-елітаристський
варіант історіософії був би неможливий без заглиблення в деяку
інтелектуально-світоглядну традицію. Консерватизм Липинського сягає
феодальної структури середньовічного суспільства. Звідси й апологія у нього
ієрархічної моделі суспільства, на вершині якої кращі - “провідна верства”
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або “національна аристократія”. Тут відразу виникають алюзії з небесною
та церковною ієрархією Псевдо-Дионісія Ареопагіта, середньовічним
становим поділом (“ті, що моляться”, “ті, що воюють” і “ті, що працюють”)
та шляхетським етносом із сарматською теорією біля його витоків. Взагалі,
коли читаєш його “Листи до братів хліборобів”, тебе не покидає відчуття,
що ця людина спокійно, ясно і впевнено дотримувалась життєвих орієнтирів
на ієрархічну структуру всього Універсуму в цілому та людського суспільства,
зокрема. Над всіма людськими бажаннями й способами їх здійснення
вивищується трансцендентний світ, і тому в людському світі багато що від
цієї самої людини не залежить. Далі є незмінні вищі цінності, такі як любов
до Бога й людини, і людська активність може бути лише тоді названа
правильною, коли зреалізовується за цими Божими заповідями. Взагалі, у
світі є початково щось вище й нижче, і завдання людини - не опиратись, а
відповідати цим реаліям.

Вже ранні дослідники творчості Липинського звернули увагу на
залежність сприйняття ним історичного світу від глибинних принципів
функціонування католицької латино-романської культури (для Липинського
“сей романський світ є світом Аполлона, генія викінчености,
зрівноважености, гармонії. Се світ унятий у певні, ясно визначені рамки, а
тим самим обмежений в своїх розвоєвих гонах і осягах”)18. Наслідком такого
впливу стає раціональний підхід до феномену нації та її минулого. Якщо він
навіть говорить про почуття, інстинкт чи інтуїцію, то вони теж “пересякнені
наказами інтелекту”19. У зв’язку з таким вивищенням деякими дослідниками
ролі раціонального начала з нашого боку потрібно чіткіше вказати на
розуміння Липинським місця ірраціональних чинників у його політичній
теорії й, насамперед, у його уявленнях про феномен ідеології. Сам
Липинський чітко розставляє акценти таким чином: “Раціональні, розумові
закони слова: закони логіки, закони діялєктики, тільки тоді можуть
придбати творчу силу, коли вони служать не самім собі, а тому
ірраціональному, нелогічному, стихійному хотінню, з якого родиться все
життя, в тім числі і само слово”20.

Ірраціональне ж у Липинського - це і “хотіння маси” як умова
розгортання історичного процесу, це і вольовий потяг правлячої верстви,
це і містицизм разом із вірою. Липинський розуміє містицизм як союз
людського бажання жити з силами, сильнішими від людських. Саме союз із
“Вищими Силами”дає людині перемогу в боротьбі за життя, за “поширення
себе”. Такий містицизм є складовою людської “властивості живої і глибокої
віри”. Далі Липинський розрізняє справжню “людям вроджену, стихійну
ірраціональну віру в Бога”, і тут він говорить про містицизм релігійний та
віру в “керуючі людством закони”, віру у безмежні можливості людського
розуму, од природи доброї й рівної одна одній людини, і цей другий,
несправжній варіант раціонального містицизму він називає “містицизмом
магії” або ще “містицизм дикунів і варварів”. Роблячи загальний висновок
про розуміння ролі раціонального та ірраціонального начал, вкажемо, що
для Липинського у сфері ідеології раціоналізм може існувати лише як форма
містицизму, яка лише так “заховує” (зберігає - В.А.) свій дійсний зміст. Але
незважаючи на вивищення ірраціонального чи волюнтаристського чинника
у структурі людських дій, все ж таки Липинський бачить його лише в парі з
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раціональним елементом, і тут його погляди суттєво відрізняються від
поглядів того ж, наприклад, Донцова, у якого шопенгауерівська “воля до
життя”, ця стихійна, ірраціональна сила, безпричинна і невмотивована,
єдина є “мотором наших вчинків”.

З точки зору Липинського, сам ідеолог повинен уміти виходити за межі
суб’єкт-об’єктної ситуації, якщо він хоче, щоб його доктрина “працювала”.
Бути ідеологом традиціоналізму означає або свідомо передбачити у своїх
побудовах місце ірраціональному моменту, або, ще краще, коли сам ідеолог
не буде глибоко піддавати рефлексії національний інтерес і деякий шар своєї
доктрини сприйматиме й розповсюджуватиме через віру з використанням
у своєму дискурсі магічної функції слів. Бо критерієм цінності соціальної теорії
для нього, є врешті-решт, не “об’єктивність”, не “оригінальність”, не
“науковість”, а лише ефективність. Тому справжня ідеологія - це не просто
теорія, а завжди “теорія-віра”21. І Липинський так намагається викласти свої
погляди, щоб не відлякувати вихованих в раціоналізмі членів суспільства.
Тому й ірраціональні чинники зображаються ним не як щось протилежне
розуму, а як справжній розум, що підтверджений багатовіковим досвідом.

Тепер детальніше про розуміння Липинським феномену традиції. Подія
в часі з точки зору принципу історизму є унікальною завдяки контексту і в
той же час чимось подібною чи принаймні пов’язаною з попередніми
подіями завдяки причинним зв’язкам. З точки зору традиціоналістського
бачення, рух одиничних неповторних подій у часі зникає, тут акцентується
увага трохи на іншому аспекті проблеми - на перенесенні з певної точки
порядку (початкової традиції) в теперішнє деякої цінності чи елементу і його
перебуванні в цьому теперішньому вимірі. Потім ця сакральна точка порядку
постійно відтворюється в історичному часі й акцентування уваги саме на
цій точці приводить до виникнення уявлення про її незмінність, постійність
і навіть позачасовість. Таким чином, момент минулого стає умовою
справжності, істинності теперішнього. Далі вкажемо, що розуміння традиції
може бути двоїстим.

По-перше, вона може сприйматись як дорефлективна форма
особистого досвіду людини, коли перебування в її межах сприймається як
щось само собою зрозуміле. Тут традиція не знає, що вона традиція. Первинно
традиція - це те, в чому живуть, це наперед сам собою зрозумілий момент
сьогодення, а не те, до чого формують ставлення. Людина не бажає іншої
поведінки, і вона говорить собі: “Так було завжди і це добре, і це повинно
зберегтися й надалі”.

Людина виявляється нездатна вийти із звичних, наїжджених рейок
свого існування, що і стає головним мотивом збереження традиції. Назвемо
таке неусвідомлене перебування в істині традиції автентичним
традиціоналізмом. По-друге, відданість традиції може бути усвідомленою, й
тоді виникає традиціоналізм як форма ідеології. Бо такий традиціоналізм -
це утвердження традиційних норм при повному усвідомленні їх традиційної
природи та переконання в тому, що їх цінність обумовлена традиційною
передачею із деякого сакрального першоджерела. Власне, такий ідеологічний
традиціоналізм активізується тоді, коли існування неусвідомленої традиції
опиняється під загрозою, тоді він і з’являється як реакція на зміни чи
перспективи можливих змін.
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Автентичною у Липинського є та традиція, що проявляє себе,
насамперед, на рівні його станової шляхетської ідентифікації, яка розгортається
в подальшому в ціле віяло традиціоналістських смислів, що
розповсюджуються потім на світоглядно-ідеологічний вимір його
життєдіяльності. Беремо на себе сміливість стверджувати, що саме ці
неусвідомлені та усвідомлені форми традиції стають для Липинського
механізмом передачі культурної спадщини із покоління в покоління,
забезпечуючи таким чином суспільний взаємозв’язок індивідів та поколінь.
Традиція, власне, і стає необхідним елементом у конструюванні Липинським
неперервності історичного процесу.

У баченні самого Липинського традиція крім автентичної на рівні його
власної ідентифікації, може бути також і явищем рефлектованим і звідси -
ідеологічним, бо вона є використання для потреб сучасності “одідиченого
досвіду”, “одідичених цінностей”. Традиція, як пише він, - це коли “…група,
що хоче будувати, організувати суспільство, мусить черпати свої сили
сама з себе. Тільки її власна внутрішня сила, її удільна вага, рішає про її
здатність притягання, про її вплив на ціле суспільство. Для того, крім
спільного економічного інтересу, вона мусить ще мати спільну традицію,
тоб-то певну суму історичного досвіду, здобутого її попередніми
поколіннями в боротьбі за істнування й переданого “з молоком матері”, з
вихованням поколінням слідуючим. Оця сума певних суспільних вартостей
- що в боротьбі за істнування себе оправдали та в досвіді поколінь показали
себе для самозбереження тієї групи найкращими - творить те, що ми
називаємо культурою. Без культури нема нації, без традиції нема культури.
Без обєднуючої спільної традиції і спільної культури не може існувати група
людей, біля якої має обєднатись і зорганізуватись нація”22.

Постійне використання елементів досвіду минулих поколінь у
сучасності спричинює виникнення ідеї про своєрідну запрограмованість
історії нації, по-іншому це можна назвати долею нації, якій підкоряється життя
окремих індивідів як носіїв національних ідентичностей; вони не можуть
відмовитись від виконання певного національного обов’язку. Якщо нація
живе у згоді з традицією, то вона черпає додаткові сили сама з себе. Тут
постає проблема консерватизму та динамізму традиції, тобто міри
незмінності досвіду минулих поколінь у сучасних ситуаціях. Д.Чижевський
свого часу писав про “творче”, “динамічне”, “рухоме” ставлення
Липинського до традиції. Завдання традиції є “підготовка нової творчої
традиції”23. Отже, традицію можна вдосконалювати, “тоб-то обережно
відкидати з неї все, що в життю нації показало себе шкідливим, все, що
для національної творчости оказалось нездоровим, і з любовю та пієтизмом
розвивати те, що виказало свою творчу силу і життєздатність - ось
завдання тих, хто будує, хто творить, хто живе життям нації, хто з
житиям нації звязує своє власне життя”24.

Відтворити у сучасності потрібно не буквально форми політичного
життя українського минулого, а їх дух, або ще потрібно зберегти не конкретні
факти-зразки, а самі принципи збереження спадкоємності. Власне, цей дух,
принцип конкретизується у Липинського в державницькій ідеології, яка
спирається на авторитет минулого. З цього приводу він пише: “Їдучи на
мотоциклєті з газеткою в кешені, старих дум запорожських творити вже
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не можна. Але той самий дух громади-нації може творити вже ідеї-думи
инші… Нова машина вимагає нової нової національної форми - це раз. Чим
складніша машина, чим більшої зорганізованости людей вимагає вона для
своєї праці, тим дужчий мусить бути об’єднуючий дух людей, що нею
володіють, тим вища мусить бути їхня суспільна ідея, їхня суспільна мораль
- це два”25. Якраз ця цитата є гарною ілюстрацією не тільки рефлективного
ставлення до традиції, але й того факту, з якими специфічними сприйняттями
традиції працюють ідеологи для організації масової думки в потрібному
напрямку.

Отже, мова йде про постійне використання таких елементів досвіду
минулого, які в даний момент дають найбільший ефект з точки зору нагальних
потреб сьогодення. Тобто минуле у сучасності не консервується у своїй
незмінності, не перетворюється на об’єкт сліпого поклоніння, не стає
прикінцевим результатом; воно, навпаки, має функціональну природу. Тому
у Липинського традиція - це не тільки сукупність цінностей минулого, що
функціонують у сучасності, а ще в якості механізму передачі значущої
спадщини й “місце”, в якому зароджується розвиток; можливість інновації
потенційно вже перебуває в складі традиції. В цілому, традиціоналізм
Липинського - це раціональне сприйняття й спроба привнесення у масову
свідомість свідомо обраних елементів традиції.

Таким чином, своєрідність принципу історизму Липинського полягає
в тому, що він уможливлюється через поєднання з категорією традиції. На
перший погляд, таке поєднання може видатись неприродним, адже з точки
зору узвичаєного набору смислів, історизм підкреслює плинність та
одноразовість фактів і подій минулого, традиція ж виключає поняття розвитку
в часі. Але такими смислами ці два поняття можуть наділяютися на рівні
“ідеального типу”, реальне ж функціонування й історизму, і традиціоналізму
передбачає, хоча б інколи, їх взаємопроникливість. Тому потрібно погодитись
із твердженням відомого дослідника традицій Єжи Шацького, що “традиция
не тождественна историческому сознанию, но представляет собой особую
его разновидность, связанную с преобразованием неоднозначных фактов
прошлого в однозначные ценности настоящего”26. Консервативний
історизм Липинського якраз і стверджує, що суспільний рух може відбуватись
лише в стані традиції.

Із консервативного бачення історичної дійсності Липинським
випливає і розуміння специфіки поступу та його ролі в рухові історії. Поступ
не є для нього тим оптимістичним віруванням, що розповсюджує позитивні
зміни на минуле та бачить продовження процесу вдосконалення в
майбутньому. Для пояснення моменту ускладнення суспільних змін без ідеї
поступу Липинський звичайно обійтися не може, але, знову ж таки, поступ
у нього стає можливим лише через зв’язок із категорією консерватизму.
Історичний рух спільноти забезпечується постійною боротьбою двох груп
правлячої верстви - тих, що вже прийшли до влади і таким чином
зреалізували свій стихійний вольовий потяг та тих, що ще тільки прагнуть
влади. Першу группу задовольняє наявний стан речей - це і є консерватори,
друга група прагне змін тому, що прагне влади - це ті, хто уособлює своєю
діяльністю поступ. Отже, поступ та консерватизм стають у розумінні
Липинського двома необхідними для гармонійного руху людських спільнот
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началами. При цьому “силу консерваторів творять, більше у них ніж у
поступовців розвинені, здержуючі та організуючі прикмети, здобуті в
процесі завойовання, зберігання в своїх руках і виконання влади: - прикмети
чести, послуху, вірности і відповідальности, сприяючі… скріпленню
необхідних для всякої організації єдности, дисципліни і солідарности”27. Силу
ж поступовців “творять більше ніж у консерваторів примітивні, а тому
посідаючі більший розгон молодості: імперіалізм та містицизм…” та
“…велике чуттєве, стихійне хотіння поширеня та влади і дуже велика
віра в законність та правдивість цього хотіння”28.

Щоб щось розвивалось, а не зникало після моменту виникнення та
процесу механічного існування, воно спочатку повинне бути зупинене,
затримане, законсервоване, а потім окремі його елементи повинні змінитись
у напрямку, що йому приписується значення розвитку. Це положення й стає
у Липинського основою його розуміння фактору суспільних змін. Початково
поступ є неоформлена зміна, розповсюдження якої в такому первісному
вигляді може привести лише до винищення поступовцями самих себе у своїй
необмеженій свободі, а тому вона й повинна “огортатися” “задержуючою
силою” зупинки, консервуватись. А інакше наслідком необмеженого,
“нікчемного і розперезаного поступу” може бути лише реакція, яка проявляє
себе в активізації гіпертрофованих функцій держави.

Але якщо розвивається історичний процес “природно”, то, на думку
Липинського, через деякий час поступовці, що прийшли до влади, стають
консерваторами, а “проти них з глибин громадянства підіймається знов
нова хвиля поступовців”29. Стара ж правляча верства втрачає владу, тому,
що “вона втратила, або хотіння влади і віру в законність цього хотіння,
або уміння оце хотіння та оцю віру здержувати і організовувати”30. Та
початково повинне бути спільне сприйняття “правил гри” і поступовцями, і
консерваторами, спільна основа: здатність бути зацікавленими одне в одному,
розуміння того, що зміна не може бути безмежною, а затримувати потрібно
щось, тобто зміну, а не пустоту. Тому консерватори не повинні лякатись
поступовців, розуміючи, що лише вони сприяють розквітові нації. Нова
поступова еліта може, в принципі, прийти до влади шляхом винищення
старої, але “природним”, на думку Липинського, буде її інкорпорація,
“прийняття в ряди консерватистів” “найкращіх та найсильніщіх
поступовців”, які, в свою чергу, відновлюють своїм містицизмом та
імперіалізмом ослаблену енергетику старої еліти. Результуючою такої
гармонійної взаємодії еліт стає спокійний еволюційний рух всієї національної
спільноти в часі.

Як видно, категорія поступу не наділяється у Липинського однозначно
позитивними характеристиками й моральним змістом. Поступ, не
оформлений консервативним стримуванням, легко переходить у свою
протилежність - революцію. Революційні зміни є “звироднілим поступом”
хоча б тому, що в циркуляції еліт відбувся збій і сили поступу більше не
стримуються консервативною організацією. Тоді відбувається найстрашніше
суспільна ієрархія перевертається, і “…до влади, стратившої силу і
авторитет , дориваються не вишколені і не вимуштрувані
консерватистами в рамках організованої законної боротьби, найсильніші і
найкращі поступовці, а ріжне неперебродивше революційне шумовиння, яке
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ніякими засобами не бридиться, щоб оцю безавторитетну і осмішену владу
захопити”31.

Тільки тому, що є передача традицій, є й поступ та еволюційний
розвиток у цілому. Справді, якби кандидати на нову еліту, “піднявши своїм
зусиллям пасивний народ проти провідників старих”, поголовно знищували
їх та створений ними ступінь духовної і матеріальної культури, то потім,
захопивши владу, вони б за часи свого правління змогли хіба що досягти
лише культурного рівня розвитку своїх попередників, “доходячи до того
самого місця розвитку”. А потім народ знову б під проводом нових
кандидатів на владу винищив цю еліту, то, “розуміється, ніякого поступу
при оттакім “природнім розвитку” не було б. Не було б тому, - робить
висновок Липинський, - що поступу не можна помислити без досконалення
і розвитку вже існуючого, яке, щоб мати досконалитись і розвиватись,
мусить бути задержуване, мусить бути консервоване”32.

В цілому, поступ розуміється Липинським як сукупність змін, які
рухаються у часі по горизонтальній лінії. У нього немає такого його бачення,
коли кожний наступний етап у розвитку суспільства сприймається як
досконаліший, а значить - вищий за попередній, і вибудовується ідея “драбини
прогресу” для розуміння його специфіки, що було так характерно для
позитивістськи налаштованих філософів історії ХІХ ст. До того ж, як уже
наголошувалося, поступ уможливлюється тільки в парі з моментом
стримування. Ось таким бачиться цей консервативний поступ Липинському.

Зміни в житті суспільства не визнаються тоді, коли їх справді немає
або коли вони настільки мікроскопічні, що їх важко помітити. Та такий стан
справ якщо і можливий, то лише у первісному суспільстві. У модерних
спільнотах бажання не помічати постійної змінюваності всіх аспектів
суспільного життя приводить до неадекватного сприйняття дійсності в
цілому. Тому консерватори не можуть не звертати уваги на цей факт, а
значить, відійшовши від догматичної позиції, захищають таку модель
суспільних змін, коли вони розуміються як поступові, спокійні, нерізкі й їх,
врешті, не повинно бути багато на певному часовому проміжку; саме тоді
рух нації в історії розгортається єдино можливим легітимним способом. І
консервативне бачення впорядкованості, з точки зору того ж таки
Маннгейма, передбачає постійне косметичне доповнення вже існуючого,
без різкої зміни його суті. Поступовий еволюційний рух є рух із зупинками,
коли в межах конкретних ситуацій в конкретному контексті окремі соціальні
фактори, що скомпрометували себе, замінюються іншими окремими, але,
зрозуміло, покращеними факторами33. Тому й традиціоналізм як серцевина
консервативного світогляду не визнає будь-яких змін, окрім такого їх типу,
які повністю переривають певну традицію або зводять її присутність в
сучасності до мінімуму34.

Прекрасно розуміючи, що “кожна нація може мати тільки таку форму
національно-державного ладу, який з цієї традиції виростає і на який цієї
традиції вистачає”, Липинський і конструює ідею Гетьманату як найбільш
адекватної форми державного устрою для української сучасності. “Українська
національна традиція зв’язана нерозривно з поняттям Українського
Гетьманства. З упадком Гетьманства падала й Україна. Хто хоче
воскресити, відродити Україну, той мусить реставрувати
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Гетьманство”35, - пише він. Гетьманат як політичний режим повинен бути
відновлений тому, що він отримав санкцію істинності від минулого.
Липинський не хоче сам собі зізнатись, що ідея Гетьманату - це не більше,
ніж історична ремінісценція, пробуджена в ньому історіографією; він хоче
вірити, що сліди цього уявлення збереглись в теперішньому часі і ще є
спадщиною певних соціальних груп.

Об’єктивно Липинський сповідує не ідею збереження вже існуючого
у змінених умовах, що є таким характерним для консервативного світогляду,
а ідею повернення колись існуючого в сьогодення, де воно відсутнє зараз і
навіть протистоїть елементам теперішнього. А це вже інший поворот справи,
бо мова тоді може йти лише про революційні способи впровадження нової
форми правління в сучасність. Одна справа - консервація, а інша - реставрація.
Тому Липинського з його спробами реалізації ідеї Гетьманату можна чіткіше
охарактеризувати як революційного консерватора.

Заглибленість Липинського у “правду Землі”, правду патріархальних
переживань змушує й відновлення Гетьманату в ХХ ст. також потрактувати
в органічних категоріях: “Не може бути хліборобського господарства без
голови - господаря, не може бути без Господаря й Держава. Й тому ми -
Української, а не чужої держави бажаючи - хочемо свого Господаря Землі
Нашої мати. Тому ми “гетьманці”, тому ми оце будуче Гетьманство-
Господарство у формі наслідственної монархії собі уявляємо”36. Або ще один
приклад використання Липинським подібної органічної риторики:
гетьманство для нього - це “матка українського рою, без якої цей рій не
летітиме туди, куди сам хоче”37. Правлячий гетьманський рід розуміється
тут не лише як демографічна категорія, але, що ще важливіше, і як соціальна
одиниця, що кровно поєднана із землею, з володінням певним майном, із
садибою. Тоді територія країни - це “садиба” гетьманського роду. І Гетьман -
це не лише символ державної єдності, а ще й той, хто особисто і глибинно
ототожнений саме з цією землею-Україною.

Субстанція родового Гетьманату для Липинського втілилась у прямому
нащадкові останнього виборного гетьмана Лівобережної України Івана
Скоропадського - царському генералі Павлі Скоропадському. Він і повинен
стати на чолі органічної ієрархії соціального світу і господарем, і в той же час
“Символом України”38. Таким чином, Павло Скоропадський стає живим
втіленням (носієм) архетипу Гетьмана, першообраз поведінки якого стає
уособленням української форми влади. На думку Липинського без
персоніфікації такої форми політичної влади обійтися неможливо. Справа в
тому, що сама “народня маса весь час намагається персоніфікувати свої
національні змагання, усе зв’язуючи їх з іменем то одного то другого
популярного діяча”. Такий потяг маси до персоніфікації можна пояснити тим,
що “нація наша намагається знайти для виявленя нашої стихийної містичної
національної душі таку реальну зовнішню форму національного існування,
яка степені розвитку тієї нашої національної душі відповідає”39. Тоді й
політикам нічого не залишається, як прийняти ці реалії і зрозуміти, “…що
без персоніфікації несвідомої, стихійної національної ідеї мас, ці маси не
можуть національно усвідомитись, то єдиним засобом для персоніфікації
української національної і державної ідеї єсть реставрація старинного,
традиційного національного українського Гетьманства”40.
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Таким чином, історіософські ідеї Липинського мають чіткі аналогії з
“ідеальним типом” консерватизму, вибудованого в дослідженнях Маннгейма.
Назвемо такі їх риси, як ірраціоналізм у сприйнятті механізмів функціонування
нації (поняття містицизм, магія, віра, “стихійне хотіння”); органічність,
“живий” зв’язок землі і станової структури суспільства, землі та нації; ідея
Гетьманату як органічного володіння землею-Україною; ідея суспільної
ієрархії; консервативний історизм; поступові еволюційні зміни, а не
революційні розриви; розуміння поступу лише у єдності з моментом
консервативного стримування; свідоме культивування традиції; конкретність
мислення. Ці моменти добре ілюструють положення про своєрідність
української національної форми консервативної історіософії.
_____________________________________________________
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всякої аристократії, формуються нові активні групи, які, спираючись на нові умови
громадського життя, що витворились під пануванням старої аристократії, бажають цю стару
аристократію усунути і, захопивши владу в свої руки, відповідно до своїх відмінних хотінь,
инакше організувати і вести під своїм проводом націю” [Листи до братів-хліборобів. - С.188].

18[Рудко В.] Вказ. праця. - С.80.
19Той же В.Рудко пише, що Липинський “не вважаючи на пристрасність вдачі і нахил

до сторонничости, коли то не були лише наслідки його недуги, є глибоко зрівноважений і
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внутрішньо розмірений. Безперечно, той факт, що він належав до західної католицької церкви
і то не лише формально, багато спричинилось до його внутрішньої дисципліни. Він є більш
пластичний в думанню і вислові, а головно більш синтетичний, як Донцов” [Рудко В. Донцов
і Липинський. - С.80]. Липинський справді більше апелює до розуму, Дмитро Донцов - до
почуттів та настроїв. Це і зумовлює поступовий рух першого до соціології та позитивізму, а
другого до «філософії життя» та волюнтаризму. І тому, будучи “одягненими” навіть в образну
форму думки Липинського апелювали до раціонального начала, що спирається на дані
досвіду, а не на сферу умоосяжного.

20Липинський В. Листи до братів-хліборобів... - С.115.
21Там само. - С.118.
22Там само. - С.70.
23Чижевський Д. В’ячеслав Липинський як філософ історії. - С.228.
24Липинський В. Листи до братів-хліборобів... - С.94.
25Там само. - С.19.
26Шацкий Ежи. Традиция. Обзор проблематики // Ежи Шацкий. Утопия и традиция.

- М., 1990. - С.434.
27Липинський В. Листи до братів-хліборобів... - С.397.
28Там само. - С.398.
29Там само. - С.399.
30Там само. - С.392.
31Там само. - С.399.
32Там само. - С.393.
33Манхейм К. Консервативная мысль. - С.601.
Консервативна конкретність передбачає не розгляд історії нації взагалі, а розуміє її як

рух у часі завдяки механізму традиціювання одиничних неповторних подій, сукупність яких
не дозволяє порівнювати історію однієї нації з історіями інших. На конкретне сприйняття
Липинським історичного процесу вказав ще Чижевський, навівши як іюстрацію цієї
конкретності таку цитату з його “Листів…”: “Кожна нація має лише таку традицію, яку
вона сама собі в своїй історії витворила” [Чижевський Д. Вказ. праця. - С.235].

34Дуже вдало про специфіку консервативного світовідчуття висловився свого часу
англійський історик Майкл Оукшот: “Отож, бути консерватором означає віддавати
перевагу знайомому перед незнайомим, випробуваному перед невипробуваним, фактові
перед загадкою, дійсному перед можливим, обмеженому перед безмежним, близькому
перед далеким, достатньому перед надмірним, зручному перед досконалим, теперішнім
веселощам перед утопічним блаженством” [Оукшот Майкл. Що означає бути
консерватором // Консерватизм: Антологія. - К., 1998. - С.83].

35Липинський В. Листи до братів-хліборобів... - С.93.
36Там само. - С.42.
37Там само. - С.XXVII.
38Погляди Липинського на необхідність персоніфікації природженого ірраціонального

почуття нації мають прямі аналогії з апологією монархізму у одного із засновників руху
німецьких романтиків Новаліса (Фрідріха фон Гарденберга). Ось як бачить він містичний
зв’язок між нацією і королівською сім’єю: “Истинная королевская пара для целостного
человека есть то же самое, что конституция для его голого рассудка. Конституция
интересна для нас лишь так же, как интересна буква… Что есть закон, если он не является
выразителем любимой, вызывающей поклонение личности? Разве мистический суверен,
то есть макроантропос (тобто держава зрозуміла в якості організму - В.А.), как всякая
идея, не нуждается в некоем символе, какой символ может быть достойнее и приличнее,
чем милый и прекрасный человек?” (Цит. за: [Хюбнер Курт. Нация: от забвения к
возрождению. - М., 2001. - С.149-150]. [1991]).

39Липинський В. Листи до братів-хліборобів... - С.88.
40Там само. - С.93.

The basic categories of Lypynsky’s historical philosophy (tradition, progress,
elite, nation) are viewed. Based on the K.Mannheim’s research, similarity of historical
philosophy views to the Lypynsky’s “ideal type” of conservatism is verified.

_____________________
Отримано 23.11.2006.
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ВЛАСЕНКО В.М.

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КЛУБ
У ПРАЗІ Й ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

Висвітлюються невідомі сторінки з життя українського поета
Олександра Олеся у Чехо-Словацькій республіці, показана роль Українського
республікансько-демократичного клубу в Празі у справі відзначення 50-
літнього ювілею поета, співпраця О.Олеся з УРДК.

Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба) - знакова постать в
українській культурі першої половини ХХ ст. Його поезія справила великий
вплив на творчість багатьох вітчизняних авторів красного письменства.
Незаперечним був авторитет поета серед мистецької еліти української
еміграції міжвоєнного періоду.

У 20-ті рр. ХХ ст. в радянській Україні життя і творчість поета
привертали увагу дослідників-літературознавців1, проте увага приділялася
більше ліриці дореволюційного періоду та його творчим пошукам буремного
1917 р. Наступні три десятиліття ім’я великого лірика майже зникає зі сторінок
радянських літературознавчих часописів, підручників з української літератури.
Навпаки, серед української мистецької еміграції було чимало людей, які
присвятили свої праці поетичному доробку Олександра Івановича2.
Особливо багато праць щодо творчості поета з’являлося в емігрантських
виданнях та часописах Західної України у зв’язку з життєвими і творчими
ювілеями Олеся3.

В радянську Україну повернення поезії видатного лірика відбулося за
часів “відлиги” і було пов’язане з іменем Максима Рильського, який наприкінці
50-х рр. вперше в радянський час подав об’єктивну оцінку творчості поета4.
Потім до вивчення творчості О.І.Кандиби прилучилися і тогочасні радянські
літературознавці5. Студії життєвого шляху і поезії Олеся продовжувалися і в
60-70-ті рр.6, проте в них не йшлося про еміграційний період життя поета.

У добу “перебудови” знову посилюється інтерес до постаті О.Олеся7.
Відтоді вже друге десятиліття поспіль його поетичний доробок прискіпливо
вивчається вітчизняними дослідниками. Публікуються твори поета8,
мемуарна література9, монографії10, виходять збірники наукових праць11,
брошури12, присвячені його поезії. Лише в незалежній Україні з’явилося
декілька дисертаційних досліджень щодо різних сторін поезії великого
лірика13, в тому числі і про архіви О.Олеся емігрантського періоду14, численні
статті у фахових виданнях15. Не полишали студій щодо творчості знаного
поета і дослідники української діаспори16. Проте, незважаючи на значний
доробок вітчизняних дослідників життя та творчості поета, окремі сторінки
його емігрантського періоду і сьогодні  залишаються невідомими не тільки
широкому загалу, але і науковцям.

_______________________________
Власенко Валерій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент,

завідуючий кафедрою історії Сумського державного університету.
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У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України зберігаються документи і матеріали окремих емігрантських
громадсько-політичних організацій, які прилучилися до відзначення 50-
літнього ювілею Олександра Олеся. Одним з ініціаторів проведення святкових
заходів виступив Український республікансько-демократичний клуб (УРДК)
у Празі. Тому автор ставить собі за мету показати роль цієї поважної організації
у підготовці та забезпеченні святкування Олесевого ювілею.

Український республікансько-демократичний клуб виник наприкінці
1925 р. у Празі з ініціативи відомих діячів Української революції 1917-1921
рр. та політичної еміграції міжвоєнного періоду. Статут клубу підписали
професори О.Білецький, К.Лоський, О.Лотоцький, О.Шульгин, доцент
А.Яковлів. Установчі збори організації відбулися 21 грудня 1925 р. Очолювали
клуб  професори Олександр Лотоцький (1925-1928), Кость Мацієвич (1928-
1931), Максим Славінський (з 1931)17.

Головним завданням УРДК було здійснення культурно-освітньої
діяльності як для своїх членів, так і широкого загалу української еміграції.
Організація влаштовувала збори у формі академій, на яких виголошувалися
доповіді, подавалися реферати, присвячені національним святам, відомим
подіям чи особам переважно періоду українського державотворення 1917-
1921 рр. Це - Шевченківське свято, ювілей І.Франка, проголошення
Українською Народною Республікою незалежності (IV Універсалу), Акту
Злуки УНР і ЗУНР, 10-річчя перебування українців в еміграції, 10 років
існування Чехо-Словацької Республіки (ЧСР), 80-річний ювілей першого
Президента ЧСР Т.Масарика, 40-ліття літературної діяльності О.Кобилянської,
роковини вбивства Симона Петлюри, пам’яті М.Галущинського,
М.Грушевського, М.Левицького, Є.Чикаленка, П.Холодного та інш. Між
іншим, О.Олесь входив до складу спільного (за участю Українського
республікансько-демократичного клубу у Празі, Українського громадського
комітету в ЧСР, українських політичних партій і громадських організацій
еміграції) ювілейного комітету щодо відзначення 80-річчя з дня народження
Томаша Масарика18.

Другою формою публічних заходів УРДК були так звані сходини, під
час яких виголошувалися доповіді, присвячені важливим питанням
суспільно-політичного і культурного життя еміграції, міжнародного
становища, ситуації в УСРР тощо. Наприклад, у квітні 1926 р. на сходинах
були зачитані реферати О.Лотоцького “Рееміграція” та “Релігійне питання
на Україні”, О.Шульгина “Завдання еміграції”, М.Славінського “Держава і
партія”, К.Мацієвича “Земельна справа на Україні”19. У 1927 р. були
влаштовані літературні сходини, на яких читалися нові твори О.Олеся20. У
Клубі виступали і чеські прихильники українського руху професори Я.Бідло,
Лом, В.Хорват.

Третьою формою заходів УРДК були вечірки - літературно-музичні
вечори, концерти, зустрічі з митцями тощо. При Клубі діяла літературно-
артистична комісія, до якої, зокрема, входили поет Є.Маланюк та З.Мірна.
Завдяки цій комісії у Клубі виступали Український академічний хор на чолі з
П.Щуровською-Россіневич, Н.Дорошенко, В.Ємець, Д.Левицький,
С.Нагірна, М.Садовський, брати Самойловичі, Р.Сімович, О.Стефанович,
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М.Теліга та інш.  У березні 1928 р. літературний відділ Клубу організував
зустріч з такими митцями, як О.Стефанович та О.Олесь, які декламували
свої твори21. За період з 1 січня 1926 р. до 1 січня 1936 р. були влаштовані 41
академія і 83 сходини, на яких виголошено 203 доповіді, та 9 вечірок22.

Іншим важливим завданням УРДК була справа працевлаштування
українських емігрантів, особливо випускників українських вищих шкіл у ЧСР,
надання їм віз та позик для переїзду в інші країни. Цією справою у Клубі
займалося бюро праці, яке тривалий час очолював К.Мацієвич. У період з
1927 р., коли виникло бюро, до 1 січня 1936 р. цей структурний підрозділ
Клубу допоміг 318 особам, в тому числі 25 надано позики, 179 - візи, 114 -
здобуто посади23. Більшість тих, хто шукав роботу за межами ЧСР, прямували
здебільшого до Польщі, а також до Бельгії, Румунії, Франції та США. З-поміж
тих, кому надали тимчасові візи до Польщі у 1929 р., були Олег Ольжич
(Кандиба) - син О.Олеся, Є.Маланюк24.

Український республікансько-демократичний клуб не залишився
осторонь і справи відзначення 50-річчя Олександра Олеся. На засіданні
управи Клубу, що відбулося 30 листопада 1928 р., заступник голови управи
П.Феденко запропонував влаштувати святкування ювілею поета. Тоді ж з
ініціативи Костя Мацієвича (голова управи) для організації свята була
створена комісія у складі Б.Бутовського, А.Губенка, Є.Маланюка, З.Мірної
та П.Феденка25.

Проте влаштування свята виявилося справою непростою. При зустрічі
П.Феденка з поетом з’ясувалося, що Олександр Іванович з особистих
міркувань та через матеріальну скруту відмовляється публічно відзначати
свій ювілей. До того ж його друковані твори можуть найближчим часом
бути продані на макулатуру, оскільки не вистачає коштів заплатити за
помешкання під склад книжок. Тому 7 грудня 1928 р. управа УРДК вирішила
з’ясувати суму (10 тис. чеських крон - В.В.), необхідну для сплати боргу,
взяти на себе ініціативу у справі збору коштів на цю ціль і опікування складом,
зібрати гроші по підписному листу для піднесення ювілейного дару поету та
по можливості звернутися до чеського Міністерства закордонних справ за
допомогою26. А 9 грудня за цим підписним листом було зібрано 821 чеська
крона, причому розмір внесків коливався від 1 до 100 крон. Найбільшими
жертводавцями були А.Лівицький (100 крон), О.Лотоцький, М.Ковальський,
К.Мацієвич, В.Прокопович, О.Шульгин, генерал В.Сальський (по 50 крон кожний)27.

В середині січня 1929 р. зусиллями Б.Бутовського та П.Феденка вдалося
домовитися з фірмою Шенкера про відстрочку сплати боргу О.Олеся на
два місяці. Вже в лютому було зібрано 440 чеських крон, надрукована у
паризькому журналі “Тризуб” відозва із закликом зібрати кошти на
ювілейний подарунок поету. Управа Клубу запропонувала В.Приходьку
написати статтю про О.Олеся для “Канадійського вісника” з метою
залучення до цієї справи й українців Америки, надіслати міністру
закордонних справ ЧСР Крофту меморандум з пропозицією надати позику
для викупу книжок поета у фірми Шенкера28.

У березні до справи збору коштів на ювілейний дар О.Олесю
прилучилися Генеральна Рада у Франції та Український Центральний
Комітет у Польщі. Управа Клубу вирішила на власні кошти придбати поету
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радянське видання його творів29.  Невдовзі фірма Шенкера повідомила, що в
разі несплати боргу за книжки до 15 квітня 1929 р., вона буде вважати їх
своєю власністю. Управа УРДК уповноважила К.Мацієвича терміново
зустрітися з Крофтом для виділення Клубу відповідних коштів. Проте тоді
справа не була реалізована. Тому голова управи звернувся до своїх польських
колег з метою полагодження справи боргу урядом Польщі. Дещо зрушилася
справа збору коштів на подарунок поету. Гроші, хоча і невеликі, почали
надходити від різних українських громад з Румунії, Франції, Польщі,
Галичини30. На середину літа 1929 р. на ювілейний дар О.Олесю було зібрано
3207 чеських крон31.

Чимало зусиль до збору коштів на ювілей поета доклав голова управи
Клубу Кость Мацієвич. Перебуваючи вже декілька років у Чехо-Словаччині,
він не поривав зв’язків з українськими емігрантами у Румунії, оскільки
тривалий час був там головою Надзвичайної дипломатичної місії УНР,
Українського товариства прихильників Ліги Націй, Українського громадсько-
допомогового комітету. Тому не дивно, що на початку листопада 1929 р. на
ювілейний дар О.Олесю надійшли кошти сумою 928 чеських крон32. Це
найбільший внесок серед українських громад різних країн.

Всього на дар Олесю було зібрано понад 4101 чеських крон, в тому
числі від українців з Парижа надійшло 270 крон, з Шалету (Франція) через
пана Бацуцу - 260, з Оденлятіш через Українську громаду - 228, від персоналу
Українського високого педагогічного інституту ім.Драгоманова у Празі - 180,
О.Труби-Біднової - 25, українців у Римі через Є.Онацького - 68,19, українців
у Берліні через Ю.Зеленевську - 800, за підписними листами УРДК від членів
Клубу та інших українців у ЧСР - 821, від персоналу Української господарської
академії в Подєбрадах через К.Безкровного - 351, Українського громадсько-
допомогового комітету у Бухаресті через полковника Г.Порохівського - 168
крон, Українського жіночого союзу у Румунії через Н.Трепке - 100, українців
Бессарабії через журналіста Д.Геродота - 120, буковинських українців через
доктора філософії Д.Майєр-Міхальського - 540, українців Канади через
генерала Г.Сікевича - 170 крон33.

29 квітня 1930 р. на засіданні управи Клубу було вирішено влаштувати
товариські сходини для вручення О.Олесю ювілейного дару у червні того ж
року. Було запропоновано запросити на них не тільки своїх членів, але і
жертводавців, почесних гостей, представників Українського жіночого союзу,
Українського національного об’єднання, Товариства “Книголюб”,
організувати музичну частину за участю пані Ліндфорс, професора
В.Барвінського та Д.Лівицького, влаштувати промову професорів Р.Сімовича
або О.Колесси про значення О.Олеся в українській поезії. З метою
відшкодування певних витрат на влаштування свята встановлювалася вхідна
плата у 6 крон з особи34.

У червні 1930 р. святкові заходи відбулися. Олександру Івановичу було
подаровано золотий годинник, золотий ювілейний жетон у національному
стилі із золотим ланцюжком, папку з вітальним адресом, рушник, оздоблений
українською вишивкою, квіти на загальну суму 2895 крон. На лікування
О.Олесю передали 600 крон. Решта коштів використана на влаштування вечірки
та поштові витрати. Крім того, 294 крони асигнувалося на видання збірки творів
поета35. Розпис витрат був опублікований у паризькому “Тризубі”.
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Справа з виданням збірки поезій тривала ще протягом року. У травні
1931 р. Зінаїда Мірна запропонувала ще майже 300 крон використати для
закупівлі нововиданих поезій О.Олеся і пожертвувати їх українським
бібліотекам ЧСР та інших країн. Проте управа Клубу вирішила дотримуватися
свого рішення від 30 червня минулого року про видання бібліофільського
збірника нових творів поета. 8 червня 1931 р. управа вирішила видати за
кошти Клубу збірку у 8-10 сторінок, яка б містила переважно нові, ніде не
надруковані твори накладом у 100 примірників, причому кожен з них
повинен бути власноруч підписаний поетом. Управа Клубу через П.Зленка
розпочала переговори з автором щодо умов авторського гонорару, який не
повинен був перевищувати 25% продажної ціни36. У листопаді того ж року
К.Мацієвич вів переговори з О.Олесем про видання бібліофільського збірника
накладом не більше 100 примірників. Зауважимо, що 8 червня 1931 р. за
пропозицією К.Мацієвича Олега Ольжича (Кандибу) було прийнято
референтом до бюро праці Клубу.

Отже, у справі влаштування 50-річного ювілею відомого українського
поета Олександра Олеся важливу роль відіграв Український республікансько-
демократичний клуб у Празі, який не тільки матеріально, але й організаційно
сприяв реалізації цього заходу. Завдяки його зусиллям було ліквідовано борг
поета, залучено до цієї справи представників української еміграції з різних
країн Європи і Північної Америки, видано збірку нових творів знаного лірика.
Значну роль у цих заходах відіграв тодішній голова управи Клубу Кость
Мацієвич. Зі свого боку, О.Олесь брав участь у літературних і громадських
акціях, організованих УРДК.
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25Там само. - Спр.3. - Арк.94.
26Там само. - Арк.96.
27Там само. - Спр.6. - Арк.20-20зв.
28Там само. - Спр.3. - Арк.123.
29Там само. - Арк.125.
30Там само. - Арк.146-155.
31Там само. - Арк.156.
32Там само. - Спр.6. - Арк.12.
33Там само. - Спр.5. - Арк.58зв.
34Там само. - Спр.4. - 7зв.
35Там само. - Спр.5. - Арк.59.
36Там само. - Спр.4. - Арк.25зв.

The unknown facts of the life of Ukrainian poet Olexandr Oles’ in Checho-Slovacia
Republic are viewed, the role of Ukrainian Republic Democratic Club (URDC) in Prague in the
case of the poet’s 50-year anniversary celebration and Oles’cowork with URDC are shown.

________________________
  Отримано 30.11.2006.

Розкопки давньоруського м. Вир. Праворуч керівник експедиції В.А.Богусевич. 1958 р.
Фонди Сумського краєзнавчого музею. Публікується вперше

ФОТОАРХІВ
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